
PROXECTO
LIBERTAS

EXPOSICIÓN

 

18 DE XANEIRO / 2 DE MARZO

MARTES A SÁBADOS

DE 10 A 14 E DE 16 A 19 HORAS.

MUSEO CAMILO JOSÉ CELA

Rúa Santa María 22 - Iria Flavia

15.917 Padrón (A Coruña)

visitas@fundacioncela.com

981 81 24 25

fundacioncela.gal

"Todo individuo ten dereito á 
liberdade de opinión e expresión; este 
dereito inclúe o non ser molestado por 
causa das súas opinións, o de 
investigar e o de recibir informacións 
e opinións, e o de difundilas, sen 
limitación de fronteiras, por calquera 
medio de expresión." (Artigo 19 da 
Declaración Universal dos Dereitos 
Humáns).



A pesar de ter sido acreditado hai 68 anos como un dereito 
irrenunciable e inherente ao lexítimo desenvolvemento 
democrático de todos os pobos, cada ano, en todo o mundo, 
centenares de escritores e xornalistas son acorados, 
perseguidos, encarcerados e asasinados por exercitalo. O dano 
de cada un destes ataques é, en si mesmo, unha expropiación 
das nosas respectivas liberdades, unha rabuñada á democracia, 
un empurrón á nosa independencia. Opinar dende o respecto 
non é un delito, é crecer na escoita, na tolerancia e na 
pluralidade. Indefectiblemente, a emancipación da opinión 
favorece a xerminación de noso rol de cidadáns.
Impenitente pois debe ser o noso compromiso para custodiala 
dos seus depredadores. Tan só ese desvelo permitirá que creza 
dinámica, hercúlea e invencible. Debemos liberala, nutrila, 
promovela. Non podemos permitir que o medo ampute a 
opinión, ou desviar a nosa mirada ante o silencio imposto. 
Debemos esixir este dereito sen que nos trema a voz.
O proxecto Libertas nace coa pretensión do fomento, sobre todo 
entre a xente nova, deste ideario. Xorde dende o 
convencemento de que os valores democráticos son un 
imperativo ético que se constrúe, e de que a paz se conquista.
A liberdade, pese a ser sublime, é fráxil, pero non é unha estirpe 
aristocrática, é un patrimonio común. É un dereito, non una 
mercé. Non se mendiga, perténcenos.
 
Olegario Sampedro
Autor dos deseños artístico-fotográficos Libertas
Presidente do IMER (Instituto de Mediación Educativa de Ribeira)

 
RESERVA DE VISITAS 
GUIADAS E 
OBRADOIROS

NO TELÉFONO

 981 81 24 25

 

NO ENDEREZO ELECTRÓNICO:

visitas@fundacioncela.com

 

UNIDADE DIDÁCTICA: 

pengalicia.gal/proposta-didactica-proxecto-

libertas/

 

ACTIVIDADES

VENRES 1 E 15 DE FEBREIRO E 1 DE MARZO.

17 HORAS .

VISITAS GUIADAS ESPECÍFICAS

Máximo de participantes por obradoiro: 30.

Número de horas de cada obradoiro: 3.

Horario: venres de 10.30 a 13.30 horas.

Organiza: IMER e Centro Pen Galicia.

OBRADOIROS DIDÁCTICOS

VENRES 1 DE FEBREIRO E 1 DE MARZO:

E ti, sénteste censurado? A represión nas artes 

cinematográficas e musicais contemporáneas.

ESO E BACHARELATO

 

VENRES 8 DE FEBREIRO: 

Eu tamén son machista.

ESO E BACHARELATO

 

VENRES 15 DE FEBREIRO:

Todxs somos diversxs. Educando en liberdade.

3º E 4º DA ESO E BACHARELATO

 

VENRES 28 DE FEBREIRO:

Eu son así. é que? Autoconcepto e xestión das 

emocións.

ESO E BACHARELATO.

 

TEMÁTICAS:


