
Queridas amigas e amigos 

Antes de nada, grazas por estar nesta inauguración desta auténtica festa anual do libro 
infantil e xuvenil de Pontevedra.  

Desta cita tan agarimosa e feiticeira que supón o reencontro das xentes do libro e da 
edición, cos seus públicos pontevedreses, con especial atención aos que sodes alumnos 
e alumas dos colexios da cidade. 

Un Salón que é todo un xeito de estimularnos de cara á literatura, á música, á 
ilustración, ao libro como obxecto de creatividade e soporte de cultura, á creación 
audiovisual e todo o que iso conleva... 

Un salón que este ano dedícase á Ciencia Ficción, á fantasía que traen consigo as 
historias do futuro, a imaxinación sobre outros mundos que só existen na cabeza dos 
creadores, sobre as persoas que poden habitar este ou outros planetas, sobre cómo 
seremos nun futuro extremo. 

Un universo de mundos e de situacións que desembocan neste escenario do Pazo da 
Cultura para encher un mes enteiro de actividades e emocións da man dos 
protagonistas que vos guiarán por itinerarios cheos de vida e alegrías, de angurias e 
intensidade. 

Precisamente hai quince anos, cando empezamos a darlle a Pontevedra o carácter que 
hoxe ten, creeríamos que era ciencia ficción chegar onde chegamos, a propósito do 
Premio da ONU Hábitat que hai uns días recollemos en Dubai, e do que o Salón do Libro 
tamén forma parte, por ser unha das principais citas culturais que fan de Pontevedra un 
referente de calidade urbana. 

Premiáronnos por mellorar a vida dos cidadáns. E a vida non se mellora só con prazas e 
rúas cheas de xente, promovendo que os nenos e nenas vaian sós ao cole, ou 
intentando que entre todos emitamos menos contaminación ou fagamos menos ruído, 
cousas moi importantes pero non o único polo que se distingue a nosa querida 
Pontevedra. 

Encher a axenda anual de eventos que nos axuden a elevar o espíritu e o coñecemento, 
que nos permitan vivir un tempo agradable ente a música, a arte e os libros, son tamén 
motivos que nos axudan a todos a vivir mellor. 

Por iso pensei tamén no Salón do Libro no momento en que recollía este recente 
Premio que a ONU nos entregaba por coidármonos, por querérmonos cada vez máis a 
nós mesmos e á nosa cidade. 

Quero compartir convosco esta alegría colectiva, e tamén agradecer a todas as persoas 
que contribúen a realizar esta grande festa dos libros, a facela cada día máis grande, 
máis útil, máis chea de vida e máis agradable para todas e todos. 

Moitas grazas 

 


