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Vivimos tempos contraditorios. Tempos en que as propostas de
futuro chocan con resistencias que obrigan a pararnos para afianzar
as conquistas de liberdade logradas. Así, nesta xornada propoñemos
matinar sobre unha realidade que busca palabras para ser pensada,
unha realidade que cuestiona verdades tan ben asentadas como a
diferencia sexual. As reflexións sobre as identidades, os corpos e a
súa performatividade percorren boa parte dos discursos e, tamén, as
confrontacións que agroman nas relacións entre os feminismos e a
teoría queer. Pensarmos a realidade das nosas vidas e o noso tempo
segue a ser tan revolucionario como ser feliz.  
 
Como marco conceptual desta xornada, o día 21 de xuño publicarase
en www.consellodacultura.gal o relatorio gravado “Corpos
vulnerables e rebeldes” de EEllvivirraa BBuurrggooss, profesora de pensamento
feminista e de filosofía do corpo na Universidad de Zaragoza.

Imaxe da portada: Cristina de la Torre



10:45 horas 
Presentación 
RRoossaarriioo ÁÁllvvaarreezz, presidenta do
Consello da Cultura Galega 
CCaarrmmee AAddáánn e CCeelliiaa PPeerreeiirraa PPoorrttoo,
coordinadoras da xornada e
integrantes da Sección de
Pensamento do CCG 
 
11:00 horas  
Coloquio presentación e emisión do
documental Dereito a existir: falan
elas, dirixido por CCrriissttiinnaa ddee llaa TToorrrree
e CCaarrmmee AAddáánn para o Consello da
Cultura Galega. Curtametraxe que dá
voz a tres xeracións de mulleres trans
na Galicia e conta coa participación
de LLaauurraa BBuuggaalllloo, DDaanniieellaa FFeerrrráánnddeezz e
AAuurraa LLeeiirróóss 
 
12:00 horas  
Descanso 
 
12:15 horas  
Mesa redonda  
Dereito a existir: disidencias e novas
perspectivas LGBTIQ+ de Galicia 
Modera: EEnnrriiqquuee LLaattoorrrree 
 
- AAnnaa AAmmiiggoo, Rede Galega de Estudos
Queer 
- PPaalloommaa GGaarrccííaa, Rede Educativa de
Apoio LGBTIQ+ de Galicia 
- CCrriissttiinnaa PPaallaacciiooss, presidenta de
Arelas



Organiza
Sección de Pensamento. Consello da Cultura Galega

Coordina
Carme Adán Villamarín
Celia Pereira Porto

Lugar
Consello da Cultura Galega 
Pazo de Raxoi, 2º andar 
Praza do Obradoiro, s/n  
15705 Santiago de Compostela 
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Inscrición
A inscrición é gratuíta. 
Actividade presencial. Prazas moi limitadas por normativa anticovid que se
cubrirán por rigorosa orde de inscrición. Retransmisión en directo en
www.consellodacultura.gal Logo permanecerá na Mediateca para futuras
consultas.

Máis información
www.consellodacultura.gal 
difusion@consellodacultura.gal 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal

Organiza:




