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>>>>> Consello da  Cultura Galega 
2 e 3 de decembro de 2008

FORO DE DEBATE
CULTURA E POLÍTICA: 
DEBATES CONTEMPORÁNEOS>>>>>  FOROS DE DEBATE

Galicia na sociedade do coñecemento
>>>>>  3 e 4 de abril

Olladas críticas sobre a paisaxe
>>>>> 8 e 9 de maio

Sociedades plurilingües: 
da identidade á diversidade

>>>>>   19 e 20 de xuño

Creación artística e identidades culturais
>>>>>  18 e 19 de setembro

O valor crítico dos bens culturais
>>>>>  23, 24 e 25 de outubro

Cultura e política: debates contemporáneos
>>>>>  2 e 3 de decembro

 



>>>>>  FORO DE DEBATE
CULTURA E POLÍTICA: 
DEBATES CONTEMPORÁNEOS
Consello da Cultura Galega, 
2 e 3 de decembro  de 2008

Coordinador: Ramón Maiz
Secretario: Antón Baamonde

Este foro de debate abordará as diferentes
dimensións do xiro culturalista que se
produciu nos últimos 25 anos no ámbito
tanto das ciencias sociais como da filosofía,
así como no agromar de novas demandas 
e mobilizacións políticas. O obxectivo será 
dar conta, nunha perspectiva pluralista e
interdisciplinar, dos novos vieiros abertos,
pero tamén dos seus límites, polos estudos
culturais, pola socioloxía culturalista, polas
análises culturais dos valores materialistas 
e post-materialistas, pola culturización da
política, polas últimas manifestacións do xiro
lingüístico e interpretativo e as políticas 
de recoñecemento multicultural, e os retos
das novas formulacións do feminismo, 
a diferenza e a sustentabilidade para a
reformulación do horizonte normativo 
da democracia.

>>>>>  PROGRAMA

>>>>>  Martes, 2 de decembro

10.00 horas
Presentación

Ramón Maiz
Catedrático de Ciencia Política
Universidade de Santiago de Compostela

IDENTIDADES COLECTIVAS, PLURALISMO E DEMOCRACIA

Primeira sesión
10.15 horas

Xénero, política e cultura

Relatora: 
Amelia Valcárcel

Catedrática de Filosofía Moral e Política
Universidade de Oviedo

Retrucante:
Cristina Sánchez 

Profesora titular de Filosofía do Dereito
Universidade Autonóma de Madrid

11.45 horas Pausa

Segunda sesión
12.15 horas

Etnonacionalismos e conflitos étnicos 
en América Latina hoxe

Relatora: 
Natividad Gutiérrez

Catedrática de Socioloxía
Instituto de Investigacións Sociais. UNAM. México

Retrucante: 
Carlos Fernández

Profesor de Filosofía e ensaísta

Terceira sesión
16.30 horas

Identidades culturais e integración política: 
un mapa conceptual

Relator: 
Rafael del Águila

Catedrático de Ciencia Política 
Universidade Autónoma de Madrid

Retrucante: 
Jorge Álvarez Yágüez 

Profesor de Filosofía e ensaísta

18.00 horas Pausa

Cuarta sesión
18.30 horas

Tres nocións de pluralismo no espazo público

Relator: 
Carlos Thiebaut

Catedrático de Filosofía
Universidade Carlos III. Madrid

Retrucante: 
Elena Guitián

Profesora titular de Ciencia Política 
Universidade Autonóma de Madrid

>>>>>  Mércores, 3 de decembro

UNIVERSALISMO E PARTICULARISMO 
NA SOCIEDADE POST-SECULAR

Quinta sesión
10.00 horas

Dilemas políticos contemporáneos 
e a forza do exemplo

Relator:
Alessandro Ferrara

Catedrático de Filosofía Política
Universidade de Roma “Tor Vergata” 
Presidente da Asociación Italiana de Filosofía Política

Retrucante:
María Xosé Agra

Catedrática de Filosofía Política
Universidade de Santiago de Compostela

11.45 horas Pausa

Sexta sesión
12.15 horas

Cultura, política e diversidade

Relator:
Fernando Vallespín

Catedrático de Ciencia Política 
Universidade Autónoma de Madrid

Retrucante: 
Antón Baamonde

Ensaísta

CREAR CULTURA, IMAXINAR PAÍS
1983-2008: Vinte e cinco anos do Consello da Cultura Galega

O ano 2008 sinala os primeiros 25 anos do Consello da Cultura Galega, institución
emanada do Estatuto de autonomía e, polo tanto, inseparable na súa
dinámica do marco institucional autonómico no que está inserido.

Foi creado por lei do Parlamento de Galicia (Lei 8/1983, do 8 de xullo) para 
a defensa e a promoción dos valores culturais do pobo galego e con
recoñecida capacidade de iniciativa, investigación e organización.

O marco autonómico abriu un período de fondas transformacións, tamén en materia
cultural, ás que o Consello contribuíu desde a súa función de alta asesoría
dos poderes públicos e tamén desde a realización de diferentes actividades e iniciativas.

O camiño percorrido permítenos, ao abeiro desta conmemoración, fixar novos obxectivos,
reflexionar sobre o papel da cultura e das institucións culturais e redefinir
e ampliar a posición do Consello no marco institucional 
e no universo cultural de Galicia.

>>>>> Pretendemos impulsar a análise e a avaliación da cultura e facela visible
cara ao exterior, asumindo o peso da cultura na identidade galega.

>>>>> Queremos situar o Consello como un referente da actividade cultural
desenvolvida no ámbito asociativo local.

>>>>> Aspiramos a fortalecer a relación co complexo das industrias
culturais e da comunicación.

>>>>> Desexamos ser un lugar de encontro, reflexión e diálogo cultural
como expresión da pluralidade, especialmente no contexto ibérico.

A efeméride permitiranos avanzar nestes obxectivos a través de seis foros de debate abertos 
á análise e ao balance da cultura galega nestes 25 anos así como ás propostas 
de acción futura no escenario diverso, plural e global. Outras actividades, entre 
as que salientamos a celebración de actos institucionais de encontro con outras
institucións galegas e de fóra de Galicia, completarán un programa de traballo 
deseñado para potenciar un obxectivo de futuro: crear cultura, imaxinar país.


