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I amb el somriure, la Revolta...

Algunes referències generals
A la fi de març de 2019 l'Assemblea Extraordinària de Ca Revolta atorgava, amb un alt nivell de
participació, la seua confiança al document "Reformular idees i practiques per a un nou impuls de
Ca Revolta" i triava una Junta Directiva com a nou equip de coordinació.
En aquests 33 mesos s'han operat, tant en l'àmbit global com local, un nombre considerable de
canvis que ningú podíem preveure. Ni en la seua dimensió ni en la seua naturalesa. Canvis sociopolítics, econòmics i fins i tot han aparegut, amb força, valors culturals que apunten a una involució
democràtica de llarg abast, si no es mobilitzen amplis sectors de la ciutadania progressista amb el
compromís d’intentar impedir-ho. L'ascens de forces polítiques i personatges d'extrema dreta és
també un efecte de l'actual procés de globalització que continua desenvolupant-se malgrat les
crisis financeres que produeix un capitalisme embogit i uns mercats i mercaders depredadors.
La pandèmia de la COVID-19 és sense cap dubte el fenomen que, de forma sobrevinguda, més ha
influït en la vida individual i col·lectiva del conjunt del planeta i que encara no sabem on ens
portarà. Una crisi sanitària que va arribar a col·lapsar l'economia capitalista a escala mundial i va
posar en evidència la vulnerabilitat i les limitacions de la nostra civilització. Una crisi que està sent
especialment violenta als països més pobres d'Àfrica, Àsia i Amèrica.
Al País Valencià la crisi ha suposat un augment considerable tant de la pobresa relativa com de la
pobresa extrema i amb elles han crescut enormement les desigualtats. L'escut social, tant estatal
com autonòmic, ha funcionat amb moltíssims problemes a l’hora d’arribar als qui més necessiten
de l'atenció de les institucions polítiques.
L'insuficient finançament estatal a l'autonomia valenciana s'està manifestant amb una evidència
clamorosa i l'agenda mediambiental valenciana inclou propostes negatives per al nostre país:
l’ampliació del Port de València, la no reversió de la ZAL, l’ampliació de corredors d'ampli trànsit de
vehicles a motor, la feble protecció de l'Horta, el deteriorament dels circuits i els trens de rodalies, i
de nou apareixen riscos que poden originar una nova bambolla immobiliària...
En aquest context més global i amb un marc institucional governat des de fa cinc anys per una Generalitat, un gran nombre d’ajuntaments i dues diputacions provincials amb un signe progressista i
d’esquerres, hem d'avaluar la faena desenvolupada per Ca Revolta.

Inici d’una nova etapa
Els primers mesos fins a les vacances d'estiu de 2019 els vam dedicar a conéixer i tractar d'ordenar
administrativament la casa i a preparar les Jornades de la Tardor 2019 i el 19 aniversari de Ca Revolta.
Per a aquelles Jornades, el programa d'activitats va ser un repte que creiem que vam superar
satisfactòriament.
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En el primer trimestre de l'any 2020 -concretament a partir del 14 de març- es torça tot a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i el consegüent confinament absolut de la població. El
maleït virus origina un enorme desordre en totes les activitats públiques a conseqüència de la seua
agressivitat contagiosa i dels letals atacs a la salut pública i particularment als sectors socials més
vulnerables.
A partir d'aquest moment, totes les previsions es trastoquen i vam haver d'abordar la continuïtat
del nou projecte de Ca Revolta amb moltíssimes limitacions.
Les reunions de la Junta Directiva s'organitzen de manera telemàtica, se suspenen els actes presencials i es va haver de tancar el bar, precisament, en un moment clau per a connectar coherentment
el projecte de Sucamulla amb el de la casa.
Després del període de confinament, el retorn encara té constants alts i baixos a causa de les
limitacions que s’han posat pels efectes de noves "onades" de contagis o noves variants del virus.

Avaluació del període 2019-2021
La pandèmia COVID-19 ha condicionat en extrem l'activitat pública, però també la financera i la
pròpiament organitzativa.
