
El passat 7 de Juny va 
tindre lloc a la Casa del 
Poble de València la I 
Assemblea General, 
d’Aposta Jove-UGT-PV, 
l’espai de participació 
dels i les joves afiliada-
des a l’organització me-
nors de 33 anys.  

En aquesta Assemblea 
es va presentar el infor-
me de gestió d’aquests 
dos anys, que va ser 
aprovat per unanimitat. 
Així mateix, es va despe-
dir a l’anterior coordina-
dora, encapçalada per 
Lucia Sanchis, i es va 
elegir a la nova coordi-
nadora que dirgirà el 

projecte d’Aposta Jove 
durant aquests dos anys 
vinents.  

Aquesta nova coordina-
dora, amb Juangra 
Martínez com a nou Por-

taveu Nacional, va ob-
tindre el 100% dels vots 
dels i les delegades as-
sistents a l’Assemblea.  

L’ALTAVEU 

Renovada la Coordinadora d’Aposta 
Jove en la seua I Assemblea General 
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No a l’eliminació del CJE 

La Reforma de les Admi-
nistracions Locals propo-
sada pel Govern del Par-
tit Popular contempla la 
desaparició de  57 orga-
nismes públics, entre els 
quals es troba el Consell 
de la Joventut 

d’Espanya.  El CJE és una 
plataforma independent 
formada per organitza-
cions juvenils i que re-
presenta a la joventut 
associada, amb un pres-
supost del 0,8% sobre el 
total pressupostat al 
Ministeri. S’evidencia 
doncs l’eliminació en-
conberta que vol reali-
zar el Govern del PP, 
silenciant la veu dels 
joves just en el moment  
en el que més necessi-
tem espais de reflexió i 
debat.  
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La Casa del Poble de la UGT-PV va 

acollir divendres passat 7 de Juny la I 

Assemblea General d' Aposta Jove 

UGT-PV. En l'assemblea de la joven-

tut ugetista del País Valencià es va 

presentar la gestió realitzada durant 

els dos últims anys, que va ser apro-

vada pel 100% dels delegats i delega-

des participants.  

Posteriorment es va triar per unani-

mitat al nou equip que coordinarà el 

treball d'Aposta Jove en els dos 

pròxims anys, encapçalat pel compa-

ny Juangra Martinez. 

Durant aquesta etapa la nova coordi-

nadora es planteja com a objectius 

continuar amb la defensa dels drets i 

els interessos de la joventut en gene-

ral d'una forma integral, denunciant 

quan siga necessari qualsevol actua-

ció per part de les administracions 

que puguen anar en detriment dels 

drets socials i laborals de la joventut i 

per descomptat treballar en coordi-

nació amb la seua organització de 

base, la UGT-PV en matèria de nego-

ciació col•lectiva dirigida a la joven-

tut. 

Segons el nou Portaveu Nacional 

Juangra Martínez les línies d'acció 

d'Aposta Jove es basaran a 

“treballar des de la negociació 

col•lectiva, ja que creiem que po-

dem aportar mesures interesants 

no solament per a intentar acabar 

amb la precarietat laboral que 

caracteritza a la joventut, sinó 

també per a fer disminuir els bru-

tals percentatges de desocupació 

juvenil. Creiem que és necessària 

la implicació d'Aposta Jove en 

aquests àmbits del sindicat si vo-

lem influir en la millora de les con-

dicions laborals de la joventut, si 

pretenem veure créixer les nostres 

bases i si volem ser el referent 

sindical dels i les joves” 

Després de l'elecció de la nova 

coordinadora nacional es van pre-

sentar tres resolucions d'urgència 

que van mostrar el compromís i la 

implicació de l'organització juvenil 

pel que fa a la no aplicació de la 

LOMQUE i en contra de qualsevol 

tipus de retallada en matèria d'e-

ducació, l'adhesió a l'any 2013 

com a any de la diversitat sexual i 

de gènere en la joventut i en con-

tra de la reforma de la llei de salut 

sexual i reproductiva i de la inte-

rrupció voluntària de l'embaràs. 

Durant l'acte es va rendir un me-

rescut homenatge a l'anterior i 

primera portaveu nacional de 

l'Aposta Jove UGT-*PV Lucia 

Sanchís, que ha estat en el càrrec 

durant els dos últims anys, sent 

anteriorment la responsable de 

departament de joventut. 

contar amb la participació com a 
ponents de Jordi Cornelles en re-
presentació de la Federació d’Ens-
enyament, Jordi Jiménez, del Grup 
Jove del Col.lectiu Lambda i Juan-
gra Martínez, Portaveu Nacional 
d’Aposta Jove de la UGT-PV.  

