
Dende o Concello de Narón, e a través do noso 
 Arquivo Municipal, queremos poñer en marcha 
unha nova iniciativa na que precisamos da vosa 
axuda e implicación. Deixándonos levar pola 
 corrente desenvolvida nos últimos tempos en 
 diferentes concellos, organismos, institucións e 
 diversas asociacións de toda Galicia, e sendo 
conscientes da importancia desta actividade, 
 queremos propoñervos a creación dun arquivo 
fotográfico e documental que nos axude a 
 reconstruír, conservar e transmitir ás vindeiras 
 xeracións, a memoria colectiva que fai de nós, de 
Narón, un lugar único. As nosas tradicións, o noso 
patrimonio, o noso bo facer, todo iso terá cabida 
neste espazo creado por e para todos/as, para que 
poidamos ver como foi medrando a nosa cidade. 
 

A proposta consiste en recuperar, preservar, 
 salvagardar e difundir o patrimonio fotográfico e 
documental de Narón en todos os ámbitos sociais 
e culturais facéndoo accesible para todo aquel que 
o queira gozar. 
 
Do noso pasado máis distante ou máis próximo 
deben quedar imaxes e documentos, que son un 
importante testemuño do que somos. Todos eles 
constituirán un fondo que poderemos poñer á 
 disposición da comunidade e axudarán a todos os 
naroneses e naronesas a coñecer a apreciar a súa 
historia, a súa cidade, as súas tradicións e, por riba 
de todo, as súas xentes.. Manter todo isto vivo na 
nosa memoria e transmitilo é fundamental e por ese 
motivo nace este proxecto. 

Para calquera dúbida  
podedes contactar con nós no  
seguinte enderezo electrónico  

a.bello@naron.es ou no número de  
teléfono 981 33 77 00 Extensión 1006  

(preguntar por Anabel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concello de Narón 
Praza de Galicia, nº 1  
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Narón é
Proxecto de recuperación 
da memoria fotográfica  
e documental do  
Concello de Narón

o que todo  



O material que nos acheguedes, principalmente fotografías 
e documentos “curiosos”, servirá para poñer en marcha 
unha serie de actividades como: 
 
• Exposicións temporais e itinerantes nas que se amose 
o resultado da escolma e poidan pasar por ela todas 
 aquelas persoas interesadas en ver como fomos creando 
Narón. Estas exposicións poderíanse levar, despois de 
 cubrir unha solicitude no Concello, a diferentes locais 
 veciñais, de asociacións varias, fundacións e incluso 
 centros escolares, o que sen dúbida fará dese lugar un 
foco importante de reunión ao redor delas. 
 
• Poderemos poñelo sempre, e desde o Concello a 
 través do noso Arquivo Municipal, á disposición de in-
vestigadores respectando e observando de forma 
 rigorosa todas as medidas de seguridade que merecen 
os diferentes materiais que nos achegades. Estes 
 documentos son, en numerosas ocasións, inéditos e un 
complemento imprescindible nos textos históricos, de aí 

a importancia de constituir e pór á disposición de todos 
este fondo.  
 
• Para traballar nos distintos centros educativos 
 achegándolles aos nosos nenos e nenas diferente material 
que lles sirva para coñecer a súa historia máis recente, 
 propoñendo talleres nos que se intercambien experiencias 
e os/as axude a comprender como foi evolucionando o seu 
barrio e a vida en Narón ao longo dos anos.  
 
• Para a publicación non comercial (polo que non se verán 
infrinxidos nin os dereitos de autor, nin os do propietario 
das imaxes, documentos e testemuños que nos sexan 
 cedidos) dun volume, ou varios, segundo o material que 
poidamos recoller, no que se reúna toda esta documenta-
ción, coidando e respectando o valor que para todos vós 
ten o material que tan xenerosamente compartides.  
 
A idea é poder traballar en equipo e entre todos e todas 
sacar adiante este proxecto que, sen dúbida, será do 
agrado daqueles que se acheguen a el. 

• Imaxes: traballaremos sobre todo con fotografías. 
 Calquera tipo de fotografía serve. Se ben é certo que terán 
especial relevancia todas aquelas anteriores a 1900, polo 
seu valor histórico, serven todo tipo de retratos dende os 
familiares ata os que apareza unha soa persoa. Interesan 
tamén imaxes de reunións como festas e celebracións 
 familiares, calquera acontecemento importante que reúna 
a un grupo de xentes arredor de algo como a sega, o 
 carnaval, cabalgatas, as tradicionais matanzas, a esfolla ou 
calquera outra actividade ou material relacionados co 
mundo agrícola, gandeiro, etc. Tamén actividades que 
teñan que ver co mar, barcos, travesías, estaleiros, inaugu-

racións, paisaxes, monumentos, lugares emblemáticos que 
ainda existen ou que xa desapareceron (cines, bailes, 
 escolas), etc. En definitiva todo o poida facer que as novas 
xeneracións coñezan e saiban identificar o que fixo que 
Narón sexa hoxe unha cidade. 
 
• Documentos: podedes achegar calquera tipo de docu-
mento que se poida considerar de interese xeral, por 
exemplo algún tipo de carné (con ou sen fototografía) 
 dalgunha entidade, cooperativa, asociación, estatutos de 
creación de diferentes asociacións, agrupacións, etc, de 
Narón.

¿QUE TIPO DE DOCUMENTOS SE PODEN ACHEGAR?

¿CÓMO PODEDES COLABORAR CON ESTA PROPOSTA? 

As túas fotos e documentos son de moita axuda para reconstruír a memoria colectiva. O Arquivo do Concello de 
Narón realizará a dixitalización dos documentos e procederá á correspondente devolución ao seu propietario xunto 
cunha copia dixital de cortesía. Tamén deberedes cubrir un formulario cunha descrición da fotografía e un docu-
mento de cesión da imaxe. 

• Entrega presencial nas instalacións do Concello: tras 
recibir a vosa visita procederase a dixitalizar a fotografía 
e a cubrir o documento de identificación e cesión. Se é 
posible, dependendo do número de fotografías que 
acheguedes, xa poderedes levala no momento. 
 
• Entrega dos documentos por correo postal: podedes 
enviar as fotografías e documentos a través do correo 
 ordinario ao enderezo do Concello (praza de Galicia, nº 
1, 15570 Narón) á atención de Ana Isabel Bello Platas, 
auxiliar do Arquivo Municipal. Unha vez recibidos 
 procederase á súa dixitalización e devolución pola 
mesma vía dos orixinais xunto coa copia dixitalizada (non 
esquezades incluír un número de teléfono onde vos 
 poidamos  localizar). 
 

• En liña: aquelas persoas que o desexen poden ceder a 
súa fotografía enviando unha copia por correo electrónico 
ao enderezo a.bello@naron.es, indicando no asunto 
 "Creación do arquivo fotográfico de Narón". Deberán enviar 
tamén o documento de recollida de datos e cesión da imaxe 
que poden solicitar neste mesmo enderezo de correo elec-
trónico e que deberán cubrir, asinar e enviar escaneado.  
 
• En caso de non ser posible facelo por ningunha destas 
vías, marcaranse uns días nos que a auxiliar do Arquivo 
acudirá a uns puntos determinados e fará a recollida 
 persoalmente. Posteriormente escaneará as fotografías ou 
documentos e establecerá outra data para proceder á súa 
devolución e para cubrir o documento de descrición   e 
 cesión.  

A achega pódese facer das seguintes maneiras: 