En l’Annex 1 trobareu una memòria qualitativa del conjunt d'activitats que s’han desenvolupat.
L’Annex 2 inclou informació econòmica, ampliada en l’Annex 3.

Al voltant del funcionament i la participació
En efecte, el funcionament organitzatiu i el financer s'han ressentit per la incidència del coronavirus. No obstant això, cal assenyalar que no ens vam acollir a la possibilitat de l'ERTO i les
persones que treballen a la casa han continuat desenvolupant la seua labor tan bé com han pogut.
En avaluar amb una certa perspectiva l'acció de la Junta Directiva, podem observar que les dificultats objectives no ens porten al conformisme amb el treball col·lectiu realitzat, i sí a reconéixer
que la relació i comunicació amb la base associativa d'aquesta casa no ha funcionat massa bé a
l'hora d'assolir un major nivell de participació.
El nou equip que va començar a assumir la coordinació de Ca Revolta, des de la primavera del
2019, no havíem coincidit en grups específics de treball dins de la casa. Els diferents "estils"
personals els coneixíem més aviat poc.
Aquest nou equip va millorar considerablement l'ambient i el tracte personal al col·lectiu i això es
va deixar notar en el treball conjunt. No obstant això i per diferents motius s'han produït desacords
que no s'han resolt adequadament, i això ha derivat en algunes tensions i eixides de to que, en
algun cas, han pogut tindre major transcendència, com per exemple la dimissió d'un membre de la
Junta Directiva fa ja bastants mesos.
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Com sabeu, el nostre compromís col·lectiu amb la responsabilitat d'assumir la coordinació de Ca
Revolta era bastant provisional. La pandèmia també ha trastocat aquest compromís. El període
previst s'ha allargat i, quan una major normalitat de la situació sociosanitària ens situa en un nou
moment més flexible, tenim plantejats un manoll de problemes que afecten directament el
funcionament organitzatiu, i el major d'ells és la feblesa anímica en què es troba la Junta Directiva
per a seguir; de fet ja s’ha anunciat alguna renúncia més i algun avís de menor disponibilitat de
temps.
Les referències que tenim en la Junta Directiva respecte a la situació actual que hem de superar, es
concreten en les aportacions fetes en diverses reunions i en un grapat de contactes individuals que
vam celebrar a principis de l'estiu passat.
Hi ha opinions diverses que, fent un esforç de síntesi, es poden agrupar en tres estats d'opinió que
relacionem a continuació:
1r - El projecte de Ca Revolta està esgotat des del punt de vista de la intervenció i ho argumenten
dient què estem desapareguts dels centres de mobilització social i amb escassa capacitat de propostes de dinamització comunitària. Hem jugat un paper molt important en la resistència a les
polítiques neoliberals i a la corrupció d'un Partit Popular hegemònic socialment i en totes les institucions públiques del País Valencià. Hui ja no som un referent sociocultural tan destacat com fa uns
anys i una demostració d'açò és la poca gent que participa com a activista de Ca Revolta, i cal anar
a un tancament ordenat del projecte. No és un grup molt nombrós de gent la que s’expressa així,
però és una opinió a tindre molt en compte.
2n - Un altre grup està per generar nous impulsos i articular una estratègia -amb el prestigi públic
que encara mantenim entre amples sectors de gent progressista i de l'esquerra social alternativaobrint noves fórmules de participació. Ara mateix hi ha algunes idees encara que amb poques
concrecions. En aquest grup hi ha el convenciment que podem superar la situació actual i que el
projecte té ancoratges forts com a base de llançament.
3r - L'últim cercle de gent aposta per un procés de debat que determine de forma més precisa el
nostre espai en l'activisme transformador i com a nucli de reflexió amb interés per a la moguda
social i la cultura alternativa. Un procés que tinga com a objectiu aconseguir la implicació d'altres
col·lectius amics -o aquells que utilitzen la casa de forma habitual- en la gestió global del projecte
de Ca Revolta amb la possibilitat de convertir-se en una Casa d'Associacions.