Des d’Aposta Jove es va recordar 
que qualsevol tipus de discrimina-
ció viola els drets fonamentals i 
per tant qualsevol organització 

La Secretaria de Política Social i Igual-
tat de Gènere de la UGT-PV va cele-
brar una jornada baix el títol:"Un 
sindicat per a totes i per a tots. Avan-
çant en la diversitat”, emmarcat dins 
dels actes que es celebren al voltant 
del 28 de juny, Dia Internacional de 
l’Orgull LGTB.  

La jornada va constar de dos taules 
de debat, una sumant-se al lema 
“Joventut sense Armaris”, on es va 

que es denomine progressista 
no pot ser aliena a lluitar i rei-
vindicar la igualtat, per tant es 
deu acabar amb qualsevol tipus 
de discriminació no sols als cen-

Aposta Jove participa en les Jornades de Diversitat Sexual organitzades pel 
Grup LGTB i la Secretaria de Política Social i Igualtat de Génere de la UGT-PV 

La I Assemblea General d'Aposta Jove UGT-PV tria 
per unanimitat a la seua nova Coordinadora, encapçalada 
per Juangra Martínez 
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La Reforma de les Administracions 

Públiques, aprovada el passat diven-

dres 21 de Juny recull l’eliminació 

del Consell de la Joventut d’Espanya, 

atemptant contra un dels principis 

bàsics que promou l’article 48 de la 

Constitució Espanyola, com és “la 

participació de la joventut en el des-

envolupament polític, social, econò-

mic i cultural”.  

El Consell de la Joventut, que des de la 

seua posada en funcionament fa més 

de 25 anys ha sigut la veu de la gent 

jove i ha incentivat la participació i 

l’associacionisme juvenil, s’elimina en 

un moment crític i quan és més neces-

sari que mai. L’atur juvenil es situa ja 

en el 55%, la taxa més alta de la Unió 

Europea i el nombre de joves resi-

dents a l'estranger  ha augmentat un 

5,5% des del inici de la crisi. A més, les 

polítiques actuals del Govern, lluny de 

solucionar els problemes, estan preca-

ritzant encara més les relacions 

laborals.  

Des d’Aposta Jove recordem la im-

portant tasca d’aquest organisme 

en defensa de la millora de l’ocu-

pació i dels drets de les i els treba-

lladors joves i sol·licitem al Govern 

que recapacite i obriga un procés 

de diàleg amb les entitats socials 

que formen part d’aquest Consell, 

perquè no poden eludir l’obligació 

d’escoltar a la gent jove.  

Aquesta decisió suposa silenciar la 

veu dels joves i desvirtuar el model 

de participació juvenil acabant amb 

la seua independència. 

Valencià, així com de les mesures 
que s’han pres en matèria d’o-
pació juvenil en l’últim any i mitg. 

Així mateix, va explicar la importàn-
cia de que els Governs i les Adminis-
tracions Públiques locals adquirei-
xen el compromís d’implementar la 
Garantia Juvenil com a mesura d’-
urgència per tal de frenar els bru-
tals percentatges de desocupació 
juvenil.   

Els dies 28 i 29 de Juny, en la ciutat 
de Roma, Aposta Jove UGT-PV va 
participar conjuntament amb el De-
partament de la Joventut Treballa-
dora de la UGT en unes jornades 
organitzades per la Fundació Frie-
drich Ebert junt als tres sindicats 
italians més representatius,  baix el 
tiítol “Els joves i el treball: polítiques 
i perspectives en Itàlia i en Europa”. 

 El nostre Portaveu Nacional Juangra 
Martinez va fer una reflexió sobre la 
situació de les i els  joves en el País 

15-J: per una Europa més social i democràtica  

Aposta Jove participa en unes jornades organitzades per la Fundació 
Friedrich Ebert en Roma 

les polítiques d’austeritat i comencen a 
aplicar polítiques d'estímul a l’econo-
onomia per tal de propiciar la creació 
d’ocupació i el creixement.  

Amb el lema “Per una Europa més so-
cial i democràtica, contra les retallades 
socials”, les persones que ens manifes-
tarem reclamarem una eixida a la crisi 
europea i mesures en àmbits com la 
unificació bancària, la transparència 
del sistema financer o el finançament 
dels estats membres a través del Banc 
Central Europeu.  

