Estimades/ts companyes/nys,

Han passat ja uns dies des de l’assemblea extraordinària de Ca Revolta que cel.lebràrem, amb
la participació global de 173 Socis i socies, d’un cens de 416. I a tal fi voldríem compartir amb
totes/s vosaltres les següents reflexions fetes al si dels components de la candidatura Més Ca
Revolta:

En primer lloc considerem que hem de felicitar-nos totes/s les/els membres de Ca Revolta pel
que entenem ha estat un èxit en quant a pràctica democràtica en la història recent de la nostra
entitat Centre de Recursos “Just Ramírez - Ca Revolta”, i en aqueix sentit transmetre la nostra
satisfacció i congratulacions a totes les persones, tant d’una candidatura com de l’altra, de
l’anterior directiva i en general de tota la composició de l’entitat que d’una manera o de l’altra
ho han fet possible.
Nogensmenys això, i malgrat que un percentatge del 41% de participació en l’assemblea és un
percentatge altíssim donades les circumstàncies actuals de manca de participació en les
diferents associacions i col·lectius arreu del País, ens agradaria pujar aquest percentatge i
incrementar el nombre de sòcies/is que volen passar a un estat actiu en el Ca Revolta. I també
el nombre d’associades/ts que volen formar part d’aquest projecte combatiu i revoltós. I
d’esta manera ser avantguarda en el canvi de tendència actual de baixa participació
democràtica, i que indefugiblement s’haurà d’analitzar el perquè de tal situació en el futur
immediat, i com a una de les primeres reflexions d’extrema serietat per part de tota Ca
Revolta.
En segon lloc volem transmetre també les nostres felicitacions més encoratjadores a la
candidatura guanyadora del procés assembleari, també d’una forma particular els seus
components, i agrair-los que hagen posat tot el seu empeny en l’entrega personal i col·lectiva
per a gestionar i superar la difícil situació en la qual tots sabem es troba l’entitat. A tal fi, i al
temps que donant les gràcies, manifestar la nostra voluntat d’acceptar la invitació exposada
mitjançant correu electrònic del passat 3 d’abril a posar totes les mans en comú per a la millor
administració de la nova etapa que ara s’enceta.
En tercer lloc, és per això que la candidatura anomenada: “Més Ca Revolta” vol anunciar la
seua transformació en un grup de treball, integrat en l’Àrea de Pensament Crític i creació de la
qual s’ha exposat en el programa electoral de la candidatura guanyadora, dedicat a la reflexió
actualitzada sobre els drets i llibertats democràtiques i ciutadanes, en greu perill de retrocés i
retalls de tota mena en el marc de la modernitat democràtica del segle XXI, sense oblidar el
dret a l’autodeterminació dels pobles, problema polític més important que ens trobem a
l’estat espanyol amb el procés d’independència de Catalunya que es podria resoldre amb un
referèndum pactat.
Tot això amb la voluntat en trobar-nos totes/s, sòcies i socis amb la convicció inequívoca que el
projecte Ca Revolta, avui més imprescindible que mai per a la societat valenciana,

Els anteriorment coneguts com membres de la candidatura i a partir d’ara grup de treball:
“Més Ca Revolta”