Per la nostra part, una última reflexió que cal intentar fer operativa fa referència a la necessitat que
aquesta Assemblea formalitze un equip de treball el més ampli possible perquè articule -més enllà
de la gestió i activitat quotidiana- les dues propostes que considerem més importants en aquest
moment:
1) Unes jornades de debats oberts, a principis del pròxim any, on posem en comú -i en el context
actual- els elements definitoris i el sentit d'un projecte com Ca Revolta.
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2) Una Assemblea Extraordinària per a la primavera de 2022 que renove l'equip de coordinació
actual i definisca un pla de treball per a superar la desorientació i determinar el futur de Ca
Revolta.
Cal continuar construint utopies i intentar superar aquests temps d'incertesa i desordre social,
econòmic i cultural. Les referències dels grans relats a què va donar llum la revolució industrial han
passat a la història i els nous discursos d'emancipació i transformació progressista de les societats
humanes actuals, passen -entre altres coses- per conformar espais de reflexió i intervenció plurals,
compartits per diferents escoles de pensament i articulant moviments socials i teixits associatius
per a actuar amb realisme, radicalitat democràtica i alhora amb la guia d’un horitzó utòpic.
Si la ciutadania no intervenim en el govern de les necessitats humanes, amb la justícia social com a
denominador comú, uns altres amb interessos espuris ho faran per nosaltres.
Anem anant!
València, 30 de novembre 2021
L’equip de coordinació de Ca Revolta
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ANNEX 1 – INFORMACIÓ ACTIVITATS
El Centre de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta va obrir el 20 d'octubre del 2000 al barri de Velluters
de València com un espai on lligar l’àmbit cultural amb l’àmbit social, amb una voluntat de confluència i alhora d’influència.
Al llarg de l’any i de les diverses activitats que se succeeixen, el Centre de Recursos Just Ramírez-Ca
Revolta irradia pensament reflexiu i crític i difon cultura (veure Resum més avall). No debades,
entre les nostres finalitats, es contempla «desenvolupar iniciatives i projectes d’animació comunitària» i també «culturals», amb visió universal però sense oblidar «la defensa de la llengua i
cultura» del poble valencià.
Aquestes activitats es vehiculen a través de col·loquis, taules rodones i xarrades, presentacions de
llibres, exposicions, sessions cinematogràfiques i audiovisuals, concerts, representacions teatrals,
performances o trobades poètiques. També fem tallers, cursos de formació i visites pel territori, a
través del Taller de valencià i de la Colla Excursionista.
D’altra banda, entre les iniciatives comunitàries podríem destacar l’intent de crear una xarxa de
suport mutu entre el veïnat durant les primeres setmanes del confinament; les dues edicions de
Barrialitat, unes jornades per al retrobament de la ciutadania amb els espais públics i, sobretot, la
posada en marxa del Servei d'informació i acompanyament per a la sol·licitud de l'Ingrés Mínim
Vital i la Renda Valenciana d'Inclusió, que estigué actiu entre els mesos de setembre de 2020 i
gener de 2021 i al qual van acudir 42 persones/famílies.
Una singularitat de Ca Revolta és que som un espai obert, un catalitzador, i, per eixe motiu, en la
nostra trajectòria, s’intercalen tant iniciatives pròpies com en lligam amb multitud de plataformes i
entitats ciutadanes.
La principal fita anual, que hem mantingut en aquest període, són les Jornades de la Tardor, una
ocasió per a aplegar-nos i enraonar entre totes les sòcies, amigues i persones afins. S’han centrat a
abordar els conflictes derivats del canvi climàtic des de diverses perspectives (models energètics,
polítiques territorials, refugis i èxodes per motius mediambientals...), encara que també hem
parlat d’altres temes d’actualitat.
_Resum:
En concret, en el 2019 vam realitzar més de 130 activitats.
