
  

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

Una herramienta operativa 
multidimensional para el 
intercambio y debate 
respetuosos entre cubanos. 
Un buzón abierto al intelecto 
en la búsqueda constante, la 
superación y el ejercicio del 
libre pensamiento. 
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PPrreesseennttaacciióónn  

  

nn  eell  aaffáánn  ddee  ggaannaarr  eessppaacciiooss  ddeemmooccrrááttiiccooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa,,  
ddee  ccaarraa  aall  eejjeerrcciicciioo  ddee  ttooddooss  llooss  ddeerreecchhooss  ppoorr  ppaarrttee  ddee  nnuueessttrrooss  
ccoommppaattrriioottaass,,  eell  CCeennttrroo  ddee  PPrreennssaa  yy  CCoommuunniiccaacciióónn  SSoocciiaall  ((CCPPCCSS))  ddeell  

PPrrooyyeeccttoo  DDeemmóóccrraattaa  CCuubbaannoo,,  ssee  pprrooppoonnee  llaannzzaarr  ssuu  pprrooyyeeccttoo  yy  ccaammppaaññaa  
““SSeemmiilllleerroo””,,  qquuee  pprreetteennddee,,  ddeessddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill,,  aabbrriirr  áárreeaass  ccaaddaa  vveezz  mmááss  
ppaarrttiicciippaattiivvaass  yy  rreessppeettuuoossaass  ddee  ffoorrmmaacciióónn  aall  ppeennssaammiieennttoo  ppoollííttiiccoo  pplluurraalliissttaa..  

CCoonn  eell  áánniimmoo  iinnssttrruuccttiivvoo  ddee  pprrooppiicciiaarr  yy  eessttaabblleecceerr  eessppaacciiooss  ddee  ddeebbaattee  ccuullttuurraall,,  
ppoollííttiiccoo  yy  ssoocciiaall,,  pprrooyyeeccttaammooss,,  eenn  eessttee  mmiissmmoo  eennttoorrnnoo  ddee  iinntteerraacccciióónn  yy  
ccaappaacciittaacciióónn,,  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunn  pprrooggrraammaa  mmúúllttiippllee  ddee  336600  ggrraaddooss  ddeennttrroo  ddee  
CCuubbaa..  EEll  mmiissmmoo  ttaammbbiiéénn  eessttaarráá  aabbiieerrttoo  aa  ttooddaass  aaqquueellllaass  ppeerrssoonnaass  ddee  bbuueennaa  
vvoolluunnttaadd  qquuee  qquuiieerraann  aaccoommppaaññaarrnnooss  ffuueerraa  ddee  nnuueessttrraass  ffrroonntteerraass  ——aauunnqquuee  ssoolloo  
sseeaa  ccoonn  ssuu  eennttuussiiaassmmoo——  yy  ccoollaabboorraarr  ddee  aallgguunnaa  mmaanneerraa  ccoonn  ttooddooss  oo  
ccuuaalleessqquuiieerraa  ddee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  eessttaa  iinniicciiaattiivvaa..  EEssttaa  ccoonnssiissttee  eenn  llaa  
ffuunnddaacciióónn  ddee  uunnaa  mmaattrriizz  ccoommuunniittaarriiaa  ((ssoocciieeddaadd  aabbiieerrttaa  ddeell  lliibbrree  ppeennssaammiieennttoo))  
ccoonn  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  hhoorriizzoonnttaall,,  qquuee  pprrooppoonnee  yy  ssee  pprrooppoonnee  lllleeggaarr  
rreessppeettuuoossaammeennttee  aall  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  ccuubbaannooss  ppoossiibblleess  ——aaffiilliiaaddooss  oo  nnoo  aa  llaass  
oorrggaanniizzaacciioonneess  ddiissiiddeenntteess  ccuubbaannaass——  qquuee  ccoonn  uunn  ppeennssaammiieennttoo  ppoollííttiiccoo  
ttrraannssppaarreennttee  yy  fflleexxiibbllee  ssee  iinntteerreesseenn  ppoorr  ssuu  rreeaalliiddaadd  yy  ppoorr  llaass  pprreetteerriiddaass  
nneecceessiiddaaddeess  rreeaalleess  ddee  nnuueessttrraa  ssoocciieeddaadd..  AAffáánn  yy  áánniimmoo  ssee  uunneenn  ccoonn  ffiinneess  
ccrreeaattiivvooss  yy  pprrooppoonneenn  iinnssttiittuuiirr  ppuueess  eell  PPrrooyyeeccttoo  MMuullttiiddiimmeennssiioonnaall  ««CCuubbaa  
336600»»..  

