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Xoves, 24 de xaneiro de 2019 ás 18:00 horas

Posverdade, fascismos dixitais, tecnopersoas, precarización da vida, perda de liberdades,
deterioración medioambiental, poshumanismo…. Enchemos de novos termos os andeis do
noso pensamento. Asistimos a unha proliferación de palabras e conceptos para
enfrontarnos a unha época convulsa. A economía do efémero demándanos respostas
rápidas e simples ante problemas complexos. Pensar sen présas ou debater ideas e visións
diversas do mundo . caron convertidas en actividades de luxo ou en ideas románticas
doutros tempos. Agora todo semella moverse na inmediatez das redes. Porén, o
pensamento necesita tempos de encontro, de compartir devagar perspectivas e dúbidas.
Propoñémosvos neste ciclo de charlas, debates e intercambio de ideas un tempo
compartido para a re. exión, para abordar os problemas da actualidade, para facer redes de
conexións e contribuír a que sexamos un pouco máis libres. O vello dictum ilustrado,
sapere aude, hoxe deveu máis necesario que nunca. “Atrévete a pensar” é un exercicio a
contracorrente, unha pequena revolución cotiá. Quedades convidadas e convidados a un
espazo compartido de re exión e análise crítica do mundo que nos tocou vivir. Se pensar
vos presta, agardámosvos cunha única condición, a predisposición a gozar das palabras
compartidas.
Durante o ano 2019 cada cuarto xoves de mes o ciclo Pensarmos ofreceranos a
oportunidade de encontrarnos con nomes relevantes no pensamento actual que
establecerán un diálogo tanto con integrantes da Sección de Pensamento do Consello da
Cultura Galega como co público asistente sobre temas tan vixentes como feminismo,
fascismos, verdade, intimidade, investigación, precariedade ou humanismo.
• 24 xaneiro: Javier Echevarría
• 28 febrero: Lluís Bassets
• 28 marzo: Gareth Williams
• 25 abril: Remedios Zafra
• 23 maio: António Cunha

PROGRAMA
Innovation and Values: A European Perspective
(Reno, University of Reno, NV, 2014) e El
Arte de Innovar: Naturalezas, Lenguajes,
Sociedades (Madrid, Plaza y Valdés, 2017). É
18:15 horas
membro da International Academy of
Entre cavernas: tecnopersoas e tecnomundos
Philosophy of Science, vicepresidente de
Javier Echeverría dialoga con Carme Adán
Jakiunde (Academia Vasca de Ciencias,
Javier Echeverría é licenciado en Filosofía e Artes e Letras) e membro do Comité Vasco
en
Matemáticas
pola
Universidade de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación.
Complutense de Madrid. Doutor en
Filosofía pola mesma universidade e Carme Adán (Donostia, 1966) é doutora en
Docteur d’Etat-ès Lettres et Sciences Filosofía, ensaísta e política galega. Presidiu
Humaines
pola
Université
Paris-I a Aula Castelao de Filosofía desde 1997 até
(Panthéon-Sorbonne). Foi profesor na 2005. Durante os anos 2005-2009
Universidade Politécnica de Madrid e na desempeñou o cargo de secretaria xeral da
Universidade do País Vasco, onde obtivo Igualdade no Goberno galego e entre 2007por oposición a Cátedra de Lóxica e 2009 foi presidenta da Unidade Muller e
Filosofía da Ciencia. Realizou estadías Ciencia de Galicia. Durante a VIII e IX
investigadoras prolongadas en París, Lexislatura foi deputada no Parlamento
Bruxelas, Hannover, Urbana-Champaign e galego polo BNG. Publicou Feminismo e
(Espiral
Maior,
2003),
Reno. Desde 1995 a 2008 foi profesor de coñecemento
traducida
ao
castelán
en
Espiral
Maior
Investigación de nivel A no Instituto de
Filosofía do CSIC. De 2002 a 2006 foi (2006), e en 2011 recompilou en
membro do Consello Director da Fundación Cartografías do derrubo dous anos de
Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. actividade periodística na sección de
Desde febreiro de 2008 é profesor de opinión de Xornal de Galicia.
Investigación en Ikerbasque (Fundación As súas publicacións máis recentes son:
Vasca para a Ciencia), adscrito ao “Cyborg”, en Barbarismos queer e outras
Departamento de Socioloxía 2 da esdrújulas (Edicións Bellaterra, 2017),
Universidade do País Vasco. É colaborador “Conceptualizar la violencia contra las
mujeres: ¿una re exión epistemológica
de Sinnergiak Social Innovation.
Autor de 20 obras monográ cas e coeditor pendiente?”, na Revista Andaluza de
de 26 libros, en español, francés e inglés. Antropología (2018) e “Conceptos y
Publicou máis de 100 artigos en revistas e violencias: espacios para el debates sobre la
libros internacionais e máis de 200 en violencia obstétrica”, en Violencia obstétrica
revistas e libros nacionais. Dirixiu 18 teses (Tecnos, 2018). En novembro de 2018
de doutoramento. Os seus últimos libros publicou Feminicidio. Unha nova orde
publicados son: Knowledge Communities patrialcal en tempos de submisión na editorial
(coeditor con Andoni Alonso e Pedro Galaxia, reimpreso en xaneiro de 2019 e en
Oiarzabal, University of Nevada, Reno, breve será publicado en castelán por
2011), Leibniz (editor, Madrid, Gredos, Edicións Bellaterra. Na actualidade exerce
2011), La luz de la luciérnaga: diálogos de como catedrática de Filosofía no IES
innovación social (con Ander Gurrutxaga, Politécnico de Vigo e coordina a Sección de
Madrid, Plaza y Valdés, 2012), Entre Pensamento do Consello da Cultura
cavernas: de Platón al cerebro pasando por Galega.
18:00 horas
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ORGANIZA
Sección de Pensamento (CCG)
COORDINA
Carme Adán Villamarín
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205
INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