Milers de persones ens manifestarem 
el dissabte 15 de Juny per la vesprada 
a València, Alacant i Castelló, per a 
reclamar una Europa més social i de-
mocràtica que articule polítiques per 
tal de fomentar l’ocupació i la capaci-
tat productiva.   

Les manifestacions convocades per la 
Cimera Social s’emmarcaren dins de la 
setmana de mobilitzacions organitzada 
per la Confederació Europea de Sindi-
cats a tota Europa, i que pretén influir 
en els governs per tal que modifiquen 

No a l’eliminació del Consell de la Joventut d’Espanya 
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DENÚNCIA! 
En aquesta secció donem veu a les queixes de la gent jove. Si necessites expresar la teua indignació envia’ns 
un correu a jovennet@pv.ugt.org. 
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Com a usuària habitual del transport públic de la 
ciutat de València vull denunciar el meu cabreig 
front a la retallada d'horaris durant el mes de juliol 
al metro de València. Metrovalència va informar 
que enguany el mes de juliol també formaria part 
de l’horari d’estiu i per tant es veuria reduïda la 
freqüència de metros. Les persones que treballem 
també ho fem al juliol, per la qual cosa no entenc 
com poden haver menys metros. Un exemple clar 
és la quantitat de persones que podem arribar a 
entrar a primera hora del matí en un vagó, trepit-
jant-nos uns als altres, i en condicions que ens re-
corden a altres països. Altre dels grans inconveni-
ents són les llargues esperes, que en el meu cas són 
de 20 minuts.  

Com a  consumidora continue pagant el meu abo-
nament de metro com si la freqüència de pas fora 
la mateixa que la del mes passat, per la qual cosa 
demane que no ens tracten com a borregos i que el 
servei de metro valencià augmente la seua qualitat.  

 

Inma G. L. 26 anys 
Torrent 

La meu denuncia tracta sobre el impagament per 
part del SERVEF a autònoms com és el meu cas. Em 
vaig donar d’alta com autònom en l’any 2011 amb 
la promesa, incomplida per part de la Conselleria d’ 
Educació, Formació i Treball, d’ unes subvencions 
lligades al Fons Social Europeu i al Servei Públic Es-
tatal d’ Ocupació, per començar la seua activitat, en 
una empresa de moda “Commoda” i abandonar, d’ 
eixa manera, les llistes de desocupació.  
Després de dos anys des d’ aquella convocatòria, la 
Generalitat continua sense complir els seus com-
promisos amb aquestos treballadors autònoms, tal i 
com ha denunciat en repetides ocasions la 
“Plataforma d’Autònoms que no Cobren les Sub-
vencions”, i els joves no poden fer front a tots els 
seus pagaments i estan veient-se en una situació 
límit del tancament de les seues empreses. Des d’a-
cí vull instar a les administracions públiques a que 
complisquen amb els seus compromisos adquirits 
amb tots aquells que en el seu dia, els atorgaren les 
distintes ajudes. 
 

Xavi L.L. 29 anys 
Pego 

Compramos un piso en 2009 teniendo en cuenta 
que en ese momento recibíamos una serie de ayu-
das de la administración pública que nos servirían 
para hacer frente al coste de la vivienda.. De hecho 
las ayudas se nos concedieron en diciembre de 
2009 y cuatro años después todavía no las hemos 
recibido. Somos una pareja joven que tomó la deci-
sión de comprarse un piso y de emanciparnos sa-
biendo que íbamos a tener este tipo de ayuda. 
Nuestra situación laboral durante este tiempo ha 
sido más que inestable, de hecho mi pareja lleva 
desempleada mucho tiempo y yo en los últimos 
años solo he tenido trabajos temporales. De haber 
sabido que íbamos a tardar tanto en cobrar las ayu-
das, seguramente hubiéramos tomado otro tipo de 
decisiones en ese momento. 

 

Jose Manuel Tarazona. 31 años 

Paiporta 



No hi ha dia que no isca en les notícies el 

Ministre d'Educació, Cultura i Esport, el 

més que conegut Wert. I, últimament, no 

hi ha acte en el qual aparega que no com-

porte xiulades i aücs. El més polèmic va ser 

en l'entrega dels Premis Extraordinaris de 

Batxillerat, on molts estudiants li van reti-

rar la salutació. Wert, s'ha guanyat el re-

buig frontal del professorat, alumnes i 

alumnes, plataformes de pares i mares, 

sindicats i partits d'esquerres, per la seua 

aposta de mercantilització de l'educació i 

el impuls d'una llei classista, la LOMQUE. 

