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Escola Llibertària d'Estiu 2014 de la CGT, del 26 al 29 de juny a Ruesta

Pas a pas va prenent forma l'Escola Llibertària d'Estiu 2014 i volem informar-te de les novetats en les activitats i
tallers que s'estan organitzant per mitjà d'aquest segon Butlletí. Prepara't per a passar uns dies de descans,
aprenentatge i diversió amb companyes i companys de tot l'estat espanyol.

Aquest any, del 26 al 29 de juny, l'eix dels tallers i debats giraran entorn del lema: "Senyals d'identitat i
defensa dels drets socials".

Davant la situació de crisi/estafa que ells mateixos han creat, la resposta del Capital passa pel robatori dels drets
que tantes lluites han costat aconseguir, des de CGT creiem que en els nostres senyals d'identitat (acció directa,
solidaritat, suport mutu, ètica...) hi ha suficients eines per a crear una estratègia pròpia de lluita per la defensa dels
drets socials. Busquem camins i unifiquem lluites. Passem a l'acció.

Com ens organitzem?

Dijous 26 juny.

Anirem arribant al llarg del dia, desfent els equipatges i instal·lant-nos. Comencem l'Escola Llibertària d'Estiu 2014.

18.00 h. Taller. Immigració: la pèrdua de drets sanitaris, tanca de Melilla i CIES.

21.00 h. Sopar. 22.00 h. Projecció del documental "De tota la vida"

Divendres 27 juny.

Seguim amb les tasques de l'Escola.

09.00 h. Esmorzar.

10.00 h. Taller. Senyals d'identitat i defensa dels drets socials

12.00 h. Presentació del Libre Pensamiento pel director de la revista Jacinto Ceacero.

14.00 h. Menjar i descans.

18.00 h. Tallers. Renda Bàsica. Dret a l'habitatge i als serveis bàsics

21.00 h. Sopar.

22.30 h. Activitats lúdico/culturals

Dissabte 28 juny.
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Més activitats iun altre dia.

09.00 h. Esmorzar

09.30 h. Trobada Estatal de Dones de CGT.

10.00 h. Tallers. Agroecología:: alternativa a l'agricultura industrial -capitalista. L'educació com dret fonamental.

14.00 h. Menjar i descans.

18.00 h. Tallers. Autogestió i Economia Social. Treball de cures

21.00 h. Sopar

22.30 h. En concert amb Hazte Caso Primo

Diumenge 29 juny.

Conclusions i comiat.

09.00 h. Esmorzar

10.00 h. Assemblea final: conclusions. Comiats.

Els tallers

Unes hores al matí i a la tarda, tots els dies, ens reunirem per a aprendre i compartir experiències en tallers sobre:

Immigració: la pèrdua de drets sanitaris, tanca de Melilla i CIES per Valentín Cárcamo (company del Grup de Treball
sobre Immigració CGT)

Senyals d'identitat i defensa dels drets socials per Irene de la Cuerda (Secretaria d'Acció Social CGT)

Renda Bàsica per Samuel Lindell (CGT Màlaga)

Dret a l'habitatge i als serveis bàsics, per Paco Ortega (CGT i Stop Deshaucios Granada)

Agroecología: alternativa a l'agricultura industrial-capitalista per Jorge Moa (Gabinet d'Estudis CGT). Projecció de
"Las semillas de la libertad"" i debat.

L'educació com dret fonamental per Emili Cortavitarte (Ensenyament CGT Catalunya)
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Autogestió i Economia Social per José Luís Carretero (autor de Autogestión viva)

Treball de cures per Teresa Ramos (Gabinet Jurídic CGT). Projecció de "Cuidado, resbala" i debat.

Dades pràctiques

Com arribar:

Ruesta és un poble cedit el 1993 a la CGT per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Està situat al costat de
l'embassament de Yesa. Per allí passa el camí de Sant Jaume (antiga ruta romànica). Amb cotxe, es pot arribar des
de Jaca, Iruñea o SOS del Rei Católico. El transport públic és escàs: una línia Jaca-Iruñea et deixa a uns 12 Km. de
Ruesta (podem organitzar la teva recollida). Consulta la Web: www.ruesta.com i posa't d'acord amb nosaltres per a
qualsevol dubte o necessitat.

Coses a dur:

Recorda que Ruesta està en el Prepirineu i a la nit refresca. Porteu llanterna, les coses de lavabo... i tot el que
necessitis per a passar uns dies en la Naturalesa.

Allotjament i preus:

Igual que en l'anterior Escola Llibertària l'allotjament serà en l'Alberg existint la possibilitat de dormir en la Casa de la
Cultura en matalassets i sacs. Si pots porta't el teu. Fes-li un cop d'ull a l'entorn i les instal·lacions a
http://www.ruesta.com.

Jornades completes.

Pensió completa (pernocta en la Casa de Cultura-esmorzar-dinar-sopar) els 4 dies 50Euros.

Pensió completa (pernocta en l'Alberg-esmorzar-dinar-sopar) els 4 dies 75.Euros

Jornades soltes.

Qui faci 1 Pensió completa (pernocta en Alberg-esmorzar-dinar-sopar) 29Euros.
Qui faci 1 esmorzar-dinar-sopar (pernocta en la Casa de Cultura) 21Euros.
Qui faci menjar o sopar solt 9Euros.
Els nens i nenes de 0 a 3 anys no paguen el menjar.
Si tens alguna dieta especial, per favor diguens-ho per a tenir-lo en compte.
Hem mantingut els mateixos preus que l'any passat, però no volem que ningú es quedi sense poder assistir per
problemes econòmics.

Escriu-nos al mail de l'Escola (escuelalibertaria@cgt.org.es).

Inscripció.
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Omple i envia la Fulla d'inscripció al correu: escuelalibertaria@cgt.org.es.

És important que ens digueu, en la Fulla d'inscripció, quins dies arribareu i quan sortireu en cas que no estigueu tot
el temps que dura l'Escola (de dijous a diumenge) doncs cal calcular els menjars i altres temes.
També pots indicar-nos en la mateixa Fulla d'inscripció qualsevol observació sobre dietes o altres necessitats que
tinguis.

Escola infantil.

Si véns amb nens petits, digues-nos quants són i els anys que tenen perquè poguem auto-organitzar-nos en la seva
cura i ells puguin viure la seva pròpia Escola.

http://www.cgt.org.es/escuela-de-verano-ruesta-2014
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