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Palabras do presidente da Fundación Penzol

Manuel Puga Pereira

oi bo día e moitas grazas  a todas e todos pola vosa asistencia a esta xornada sobre 
arquivos privados de familias e persoas, organizada polas fundacións Olga  Galle-
go  máis a Penzol, coa colaboración do Concello de Vigo.

Quero daquela en primeiro lugar agradecer a colaboración do Concello vigués e 
xustificar a ausencia neste acto do seu alcalde, D. Abel Caballero, que por proble-
mas xurdidos a última hora non pode acompañarnos; unha colaboración que se 
remonta a 1985, data na que a Fundación Penzol máis o concello vigués  asinan un 
convenio, froito do cal dispoñemos destas instalacións municipais e  dun equipo 
humano de apoio.  

Non podo negar, por outra banda, que para min, como presidente da Fundación 
Penzol  é unha satisfacción que se teña organizado esta sesión coa Fundación Olga Gallego. Creo que é sempre 
positivo traballar xunto con colectivos e institucións concordantes en misión e obxetivos, polos beneficios 
mutuos que xera esta práctica e a súa meirande repercusión na sociedade. Pero a satisfacción aínda é maior 
cando se traballa cunha fundación coa que nos unen tantos lazos. Non podemos esquecer, que, cando don Paco 
Fernández del Riego principia a catalogación dos fondos da fundación achegados por Penzol, moi axiña conta 
coa man experta de Olga Gallego Domínguez, arquiveira/bibliotecaria que exercía en Vigo as súas actividades 
profesionais e posteriormente colaboraría  tamén nesa tarefa o arquiveiro Pedro López Gómez, hoxe presidente 
da Fundación Olga Gallego que nos acompaña nesta mesa. Precisamente froito dese  traballo intensivo  de 
ambos os dous e da súa xenerosa dedicación,  en 1980 saía do prelo, a Guía das coleccións bibliográficas e 
documentais da Fundación Penzol. Por outra banda tampouco podemos esquecer que Olga foi a primeira muller 
padroeira  da nosa fundación e que Pedro aínda o sigue sendo; comprenderán daquela por que lles comentaba 
os estreitos lazos que unen as dúas institucións.

Xa para ir rematando gustaríame salientar a importancia do intercambio de experiencias como medio de apren-
dizaxe e mellora;  neste senso, ó longo da xornada  teremos a oportunidade de botar unha ollada a Fundación 
Penzol, tal como recolle o subtítulo da xuntanza, mais tamén coñecermos de primeira man outras interesantí-
simas experiencias en Navarra, Portugal e Galicia a traveso  dos relatores que van participar a continuación,  a 
quen como é lóxico, lles agradecemos as súas achegas. Non dubido que tamén nos coloquios, poderemos coñecer 
outras iniciativas  e debater amigablemente sobre o tema, tendo en conta a numerosa asistencia  de técnicos de 
arquivo, investigadores  e expertos na materia.

Máis nada pola miña parte e de novo moitas grazas.



http://www.fundacionolgagallego.gal
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