Des del 14 de març de 2020 es va torçar tot a causa de la pandèmia, com s’ha expressat adés, i
aquest ritme es va frenar. Tot i això, vam realitzar nombroses activitats, moltes per via telemàtica,
fins a aplegar a unes 90. Volem destacar la programació dels set Debats des del confinament,
realitzats entre abril i juny, al voltant de temes com la situació d'emergència de persones i famílies
sense recursos, el paper dels sectors sanitari, cultural i educatiu, l’objecció fiscal, el dret a l’habitatge i, finalment, les perspectives per a encarar el que s’anomenà la nova normalitat, i que van
donar lloc a sengles documents.
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Pel que fa al 2021 fins a la primera quinzena d’octubre hem realitzat més de 150 activitats, que es
vehiculen a través de:
- Exposicions (amb la novetat d’incorporar visites guiades, en concret a la de Salvador Pastor, de
fotografia, i Wonder Women, de còmic).
- Presentacions de llibres, en el 2021 molt centrades en la memòria històrica, tant des del
vessant de l’assaig com de la ficció, com per exemple els casos de Dret a la justícia. Querelles
contra la impunitat, i d’altres temàtiques com Como un pulso o Del Saler al Túria. I actes poètics,
sobretot online, com expliquem després.
- Sessions cinematogràfiques i audiovisuals, en col·laboració sobretot amb altres col·lectius i
plataformes (ACICOM, EntreBarris).
- Concerts i representacions teatrals, amb especial atenció a les companyies valencianes. En
aquest compromís amb el sector han participat els actors Pilar Almería i Josep Manuel Casany
en l’obra de teatre de Manuel Molins El pont de fusta, Proyecto Obs-Cenus amb Slit, La panda
de Yolanda amb Circ Obsolet o Les Fugitives amb Dona-Foc.
Enguany hem continuat afectats pel trasbals del coronavirus i part de l’activitat, tot i mantindre’s,
s’ha hagut d’adaptar a les circumstàncies. Per eixe motiu, hem fomentat els actes online, alguns
dels quals poden visualitzar-se des de la nostra pàgina de Youtube Xara-Ca Revolta. Volem destacar
en aquest apartat les gravacions de celebració dels 20 anys del Festival de Poesia Jove.
Als còmputs, cal sumar-hi cada any desenes de reunions i trobades, tant periòdiques (Col·lectiu de
Treball Social, Tertúlia d'arquitectura) com puntuals de nombrosos col·lectius, alguns dels quals
tenen la seu a la casa, com Per l’Horta. En l’últim any sense restriccions en foren al voltant de 160. I
una dotzena d’emissions anuals del programa Al 10 de Santa Teresa a Ràdio Klara, que ha tingut
continuïtat durant tot el període.
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ANNEX 2 – INFORMACIÓ ECONÒMICA

A l’Annex 3 podeu trobar una taula més completa que recull les dades de les execucions
pressupostàries per conceptes.
És necessari recordar -perquè no se sorprenga qui no estiga familiaritzat amb les finances de la
casa- que en absolut és una situació nova o producte i conseqüència de la nefasta pandèmia, no: la
situació economicofinancera de Ca Revolta, des que es va inaugurar, és deficitària, i dependent. En
un inici i fins a ben entrat l'últim decenni, vam poder cobrir els dèficits pressupostaris anuals acudint a l'ampliació i increment del préstec hipotecari inicial. Préstec que en el 2007 va arribar a
assolir la quantitat de 895.000 euros, tot allargant-ne l’amortització fins a l'any 2032.
En aquests últims exercicis venim equilibrant el pressupost amb les subvencions, fonamentalment
amb la Subvenció de Projectes Generals Culturals de la Diputació de València, encara que cal advertir que ara mateix tenim pendent de resolució un expedient de reintegrament de la subvenció
corresponent al 2019 i tant la de 2020 com la de l'actual 2021 estan sent observades amb lupa. No
sempre coincideixen els nostres criteris comptables amb els de la Diputació, el que genera distorsions i malentesos que continuem tractant de resoldre satisfactòriament.
