RETORN SOCIAL DE LA CRIDA - TERCERA EDICIÓ
SOL·LICITUD DE JUSTA REVOLTA (CASAL CAN CAPABLANCA COM A ENTITAT PARAIGÜES)

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:
Document de l’entitat: dades de les entitats i persones responsables: nom i NIF, dades de
contacte, logotip i breu història de l’entitat (no serà necessari si és una entitat que s’ha
presentat en una edició anterior).
En el present document s’entrega amb l’objectiu de sol·licitar un ajut per un projecte que es
durà a terme en el període de l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018: el Seminari
d’Estiu de Justa Revolta 2018. Es tracta d’un projecte social, transformador i sense ànim de
lucre organitzat pel col·lectiu feminista de la ciutat: Justa Revolta, i amb el suport del Casal
Independentista i Popular de Sabadell Can Capablanca 1 ( NIF: G63229470), com a entitat
paraigües.
Sobre Justa Revolta:

Som un col·lectiu feminista de Sabadell que es va constituir al novembre del 2003 i que
lluita per acabar amb les desigualtats socials derivades del sistema patriarcal-capitalista.
L’escenari de la nostra lluita ha estat i és principalment a Sabadell, tot i que també ens
coordinem a nivell de Vallès i Països Catalans.
Lluitem perquè avui en dia vivim immerses en l'ordre econòmic capitalista, el qual
genera desigualtats socials entre les persones, depenent de la posició en la que s'ocupa a
la societat. Aquestes desigualtats es traslladen a les relacions interpersonals mitjançant
el sistema patriarcal, que (servint-se d'institucions socials com ara la família, l'escola o
els mitjans de comunicació) estableixen gèneres jerarquitzats, que divideixen les
persones en dues categories (la masculina i la femenina) des d'abans que naixem.
Aquest sistema de gèneres dóna supremacia, i per tant, domini, al gènere masculí per
sobre del femení, provocant així una situació de submissió i dependència de les dones
vers als homes.
Des de Justa Revolta, duem a terme accions de denúncia, campanyes, xerrades i tallers
formatius amb la intenció de trencar amb aquests rols que ens estereotipen i ens
sotmeten, i que ens impedeixen alliberar-nos tan a nivell individual com social, per
poder arribar a crear algun dia una societat socialment més justa i amb menys desigual.
Contacte: justarevolta@gmail.com
Logotip:

1 Les dades del Casal Independentista i Popular de Sabadell Can Capablanca (la nostra entitat paraigües)
no us les adjuntem ja que aquesta entitat s’ha presentat en edicions anteriors.
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Document del projecte: descripció de l’activitat/projecte a realitzar indicant els objectius
principals que es volen aconseguir, descripció dels recursos necessaris (materials, humans, i
econòmics), calendari de desenvolupament del projecte, pressupost detallat i logo propi del
projecte en el cas de què es disposi.
El Seminari d’Estiu de Justa Revolta es duu a terme durant els mesos de juny i juliol en format
de quatre sessions de dues hores cadascuna. Cada any es tracta un tema diferent, vinculat
amb la campanya que el col·lectiu Justa Revolta ha treballat durant tot l’any. Exemples
d’edicions anteriors: Abordatge de les violències masclistes; espai públic amb perspectiva de
gènere; anàlisi de la crisi econòmica des d’una perspectiva de gènere; salut i gènere; feminisme
i marxisme, etc. Enguany el tema del seminari d’estiu s’emmarca molt en la situació actual, ja
que pretén generar un espai per reflexionar al voltant de la construcció d’una República
Feminista, des d’algunes de les sobiranies (productiva i reproductiva; cultural; dret al propi cos;
ecològica -alimentària i energètica-; popular i cultural).
Totes les sessions es fan al Casal Independentista i Popular Can Capablanca. Les sessions no
només es centren en l’exposició dels temes tractats (ponències a càrrec de persones amb certa
expertesa en la matèria) sinó també generen un espai de debat i reflexió entre les persones
assistents. Un dels objectius del seminari és promoure el coneixement i el sentit crític sempre
des dels feminismes i amb perspectiva de gènere; i donar visibilitat a la lluita i el discurs
feministes.
Aquest any, com s’ha introduït, el seminari d’estiu gira entorn el tema de la República
feminista, que s’emmarca dins la campanya anual del col·lectiu. El cicle de xerrades i taules
rodones pretén generar un espai per analitzar i debatre sobre la construcció de la República
catalana amb perspectiva de gènere i posar al centre les diferents qüestions imprescindibles
per generar un espai real de transformació social: la importància de les cures i el treball
reproductiu, la divisió sexual del treball, la participació de les dones com a subjectes polítics i
creadores culturals, la importància de l’abordatge de les violències masclistes, el dret al propi
cos, la construcció d’alternatives econòmiques i socials en clau feminista, serien alguns dels
eixos bàsics d’aquesta edició.
Els detalls i calendari de les sessions és el següent:
Títol del seminari (provisional) : “Què vol dir posar la vida al centre? Construïm la República
Feminista des de les sobiranies.”
Format : 4 sessions en format xerrada/taula rodona
Dates : 21 de juny; 26 de juny; 5 juliol i 12 de juliol (totes les sessions són en dijous, excepte la
segona per no solapar el seminari amb la mobilització LGTBI del 28 de juny)
o