NNooss  ccoonncciittaa  eell  ddeebbeerr  ddee  ttrraannssmmiittiirr  nnuueessttrrooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass  
aaddqquuiirriiddaass  aa  ttrraavvééss  ddee  mmááss  ddee  vveeiinnttee  aaññooss  ddee  eejjeerrcciicciioo  ddee  nnuueessttrraass  lliibbeerrttaaddeess  
ccíívviiccaass  yy  ppoollííttiiccaass..  EEnn  eessttee  eessppíírriittuu,,  aabbrriirreemmooss  llaa  aaccaaddeemmiiaa  ssoobbrree  ppeerriiooddiissmmoo  
cciiuuddaaddaannoo  yy  ccrreeaacciióónn  ddee  bbllooggss  ppaarraa  llooss  ccuubbaannooss,,  vviinnccuullaaddooss  oo  nnoo  aall  
mmoovviimmiieennttoo  ooppoossiittoorr,,  ppeerriiooddííssttiiccoo  yy  ddee  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  
aalltteerrnnaattiivvaa  eenn  CCuubbaa..  PPaarraa  llaa  pprriimmeerraa  mmaattrrííccuullaa,,  yyaa  ccoonnttaammooss  ccoonn  aallgguunnaass  
ppeerrssoonnaass  iinntteerreessaaddaass..  TTaammbbiiéénn,,  ccoonn  llaa  vvoolluunnttaadd  iinnssttrruuccttiivvaa  ddee  pprrooppiicciiaarr  
eessppaacciiooss  ddee  ddeebbaattee  ccuullttuurraall,,  ppoollííttiiccoo  yy  ssoocciiaall,,  ccoonncceebbiimmooss,,  eenn  eessttee  mmiissmmoo  
eennttoorrnnoo  mmúúllttiippllee  ddee  iinntteerraacccciióónn  yy  ccaappaacciittaacciióónn,,  llaa  iinnssttaauurraacciióónn  ddee  uunnaa  
bbiibblliiootteeccaa  eessppeecciiaalliizzaaddaa  yy  uunn  eessppaacciioo  aabbiieerrttoo  ppaarraa  eennccuueennttrrooss  mmuullttiiccuullttuurraalleess  
qquuee  ffoommeenntteenn  eell  iinntteerrccaammbbiioo  eennttrree  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess..  TTaammbbiiéénn  ssee  rreeaalliizzaarráá  eenn  ééll  
llaa  pprrooyyeecccciióónn  ddee  aauuddiioovviissuuaalleess  ppaarraa  eessttaabblleecceerr  cciinneess  ddeebbaattee,,  ccoommeennttaarriiooss,,  
ccrrííttiiccaass,,  eettcc..,,  yy  ddaarrllee  uunn  uussoo  vvaarriiaaddoo  aa  llooss  rreeccuurrssooss  eedduuccaattiivvooss  ddee  llaa  aaccaaddeemmiiaa;;  
uunn  mmeennssuuaarriioo  ddiiggiittaall  ee  iimmpprreessoo  ccoonn  llaass  iinnffoorrmmaacciioonneess  ssoobbrree  nnuueessttrrooss  
pprrooggrreessooss,,  ddeesseemmppeeññoo  yy  pprrooppuueessttaass,,  aassíí  ccoommoo  llaass  vviissiioonneess  ddee  ssuuss  iinntteeggrraanntteess  
ssoobbrree  ddiivveerrssooss  tteemmaass;;  uunnaa  ccáátteeddrraa  ddee  eessttuuddiiooss  ssoocciiaalleess,,  eenn  eell  qquuee  ssee  
iimmppaarrttiirráánn  ccoonnffeerreenncciiaass,,  eevveennttooss  tteeóórriiccooss,,  eettcc..;;  uunn  oobbsseerrvvaattoorriioo  ddee  llooss  
ddeerreecchhooss  ccíívviiccooss  yy  ppoollííttiiccooss,,  ccuuyyaa  rraazzóónn  sseerráá  llaa  oobbsseerrvvaanncciiaa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  
yy  lliibbeerrttaaddeess  ddee  ttooddooss,,  yy  uunnaa  mmuullttiipplliicciiddaadd  ddee  aarriissttaass  qquuee  ““ccoosseecchhaarreemmooss””  ddee  
ccaaddaa  hhuueerrttoo  ee  iirreemmooss  ppeerrffiillaannddoo  yy  rreeddiisseeññaannddoo  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  qquuee  ccrreezzccaammooss  yy  
tteennggaammooss  llooss  rreeccuurrssooss  qquuee  nnooss  ffaacciilliitteenn  eell  ttrraabbaajjoo  ppaarraa  llaa  eessttrruuccttuurraacciióónn  ddeell  
ssiieemmpprree  fflloorreecciieennttee  jjaarrddíínn  ddeemmooccrrááttiiccoo  nnaacciioonnaall..  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II::   
AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAATTIIVVAA  
  

  

EEssttee  pprrooyyeeccttoo  hheetteerrooggéénneeoo  ddee  ppeennssaammiieennttoo  yy  aacccciióónn  tteennddrráá  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  jjeerráárrqquuiiccaa  
hhoorriizzoonnttaall..  LLaass  ddeecciissiioonneess  sseerráánn  ttoommaaddaass  ddee  mmaanneerraa  ccoonnsseennssuuaaddaa  ppoorr  eell  ccllaauussttrroo  ddee  
pprrooffeessoorreess  yy  ppoorr  llooss  sseemmbbrraaddoorreess  qquuee  ddeesspplliieeggaann  ssuu  ttrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo  yy  ttiieenneenn  llaass  vviivveenncciiaass  
pprrooppiiaass  ddee  ssuu  llaabboorr  eenn  eell  SSeemmiilllleerroo..  

LLooss  qquuee  eeggrreesseenn  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  ccuurrssooss,,  ttaalllleerreess,,      
ccoonnffeerreenncciiaass,,  sseemmiinnaarriiooss,,  eevveennttooss  tteeóórriiccooss  yy  ccllaasseess  
mmaaggiissttrraalleess,,  ssee  aarrttiiccuullaarráánn  ccoonn  llaa  ssoocciieeddaadd  eenn  ggeenneerraall  yy  
ppootteenncciiaarráánn  llaa  cciivviilliiddaadd  cciiuuddaaddaannaa..  DDeebbeenn  aaddeemmááss,,  
ddeesspplleeggaarr  uunnaa  ddiirreecccciióónn  ccoolleeggiiaaddaa  ppaarraa  ttooddaass  llaass  áárreeaass  
ddeell  pprrooyyeeccttoo  ccoonn  eennttuussiiaassmmoo,,  mmuullttiipplliicciiddaadd  yy  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  
iiddeeaass  yy  eessffuueerrzzooss  ccoommuunneess  aa  llooss  iinntteerreesseess  ddee  ttooddooss..  AAssíímmiissmmoo,,  iinnssttiittuuiirreemmooss  ddee  ccoonnjjuunnttoo  lloo  
qquuee  eess  ppaarraa  eell  bbiieenn  yy  uuttiilliiddaadd  ddeell  ccoonngglloommeerraaddoo..  IIgguuaallmmeennttee,,  ttrraabbaajjaarreemmooss  ccoonn  aahhíínnccoo  yy  rreessppeettoo  
ppoorr  llaa  uuttooppííaa  ssiieemmpprree  ppeerrffeeccttiibbllee  yy  pplluurraall  ddeell  ““yyoo””  ssoommooss  ttooddooss..  

PPaarraa  ssaazzoonnaarr  llaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  ddoorrmmiiddaass  ddee  aaqquueellllooss  ccoommppaattrriioottaass  ssiinn  iinnqquuiieettuuddeess  ssoocciiaalleess  
vviissiibblleess  ——yy  ssiinn  ccuueessttiioonnaarr  iiddeeaalleess  ppoollííttiiccooss  ccoonnttrraarriiooss  aa  llooss  nnuueessttrrooss——,,  lleess  eennttrreeggaarreemmooss  oo  
aalllleeggaarreemmooss  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn  ——pprroommoovviiddaa  eenn  ssuu  mmoommeennttoo  yy  aarrcchhiivvaaddaa  ccoonn  eell  ttiieemmppoo——  ppeerroo  
vviiggeenntteess  aaúúnn,,  ccrreeaaddaa  ppoorr  llooss  ddiiffeerreenntteess  ffoonnddooss  oo  bbaannccooss  pprrooggrraammááttiiccooss  ddee  llaass  vvaarriiaaddaass  
iinnssttiittuucciioonneess  ppoollííttiiccaass  oo  cciivviilliissttaass  ppaarraa  eennrriiqquueecceerr  uunnaa  bbaassee  ddooccuummeennttaall  yy  pprroommoovveerr  yy  mmoovveerr  eell  
ddeebbaattee  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaa  rruueeddaa  ppoollííttiiccaa,,  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ssoocciiaall..  