El 9 de maig de 2013 milers de docents i 

alumnat de tot l'Estat Espanyol es van ma-

nifestar en contra dels retalls en Educació i 

de l'avantprojecte de la LOMQUE o llei 

Wert. Açò no va parar a aquest autodeno-

minat "toro brau que es creix davant de 

l’adversitat", i el projecte de llei definitiu 

va ser presentat el 17 de maig de 2013 

amb el beneplàcit del govern popular de 

Mariano Rajoy. 

Sens dubte, un dels elements més contro-

vertits de la llei és la introducció de l'assig-

natura de religió (o una alternativa de for-

mació "en valors", que s'ha de veure) com 

obligatòries i computables per a la nota 

mitjana, a tots els efectes, en primària i 

ESO. Els bisbes han d'estar més que satis-

fets, la religió ha tornat amb força a les 

aules. Per a trobar un tractament curricu-

lar equivalent, hem de tornar a 1970 amb 

la Llei General d'Educació, promulgada en el 

franquisme. 

Un altre dels elements més polèmics i que 

afecta directament al País Valencià és el del 

model lingüístic. No es consideraran troncals 

les llengües autonòmiques cooficials, eliminant

-se d'esta manera la immersió lingüística duta 

a terme en els últims 30 anys. El que és espa-

nyolitzar, que diria Wert. 

A pesar que el Tribunal Suprem haja dictat sen-

tències en contra de la possibilitat de subvenci-

onar col·legis que segreguen per sexe, la Llei 

Wert elimina la prohibició i dóna via lliure per 

tal de tornar a establir molts col·legis concer-

tats només per a xiquets o per a xiquetes, 

aquells col·legis que havien obert les seues 

portes de mala gana a ambdós sexes per a re-

bre subvenció pública. 

També tornen les "revàlides", que es realitza-

ran al final de Primària, ESO i Batxillerat i subs-

tituirà a la Selectivitat. Açò afavorirà els ràn-

quings de centres i fomentarà la competició 

entre ells, afavorint als que obtinguen bons 

resultats. Finalment, destacar que els contin-

guts de les matèries no seran fixats per les au-

tonomies, sinó que serà el Govern Central qui 

fixarà les matèries troncals de primària, secun-

dària i batxiller. En resum: recentralització, 

"espanyolització”, adoctrinament i segregació. 

No oblidem les nostres reivindicacions i esti-

guem, més que mai, amb les Plataformes per 

una Educació Pública, de qualitat i laica. 

La llei Wert: un pas enrere de 30 anys 

Un altre dels 

elements més 

polèmics i que 

afecta directament 

al País Valencià és 

el del model 

lingüístic. 
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Últimamente escuchamos mucho 
"fuga de cerebros". Y es que en 
un país, donde se está recortan-
do la inversión en I+D+i 
(Investigación + Desarrollo + in-
novación), que puede alcanzar 
los 340 millones de euros, y con 
un paro juvenil del 53,2%, la úni-
ca salida que les queda a los 
jóvenes, es la de buscarse la vida 
fuera de España. Día tras día es-
cuchamos historias preocupan-
tes, como el ERE del Príncipe 
Felipe (Valencia), investigadores 
en líneas de investigación punte-
ras (como cáncer, el virus del 
SIDA, energías renovables) que 
se ven menospreciados por el 
sistema español y dejados a su 
suerte fuera del país que los 
formó, cierre de líneas de investi-
gación. 

 

Soy licenciado en Biología y en 
Bioquímica, Máster en Biología 
Molecular, Celular y Genética, y 
me doctoré en biotecnología en 
la Universidad de Valencia 
(2012). He trabajado durante 5 
años en descifrar los aspectos 
evolutivos de las levaduras que 
participan en la producción de 
vino y cerveza, un mercado en el 
que España es puntero. Durante 
mi doctorado, realicé una estan-
cia corta en la Universidad de 
Manchester, para trabajar en 
complejos proteicos. Y ahora, me 
encuentro en la Universidad de 
Wisconsin-Madison, EEUU, reali-
zando mi estancia postdoctoral. 
Yo no soy un crítico con la reali-
zación de investigaciones fuera 
de España. Las recomiendo, es 
enriquecedor, aprendemos nue-
vas técnicas, culturas y formas de 
trabajar, que en algunos casos 
son mejores que las nuestras, y 
sinceramente, hay que ser críti-
cos con nosotros mismos e inten-
tar mejorar nuestro sistema. Yo 
decidí marcharme fuera, a traba-
jar en el desarrollo de energías 
renovables, como la producción 

de bioetanol (combustible) a partir 
de residuos vegetales, y el estudio 
para la mejora de cerveza. Busco 
seguir con mis investigaciones de 
carácter básico, pero aplicables a la 
industria (creación de patentes).  

