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La UGT ha creat una plataforma dirigida a la gent jove 

menor de 35 anys afiliada al sindicat per tal de debatre i 

opinar sobre diferents temàtiques que ens afecten i 

preocupen en el nostre dia a dia com a treballadors 

precaris,  com a estudiants, com a aturats , com a exiliats... 

Si estàs afiliat/afiliada a la UGT i tens menys de 35 

anys: 
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En la I Trobada del  Departament 
Confederal de Joventut celebrada 
amb els i les responsables, presi-
dents d'associacions juvenils i se-
cretaris executius amb competèn-
cies en joventut, es va acordar 
iniciar el debat sobre la creació 
d’una associació juvenil en el si de 
la UGT que permetera un major 
apropament de les i els joves al 
nostre sindicat.  

Una associació juvenil és un ins-
trument que ha d’estar al servei 
dels objectius que tenen plante-
jats i respondre a ells, per tant 
s’ha d’abordar la qüestió: que 
esperen els joves del sindicat 
d’una organització sindical de jo-
ves? 

Per tal de contestar a aquesta 
qüestió, i a altres més, la UGT ha 
creat una plataforma virtual on 
els joves afiliats i afiliades al sindi-

cat menors de 35 anys podem 
participar expressant les nostres 
opinions respecte a diferents ma-
tèries que ens afecten als joves.  

S’han establert tres grups de tre-
ball, “Participació i democràcia”, 
“Treball, acció sindical i drets” i 
“Activisme sindical jove”.  

El grup de Participació i democrà-
cia tractarà temes com la partici-
pació dins del sindicat, en la soci-
etat a través d’organitzacions so-
cials i/o polítiques o moviments 
socials, o la participació en insti-
tucions.  

Per altra banda, el debat sobre 
Treball, acció sindical i drets gira-
rà en torn a la formació, condici-
ons de treball, ocupació i atur, 
acció sindical, vivenda, sanitat, 
etc.  

Per últim, el bloc d’ Activisme sin-
dical jove debatrà sobre l’act-
ivisme en la xarxa, els agents ac-
tius en la protesta social per la 
defensa dels drets dels joves, ali-
ances amb altres actors sindicals i 
socials, etc.  

Els debats duraran fins al 15 de 
maig, data en la que s’elaborarà 
un document amb totes les con-
clusions extretes, i que serà donat 

a conèixer al conjunt de l'organit-
zació.  

Des d’Aposta Jove us convidem a 
tots i totes les joves del País Va-
lencià a participar. No podem dei-
xar passar aquesta oportunitat de 
manifestar les nostres opinions 
en la nostra organització, opinant 
sobre aquelles qüestions que ens 
preocupen i aportant idees reno-
vadores i propostes de canvi.  

Totes i tots els joves hem rebut 
un correu de l'organització infor-
mant-nos de la plataforma i con-
vidant-nos a registrar-nos per tal 
de participar. En cas que no hages 
rebut el correu d’invitació, et pots 
registrar a través d’aquesta pàgi-
na web: 

www.forojoven.ugt.es 

secretaria, Menys Graus a la tresore-

ria i Joves d’Esquerra Unida del País 

Valencià amb una vocalia.  

Per a Aposta Jove UGT-PV és impor-

tant liderar aquest repte, just en un 

moment en el que els joves ens tro-

bem en una situació tremendament 

greu en tots els aspectes de la nostra 

vida, especialment en l’àmbit de  

David Latorre, company d’Aposta 

Jove, va ser elegit el passat 5 de fe-

brer president del Consell de la Jo-

ventut de Mislata.  

La nova Comissió Permanent, que va 

eixir elegida amb nou vots a favor i 

una abstenció, estarà formada per 

Espai Tabalet a la vicepresidència, 

Joves Socialistes del País Valencià a la 

David Latorre, elegit president del Consell de la Joventut de 
Mislata 

La UGT crea el Foro Joven, un espai 
virtual de participació per als joves ugetistes 
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l’ocupació, que condiciona la nostra 

emancipació i vida quotidiana  



UGT va participar els dies 24, 25 i 26 

de gener en la 3ª consulta nacional 

realitzada en el marc del Diàleg Es-

tructurat sobre Joventut que es va 

celebrar a petició de la UE per tal 

d’abordar la necessitat d’Inclusió 

Social de la joventut a través de l’-

accés a l’ocupació i l’emprendiment 

jove.  

