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De la Revolució Social (1936) a la reculada de Drets i Llibertats

Escola Llibertària d'Estiu de la CGT, del 28 al 31 de juliol a Ruesta

Un any més la CGT obre la seva Escola Llibertària d'Estiu un espai de trobada i discussió, d'aprenentatge i esplai,
en el qual totes puguem aportar les nostres experiències i sabers per enriquir-nos mútuament.

Es compleix el 80 aniversari del començament de la Guerra Civil i la Revolució Social, que amb esperança i
determinació van engegar les dones i homes del Moviment Llibertari. Al fil d'aquesta commemoració, aquest any
l'Escola Llibertària de CGT, a través de diversos Tallers rememorarem aquells dies i el que va suposar per a
nosaltres, extrapolant aquells fets amb la situació actual de Repressió i atac a la Llibertat a la qual ens sotmet el nou
Feixisme-Neoliberal. A través del coneixement del nostre passat i el seu paral·lelisme amb el present, reflexionarem
sobre la situació actual i les estratègies de lluita per enfrontar-les.

Els tallers:

[-] Treball esclau en el franquisme, Cecilio Gordillo (Grup de Treball Recuperant la Memòria Històrica de
CGT-Andalusia)
[-] Treball a les presons avui, Emiliano Tàpia (Coordinador As. ASDECOBA)
[-] Repressió en el tardofranquisme, Camús Galant (Ex-prés del Franquisme i membre de la Comuna)
[-] Repressió a la dissidència avui, Alba Villanueva (NoSomosDelito)
[-] 80 anys de Mujeres Libres, Laura Vicente (Historiadora i militant de Mujeres Libertarias Zaragoza)
[-] Feminisme avui, Justa Montero (Militant de l'Assemblea Feminista)
[-] Col·lectivització a Barcelona (1936-39), Josep Quevedo (Investigador i militant de CGT)
[-] Autogestió avui, José L. Carretero (Militant de ICEA i Solidaridad Obrera)

Com ens organitzem?

Aquest pot ser un primer esquema organitzatiu del dia:
" 09 a 10h: Esmorzar (inclou organitzar l'habitació, dutxa,...)
" 10 a 14h: Tallers
" 14 a 18h: Menjar, migdiada i altres activitats que no requereixen pensament
" 18 a 21h: Tallers
" 21 a 22h: Sopar
" 22:30h: Activitats culturals

Per dies l'horari serà:

" Dijous. Anirem arribant i desfent equipatges
o 18:00 h. Assemblea per organitzar-nos
o 21:00 h. Sopar
o 22:00 h. Documental: 'Valentín, la otra transición'

" Divendres. Comencem les tasques de l'Escola
o 09:00 h. Esmorzar
o 10:00 h. Treball esclau en el franquisme - Treball a les presons avui
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o 14:00 h. Menjar i descans
o 18:00 h. Repressió en el tardofranquisme - Repressió a la dissidència avui
o 21:00 h. Sopar
o 22:30 h. Documental: 'El tiempo de las cerezas'

" Dissabte. Seguim amb les tasques de l'Escola
o 09:00 h. Esmorzar
o 10:00 h. 80 anys de Mujeres Libres - Feminisme avui
o 14:00 h. Menjar i descans
o 18:00 h. Col·lectivització a Barcelona (1936-39) - Autogestió avui
o 21:00 h. Sopar
o 22:30 h. Concert: Mala Praxi

" Diumenge. Conclusions i comiat
o 09:00 h. Esmorzar
o 10:00 h. Assemblea final: conclusions
o Comiat

Dades pràctiques:

" Com arribar
Ruesta és un poble cedit el 1998 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 Santiago (antiga ruta romànica). Amb cotxe, es pot arribar des de
Jaca, Iruña o SOS del Rey Católico. El transport públic escàs: una línia Jaca-Iruñea et deixa a uns 12 Km. de Ruesta
(podem organitzar la teva recollida).
Consulta la Web: http://ruesta.com/
Més info: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009052968885&fref=ts

" Coses a portar
Recorda que Ruesta està en el Prepirineu, vaja, que a la nit refresca.
Porteu llanterna, les coses per a la higiene personal,... i tot el que necessitis per passar uns dies a la Naturalesa.

" Allotjament
No ens permeten obrir el càmping aquest any, així que l'allotjament i els menjars seran a l'Alberg, amb un saló
menjador i espais per estar. Hi ha disponible 46 places d'alberg i 20 en matalassets que s'usaran si s'ocupen totes
les places de l'alberg a la casa de la Cultura. Les reserves es confirmaran per ordre d'arribada.

" Menjades
Els menjars (esmorzar, menjar i sopar) es faran en l'alberg i corren del teu compte. Se us lliuraran els bons dels
menjars, en arribar, havent d'abonar-los al moment.

" Inscripció
Sol·licita el full d'inscripció en el teu sindicat o sp-a.social@cgt.org.es
Envia emplenat el full d'inscripció a: escuelalibertaria@cgt.org.es
Qualsevol observació sobre dietes o altres necessitats que tinguis ens la pots explicar en el full d'inscripció.

" Escola infantil
Si veniu amb nens petits, digueu-nos quants són i els anys que tenen perquè poguem autoorganitzar-nos en la seva
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cura i així pugueu gaudir dels tallers.

Secretaria de Comunicació Comitè Confederal CGT

http://cgt.org.es/escuela-libertaria-ruesta-2016

>>> En documents adjunts programa de les jornades i full d'inscripció

Escola Llibertària d&#x27;Estiu CGT 2016
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