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EXPOSICIÓN LUZ E COMPROMISO 
UNHA MOSTRA SOBRE A VIDA E  A OBRA DE ISAAC DÍAZ PARDO 

 
 
A partir do luns, 17 de marzo, e ata o remate do mes de abril, vaise exhibir no IES 
Xulián Magariños de Negreira a Exposición titulada LUZ E COMPROMISO, unha 
mostra dedicada á vida e á obra de Isaac Díaz Pardo. Esta exposición estará aberta 
para poder visitala en horario de mañá e tarde –9 da mañá a 9 da noite, nos días 
lectivos– e vai dirixida non só á comunidade escolar, senón tamén a toda a veciñanza 
barcalesa e ó público, en xeral. 
 
A mostra LUZ E COMPROMISO foi ideada e realizada por Maka Arca Camba e Ana 
Mª Mosquera Pérez, profesoras do IES nº 1 de Ordes. Nese centro educativo tivo a 
súa estrea nos meses de maio e xuño de 2012. Dende aquela está percorrendo varios 
centros educativos do país, e ata hoxe mesmo puido verse no IES de Brión. 
 
Os actos centrais ó redor desta actividade van ter lugar o xoves, 3 de abril, entre as 
12:45 e as 14:25 h. Nesa data as profesoras Maka Arca e Ana Mosquera, xunto co 
secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia –Valentín García Gómez–, 
farán unha presentación da Exposición, integrada por corenta cadros. E de seguido, o 
presidente da Real Academia Galega e da Academia Real Isaac Díaz Pardo –Xesús 
Alonso Montero– pronunciará unha conferencia sobre a figura de Isaac Díaz Pardo, no 
salón de actos do Instituto negreirés. 
 
Dende o IES Xulián Magariños queremos agradecerlle publicamente ás persoas 
citadas, así coma ó Concello de Negreira, a súa colaboración neste evento cultural, 
por axudarnos a lembrar e divulgar entre o noso alumnado, profesorado e xentes da 
comarca a obra, o legado e o significado deste home tan importante para a cultura 
galega. 
 
Negreira, 14 de marzo de 2014. 
 
IES Xulián Magariños – NEGREIRA. 
 
 


