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XXV ANIVERSARIO «I.E.S. AS LAGOAS»
FESTIVIDADE DE SANTO TOME DE AQUINO

Como non podía ser menos, o Departamento de Filosofía quixo por o seu grao de area
neste 25 Aniversario da fundación do I.E.S AS LAGOAS e, para iso, organizou unha
Conferencia na Festividade do patrón dos estudiantes Santo Tomé de Aquino, o día 24 de
xaneiro, dentro da súa tradición de organizar actos nesta festividade. Neste sentido foron
xa moitas as conferencias que ten organizado este Departamento, das que quero subliñar,
entre outras, a pronunciada polo profesor de Filosofía do Instituto Valle Inclán de
Pontevedra D. Ramón Regueira Varela, alá polo curso 1988-1989, para rematar cunha
actividade interdisciplinar, que quixo ser un libro e que quedou simplemente nun proxecto
de libro por razóns de tipo económico. Quero recordar os traballos realizados polos
alumnos:

Os dereitos humanos: evolución da idea de liberdade e as liberdades tradicionais: Raquel
Izquierdo Gonzáles; O racismo: Roberto Álvarez González; Poema a liberdade: Benicia
Blanco González e unha chea de artigos sobre a liberdade escritos por Dina Mª Serén
Álvarez, Marta Ferreiro Fernández, Mónica López Álvarez, Beatriz Veiga Rodríguez,
Eduardo Ferreiros, Natalia Doval, Elena Lage Bernárdez, Sandra Nathalia Nogueira
Vergés, Ana Mª García Regueiro, Alexander Caporale, Carlos Alberto Caride González,
Ana Belén Rodríguez Fernández, Nuria Rey Martínez, María Losada Calleja

Quero facer unha mención especial o traballo presentado por Ignacio Gago Muñoz,; a
súa perda deixou un baleiro que nunca fomos capaces de encher todos os que o tratamos
e quixemos. Sirva este momento para lembrar con agarimo a tódolos alumnos do Centro,
como Enrique tamén falecidos.

A outra conferencia que quero resaltar foi a pronunciada en xaneiro do ano 2001 por D.
Moisés Lozano Paz, profesor de Filosofía no IES de Bertamiráns baixo o título A AC-
CIÓN NON VIOLENTA e centrada en Ghandhi un loitador da non violencia, xa que
nesa data conmemoramos tódolos anos a súa morte e que propón tres grandes obxectivos
da loita non-violenta, a saber: desaparición da segregación dos parias, unidade e irmandade
entre os seres humanos das distintas relixións, razas e castas da India e todo o mundo e
independencia política da India, que debe acadarse mediante procedementos non-vio-
lentos. O conferenciante remataba con estas palabras: "A esperanza nun mundo mellor

pode conformar un bo desexo para este novo milenio.

No curso pasado, o Departamento organizou por estas datas unha mesa redonda sobre a
XUVENTUDE EUROPEA na que participaron xoves de Polonia, Holanda, Alemania,
Inglaterra, Francia, Hungría, Finlandia e, por suposto, España e debateron os problemas

que preocupan a xuventude como estudios, relixión, cultura, política, divertimento etc.

Neste curso 2002-2003, a conferenciante foi Dª Marifé Santiago Bolaños, autora de rela-
tos, poeta e ensaísta quen realizou estudios monográficos sobre José Ángel Valente,
Antonio Colinas, Ludwig Schajowicz. Hértor Ciocchioni, Enrique Pajón ou. Antón Tovar
entre outros, e publicou libros como La Realidad simbólica o el lenguaje de las cosas en
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el teatro de Buero Vallejo (1992), La llama sobre el agua:María Zambrano. Pérez Carrió
(1994) ou A Mirada atlántica (1995) e os poemarios Tres cuadernos de Bitácora (1996),
Celebración da espera (1999). A súa primeira novela El tiempo de las lluvias (1999) e
ultimamente escribiu a novela Un ángel sobre la hierba (200 1)

Marifé Santiago Bolaños foi, ademais e sobre todo, profesora de Filosofía do IES As
Lagoas hai tempo. O acto comezou coa presentación da conferenciante polo profesor do
Departamento D. Adolfo Álvarez Cid. E a conferenciante centrouse en tres puntos
fundamentais, a saber, a importancia da educación e da "cultura, entendida como "culti-
vo do espírito" a través dunha lectura do mito  da cova de Platón; o papel dun centro
público como lugar de cultura e dos seus profesores como iluminadores dos espíritos
que están abertos ó saber e a memoria que trata de gardar a acción humana exemplar e
posibilitadora do noso quefacer.
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