 

Creo que EE.UU. es un país donde la 
inversión pública y privada en I+D+i 
está muy bien asentada y se poten-
cia. Además, la ciencia no sólo conec-
ta a los científicos sino también al 
público en general. Sus ciudadanos 
valoran y apoyan a sus investigado-
res. Por tanto, EE.UU. es un país del 
cual se pueden importar muchas 
cosas, para mejorar nuestro sistema 
español. 

 

No obstante, lo que en un país como 
España, donde nuestro dinero públi-
co se invierte en formar a la gente 
durante años (colegio, instituto, uni-
versidad, etc), no se puede permitir, 
que ese talento se marche fuera para 
no volver. No tiene ningún sentido, el 
tirar el dinero de esa manera. Invertir 
en I+D+i, es hacer de nuestra socie-
dad, una sociedad avanzada, culturi-
zada, y mejor. Atraer talento no tiene 
un impacto solamente en la produc-
ción de patentes, lo que nos permitir-
ía ser exportador de tecnología, más 
que importarla, si no que además, 
tiene un impacto en el mercador 

inmobiliario (muerto actualmente) y en 
nuestra sociedad. Atraeríamos capital 
humano y económico. 

Nuestro políticos no han apostado de 
manera clara por el I+D+i pero seamos 
realistas, nuestra sociedad no está co-
nectada con la ciencia. Un ejemplo 
claro es la ignorancia, por falta de co-
municación, de lo que se realiza en los 
laboratorios. Un claro ejemplo es el 
considerar a un Doctor (Ph.D.) como un 
Médico. La política es el reflejo de la 
sociedad y debemos apostar por acer-
car la ciencia a la gente en general, 
hacerla atractiva y hacerles llegar para 
que se invierte en I+D+i, sus productos, 
sus consecuencias. Un país que pierde 
millones y millones en inversión en 
I+D+i y donde los únicos que se quejan 
por ello son los propios investigadores, 
no puede cambiar el rumbo hacia un 
sistema mejor. 

 

Me gustaría volver, claro que sí. Siento 
y creo que le debo a la sociedad, quién 
con nuestros impuestos me formó co-
mo Doctor, devolverles el esfuerzo 
realizado. Porqué atraer talentos es 
retornar económicamente lo invertido 
y en la mayoría de casos la inversión es 
un retorno mucho mayor al invertido. 
Pero, en el corto plazo parece misión 
imposible. 

Exiliades pel món                    DAVID PERIS NAVARRO, Ph.D. 
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David treballa actualment a la Universitat de Wisconsin-Madison, als Estats Units.  
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Soy una apasionada de la 
cultura francesa, la músi-
ca y las películas sobre 
todo, pero la voz de esta 
chica y el contenido de 
sus letras, me gustaron.  
Isabelle Geffroy, más co-
nocida por su nombre 
artístico Zaz, es una can-
tante francesa que fusio-
na la canción francesa con 
el gypsy jazz y que em-
pezó cantando por la ca-

lles del barrio de Mont-
martre.  Se hizo famosa 
con la canción "Je veux", 
tema de su primer álbum, 
Zaz, que fue lanzado al 
mercado el 10 de mayo 
del 2010. A partir de en-
tonces, ha ido cogiendo 
más fama consiguiendo 
algunos premios, como el 
Premio European Border 
Breaker Awards por ser la 
artista francesa más escu-

canciones y los musicales 
de Hollywood.  El drama 
está en que además está 
perdiendo la vista y que 
esta enfermedad genética 
la padecerá también su 
hijo, a no ser que consiga 
a tiempo el dinero sufi-
ciente para operarle, y no 
abocarle al mismo desti-
no. Pero los aconteci-

La película me dejó fasci-
nada y el final casi en es-
tado de shock. Trata de 
una inmigrante checa y 
madre soltera, que traba-
ja en una fábrica de un 
pueblo de EEUU. Tiene 
una vida muy rutinaria y 
su única vía de escape es 
su pasión por la música, 
especialmente por las 

mientos se suceden uno 
detrás de otro y tiene un 
final… inesperado! 