L’objectiu principal d’aquesta consul-

ta era obtindre conclusions en matè-

ries tan rellevants com l’Ocupació 

Jove, la Participació i Associacionis-

me o el Benestar Social per a traslla-

dar-les a la conferència europea que 

es celebrarà a Grècia el proper mes 

de març.  

El sindicat va aprofitar aquesta troba-

da per a exigir un major compromís i 

implicació de les autoritats europees 

en accions i decisions concretes i coor-

dinades per a resoldre la greugísima 

problemàtica de l’atur juvenil en Euro-

pa.  

Les propostes de la gent jove versaren 

sobre l’accés a l’ocupació, l’em-

prendiment jove, el canvi de model 

productiu mitjançant la industrialit-

zació, la importància de la inversió 

en I+D+i, les energies renovables i 

els sectors emergents, l’aposta pel 

diàleg social i la negociació 

col·lectiva, la reducció de la tempo-

ralitat o l’aprofundiment en la for-

mació per a l’empleabilitat, forma-

ció dual enfocada a les PYMES.  

La consulta ha sigut organitzada pel 

Consell de la Joventut d'Espanya i 

pel Consell de la Joventut de Caste-

lla i Lleó, i correspon a la 3ª fase del 

Diàleg Estructurat de la Comissió 

Europea en torn a la Política de 

Joventut Europea.  

Després de dos anys treballant des 

del CJCV en un pla jove, on les enti-

tats i consells de joventut locals 

hem participat activament, s’inicia 

la recta final amb els grups de tre-

ball que hagueren de donar forma 

a les idees extretes al llarg d’a-

quest temps.  

El Consell de la Joventut de Comuni-

tat Valenciana va convocar el passat 

31 de Gener a les entitats que con-

formem el Consell a una reunió de 

grups de treball, on es va parlar 

d’emancipació (especialment d’o-

cupació, però també vivenda), edu-

cació, igualtat i participació.  

L’objectiu és que les conclusions es 

presenten en la propera Assem-

blea que convoque el CJCV, on 

s’elaborarà un document final que 

serà presentat a la Generalitat i 

que recollirà les aportacions del 

CJCV al Pla Jove de la Comunitat 

Valenciana.  

Aposta Jove planta arbres en el Parc Natural del Túria 

Des del CJCV continuem treballant en un Pla Jove de Comunitat Valenciana  

xavals entre 12 i 14 anys en el Parc 

Natural del Túria.  

Les accions de voluntariat són fona-

mentals per a la sensibilització de la 

societat front la pèrdua sistemàtica 

de la biodiversitat del nostre entorn, 

però no són suficients i no han de 

suplir la responsabilitat de les admi-

nistracions publiques en la gestió 

dels espais naturals  

Amb motiu de la celebració del “Dia 

de l’arbre de la Comunitat Valencia-

na”, el passat 31 de gener, conjunta-

ment amb el Departament de medi 

Ambient de la UGT-PV, ens vam su-

mar un any més a la campanya anual 

de plantació d’arbres. En aquesta 

ocasió hem col·laborat amb el volun-

tariat que promouen dos associaci-

ons ecologistes, AE-Agró i UVUA, en 

una activitat de sensibilització amb 

Els joves de la UGT exigeixen a la UE major implicació 
per a solucionar els problemes de l’atur juvenil 
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Amb motiu d’aquesta celebració, des 

de la UGT-PV no podem deixar pas-

sar l'ocasió per a seguir denunciant 

les retallades sistemàtiques en 

aquesta matèria. 



DENUNCIA! 
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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El Ministerio de Justicia considera que la Ley Orgá-

nica de Protección de Vida del Concebido y los De-

rechos de la Embarazada tendrá un impacto econó-

mico "neto positivo por los beneficios esperados 

por el incremento de la natalidad" PERO ESTAMOS 

LOCOS O QUE? 

Esto es increíble, después de todas las movilizacio-

nes en nuestro país y en toda Europa, como puede 

ser que este hombre se crea lo que dice.  

A estas alturas de la mentira de la crisis económica, 

quien puede creerse que una reforma como esta, 

que solo nos quita derechos a las mujeres, puede 

repercutir económicamente. 

Estoy  cansada de reformas y reformas basadas en 

una recuperación económica que no llega y que 

solo tiene tintes ideológicos. FACHARDON DIMI-

SION!!! 