DDee  ssoobbrraaddaa  vvooccaacciióónn  pplluurraalliissttaa,,  eessttee  pprrooyyeeccttoo  ddeesspplleeggaarráá  ssuu  qquueehhaacceerr  eenn  eessttaa  ddiirreecccciioonnaalliiddaadd  
ccoommpplleejjaa  ccoonn  ddooss  vveerrttiieenntteess  ccllaarraass::  llaa  ooppeerraacciioonnaall,,  qquuee  ffuunnddaammeennttaa  ssuu  ppllaann  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  aannddaarr  
eenn  llaa  ppuueerrttaa  ddee  ssuu  vveecciinnoo  yy  eenn  llooss  lluuggaarreess  yy  ppeerrssoonnaass  ccoonn  llaass  qquuee  iinntteerraaccttuuaammooss  aa  ddiiaarriioo  yy  aa  llaass  
qquuee  vviissiittaammooss..  UUnn  rroossttrroo,,  llaa  pprroommoocciióónn  ddee  nnuueessttrroo  eessffuueerrzzoo,,  ddeebbee  sseerr  llaa  rreeffeerreenncciiaa  yy  llaa  llaabboorr  
ppeerrmmaanneennttee  aa  ddeesspplleeggaarr  yy  aa  ssiimmuullttaanneeaarr  ddee  ffoorrmmaa  hhoorriizzoonnttaall..  NNoo  iinnssttaammooss  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  
vviioolleenn  llaass  rrííggiiddaass  lleeyyeess  ccuubbaannaass,,  lleess  ddeecciimmooss  aa  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  qquuee  tteenneemmooss  ddeerreecchhoo  aa  lllleeggaarr  aa  
nnuueessttrrooss  ccoommppaattrriioottaass  ccoonn  uunnaa  pprrooppuueessttaa  ddiiffeerreennttee  yy  pplluurraall,,  rreessppeettuuoossaa  yy  mmááss  iinncclluussiivvaa,,  ppoorrqquuee  
ccuueennttaa  ccoonn  ttooddooss,,  yy  eess  mmááss  jjuussttaa  yy  ppaarrttiicciippaattiivvaa  ppoorr  llaa  mmiissmmaa  ccaauussaa;;  yy  llaa  aaccaaddéémmiiccaa,,  qquuee  yyaa  
ddeessgglloossaammooss  yy  ddeessccrriibbiimmooss  eenn  llaa  pprreesseennttaacciióónn..  
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LLaa  iiddeeaa  ssee  ggeessttaa  ddeessddee  llaa  cciivviilliiddaadd  yy  vviiaajjaa  ppoorr  llooss  ccoonndduuccttooss  aaccttiivviissttaass  ddee  llaa  ccoossmmoovviissiióónn  
ppoollííttiiccaa  aauuttooaassuummiibbllee::  ccaaddaa  qquuiiéénn  ttoommaa  lloo  qquuee  ssee  aajjuussttaa  aa  ssuuss  iinntteerreesseess  yy  nneecceessiiddaaddeess  yy  lloo  
iinnttrraappoollaa  aa  ssuu  aacccciioonnaarr  ccoottiiddiiaannoo  oo  aa  ssuu  bboollssaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss..  EEss  ddeecciirr,,  qquuee  llaa  sseemmiillllaa  ssee  
ppllaannttaa,,  ppeerroo  llooss  ffrruuttooss  llooss  rreeccooggee  eell  cciiuuddaaddaannoo  yy  llooss  mmaadduurraa  ddee  aaccuueerrddoo  aa  ssuuss  pprrooppiiaass  
iinnqquuiieettuuddeess  yy  aa  llooss  ccoommpprroommiissooss  qquuee  eessttéé  ddiissppuueessttoo  aa  aaddqquuiirriirr::  SSii  qquuiieerree  ccoonnttiinnuuaarr  ccoommoo  uunn  
sseerr  ssoocciiaall  ccoonnoocceeddoorr  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss,,  ppeerroo  ssiinn  mmiilliittaanncciiaa,,  oo  ssii  qquuiieerree  iinntteeggrraarrssee  aa  
pplleenniittuudd  eenn  eell  ddeebbeerr  sseemmbbrraaddoorr  ddee  lliibbeerrttaaddeess  yy  ddeerreecchhooss  ccoommoo  ppaarrttee  ddeell  mmoovviimmiieennttoo  
ccíívviiccoo  yy  ooppoossiittoorr  ccoommoo  ssuujjeettoo  ppoollííttiiccoo..  NNuueessttrraa  llaabboorr  eedduuccaattiivvaa  ddeebbee  eessttaarr  oorriieennttaaddaa  aa  
aabboonnaarrlleess  eell  ssuussttrraattoo  ccooggnniittiivvoo  yy  ddooccuummeennttaall  ——DDeeccllaarraacciióónn  UUnniivveerrssaall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  
HHuummaannooss,,  DDeeccllaarraacciióónn  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  ddeell  NNiiññoo,,  ffiirrmmaass  ddee  ppaaccttooss  yy  pprroottooccoollooss,,  pprrooggrraammaass  
ppoollííttiiccooss,,  ssoocciiaalleess,,  eeccoonnóómmiiccooss  yy  ccuullttuurraalleess,,  lliibbrrooss,,  ffoolllleettooss,,  iinnffoorrmmaacciióónn  ggeenneerraall  yy  ppaarrttiiccuullaarr  
ssoobbrree  llaass  aalltteerrnnaattiivvaass  ppoollííttiiccaass  eenn  CCuubbaa,,  eettcc..——  ppaarraa  pprrooppaaggaarr  nnuueessttrraass  ccoonncceeppcciioonneess  yy  
pprrooyyeeccttooss,,  aassíí  ccoommoo  uunnaa  aaggeennddaa  ddee  iinniicciiaattiivvaass  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  ssuuss  
ddeerreecchhooss  ccíívviiccooss  yy  ppoollííttiiccooss  qquuee  ppuueeddee  mmuullttiipplliiccaarrllooss  yy  ddiivveerrssiiffiiccaarrllooss  hhaacciiaa  eell  eessttuuddiiaannttaaddoo  oo  
ccoonn  pprrooppóóssiittooss  mmááss  aattrraaccttiivvooss  yy  ddiinnáámmiiccooss  hhaacciiaa  eell  SSeemmiilllleerroo..  