Consiguió más de una 

decena de nominaciones 

y premios a mejor película 

y mejor actriz. 

Un llibre 
La mujer habitada de Gioconda Belli.  

Una pel·lícula 
Bailando en la oscuridad de Lars von Trier 

de la época en que los espa-

ñoles conquistaron el Nuevo 

Mundo, ellas comparten los 

mismos desafíos como muje-

res. Se critica la sociedad pa-

triarcal de Faguas (Nicaragua), 

por presentar las luchas de las 

protagonistas contra la des-

trucción que esta sociedad 

impone a sus vidas y a la na-

turaleza, tomando ideas del 

feminismo, particularmente 

para denunciar los problemas 

de ese tipo de sociedad. Una 

lucha central en el feminismo 

y en la novela es que muchas 

mujeres sienten que la socie-

dad patriarcal define cómo las 

mujeres deben actuar. La pro-

tagonista, durante la novela, 

cuestiona las “reglas” que la 

sociedad impone y explora 

ideas sobre varios tipos y ge-

neraciones del feminismo. 

Os quiero recomendar este 
libro de Gioconda Belli. Escri-
tora que empecé a leer por 
sus poemas y ya me enganchó 
para seguir conociendo su 
literatura. 

En La mujer habitada, se 

cuenta la historia de dos mu-

jeres que vivían en siglos dis-

tintos. Aunque una mujer es 

de la clase alta del siglo veinte 

y otra es una mujer indígena 

Un disc 
ZAZ  
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SILVIA SAZATORNIL NAYA 

Responsable del Departament de la Joventut Treballadora de la UGT 

Ahora acaba de sacar un 

nuevo disco y se ha con-

vertido en super ventas 

desde su lanzamiento. Os 

recomiendo escucharles. 



APOSTA JOVE és l’organització dels i les 
joves afiliades menors de 33 anys al 
sindicat. Treballem en la defensa dels 
drets i interessos de les persones joves 
treballadores al País Valencià, i en rei-
vindicar condicions laborals dignes als 
centres de treball.  

La Coordinadora Nacional d’APOSTA JO-
VE la formem 16 persones, procedents 
de diferents sector de treball i de dife-
rents comarques del País Valencià. Tre-
ballem en totes aquelles àrees que ens 
afecten com a joves, ja siga l’acció sin-
dical, la igualtat, els joves migrants, el 
medi ambient, l’educació i la formació, 
etc. denunciant les situacions d'injustí-
cia que patim diàriament.  

TEATRE: 

Moments Art Dansa & Teatre + DJ Pascal Kleiman: 16 de 
Juliol al Teatre La Rambleta 

 

EXPOSICIONS:  

Desaparecidos, del fotoperiodista Gervasio Sánchez: del 
25 de juny al 13 d’octubre al Museu Valencià d’Etnologia. 

Memoria y vigencia de un compromiso. Universitarios 
contra la dictadura: del 13 de març a l’1 de setembre a La 
Nau. 

Photon 2013: Crisis. Del 13 d’abril al 31 de juliol a La Nau. 

Photon 2013: Las fosas del olvido, de Eloy Alonso. Del 13 
de maig al 31 de juliol a La Nau.  

 

MÚSICA: 

Festival Low Cost: 26,27 i 28 de Juliol a Benidorm. 

Festival Internacional de Benicassim: del 19 al 21 de 
juliol.  

Concerts de la Fira de Juliol de València: 

4 juliol: Lori Meyers 

5 juliol: Melendi 

6 juliol: Earth Wind & Fire 

11 juliol: La Habitación Roja 

12 juliol: Revólver 

13 juliol: Rosario 

14 julio: The Original Blues Brother Band 

18 julio: Fangoria 

19 julio: Fito&Fitipaldis 

20 julio: Sara Baras 

21 juliol: Auryn 

Voices of Africa: 2, 9, 16 i 23 de Juliol al Black Note Club 

Soledad Vélez: 15 de Juliol al Dub Club 

Pau Alabajos: 15 de Juliol al Jardí Botànic 

Agenda Cultural                                             juliol 

C/ Arquitecte Mora, 7-5ª 

 

Telèfon: 96 388 41 20 
Mòbil: 690 98 69 70 
Fax: 96 388 41 55 
Correu: jovennet@pv.ugt.org 

Aposta Jove UGT-PV 

@APOSTAJOVEUGTPV 