 

LORENA BENITEZ 

Catarroja, 28 años 

L'hivern va arribar, i amb ell el fred i un avantpro-

jecte de llei ciutadana que coartava les nostres 

ganes d'eixir al carrer a protestar contra la situa-

ció del nostre País. Aquesta llei pretén criminalit-

zar la protesta social, que qualsevol excusa siga 

bona per a poder parar les reivindicacions. Si algú 

se li ocorre convocar una mobilització via Inter-

net, multa, si en la mobilització hi ha aldarulls, 

fets per algú sense trellat, l'organitzador multat, 

si tens fred i vas amb la bufanda o la caputxa en 

la manifestació, multa, si no portes el DNI en una 

mobilització, multa, si discuteixes amb l'agent i 

considera que l'has insultat, multa, si fas ús del 

teu mòbil per a fer fotos de l'abús d'autoritat, 

multa, si algú se li ocorre posar un cartell en un 

edifici governamental, multa, si decideixes ajudar 

al teu veí per a que el banc no el tire al carrer de 

la seua casa, multa.  

Furtar en Espanya no és delicte, això sí, si ofens 

la imatge, símbols, institucions o l'himne d'Espa-

nya, multa, encara que siga per Internet, en qual-

sevol xarxa social.  

Aquest projecte de llei està juntant els conceptes 

d'ordre públic i seguretat ciutadana, deixant una 

fina línia que separa l'Estat autoritari de l'Estat 

democràtic. És un clar pas cap enrere en la histò-

ria de la nostra jove democràcia.  

Està clar que a l'estiu s'està molt bé a la platja, i a 

l'hivern dins de casa en el sofà i amb la manta, 

però no podem deixar d'eixir al carrer a partici-

par en les mobilitzacions, és la manera més visi-

ble de mostrar que no estem conformes amb la 

situació. I recorda que no podran res davant un 

poble unit, alegre i combatiu.  

 

Andreu PV  

L’editorial de l’Altaveu no es fa responsable de les opinions particulars vertides en aquesta secció.  



C 
omencem pel principi, per donar 

una repassada al que significa la 

unió de la classe obrera. En els anys 

30 del segle passat alguns líders 

polítics dels països occidentals més poderosos 

van decidir que l’organització sindical de les 

treballadores i treballadors era un perill, sobre-

tot per a la societat capitalista i de consum que 

començava a donar els seus primers passos 

gràcies a les tesis neoliberals angloamericanes 

d’aquells temps. Hui en dia les organitzacions 

sindicals dels principals països que van assumir 

aquestes tesis son un reflex de la fractura de la 

classe treballadora, la seva acció sindical està 

totalment diluïda i la majoria de treballadores i 

treballadors que formen els sindicats allà no 

coneixen la unió de classe, sols actuen quan es 

veu amenaçat directament el seu treball i ho 

fan quasi de manera individual. Amb aquests 

antecedents tota la societat, però sobretot els 

joves, hem de fer una reflexió individual amb 

mires al col·lectiu en el sentit d’humanitat i 

companyerisme, dos valors que són molt pa-

tents a la nostra forma de fer sindicalisme a la 

UGT i més concretament a APOSTA JOVE.  

Des de la nostra organització amb poca antigui-

tat però moltíssimes ganes de apropar el sindi-

calisme a la gent jove del País Valencià treba-

llem per a defensar els drets dels treballadors 

joves i futurs davant la precarietat laboral que 

patim cada dia més accentuada per les tesis 

neoliberals que imperen a la política espanyola 

i europea. La gent que formem APOSTA JOVE 

hem dissenyat i participat en accions de tot 

tipus. Hem estat al carrer amb moltes i diver-

ses reivindicacions, no sols de l’àmbit laboral, 

si no que hem lluitat contra totes les mesures 

que s’han pres durant aquests darrers anys 

contra l’evolució i emancipació dels joves d’-

aquest país. A més a més també treballem per 

a apropar als joves cada vegada més al nostre 

sindicat de base, la UGT, intentant propiciar 

espais de participació en pro de fer un sindicat 

cada vegada més fort i molt més proper a les 

necessitats de totes les persones que tinguin 

alguna cosa a dir sobre com fer el sindicalisme 

al segle XXI. 

