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DISSABTE, 3 DE DESEMBRE DE 2011,  
CASAL MUNICIPAL DE MÓRA LA NOVA (RIBERA D’EBRE)
16.30 H Recepció dels assistents

16.45 H Benvinguda a càrrec del Sr. Ferran Bladé, alcalde de Móra la Nova, Sr. Jordi Jardí, 
president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, i Sra. Àngels Pérez, presidenta  
del CERE

17.00 H “Propostes ciutadanes des del moviment 15M: de l’escala local a la global’’ 
a càrrec del Sr. Ivan Miró, sociòleg

17.45 H Pausa cafè

18.00 H “Moviments vinculats a la indignació ciutadana i canvis en la qualitat 
democràtica” a càrrec del Sr. Josep Redorta, advocat i doctor en psicologia social

18.45 H Taula rodona entre els ponents oberta a la participació del públic

19.15 H Clausura a càrrec de la Sra. Cristina Lasala, regidora de Cultura de Móra la Nova,

i del Sr. Francesc Sanahuja, cap de la Secció d’Impuls Social del CERE

Clourà l’acte el Sr. Miquel Esteve, escriptor, que ens oferirà un text especial per a l’ocasió.



Sociòleg i activista dels moviments socials catalans, inicia 
la seva militància en la dècada de 1990 amb la participació 
en el moviment estudiantil assembleari, en les lluites contra 
la precarietat laboral i en el moviment de les okupacions. 
Des d’aleshores, forma part de l’Assemblea de Barri de 
Sants, una organització de base que coordina pràctiques de 
municipalisme autogestionari al barri de Sants de Barcelona. 

Ha publicat els llibres, De la protesta al contrapoder. Nous 
protagonismes socials en la Barcelona metropolitana (2007), 
Assemblea de Barri de Sants. Més d’una dècada revolucionant 
el barri (2008), i Les cooperatives obreres de Sants (2010), 
entre altres. També ha participat en el llibre col·lectiu Les veus 
de les places (2011), sobre el moviment 15M, del qual forma 
part. 

Des de fa sis anys és soci de La Ciutat Invisible, una 
cooperativa de treball que combina llibreria crítica, centre 
de documentació i espai de recerca. Actualment impulsa, 
conjuntament amb la Federació de Cooperatives de Catalunya, 
el projecte Sants Barri Cooperatiu.

Advocat amb 25 anys d’experiència en relacions laborals. 
Graduat Social a l’Escola Social de Barcelona. Diplomat en 
Administració d’Empreses. Va estudiar Psicologia Social a 
la Open University de Londres. Dr. en Psicologia Social per la 
Universitat de Barcelona. Master en Anàlisi i Conducció de 
Grups per la UB. 

Les seves àrees d’interès són la diagnosi i resolució alternativa 
de situacions de conflicte i la negociació en els camps de 
la recerca, la formació i la intervenció. Mediador familiar, 
àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya i membre de diverses 
organitzacions de mediació. 

Entre altres, ha publicat Cómo analizar conflictos (2004), El 
poder y sus conflictos (2005), Emoción y conflicto (2006), 
Entender el conflicto (2007), Aprender a resolver conflictos 
(2007), Hacia un mundo deseado (2011) i Gestión de 
conflictos (2011).

JORNADA IMAGO MUNDI
CIUTADANS INDIGNATS: OPORTUNITATS 
I RISCOS DE LA RESPOSTA INSTITUCIONAL

Malgrat la longeva vitalitat dels moviments antiglobalització, durant 
les darreres dècades el paper de la ciutadania semblava haver entrat 
en una fase d’apatia en favor de la política institucional. En canvi, 
la persistència de la crisi financera en què ens trobem immersos ha 
actuat com un revulsiu que, encapçalat per grups alternatius, ha posat 
de nou el ciutadà i algunes de les seves inquietuds dins de l’agenda 
política a través de l’acció de moviments heterogenis que s’estenen 
cada cop per més països. 

D’aquest procés en sorgiran canvis que matisaran les nostres 
democràcies i, com en ocasions similars, emergeixen dubtes sobre 
la representativitat dels moviments socials i també sobre l’efecte 
real d’aquests canvis en la qualitat democràtica. Segons com siguin 
aplicades algunes de les propostes acceptades a la fi pels partits 
polítics, junt amb importants avenços també hi ha el risc que es puguin 
acabar produint retrocessos en drets adquirits, en especial en relació  
a les minories socials. A nivell estatal, una nova llei electoral és 
l’exemple més clar de les incerteses que podem afrontar en el futur.

La jornada d’enguany pretén oferir arguments per albirar l’impacte que 
podem esperar de la implementació de polítiques dirigides a apaivagar 
la indignació ciutadana.

IVAN MIRÓ 

JOSEP REDORTA 