  

BBAANNCCOO  DDEE  CCUULLTTUURRAA  DDEE  DDIIÁÁLLOOGGOO..  DDIIFFEERREENNCCIIAASS  EE  IINNFFEERREENNCCIIAASS::  UUNN  
MMOODDOO  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  PPAACCÍÍFFIICCAA  YY  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII::     

  
¿¿HHaacciiaa  ddóónnddee  ddiirriiggiimmooss  nnuueessttrrooss  ppaassooss  ccoonn  eessttaa  iinniicciiaattiivvaa??  ¿¿QQuuéé  rreessuullttaaddoo  ccrreeeemmooss  qquuee  
oobbtteennddrreemmooss??  SSoonn  llaass  pprriimmeerraass  pprreegguunnttaass  qquuee  aaccuuddiieerroonn  aa  rreettaarrnnooss  aannttee  eell  eemmppeeññoo  ddee  
eexxppaannddiirr  nnuueessttrraass  iiddeeaass  yy  ccoonnoocciimmiieennttooss  ccoonn  eessttee  pprrooggrraammaa..  EEll  rreessuullttaaddoo  lloo  ppeerrffiillaammooss  eexxiittoossoo,,  
ppoorrqquuee  ddeeppeennddee  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  ddee  nnuueessttrrooss  pprrooppiiooss  eessffuueerrzzooss,,  ccaappaacciiddaadd,,  tteennaacciiddaadd  yy  
ppeerrssuuaassiióónn..  EEss  uunnaa  nnoobbllee  ttaarreeaa  yy  uunn  ddeessaaffííoo  mmaaggnnííffiiccoo  qquuee  sseegguurraammeennttee  rreedduunnddaarráá  eenn  uunnaa  
mmaayyoorr  ccuullttuurraa  ddee  ddiiáállooggoo  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ccuubbaannaa  yy  eenn  eell  iinnccrreemmeennttoo  ddee  mmááss  
cciiuuddaaddaannooss  ——mmeejjoorr  ccaappaacciittaaddooss——  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  iinnddeeppeennddiieennttee  yy  eell  uunniivveerrssoo  ooppoossiittoorr  
ddeennttrroo  ddee  CCuubbaa..  
  
AAllgguunnooss  ddee  llooss  pprrooppóóssiittooss  ffuunnddaammeennttaalleess  ssaallttaann  aa  llaa  vviissttaa::    

11..--  LLaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  hhuueerrttooss  ddee  ppeerrssoonnaass  ccaappaacciittaaddaass  eenn  uunnaa  iinntteerraacccciióónn  ddiiaallooggííssttiiccaa  
ccoommoo  pprraaxxiiss  ddee  vviiddaa  yy  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  llooss  vvaalloorreess  ddeemmooccrrááttiiccooss..  EEssttaa  ffuunnddaammeennttaa  
ssuu  ddiisseeññoo  yy  rreeaaffiirrmmaa  ssuuss  pprreessuuppuueessttooss  eenn  llaa  ddiivviissaa  eeccuumméénniiccaa  aaccoorrddee  aa  nnuueessttrraa  
rreeaalliiddaadd  pprreesseennttee,,  eenn  llaass  qquuee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ddeessccoonnoocceenn  ——ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  
ddeesseessttiimmuullaarrnnooss——  aa  llooss  mmááss  ddiivveerrssooss  yy  ttrraaddiicciioonnaalleess  sseeccttoorreess  ssoocciiaalleess..  AA  eessttee  
iinntteennttoo  ooffiicciiaall  rreessppoonnddeemmooss::  ««llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill,,  ¡¡ccllaarroo  qquuee  ssíí!!,,  ppeerroo  llaa  ssoocciieeddaadd  
ppoollííttiiccaa  ttaammbbiiéénn»»..  

22..--  LLaa  eennsseeññaannzzaa  qquuee  ttooddoo  hhoommbbrree--sseemmiillllaa  pprrooyyeeccttaa  ccoonn  ssuuss  aaccttiittuuddeess  yy  eell  ffiinn  ddee  
eexxtteennddeerr  uunnaa  ééttiiccaa  ddeeoonnttoollóóggiiccaa  ccoonnffoorrmmee  aa  pprriinncciippiiooss  ppoollííttiiccooss  pprrooddeemmooccrrááttiiccooss  qquuee  
ddeebbeenn  sseerr  aassiimmiillaaddooss  pprriimmeerroo  yy  ccoommppaarrttiiddooss  ddeessppuuééss,,  ppoorr  ttooddooss  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ee  
iinntteerreessaaddooss  eenn  iinnvvoolluuccrraarrssee  eenn  eessttee  ddiisseeññoo  yy  ddeessaarrrroollllaarr  yy//oo  aappooyyaarr  eessttaass  iiddeeaass..  

33..--  LLaa  ppoossiibbiilliiddaadd  iimmppllíícciittaa  ddee  pprreeppaarraacciióónn  ccoonnssttaannttee  ddee  nnuueevvooss  hhuueerrttooss  ccoommoo  ppllaann  ddee  
ttrraabbaajjoo  ssiisstteemmááttiiccoo,,  ssoosstteenniiddoo  yy  ssoosstteenniibbllee..  EEll  PPrrooyyeeccttoo  CCíívviiccoo  PPoollííttiiccoo  ““SSeemmiilllleerroo””  
sseerráá  llaa  ppaallaannccaa  aaccttiivvaa  qquuee  iinntteerrrreellaacciioonnee  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo,,  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  qquuee  
ssee  ccoommppiilleenn  ddeell  eennccuueennttrroo  ccoonn  eell  ccuubbaannoo  ddee  aa  ppiiee,,  ccoonn  eell  qquueehhaacceerr  tteeóórriiccoo  yy  ddee  mmeessaa  
ddeell  PPrrooggrraammaa  MMúúllttiippllee  ««CCuubbaa  336600»»,,  ccoommoo  lleeiittmmoottiivv  ppaarraa  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ccoonnssttaannttee,,  eenn  
llaa  ccaappttaacciióónn  yy  mmuullttiipplliiccaacciióónn  ddee  nnuueevvooss  sseemmbbrraaddoorreess..  
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44..--  RReeaalliizzaarr  eessttuuddiiooss  ssoobbrree  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  yy  ppootteenncciiaacciióónn  ddee  vvaalloorreess  ddeessddee  llaa  ssoocciieeddaadd  
cciivviill  eemmeerrggeennttee  ccoommoo  llooss  ddeell  rreessppeettoo  aa  llaa  pprrooppiieeddaadd  aajjeennaa,,  aa  llaa  iinntteeggrriiddaadd  yy  vvaalloorreess  
ddeell  cciiuuddaaddaannoo  iinnddeeppeennddiieennttee,,  aa  llooss  bbuueennaass  ccoossttuummbbrreess  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  ssoocciiaall  yy  aa  llaa  
ddeecceenncciiaa  cciiuuddaaddaannaa..  