SESSIÓ 1: Taula rodona: Taula sobre els diferents eixos/sobiranies en la construcció de
la República Feminista. (3-4 ponents expertes en diferents sobiranies)

o

SESSIÓ 2: Taula Rodona: Internacionalització del Moviment Feminista en la construcció
de la República Feminista. (Taula Rodona amb experiències internacionals: Sahara, Iran,
Palestina, Kurdistan)
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o

SESSIÓ 3: Construcció Interseccional de la República feminista

(Taula rodona o una xerrada sobre construcció d’una República feminista des d’una mirada
interseccional: com contruïm una república feminista que tingui en compte altres
discriminacions per raó d’orígen, desig sexual, expressió/identitat de gènere, diversitat
funcional, etc)
o

SESSIÓ 4: Sobirania cultural

(creació artística i cultural - des de diferents àmbits -arts, tradició i patrimoni, coneixement
i educació, comunicació... Lligat a la presència de les dones a la cultura i la creació. Es
pretén visibilitzar iniciatives locals i a nivell de principat. El format serà taula rodona.)
Horari: les sessions seran de 19h-21h
Recursos necessaris: la logística s’assumeix des del Casal Can Capablanca (que ens cedeix una
sala i projector per fer les sessions) i des del col·lectiu feminista Justa Revolta.
El material necessari (que es tradueix en despesa econòmica pel col·lectiu) són:
-

Aigües per les ponents (20 euros aprox.)
Cartells per fer difusió del seminari: 100 euros
Diners destinats a les ponents: 150 euros per sessió (150x4= 600 euros)

TOTAL: 720 EUROS
Fitxa resum del projecte d’entre 10 i 15 línies.
El seminari d’estiu 2018 de Justa Revolta gira entorn el tema de la construcció de la República
Feminista, que s’emmarca dins la campanya anual del col·lectiu. El cicle de xerrades i taules
rodones pretén generar un espai per analitzar i debatre sobre la construcció de la República
catalana amb perspectiva de gènere i posar al centre les diferents qüestions imprescindibles
per generar un espai real de transformació social: la importància de les cures i el treball
reproductiu, la divisió sexual del treball, la participació de les dones com a subjectes polítics i
creadores culturals, la importància de l’abordatge de les violències masclistes, el dret al propi
cos, la construcció d’alternatives econòmiques, socials i culturals en clau feminista, serien
alguns dels eixos bàsics d’aquesta edició.
Les sessions no només es centren en l’exposició dels temes tractats (ponències a càrrec de
persones amb certa expertesa en la matèria) sinó també generen un espai de debat i reflexió
entre les persones assistents. Un dels objectius del seminari és promoure el coneixement i el
sentit crític sempre des dels feminismes i amb perspectiva de gènere; i donar visibilitat a la
lluita i el discurs feministes.
Aquest any les sessions seran els dies 21 i 26 de juny i 5 i 12 de juliol, de 19h a 21h, al Casal
Independentista i Popular Can Capablanca.
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Adjuntem conjuntament amb aquesta documentació, la documentació requerida de la nostra
entitat paraigües:
-

Document model de dades fiscals que s’adjunta al final de les bases del retorn social.
Document conforme es compleixen els drets laborals dels treballadors de l’entitat
paraigües (Casal Independentista i Popular de Sabadell Can Capablanca), i que no hi ha
cap sentència (expedient) per discriminació laboral.