De les dades de l'Exercici 2020, cal destacar, quant als ingressos, la influència molt directa del
confinament i les restriccions, que han afectat l'activitat habitual de la Casa i les iniciatives dels
col·lectius que en fan ús. Tot això ha suposat una baixada generalitzada dels ingressos generats per
l'activitat (manteniment de sales, tallers...).
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- Quotes socis/sòcies i aportacions: 45.631,02 €
Han representat el 78,74% dels recursos propis i el 37,13% dels recursos totals. A destacar les
aportacions extraordinàries a fons perdut que ve aportant un soci: 7.000 euros en el 2020 i
15.000 en l'actual exercici.
- Manteniment sales i tallers: 4.611,50 €
El 7,9% dels recursos propis i el 3,76% dels recursos totals.
- Loteria (substitueix a la Rifa de l’Art): 5.590 €
El 9,65% dels recursos propis i el 4,55% dels recursos totals.
- Bar: 2.000 €
El 3,45% dels recursos propis i l’1,63% dels recursos totals.
- Subvencions: 64.769,01 €
El 52,78% dels recursos totals.
El Bar mereix una consideració a banda. En efecte, havíem aconseguit trobar gent que va proposar
un projecte que entroncava de ple amb la idea de Ca Revolta. La iniciativa, sota el nom suggeridor
de Sucamulla, havia tornat a generar esperances i il·lusió en el funcionament d’un espai que a més
de ser la porta d'entrada de la casa i un lloc agradable de trobada amb una oferta culinària i casolana de qualitat, o just per tot això, no fora una rèmora econòmica. Per desgràcia, com us podeu
imaginar l’equip de Sucamulla no ha pogut suportar la situació en el vessant econòmic i s'ha vist
obligat a abandonar el projecte original, malgrat la inversió inicial realitzada.
L'actual equip de coordinació, conscient que és necessari intentar revertir i equilibrar el nostre
pressupost o almenys reduir el dèficit anual, hem llançat una campanya amb l'objectiu d'estimular
a aquelles sòcies que s’ho puguen permetre a incrementar les quotes o a realitzar aportacions
extraordinàries. També estan pendents de la seua posada en marxa altres iniciatives com la de
realitzar una campanya de captació de nous socis i sòcies.
Quant a les despeses, destacarem que han experimentat un increment significatiu les partides
corresponents a inversions (2019 i 2020) i activitats socioculturals. En el primer cas pels treballs de
millora de la Sala dels Arcs: nou escenari, equip d’il·luminació o cadires. L’increment en les activitats obeeix a l’acord de la directiva actual de remunerar els artistes que han vingut actuant al llarg
del període, decisió que a més ens permetia justificar les subvencions rebudes i complir amb les
bases de les seues convocatòries.
- Hipoteca: 42.218,98 €
Representa el 30,14% del pressupost de despeses.
- Personal (tres persones -dues a mitja jornada-, nòmines i Seguretat Social): 40.929,28 €
Suposen el 29,22%.
- Subministraments, manteniment, assegurances: 14.392,24 €
Suposen el 10,27%.
9

- Administració i impostos: 10.847,01 €
Representen el 7,75%.
- Inversions: 14.770,85 €
Que representen el 10,55%.
- Activitats socioculturals: 10.504,28 €
Que suposen el 7,50%.
Finalment ressaltarem les dades actuals quant a la hipoteca:
- Capital pendent d'amortitzar a 5 de novembre de 2021: 436.006,73 €
- Interés actual fins al 5 de març de 2022: 0,245%
- Quota d’amortització constant: 3.373,35 €/mensuals
Els números són molt tossuts: és evident que les subvencions ens permeten finalitzar els exercicis a
empentes i rodolons i sense elles la viabilitat econòmica del projecte ara com ara és molt
qüestionable.
I és necessari trobar fórmules que ens permeten incrementar els ingressos o reduir despeses per a
equilibrar el pressupost i no dependre de subvencions. No oblidem que un canvi en el govern de
les institucions pot privar-nos d’eixa font d'ingressos i és una perspectiva que no hem de descartar
a curt termini.
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ANNEX 3 – EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2019-2021
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