Presentación

UNS FOROS DE DEBATE PARA CREAR CULTURA E IMAXINAR PAÍS

O

Consello da Cultura Galega aproveitou o seu vinte e cinco aniversario para, ao abeiro do slogan «Crear cultura, imaxinar
país», reflexionar e debater. O Consello quixo dar pasos para
ampliar a súa posición no marco institucional e no universo de
Galicia. Segundo os obxectivos fixados para a actual etapa, pretendeuse a análise e a avaliación da cultura e facela visible cara ao exterior, asumindo o peso da cultura na identidade galega. Esta idea estivo moi presente nos
once días de sesións de traballo presencial no salón do Pazo de Raxoi.
O Consello da Cultura Galega conseguiu ser un lugar de encontro, reflexión
e diálogo cultural como expresión da pluralidade. Sen dúbida, os obxectivos
fixados para as seis actividades de debate cumpríronse nas súas liñas xerais, na
opinión dos responsables de cada un dos foros. Quizá por iso os seis debates
abertos á análise, ao balance e ás propostas de acción futura no escenario diverso, plural e global marcaron unha liña de traballo que terá continuidade para
reforzar o papel da institución na defensa e promoción da cultura galega.
Debemos recordar que os seis foros de debate permitiron analizar aspectos
esenciais arredor das seguintes cuestións durante o ano 2008: Galicia na sociedade do coñecemento, os días 3 e 4 de abril; Olladas críticas sobre a paisaxe, os días
8 e 9 de maio; Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade, os días 19 e
20 de xuño; Creación artística e identidades culturais, os días 18 e 19 de setembro; O valor crítico dos bens culturais, os días 23, 24 e 25 de outubro; e Cultura
política: debates contemporáneos, os días 2 e 3 de decembro. Os seus respectivos
coordinadores foron Domingo Docampo, Francisco Díaz-Fierros Viqueira,
Henrique Monteagudo, María Luísa Sobrino, Iago Seara e Ramón Maiz.
Os foros contaron cunha boa asistencia de público, o que favoreceu o diálogo e o intercambio de ideas. Os medios de comunicación fixéronse eco destes
debates, con distintas valoracións e coa publicación ou emisión de diferentes
pezas informativas nas que puxeron de manifesto o interese de moitas das pro-
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postas formuladas. Do mesmo xeito, as intervencións de cada foro difundíronse na páxina corporativa do Consello da Cultura Galega, onde seguen estando
accesibles para quen queira escoitalas e valoralas.
A esta difusión inicial súmase agora a publicación en libros monográficos de
cada foro, que recollen as intervencións presentadas polos participantes. Deste
xeito, complétase o programa de difusión das achegas feitas en todos os debates,
que constitúen un material útil para todos aqueles que traballan no ámbito da
cultura e para todos aqueles que reflexionan sobre os cambios que se están producindo no escenario cultural.
Os datos de participación e a súa repercusión no debate público xustifican,
pois, o cumprimento dos obxectivos fixados na programación, que foi posible
grazas á colaboración dos directores e secretarios e, sobre todo, ao persoal do
Consello da Cultura Galega. O traballo dos técnicos de actividades e de todo o
persoal permitiu superar problemas que xurdiron na execución dun programa
intenso, no que houbo que coordinar ducias de relatores e retrucantes que chegaron de moi diversos lugares. A todos, en nome do Consello da Cultura Galega, o noso agradecemento por facer posible uns foros de debate que foron especialmente proveitosos para crear cultura e imaxinar país.
Xosé López García
Coordinador xeral dos foros
Vicepresidente do CCG
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