55..--  LLaa  pprroommoocciióónn,,  ccoommoo  rriieeggoo  ppeerrmmaanneennttee  ddee  uunnaa  ééttiiccaa  ccoonndduuccttuuaall  ssiinn  pprreetteennssiioonneess  
aaccaaddeemmiicciissttaass,,  ppeerroo  eedduuccaattiivvaa,,  ddee  llooss  vvaalloorreess  ddee  vviiddaa,,  rreessppeettoo  aa  ssuuss  sseemmeejjaanntteess  yy  eell  
aappeeggoo  aa  llaass  lleeyyeess  jjuussttaass  ——pprrooccllaammaaddaass  yy  aappooyyaaddaass  ppoorr  llaa  mmaayyoorrííaa  aatteennddiieennddoo  aa  llaass  
nneecceessiiddaaddeess  ee  iinntteerreesseess  ttaammbbiiéénn  ddee  llaass  mmiinnoorrííaass——  yy  ttooddooss  llooss  pprriinncciippiiooss  qquuee  
ddiimmaannaann  ddee  llaa  ddeemmooccrraacciiaa  rreeaallmmeennttee  ppaarrttiicciippaattiivvaa,,  ccoonn  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  ppooddeerreess  yy  
pplluurraalliissmmoo  ppoollííttiiccoo,,  eennttrree  oottrrooss..  

  
UUnnaa  eessttrruuccttuurraa  ffoorrmmaattiivvaa  ccoommoo  llaa  qquuee  nnooss  ooccuuppaa,,  ttiieennee  eell  ssiigguuiieennttee  ddiisseeññoo  bbáássiiccoo  oo  cceennttrraall  qquuee  
ggrraaffiiccaammooss  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn::  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

EEll  oobbjjeettiivvoo  pprriimmiiggeenniioo  eess  qquuee  ““CCuubbaa  336600””  ssee  ssuummee  aa  llaa  pprroommoocciióónn  ddee  uunnaa  CCoommuunniiddaadd  IInntteeggrraall  
ddee  DDiiáállooggoo  yy  RReeccoonncciilliiaacciióónn  eenn  llaa  qquuee  eesstteemmooss  rreepprreesseennttaaddooss  ttooddooss  llooss  sseeccttoorreess  ddee  
ddiiffeerreenntteess  ccoolloorreess  ppoollííttiiccooss  yy  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  aalltteerrnnaattiivvaa  eenn  ggeenneerraall,,  sseennttaaddooss  eenn  ttoorrnnoo  aa  
uunnaa  hhiippoottééttiiccaa  mmeessaa  qquuee  pprriivviilleeggiiee  llooss  tteemmaass  ddee  iinntteerrééss  ccoommúúnn  yy  nnaacciioonnaall..  
  
QQuueeddaarrííaa  ppeennddiieennttee,,  ccoommoo  ppaarrttee  eevviiddeennttee  ddee  uunnaa  ddee  nnuueessttrraass  tteemmááttiiccaass  ddee  ttrraabbaajjoo,,  aammpplliiaarr  eell  
pprrooyyeeccttoo  ddee  llaass  bbiibblliiootteeccaass..  PPaarraa  eelllloo  ttaammbbiiéénn  nnooss  ttrraazzaarrííaammooss  llaa  mmeettaa  aammbbiicciioossaa  ddee  ddiivveerrssiiffiiccaarr  
CCuubbaa  336600  yy  hhaacceerrlloo  mmááss  aabbaarrccaaddoorr  ee  iinncclluuyyeennttee..  LLaa  rraammiiffiiccaacciióónn  iinntteerrpprroovviinncciiaall  ddee  eessttee  
pprrooggrraammaa  sseerrííaa  eell  sseegguunnddoo  ppaassoo,,  ddeessppuuééss  ddee  ccoonnssoolliiddaarr  ssuu  ggéénneessiiss  eenn  llaa  ccaappiittaall..  
  
PPaarraa  eecchhaarr  aa  aannddaarr  eessttaa  iinniicciiaattiivvaa  ssee  rreeqquuiieerreenn  aallgguunnooss  rreeccuurrssooss  mmíínniimmooss::  

11..--  TTrreess  ccoommppuuttaaddoorraass  ——llaappttooppss,,  qquuee  ppoossiibbiilliittaann  mmaayyoorr  aauuttoonnoommííaa  yy  rraacciioonnaalliizzaacciióónn  ddee  
llooss  eessppaacciiooss——  ccoonn  ssuu  ssooppoorrttee  tteeccnnoollóóggiiccoo  aassoocciiaaddoo::  iimmpprreessoorraa,,  eessccáánneerr  yy  
ffoottooccooppiiaaddoorraa..  

22..--  UUnn  pprrooyyeeccttoorr  ddiiggiittaall  ccoonn  ppaannttaallllaa  yy  ttrrííppooddee  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  ddoocceennttee  ddee  llaa  aaccaaddeemmiiaa  yy  eell  
pprrooyyeeccttoo  eenn  ssuu  ccoonnjjuunnttoo..  

33..--  DDooss  ccáámmaarraass  ddiiggiittaalleess  ddee  vviiddeeoo  yy  ttrreess  ffoottooggrrááffiiccaass..  

CUBA 360º 
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((……))  ppeeqquueeññooss  ppaappeelleess  qquuee  
ppuueeddeenn  pprrooppiicciiaarr  ccaammbbiiooss..  

44..--  TTrreess  ddiissccooss  dduurrooss  eexxtteerrnnooss  ((HHDDss))  ddee  aammpplliiaa  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  eell  aallmmaacceennaammiieennttoo  ddee  
ddaattooss..  

55..--  PPeennddrriivveess  uu  oottrrooss  ddiissppoossiittiivvooss  ccoommoo  mmeemmoorriiaass  ffllaasshh  yy  SSDDss  ppaarraa  llaass  ccáámmaarraass..  
66..--  TTrreess  tteellééffoonnooss  mmóóvviilleess  ccoonn  llíínneeaass  ppaarraa  ddiivvuullggaarr  nnuueessttrraass  iiddeeaass  yy  pprrooppuueessttaass  eenn  llaa  rreedd  

ssoocciiaall  TTwwiitttteerr..  
77..--  MMaatteerriiaall  ddee  ooffiicciinnaa  bbáássiiccoo  ppaarraa  ffaacciilliittaarr  eell  ttrraabbaajjoo  yy  pprroovveeeerr  aa  llooss  iinntteeggrraanntteess  ddeell  

sseemmiilllleerroo  qquuee  ccoonnccuurrrraann  aa  llaass  ccllaasseess  ddee  eessttaa  aaccaaddeemmiiaa..  BBllooccss,,  llááppiicceess,,  bboollííggrraaffooss,,  
ppuunntteerroo,,  hhoojjaass  ddee  ppaappeell  ppaarraa  iimmpprreessoorraa,,  eettcc..  

88..--  CCuuaallqquuiieerr  bbiibblliiooggrraaffííaa  iinnhheerreennttee  aall  ddiisseeññoo  wweebb,,  aa  llaa  bbllooggoossffeerraa,,  ppeerriiooddiissmmoo,,  eettcc..,,  eess  
bbiieennvveenniiddoo  ppoorr  eell  pprrooyyeeccttoo  ccíívviiccoo  ppoollííttiiccoo..  