D’altra banda la meva experiència personal em 

diu que cada vegada costa més apropar-se a un 

sindicat i veure la necessitat de les accions que 

les persones militants d’aquestes organitzaci-

ons duen a terme. Sembla que sols són útils a 

l’hora d’assessorar sobre algun problema labo-

ral o convocar alguna mobilització, a banda de 

fer algun estudi que altre sobre la pèssima rea-

litat del “mercat” de treball. Aquesta idea és 

un greu error, no podem caure en els mateixos 

pensaments que ens han portat a aquesta situ-

ació de desesperació en la que vivim. Hem de 

ser compromesos amb la nostra societat i 

col·laborar activament als sindicats com Aposta 

Jove UGT-PV per a millorar tant la seva estruc-

tura, sempre democràtica, com la lluita que 

realitzen tant a les empreses com als carrers. 

També tenim una obligació com a ciutadans de 

conèixer els nostres dret, i vos asseguro que no 

conec altre àmbit de la vida on sigui més ne-

cessari conèixer-los i exercir-los que al del nos-

tre lloc de treball, perquè gran part del temps 

de la nostra vida ens el passem al treball. Òbvi-

ament sense treball digne no hi ha futur ni com 

a individu, ni com a col·lectiu. 

Per acabar recordar-vos que tots visquem 

aquesta realitat. Sabem perfectament com 

funciona el mal anomenat “sistema” i qui mou 

els fils del poder. Però encara no ens adonem 

que el poder pot tornar al poble, sols hem de 

fer el que els nostres avantpassats van comen-

çar ja fa temps, que no és més que deixar les 

nostres diferències d’una banda, organitzar-

nos i lluitar tots per un fi comú que en aquest 

cas és el treball digne per a cada persona i es-

pecialment cada jove del nostre país. Des d’ací 

faig una crida a tots per a que seguiu la lluita, 

açò no s’acaba mai i recordeu que la unió fa la 

força! 

Ahir, avui i demà, la unió fa la força 

Sabem 

perfectament com 

funciona el mal 

anomenat 

“sistema” i qui 

mou els fils del 

poder. Però 

encara no ens 

adonem que el 

poder pot tornar 

al poble. 
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Alex Sanz 

Coordinador d’Afiliació i 
Representació Sindical  
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"EL HOMBRE NO ESTÁ HECHO 

PARA LA DERROTA. SE PUDE 

DESTROZAR A UN HOMBRE 

PERO NO DERROTARLO" 

Ernest Hemingway  

 

 

T 
inc 31 anys. Jo 

sempre dic que els 

30 són “els nous 

20” perquè encara 

em senc jove. Pense que serà 

l’estil de vida, la roba o les 

noves tecnologies però quan 

pense en mons pares quan 

ells tenien la meua edat, em 

senc com un xic, no com un 

home.  

 

Però la cruda realitat és que 

moltes vegades els envege, 

perquè ells a la meua edat ja 

vivien junts, estaven casats i 

amb dos fills. La meua novia i 

jo, després de 9 anys de rela-

ció encara no tenim plans de 

futur.  

 

Fa tan sols 5 anys tot anava 

molt bé. Jo treballava d'elec-

tricista, una professió de 

“futur”, deien... La veritat és 

que hi havia molt de treball i 

sols pensava en guanyar di-

ners per a gaudir els caps de 

setmana.  

Eixia amb la meua novia i 

amics a sopar cada divendres 

i dissabte, anàvem al cinema, 

de festa… i encara podia es-

talviar uns dinerets per a po-

der algun dia comprar-me 

una casa.  

 

La vida em somreia, no tenia 

grans luxes, ni cotxe, ni roba 

cara, però no me faltava de 

res. Podia dir que tenia una 

bona vida.  

 

Ara duc un any fora 

d’Espanya. Un any lluny de la 

meua novia, familiars i amics, 

a molts kilòmetres de distàn-

cia d’abraços, besos i rises, 

sense plaers que abans tenia 

com el d’una bona paella de 

ma mare els dissabtes des-

prés de prendre algunes cer-

veses amb els amics, sense 

ningú al meu costat per a con-

tar-li les meues penes o les 

meues xicotetes i escasses 

alegries.  

 

Ara he canviat la meua soleja-

da València per un ennuvolat 

Londres, una ciutat gelada i 

gran, que m’ha furtat els 

meus plaers però que m’està  

donant un treball, una vida 

digna i un mínim d’esperança 

per a un futur millor.  

 

Qui va tindre la culpa de la 

nostra crisi? No ho sé… 

 

Quan es va a arreglar? Tam-

poc ho sé, espere que promp-

te…  

 

El que si sé cert és que hi ha 

un fum de joves de 20 anys i 

de els “nous 20” lluitant cada 

dia en Espanya i en l’est-

ranger per un futur digne el 

qual ens permeta tindre 

“bona vida” i tornar a gaudir 

dels nostres “plaers”. I res ni 

ningú ens va a llevar les ganes 

de lluitar per intentar aconse-

guir-los.  

