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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 en 2023 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.
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18:00 horas
Presentación

18:15 horas
A perplexidade democrática
María Xosé Porteiro dialoga con Luisa
Martínez

María Xosé Porteiro (Madrid, 1952)
Licenciada en Publicidade, xornalista,
escritora. Participou en política
(PSdeG) entre 1987 e 2019: concelleira
en Vigo, deputada autonómica,
parlamentaria nas Cortes españolas,
membro das asembleas
parlamentarias do Consello de
Europa e da Unión Europea
Occidental. Delegada de Galicia no
Exterior. Interveu en foros
internacionais como o IV Cumio das
Mulleres, que tivo lugar en 1995 en
Beijing, ou Take Back America, no
ano 2007 en Washington, onde se
presentaron as candidaturas de
Obama e Hillary Clinton. Observadora
electoral en Venezuela, Líbano e
Bosnia. Ten a Encomenda ao Mérito
Civil «pola súa contribución á política
exterior española». Desde 1981 vén
publicando narrativa e ensaio. En
Quen é quen no primeiro Parlamento
Galego (Edicións Xerais, 1981) relata a
creación do Parlamento galego e en
Celso Emilio Ferreiro, compañeiro do
vento e das estrelas fai a biografía do
poeta (Ed. Akal, 1982). Nunha recente
novela, Sándalo (Editorial Galaxia,
2019), aborda a mestizaxe cultural e a
historia compartida entre Galicia e
Cuba. No Consello da Cultura Galega
dirixiu o Centro de Documentación
en Igualdade e Feminismos (CDIF).
Na actualidade é adxunta á Valedora
do Pobo.

Luisa Martínez Lorenzo (Ceuta, 1970)
Doutora en Ciencias do Mar e
responsable da Unidade de Cultura
Científica do CSIC en Galicia desde
2008. Ten unha ampla experiencia no
desenvolvemento de accións que
achegan a ciencia á cidadanía e, como
relatora, en cursos e xornadas
vinculadas á comunicación social da
ciencia. É autora e ilustradora de
dous álbums informativos, dúas
pezas teatrais e varias curtametraxes.
Desde 2019 dirixe a colección de
divulgación Lanterna de Aristóteles
(Editorial Galaxia). Foi artista e
divulgadora residente do proxecto
Cartografías líquidas (Centro Cultural
de España en El Salvador, 2022).
Pertence á Sección de Pensamento
do Consello da Cultura Galega (desde
2020) e á Asociación Galega de
Comunicación da Cultura Científica e
Tecnolóxica (desde 2011).
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