99..--  RReeqquueerriirreemmooss  ttaammbbiiéénn  ddee  uunnaa  ccaannttiiddaadd  eenn  eeffeeccttiivvoo  ppaarraa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  ssiillllaass  ——
aallrreeddeeddoorr  ddee  ttrreeiinnttaa——,,  ttrreess  mmeessaass  ddee  ccoommppuuttaaddoorraa,,  eessttaanntteerrííaa  ppaarraa  ccoollooccaarr  lliibbrrooss,,  
mmááss  uunnaa  cciiffrraa  ppaarraa  vviiááttiiccooss,,  mmeerriieennddaass,,  aatteenncciióónn  aa  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess,,  eettcc..,,  eenn  eell  iinniicciioo  
yy  ppaarraa  eell  ssoosstteenniimmiieennttoo  ddeell  pprrooggrraammaa..  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  
LLAA  IINNTTEERRAACCCCIIÓÓNN  CCOONN  LLOOSS  CCIIUUDDAADDAANNOOSS  
  
EEll  PPrrooyyeeccttoo  CCíívviiccoo  PPoollííttiiccoo  ““SSeemmiilllleerroo””  eess  eell  bbrraazzoo  eejjeeccuuttiivvoo  ee  iinntteerraaccttiivvoo  ddeell  PPrrooggrraammaa  
MMuullttiillaatteerraall  CCuubbaa  336600,,  uunnaa  iinniicciiaattiivvaa  qquuee  pprroommuueevvee  llaa  ffuunnddaacciióónn  ddee  llooss  cciimmiieennttooss  ddee  uunnaa  
ssoocciieeddaadd  cciivviill  pprrooaaccttiivvaa  ddee  ccaarraa  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ee  iimmppeerraattiivvooss  ssoocciiaalleess,,  eeccoonnóómmiiccooss,,  ppoollííttiiccooss  
yy  ccuullttuurraalleess  qquuee  uurrggeenn  rreennoovvaarrssee  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss..  EEss  uunn  eessffuueerrzzoo  vváálliiddoo  ppoorr  ffoorrmmaarr  yy  ffoorrmmaarrnnooss  
eenn  uunn  mmaayyoorr  pprroottaaggoonniissmmoo  eenn  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  nnuueessttrrooss  ddeerreecchhooss,,  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  nnuueessttrraass  
lliibbeerrttaaddeess  yy  eenn  llaa  ssaannaa  yy  nnaattuurraall  ccoohhaabbiittaacciióónn  ddeemmooccrrááttiiccaa  ccoommoo  pprraaxxiiss  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  
ccoottiiddiiaannaa..  EEss  llaa  bbiissaaggrraa  qquuee  ssoocciiaalliizzaarráá  nnuueessttrraass  pprrooppuueessttaass  yy  nnooss  pprreesseennttaarráá  ddiirreeccttaammeennttee  
aannttee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa,,  ddee  mmaanneerraa  qquuee  nnooss  aarrmmeemmooss  yy  ccoonnvviirrttaammooss  pprrooggrreessiivvaammeennttee  eenn  uunn  ccaauuddaall  
hhuummaannoo  qquuee  ppootteenncciiaallmmeennttee  iinnccrreemmeennttee  nnuueessttrraass  ccaappaacciiddaaddeess  mmoovviilliizzaattiivvaass  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd..  EEss  
eell  iinntteennttoo  ppoorr  rreessttaauurraarr  ccoonncceeppttuuaallmmeennttee  lloo  qquuee  eell  rrééggiimmeenn  ttoottaalliittaarriioo  nnooss  sseeccuueessttrróó  eenn  
ddeettrriimmeennttoo  ddee  nnuueessttrraa  aauuttooeessttiimmaa  ssoocciiaall  yy  nnaacciioonnaall  ppaarraa  ssoojjuuzzggaarrnnooss..  EEss  llaa  mmaanneerraa  eennttuussiiaassttaa,,  
ppeerroo  rreessppoonnssaabbllee  ddee  aassuummiirr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  tteenneemmooss  ttooddooss  eenn  llooss  rruummbbooss,,  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  
rreeccoonnssttrruucccciióónn  ddee  nnuueessttrraa  ppaattrriiaa  yy  ccoonnttaaggiiaarr  aa  nnuueessttrrooss  ccoommppaattrriioottaass  ddee  eessaa  mmeennttaalliiddaadd  yy  
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..  EEss,,  eenn  ffiinn,,  eell  pprrooppóóssiittoo  ppoorr  ttrraannssffoorrmmaarr  aa  ccaaddaa  ssuujjeettoo  eenn  aaccttoorr  ddee  ssuu  pprrooppiioo  
ddeessttiinnoo  ppeerrssoonnaall  yy  nnaacciioonnaall..  

¿¿CCóómmoo  bboossqquueejjaammooss  eessttee  ccaammiinnoo??  PPoorr  ssuuppuueessttoo  qquuee  hhaayy  uunnaa  
llíínneeaa  vviissiibbllee  yy  ddeedduucciibbllee  hhaacciiaa  llaa  aassppiirraacciióónn  ffuunnddaammeennttaall,,  qquuee  eess  llaa  
ddeemmooccrraattiizzaacciióónn  ddee  nnuueessttrraa  ssoocciieeddaadd,,  ppeerroo  qquuee  ssee  bbiiffuurrccaa  eenn  

vvaarriiaass  aarriissttaass  qquuee  ppoorr  sseeccuunnddaarriiaass  nnoo  ddeejjaann  ddee  sseerr  iimmppoorrttaanntteess..  
PPaarraa  eelllloo  hheemmooss  ddiisseeññaaddoo  llíínneeaass  ddee  aacccciióónn  qquuee,,  eenn  pprriinncciippiioo,,  nnooss  ppaarreecceenn  ffuunnddaammeennttaalleess,,  ppeerroo  
qquuee  ppuueeddeenn  eessttaarr  ssuujjeettaass  aa  ppeerrffeecccciioonnaammiieennttoo  oo  mmeejjoorraammiieennttoo  eenn  aarraass  ddee  ccooaagguullaarr  eell  sseennttiiddoo  
ddee  ppeerrtteenneenncciiaa  ddee  llooss  aauunnaaddooss  yy  pprriivviilleeggiiaarr  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  pprreessuuppuueessttooss..  

