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Un oasis para a reflexión

Manter a curiosidade por todo o que incumbe á nosa existencia e
asomarnos con espírito crítico ás diferentes áreas do saber son
actitudes que deberiamos manter sempre vivas.
Nun momento no que algunhas persoas intentan que a Filosofía
estea cada vez máis lonxe das aulas, a outras cústalles, ou
mesmo lles asusta, preguntarse o porqué das cousas. Xornadas
como estas son un oasis para a reflexión que non podemos
desperdiciar. Un encontro que, en cada edición, nos anima a
recuperar os fundamentos do pensamento occidental e a
enfrontarnos aos retos éticos que nos presenta o futuro.
Nesta XXV edición, as xornadas homenaxean a Jesús Mosterín e
a súa frutífera carreira. Catedrático de Lóxica e Filosofía da
Ciencia, este filósofo dedicouse a temas tan diversos como a
lóxica, a física cuántica, a loita contra a tauromaquia e a posbioética. O seu libro “Ciencia, filosofía e racionalidade”, que dá título ao
encontro, ofrece unha resposta a moitos interrogantes persoais e
colectivos actuais compatible coa ciencia do noso tempo.
E é que hoxe, máis que nunca, a filosofía e a ciencia teñen que volver
ser as dúas caras dunha mesma moeda, como o foron na época de
Aristóteles e Platón. Non podemos esquecer, que os constantes
avances da tecnoloxía e a ciencia, implican que se precise da
mediación da filosofía e a súa vertente máis práctica, a ética.
Estas xornadas, que organizamos desde o Concello da man do
Grupo Aletheia, estou seguro de que van resultar dun enorme
interese tanto para estudantes e académicos como para todas
aquelas persoas curiosas e intelixentes en xeral.
Acudan a elas coa mente aberta e dispostos a embarcarse na
aventura de pensar e no pracer de coñecer. Porque a filosofía, a
ciencia e a racionalidade son dimensións humanas que nos
incumben a todos e paga a pena esforzarmos por coñecelas e
comprendelas.

Abel Caballero
Alcalde de Vigo

Día 15: LUNS
Coa presenza de Úrsula Hōpping, viúva de Jesús Mosterín

Día 16: MARTES
Presenta: Uxia Blanco Iglesias, Concelleira de Igualdade
do Concello de Vigo

Día 17: MÉRCORES

Día 18: XOVES

ENTRADA DE BALDE ATA COMPLETAR A CAPACIDADE
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