 

Exiliades pel món                           CARLOS GONZÁLEZ 
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Carlos  viu  actualmente en Londres.  
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Un cantante que escu-

cho a menudo, aunque 

no es muy conocido, 

es Sergio Contreras, a 

parte  de ser de mi tie-

rra y tener mucho ar-

te, me gusta por que 

dedica varias cancio-

nes a temas sociales o 

políticos, expresando  

de los Tiros, cuando unos 

ingleses compran las mi-

nas y explotan cruelmen-

te a los trabajadores. A 

pesar de las impactantes 

imágenes, se muestra 

parte de la historia que 

El Corazón de la Tierra 

es una adaptación de la 

novela de Juan Cobos 

Wilkins. Está basada en 

la huelga que tuvo lugar 

en las Minas de Rio Tin-

to ( Huelva), en el Año 

vivieron miles de personas, 

y en el que se contempla la 

lucha por sus derechos y 

una de las primeras mani-

festaciones que hubo en 

Huelva y que dejó marcada 

a la provincia. 

Un llibre 
“Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” de Stephen R. Covey 

Una pel·lícula 
“El corazón de la Tierra” de Antonio Cuadri 

tiva”, un libro de autoayu-

da, escrito por Stephen R. 

Covey, que era un profe-

sor estadounidense que 

se centraba en como vivir 

y liderar organizaciones y 

familias basándose en 

principios.  

El libro trata de treinta y 

dos principios en acción, 

que una vez establecidos 

como hábitos, ayudan a 

alcanzar un alto nivel de 

efectividad en los aspec-

tos relevantes de la vida. 

Éste libro lo empecé a 

leer a partir de unas jor-

nadas sobre emprender, 

donde me lo recomenda-

ron, y el cual acabó 

gustándome mucho. El 

libro es “Los 7 hábitos de 

la gente altamente efec-

Un cantant 
Sergio Contreras  
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ROCÍO ALVARADO 

Presidenta de Surgente-Jóvenes de UGT Andalucía 

en sus letras lo que 

muchos ciudadanos 

pensamos. 



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.  

EXPOSICIONS:  

Faixa roja, faixa blava. La pilota valenciana. Del 7 de No-
vembre al 23 de Març de 2014. Museu Valencià d’Etn-
ologia.  

 

CINEMA:  

4ª Ed. Ciclo de cine sobre Derechos Humanos: Los Olvida-
dos: 19 de Febrer a La Nau de València. 

Projecció del curtmetratge-documental “Fallas 37”: 27 de 
Febrer a l’Ubik Café de València.  

 

TEATRE:  

Desclasificados: 14 de Febrer al Gran teatre Antoni Ferran-
dis de Paterna.  

Un déu salvatge: el 22 de Febrer al TAC Francisco Chirivella 
de Catarroja.  

 

ALTRES:  

Cicle de Conferències Va de Bo, relacionades amb la pilota 
valenciana: 6, 13, 20 i 27 de Febrer al Museu Valencià 
d’Etnologia de València.  

MÚSICA: 

Mucho+Pelicano: 7 de Febrer al Loco Club de València. 

Pep Mirambell: : 8 de Febrer al Tulsa de Benimaclet, 
València. 

Lula: : 8 de Febrer a la sala Matisse de València. 

Refree: 8 de Febrer al Teatre La Rambleta de València. 

Los amigos inivisibles: 13 de Febrer a la sala La 3 de Va-
lència. 

Reincidentes: 14 de Febrer a la sala Rock City d’Alm-
àssera.  

Stephanie et La Caravanne: 14 de Febrero al Radio City 
de València.  

Iberia Festival: Loquillo+M-Clan+Celtas Cortos+La Uni-
ón...: 15 de Febrer a l’Àgora de València. 

Fanfarlo: 19 de Febrer a La Rambleta de València. 

8º Aniversario Vinilo Valencia: Pony Bravo+Jordi Casset-
te: 21 de Febrer a la Sala Wah Wah de València.  

8º Aniversario Vinilo Valencia: Julio de la Rosa+El Ser 
Humano: 22 de Febrer a la Sala Wah Wah de València. 

Uzzuahïa:  22 de Febrer a la sala Rock City d’Almàssera. 

Niño Burbuja: 27 de Febrer a la Sala Matisse de València.  
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