aa))  CCrreeaarr  hhuueerrttooss  ddee  ppeerrssoonnaass  aa  llaass  ccuuaalleess  eennttrreeggaarr  ppeeqquueeññooss  ppaappeelleess  ——eenn  lluuggaarr  ddee  
ddooccuummeennttooss——  ccoonn  tteexxttooss  iimmpprreessooss  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ddee  nnuueessttrraa  ccoottiiddiiaanniiddaadd  yy  nnuueessttrroo  
ddeerreecchhoo  aa  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  llaa  ffeelliicciiddaadd..  EEssttooss  sseerrvviirráánn  ppaarraa  eexxpplloorraarr  nnuueessttrraass  
ccaappaacciiddaaddeess  yy  eell  aallccaannccee  ddee  eessttaa  iinniicciiaattiivvaa..  NNoo  hhaabbrráá  qquuiidd  pprroo  qquuoo  eenn  eessttee  sseennttiiddoo,,  llaa  
ppaacciieenncciiaa  gguuiiaarráá  nnuueessttrroo  aacccciioonnaarr  ccoonn  eell  ssllooggaann  ddee  qquuee  ««ppeeqquueeññooss  ppaappeelleess  ppuueeddeenn  
pprrooppiicciiaarr  ggrraannddeess  ccaammbbiiooss»»  eenn  llaa  mmeennttaalliiddaadd  yy  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  hhuummaannooss..  
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bb))  CCaalliibbrraarr  eell  lleenngguuaajjee  eessccrriittoo  yy  vveerrbbaall..  EEssttee  ddeebbee  eessttaarr  oorriieennttaaddoo  aa  llllaammaarr  llaa  aatteenncciióónn  
ddeell  cciiuuddaaddaannoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ddee  ssuu  rreeaalliiddaadd  qquuee  hhaann  ssiiddoo  pprreetteerriiddooss  ppoorr  llaass  
aauuttoorriiddaaddeess..  NNoo  llee  ccuueessttiioonnaarreemmooss  ssii  hhaa  ssiiddoo  ppoorr  ffaallttaa  ddee  vvoolluunnttaadd  ppoollííttiiccaa  oo  nnoo;;  eell  
oobbjjeettiivvoo  sseerráá  ddeessppeerrttaarrlloo  ssoobbrree  llooss  pprroobblleemmaass  ccoottiiddiiaannooss  qquuee  llee  aaffeeccttaann  aa  ééll  yy  aa  ssuuss  
ccoonncciiuuddaaddaannooss..  

cc))  NNuueessttrraa  llaabboorr  ddeebbee  eessttaarr  ccaannaalliizzaaddaa  aa  eessttiimmuullaarr  aa  llaa  ppeerrssoonnaa--sseemmiillllaa  aa  qquuee  ppaassee  eell  
iimmpprreessoo  ——oo  llooss  ddooccuummeennttooss,,  ssiieemmpprree  eenn  ddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  ccooyyuunnttuurraa  yy  ddee  nnuueessttrraass  
ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  iimmpprreessiióónn——  oo  lloo  eennttrreegguuee  aa  ssuu  aammiiggoo,,  ffaammiilliiaarr  yy//oo  vveecciinnoo,,  nnoo  aa  qquuee  
lloo  ddeesseecchhee..    

dd))  DDeessttaaccaarr  ccuueessttiioonnaammiieennttooss  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  ddiiaarriiaa,,  llaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  qquuee  eessttáánn  eenn  
llaa  ccaallllee,,  eenn  eell  ddiiaarriioo  aaccoonntteecceerr  ddee  ccaaddaa  ccuubbaannoo  yy  eennffaattiizzaarrllee  qquuee  eexxiisstteenn  llaass  vvííaass  ppaarraa  
ssoolluucciioonnaarrllaass..  

ee))  PPrreesseennttaarrlleess  eenn  uunnaa  bbaannddeejjaa  iimmaaggiinnaattiivvaa,,  aattrraaccttiivvaa  yy  ddiiggeerriibbllee  llooss  tteexxttooss  yy  pprroommoocciióónn  
qquuee  ssee  lleess  pprreesseennttee..  

UUnnaa  sseegguunnddaa  eettaappaa  ddeebbee  pprriioorriizzaarr  llaa  pprrooffuunnddiizzaacciióónn  eenn  oottrrooss  sseemmbbllaanntteess  ddee  llaa  vviiddaa  ddee  llooss  
cciiuuddaaddaannooss  ccoonncceerrnniieenntteess  aa  ssuu  rrooll  ccoommoo  ssuujjeettoo  ppoollííttiiccoo::  

ff))  PPrroosseegguuiirr  ccoonn  llaa  iimmpprreessiióónn  ddee  aarrttííccuullooss  ddee  llaa  DDeeccllaarraacciióónn  UUnniivveerrssaall  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  
HHuummaannooss  

gg))  SSeeññaallaarr  iinniicciiaallmmeennttee  llaass  ppaarrtteess  ddeell  aarrttiiccuullaaddoo  qquuee  aadduucceenn  aa  llaa  iinnddiivviidduuaalliiddaadd  ddee  llaa  
ppeerrssoonnaa  yy  aa  llooss  ddeerreecchhooss  ddeell  cciiuuddaaddaannoo..  

hh))  IInnssttrruuiirr  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  ssoobbrree  llooss  ddiiffeerreenntteess  pprrooggrraammaass  ppoollííttiiccooss  qquuee  hhaa  pprrooppuueessttoo  llaa  
ssoocciieeddaadd  cciivviill  aalltteerrnnaattiivvaa  yy  llaa  ffaallttaa  ddee  vvoolluunnttaadd  ddee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ppaarraa  rreeccoonnoocceerr  ssuuss  
pprrooppuueessttaass  oo  iimmpplleemmeennttaarrllaass..  DDaarr  aa  ccoonnoocceerr  aa  ccuuaannttooss  ppooddaammooss,,  ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess  
ddeell  ppaappeell  ddee  CCuubbaa  eenn  llaa  ffiirrmmaa  ddee  llooss  PPaaccttooss  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  yy  ssuuss  PPrroottooccoollooss..  
DDeessttaaccaarr  ssiinn  ddeemmaassiiaaddaa  ccaarrggaa  ppoollííttiiccaa  aaqquueellllaass  ppaarrtteess  ddeell  aarrttiiccuullaaddoo  ccoonncceerrnniieenntteess  aa  
llaa  ppeerrssoonnaa  hhuummaannaa  ppaarraa  ppoosstteerriioorrmmeennttee  aammpplliiaarr  eell  cciicclloo  yy  ssoocciiaalliizzaarr  nnuueessttrrooss  
““ppaappeelliittooss””,,  iiddeeaass  yy  pprrooyyeeccttooss  aall  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  ccoommppaattrriioottaass  ddee  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo  
ccoommuunniittaarriioo,,  llaabboorraall  yy//oo  vveecciinnaall,,  ccoonn  eell  ffiinn  ssuuppeerriioorr  ddee  eelleevvaarrlloo  aa  eessccaallaa  nnaacciioonnaall..  

ii))  CCuueessttiioonnaarr  ppoorr  qquuéé  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  nniieeggaann  qquuee  vviioollaann  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  yy  ssiinn  
eemmbbaarrggoo  nnoo  ppuubblliiccaann  llaa  DDeeccllaarraacciióónn  UUnniivveerrssaall  eessccrriittaa  eenn  11994488..  

