A Escritora na súa Terra: Pilar Pallarés, na Coruña
HOMENAXES

Data: 29/06/2019

11:30

A Homenaxe O/A Escritor/a na súa Terra, impulsada pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), chega este
ano á súa XXV edición recaendo, por decisión unánime da súa Asemblea de Socios e Socias, na figura de Pilar Pallarés, que será
homenaxeada na Coruña, cidade na que residiu a maior parte da súa vida.
Esta iniciativa anual conforma xa unha tradición na traxectoria da Asociación, e tense constituído ao longo de máis de dúas décadas
como unha celebración na que a terra de acollida do/a homenaxeado/a ten unha presenza fundamental. É vontade da AELG honrar
escritores/as procurando o contacto directo co autor/a e a súa implicación persoal na xornada de homenaxe.
Trátase dunha celebración múltiple e popular en que se vén recoñecendo a entidade literaria de insignes figuras das nosas letras, a
través dunha serie de eventos como a entrega do galardón Letra E de escritor/a (unha peza escultórica de Soledad Penalta), a
plantación dunha árbore simbólica (un carballo elixido pola propia autora) e a colocación dun monólito conmemorativo.

Programa
11.30 h. Xardín posterior ao Centro Ágora (A Coruña). Descubrimento do Monólito conmemorativo e plantación do carballo (árbore
simbólica da escritora).
Interveñen: Alcaldía do Concello da Coruña, ou persoa en quen delegue; Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente da AELG; e a
intervención da homenaxeada, Pilar Pallarés.
12.30 h. Salón de actos do Centro Ágora (A Coruña). Acto de entrega da “Letra E”. Interveñen: Alcaldía do Concello da Coruña ou
persoa en quen delegue; Mercedes Queixas Zas, Secretaria Xeral da AELG; Cesáreo Sánchez Iglesias, Presidente da AELG.
Eva Veiga: Laudatio.
Entrega da peza escultórica da artista Soledad Penalta.
Intervención da homenaxeada: Resposta á laudatio por parte de Pilar Pallarés.
14.30 h. Restaurante Domus A Coruña (R/ Ángel Rebollo, 91). Xantar de confraternidade. O prezo por persoa é de 37€, que se
pagará no propio restaurante nunha mesa habilitada ao efecto. As prazas no restaurante son limitadas: dende a organización
agradecen que as persoas interesadas fagan a súa reserva canto antes, chamando até o martes, terza feira, 25 de xuño inclusive- ao teléfono: 981133233 ou enviando un correo electrónico a oficina@aelg.org.

