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Bon dia. Primer que res volem agrair la vostra presència, ara i ací. Pensem que Ca Revolta es troba
actualment en una situació complexa que es podria definir com d’estancament, o de bloqueig, i
creiem que aquest encontre de hui pot ser l’inici d’un revulsiu que ens permeta afrontar el futur
d’una manera més sòlida, més coherent i més estable. Gràcies de nou per haver vingut!
Permeteu-nos una mica de resum a mode d’introducció. Ca Revolta va nàixer l’any 2000, amb la
intenció de ser molt més que un espai físic on reunir-se i fer coses. Va nàixer amb l’aspiració de ser
un punt de trobada i de confluència de distintes sensibilitats, de gents caracteritzades per una visió
progressista i emmarcades políticament en l’esquerra plural; un espai obert i multidisciplinari on, sí,
reunir-se i fer cultura sense censura, però també intercanviar opinions, debatre, imaginar accions,
llançar idees, engrescar la ciutadania... Va nàixer a un barri de la ciutat de València, Velluters,
maltractat per la inèrcia d’unes intervencions públiques més preocupades per l’aprofitament
econòmic dels recursos que no per les necessitats dels grups humans que l’habiten.
Durant aquests anys hem intentat impulsar un espai social i cultural obert, on haurien de confluir
projectes diversos d'intervenció social i de difusió cultural, que aspirava a convertir-se en un espai
de convivència, de relacions humanes, d'oci no consumista, un lloc on tinguera cabuda la
manifestació cultural en totes les seues expressions: musical, dramàtica, plàstica, literària. I també
un espai de participació ciutadana amb voluntat d’aconseguir una societat i uns pobles i ciutats
valencianes més habitables, amables i cultes.
Es tractava de fer de Ca Revolta un element viu, actiu i renovador, capaç de connectar amb gent
diferent però coincident en la voluntat de transformació de la societat des d'una perspectiva tant
personal com col·lectiva, en el convenciment que un altre món és possible.
Han passat els anys. I hui entenem que és imprescindible una nova formulació del projecte de Ca
Revolta. No perquè aquells punts de partida s’hagen revelat erronis, o perquè durant la singladura
hi haja hagut errors especialment greus –que de tot n’hi ha hagut– sinó sobretot perquè dins l’equip
directiu ha evolucionat i s’ha engrandit un desencontre entre dues concepcions diferents d’un
mateix projecte.
La incapacitat per a gestionar la diversitat existent dins de Ca Revolta i manejar les contradiccions
internes ens ha dut a una situació de paràlisi. Potser han influït molts altres
factors: l’erosió de les relacions personals, les diferències ideològiques, l’absència d’un canvi
generacional entre els integrants de l’equip. També la realitat política ha tingut un paper en aquesta
evolució: pensem en la llarga ègida del PP, 15 anys, i el canvi des del 2015; però la situació es podria
revertir en unes setmanes, amb el retorn a un passat sinistre i amb la col·laboració de la ultradreta,

tots rearmats com a reacció al breu període en que el centre-esquerra ha governat. Tot això, junt
amb altres realitats, com ara l’avanç imparable del moviment feminista, l’aparició del 15M amb les
seues conseqüències socials i polítiques, el profund qüestionament de l’Estat o la irrupció pública
d’aqueixa ultradreta, han fet necessaris certs replantejaments que probablement no hem encertat
a definir, projectar i traduir en l’orientació de Ca Revolta.
El desgast de les relacions i l’encastellament en les posicions pròpies ens han dut a un atzucac de
difícil solució que ha tingut com a conseqüències la falta de definició, el bloqueig i la paràlisi del
projecte. L’activitat de Ca Revolta s’ha reduït en els últims temps a mínims inadmissibles, limitant-se
quasi a ser un “casal de casals” que acull tot tipus de col·lectius i mogudes, i desatenent les relacions
amb les sòcies i socis i fins i tot les relacions amb els diversos col·lectius que funcionen de forma
estable dins de Ca Revolta.
D’ací naix la necessitat de cercar solucions i, fent de la necessitat virtut, finalment s’ha pogut arribar
a un consens i aquest equip gestor deteriorat ha acordat la celebració d’una Assemblea
Extraordinària: la que ara encetem.
Més enllà de l’autocrítica que mai podem eludir i que estem obligats a fer, la base associativa de Ca
Revolta té, com sempre havia d’haver estat, la paraula sobre el futur. A més de poder exercir la
crítica, les crítiques, sobre el que ha sigut Ca Revolta durant els últims anys. Apel·lem, doncs, a la
vostra participació amb la voluntat ferma que la base associativa de Ca Revolta, la que sosté el
projecte al llarg del temps, siga la que decidesca què i com ha de ser Ca Revolta. Amb un
funcionament veritablement cooperatiu i amb la introducció de noves eines de participació que
complementen les clàssiques.
Tenim el convenciment que aquest procés ens permet albirar una esperança de redreçament.
Digueu-li com vulgueu: una acció de futur, un nou impuls. En qualsevol cas, una renovada adaptació
als temps i a les circumstàncies, sense perdre l’esperit originari de Ca Revolta.
...