EEssttaass  yy  oottrraass  iiddeeaass  iinniicciiaalleess  ssoonn  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  sseerr  ccaammbbiiaaddaass  yy  mmeejjoorraaddaass  ppaarraa  eell  
eennrriiqquueecciimmiieennttoo  yy  vviiaabbiilliiddaadd  ddee  nnuueessttrraa  llaabboorr  yy  pprrooppuueessttaass,,  yy  ssoolloo  ccoonnssttiittuuyyeenn  aallgguunnooss  eejjeemmppllooss  
ddee  llooss  mmuucchhooss  tteemmaass  qquuee  ppooddeemmooss  aabboorrddaarr..  

LLaa  ccoommpplleemmeennttaarriieeddaadd  eenn  nnuueessttrraa  ccoonnvviivveenncciiaa  yy  ssoobbrreevviivveenncciiaa  ccoolleeccttiivvaa  eenn  ttoorrnnoo  aall  pprrooggrraammaa,,  
ooccuuppaann  uunn  ssiittiioo  ffuunnddaammeennttaall  ccoommoo  ddiivviissaa  ppaarraa  ssaallvvaagguuaarrddaarr  llaa  uunniiddaadd  ddee  llooss  ccoonnggrreeggaaddooss  eenn  
ttoorrnnoo  aa  CCuubbaa  336600  yy  aa  ssuu  bbrraazzoo  ddiinnáámmiiccoo  aauuttoonnóómmoo  ——ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ccoonncceeppttuuaall  yy  
pprrooppoossiittiivvoo——,,  eell  PPrrooyyeeccttoo  CCíívviiccoo  PPoollííttiiccoo  ““SSeemmiilllleerroo””..  

PPoorr  eelllloo,,  aall  iigguuaall  qquuee  eell  ““SSeemmiilllleerroo””  ssee  rreettrrooaalliimmeennttaa  ee  iinntteerraaccttúúaa  ccoonn  eell  PPrrooggrraammaa  
MMuullttiiddiimmeennssiioonnaall  ««CCuubbaa  336600»»,,  llaass  ppeerrssoonnaass  eenn  llaass  qquuee  hhaayyaammooss  sseemmbbrraaddoo  nnuueessttrraass  iiddeeaass  yy  
qquuee  nnooss  ccoonnttaacctteenn  oo  ssee  aacceerrqquueenn  ccoonn  iinnqquuiieettuuddeess,,  sseerráánn  iinnvviittaaddaass  aa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ccuuaalleessqquuiieerraa  
ddee  llaass  mmaatteerriiaass  oo  eessppeecciiaalliiddaaddeess  qquuee  ssee  iimmppaarrttaann  eenn  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ccuurrssooss,,  eennccuueennttrrooss  oo  
ttaalllleerreess,,  iinndduucciiddooss  aa  qquuee  ppaarrttiicciippeenn  eenn  llaa  CCáátteeddrraa  ddee  EEssttuuddiiooss  SSoocciiaalleess  yy  HHuummaannííssttiiccooss  
aassoocciiaaddooss  aall  mmeeggaapprrooyyeeccttoo  oo  eenn  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  ssuuss  ddiisscciipplliinnaass..  

UUnnaa  pprrooppuueessttaa  sseenncciillllaa  vviinnccuullaaddaa  aa  oottrraa  mmúúllttiippllee,,  ccoommoo  llaa  qquuee  nnooss  ooccuuppaa,,  ddeebbee  ffoommeennttaarr  llaa  
ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  mmaanneerraa  ccoohheerreennttee,,  iinntteelliiggeennttee  yy  ssiinn  llaa  pprreemmuurraa  qquuee  pprroovvooccaa  ssaallttooss  pprreecciippiittaaddooss  
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qquuee  ccooaarrttaann  yy  aabboorrttaann  iinniicciiaattiivvaass..  EEss  mmeenneesstteerr  sseemmbbrraarr  aabboonnaannddoo  yy  aabboonnaarr  sseemmbbrraannddoo;;  eess  
ddeecciirr,,  qquuee  nnoo  ssoolloo  nnooss  lliimmiittaarreemmooss  aa  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llooss  ppeeqquueeññooss  ppaappeelleess,,  ssiinnoo  qquuee  cchhaarrllaarreemmooss  

ccoonn  nnuueessttrrooss  iinntteerrllooccuuttoorreess,,  ccoommoo  aappooyyaattuurraa  ddee  llooss  iimmpprreessooss  ppuubblliiccaaddooss  yy  nnuueessttrrooss  ddaattooss  ddee  
ccoonnttaaccttoo  eessttaarráánn  aall  ppiiee  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  eellllooss  ppaarraa  qquuee  nnooss  ppuueeddaann  ccoonnttaaccttaarr  llooss  qquuee  ddeesseeeenn..  

EEssttaa  eess  ssoollaammeennttee  llaa  aarrqquuiitteeccttuurraa  ppaaiissaajjííssttiiccaa  tteeóórriiccaa  qquuee  bboocceettaammooss  ppaarraa  aabboonnaarr  
pprrooggrreessiivvaammeennttee  eell  ggrraann  jjaarrddíínn  nnaacciioonnaall  yy  pprrooppiicciiaarr  qquuee  ggeerrmmiinneenn  rroobbuusstteecciiddaass  llaass  sseemmiillllaass  
ccíívviiccaass  ddee  uunnaa  ssoocciieeddaadd  mmááss  ppaarrttiicciippaattiivvaa,,  jjuussttaa  yy  ddeemmooccrrááttiiccaa..  UUnn  ppuueebblloo  ddee  sseemmbbrraaddoorreess,,  aa  
qquuiieenneess  ppoorr  mmeeddiioo  ssiigglloo  iinntteennttaarroonn  ppooddaarrnnooss  nnuueessttrraass  rraaíícceess  yy  ssuueeññooss,,  ppeerroo  qquuee  nnoo  hhaann  ppooddiiddoo  
hhaacceerrnnooss  ppeerrddeerr  llaa  eessppeerraannzzaa..  

AArrttiiccuullaacciióónn  ggrrááffiiccaa  ddeell  sseemmiilllleerroo  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLaa  HHaabbaannaa,,  CCuubbaa,,  mmaarrzzoo  ddee  22001133..  

  

RRoossaa  MMaarrííaa  RRooddrríígguueezz  TToorrrraaddoo  
  CCoooorrddiinnaaddoorraa  ddeell  EEqquuiippoo  GGeessttoorr  


