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Á espreita dos ríos 
subterráneos

“Á espreita dos ríos subterráneos” é un espazo de reflexión 
crítica e participación activa do colectivo docente, discente, 
do persoal de administración e servizos e da sociedade en 
xeral no Campus de Ourense-Campus Auga.

O formato é o de aula aberta, na que a espreita leve á 
reflexión crítica e á análise sosegada, dende diferentes 
perspectivas, sobre aspectos como o papel das mulleres na 
ciencia, os prexuízos lingüísticos, a infancia e mocidade en 
risco de exclusión social, as migracións ou os conflitos ao 
redor da construción da identidade.

As correntes subterráneas teñen de abrollar, saír da 
invisibilidade no Campus Auga, para revelarse en todas as 
súas dimensións, por veces dramáticas, por veces silenciadas, 
mais sempre latentes nunha sociedade que se quere 
equitativa, xusta e respectuosa.

A cultura será o instrumento; os seus produtos, a 
materialización dos afáns de cambio; a curiosidade, o mellor 
dos recursos; e a ollada escrutadora, atenta e vixiante, a canle 
para a mudanza.

Programa

23 de marzo do 2022 ás 17.00 h
Ríos subterráneos: o murmurio das augas

Participantes
 – Luísa Martínez Lorenzo 

Responsable da Unidade de Cultura Científica 
CSIC Galicia

 – Cristina Rubal González 
Subdirectora xeral de Bibliotecas e do Libro

Lecturas para o debate
 – Puf!, vaia peido. Editorial Galaxia
 – Que teñen que ver as vacas co cambio climático.  

Editorial Hércules
 
Rede de Bibliotecas de Galicia: https://rbgalicia.xunta.gal/ 
GaliciaLe: https://www.galiciale.gal/

28 de abril do 2022 ás 17.00 h
Ríos subterráneos: puxa nos prexuízos!

Participantes
 – Representación teatral 

A parábola do angazo, de Talía Teatro
 – Raquel Castro Martínez 

Docente e escritora
 – Miguel Rodríguez Carnota 

Docente e investigador

Lecturas para o debate
 – A vendedora de palabras. Editorial Fervenza
 – Lingua, poder e adolescencia. Editorial Xerais

Inscrición

Inscríbete en: 
https://forms.gle/vPRmrGBL68Xfr4w39

Actividade recoñecida con 10 horas 
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