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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 ficaron 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
reflexión, 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
reflexión e análise crítica do mundo que nos tocou vivir. Se pensar
vos presta, agardámosvos cunha única condición, a predisposición a
gozar das palabras compartidas. Iniciado en 2019, o ciclo Pensarmos
continúa no ano 2021 cada cuarto xoves de mes para ofrecernos 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.

Imaxe da portada: Iñaki Makazaga



18:00 horas 
Presentación 
Carme Adán, coordinadora da
Sección de Pensamento do CCG 
 
18:15 horas
Por que nos contan o que nos
contan? 
Belén Gopegui dialoga con Carme
Adán 
 
Belén Gopegui  
Madrid, 1963. Licenciada en Dereito
(UAM), doutora en Humanidades
(UC3M).  
Publicou, entre outras, as novelas La
escala de los mapas (1993), La
conquista del aire (1998), Lo real
(2001), El lado frío de la almohada
(2004), El Padre de Blancanieves
(2007), Acceso no autorizado (2011), El
comité de la noche (2014), Quédate
este día y esta noche conmigo (2017),
a conferencia Ella pisó la Luna, ellas
pisaron la Luna (2019) e unha
selección dos seus ensaios titulada
Rompiendo algo.  
En setembro de 2021 apareceu a súa
última novela, Existiríamos el mar.
De cando en cando escribe artigos en
diversos medios.

 
 
Carme Adán  
Ensaísta e política galega. Presidiu a
Aula Castelao de Filosofía (1997-
2005). Foi secretaria xeral da
Igualdade no Goberno galego (2005-
2009) e presidenta da Unidade Muller
e Ciencia de Galicia (2007-2009). Na
VIII e IX Lexislatura foi deputada no
Parlamento galego polo BNG.
Publicou Feminismo e coñecemento
(2003), Cartografías do derrubo (2011),
“Cyborg”, en Barbarismos queer e
outras esdrújulas (2017),
“Conceptualizar la violencia contra
las mujeres: ¿una reflexión
epistemológica pendiente?”, na
Revista Andaluza de Antropología
(2018), e Feminicidio, unha nova orde
patriarcal en tempos de submisión
(2018). É catedrática de Filosofía no
IES Politécnico de Vigo e coordina a
Sección de Pensamento (CCG).

Programa



Organiza
Sección de Pensamento (CCG)
Consello da Cultura Galega

Coordina
Carme Adán Villamarín

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. 
O número de prazas é limitado. 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.

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

Organiza:


