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O peak oil, a sexta extinción, o quecemento global, o
despoboamento, o abandono da terra ou a perda de falantes das
linguas minorizadas alertan dos perigos da Era do Antropoceno na
que nos situamos. A homoxeneidade, a excesiva dependencia fósil
ou a crecente forza dos populismos son consecuencias dun sistema
económico que non pon a vida no centro. Ante isto, cómpre
preguntármonos como se pode soster o mundo e cal pode ser o
papel que desempeña a cultura nunha inevitable transición
socioecolóxica. 
 
Baixo esa premisa, o Consello da Cultura Galega presenta o informe
Cultura e sustentabilidade, co que se procura abrir un debate sobre
como o sector cultural pode ser máis sustentable e á vez aténdese a
como a cultura pode estar ao servizo da transición socioecolóxica á
que irremediablemente a crise ambiental nos obriga. O informe
preséntase baixo o lema "a cultura, cuarto piar da sustentabilidade"
chamando a atención sobre a necesidade de incorporar a cultura ás
dimensións social, ambiental e económica da sustentabilidade.
 
O informe Cultura e sustentabilidade reúne unha serie de conversas
con responsables de proxectos culturais: A Arca da Noe, Brigadas
Deseucaliptizadoras, Canle Ribeira Sacra, Festival Agrocuir da Ulloa,
Festival de Cans, Festival de Pardiñas/Xermolos, Rede Aldear, Rede
Galega de Sementes, Rede polo Patrimonio Cultural e Rural Mutante.
Propón dez recomendacións baseadas en cinco principios que
serven como marco dende o que impulsar unhas políticas públicas
activadoras do cambio. 
 
Á vez, e con vontade de incidencia na realidade, o informe achega un
mecanismo de autoavaliación do grao de sustentabilidade na
práctica cultural. A través das respostas a unha serie de preguntas,
calquera persoa interesada poderá medir, mediante un sistema de
semáforo, o nivel de cumprimento dos 14 puntos definitorios dunha
cultura sostible. 
 
Acompañando a presentación do informe manteremos unha
conversa con algúns dos responsables das prácticas culturais
analizadas, na que se dará continuidade ao debate sobre a
necesidade de profundar na sustentabilidade.

Imaxe da portada: Brigadas Deseucaliptizadoras. Fotografía de Adrian Capelo / Fundación RIA



18:00 horas 
Presentación  
RRoossaarriioo ÁÁllvvaarreezz, presidenta do
Consello da Cultura Galega  
RRooccííoo SSeeiijjaass, alcaldesa do Concello de
Monterroso 
 
18:15 horas
Presentación do informe Cultura e
sustentabilidade 
FFrraann QQuuiirrooggaa 
 
18:45 horas 
Conversa  
A sustentabilidade na práctica
cultural  
- BBeeggooññaa ddee BBeerrnnaarrddoo, Rede Galega
de Sementes 
- AAddrriiáánn GGaalllleerroo, Agrocuir 
- AAllffoofoffof nnssoo BBllaannccoo, Festival de Pardiñas 
 
19:45 horas  
Foliada coa Asociación Sociocultural
Falcatrueiros de Monterroso

FFrraann QQuuiirrooggaa 
http://franquiroga.gal/gl/ 
É investigador transdisciplinar.
Dirixiu investigacións experimentais
como o #salóndoMARCO, Fiestas
Raras ou Ruraldecolonizado, entre
outras. É coeditor e coautor dos libros
Pensar y hacer en el medio rural, A
través das marxes e La fiesta, lo raro y
el espacio público.  
 
RReeddee GGaalleeggaa ddee SSeemmeenntteess 
https://redegalegadesementes.wordpress.com
A Rede Galega de Sementes é un
colectivo preocupado pola
conservación e mellora da
biodiversidade agrícola, que nace coa
intención de potenciar o uso de
sementes de variedades tradicionais
fronte ás variedades comerciais. 
 
FFeessttiivvaall AAggrrooccuuiirr 
https://festivalagrocuir.wordpress.com/
O Festival Agrocuir da Ulloa é unha
iniciativa sen ánimo de lucro
realizada no rural lucense dende hai
seis anos. Ten como obxectivo
reivindicar a diversidade sexual e de
xénero no rural. 
 
FFeessttiivvaall ddee PPaarrddiiññaass 
Un dos grandes festivais de Galicia,
que conta con máis de 40 edicións e
no que ano tras ano a veciñanza de
Pardiñas colabora e participa nun
encontro que vai alén das músicas,
para mesturar arte e natureza.



Organiza
Consello da Cultura Galega
Concello de Monterroso

Colabora
Festival Agrocuir da Ulloa

Coordina
Fran Quiroga

Lugar
Praza do Froito 
Monterroso

Inscrición
Entrada libre até ocupar a capacidade da praza. Non se require inscrición previa.  
As persoas asistentes deberán cumprir os protocolos anticovid que indique a
organización. 
En caso de choiva, o acto trasladarase á Cúpula do Campo da Feira.

Máis información
www.consellodacultura.gal 
difusion@consellodacultura.gal 
Os contidos serán gravados e estarán dispoñibles con posterioridade á xornada en
www.consellodacultura.gal

Organiza:




