
 Un any més celebrem la nostra X Escola de Joventut, 
dirigida als afiliats i afiliades menors de 33 anys de la UGT.

 Aquest any, i amb la intenció de fer més País Valencià, 
traslladem l’Escola al poble de Biar, en la província d’Alacant. 
Serà el cap de setmana de l’11 i 12 d’abril en l’alberg que l’IVAJ 
té a Biar.  

 Enguany l’escola tractarà sobre les dificultats que 
sempre hem patit, i que en els últims anys s’han vist agreuja-
des, que tenim els joves a l’hora d’emancipar-nos. El treball, o 
la falta d’aquest, estructura les nostres vides, i ens condiciona 
a l’hora de poder accedir a una vivenda, d’haver d’emigrar per 
buscar un treball, o de poder dur una vida digna. En definitiva, 
la nostra vida quotidiana es troba en un qüestionament conti-
nu. 

 A més, les permanents retallades en drets socials i sin-
dicals, ens transporten a èpoques fosques, que ens obliguen a 
buscar estratègies de resistència i desobediència civil liderades 
pels i les joves ugetistes. .

 Per tot açò, els i les joves sindicalistes hem de reflexi-
onar i treballar al voltant dels temes que ens afecten directa-
ment, reivindicant el paper de les persones joves com a prota-
gonistes del canvi.

 El divendres de matí contarem amb la participació 
d’Alessandro Gentile, sociòleg i professor de la Universitat de 
Saragossa, especialitzat en la Sociologia de la Joventut. 

 Per la vesprada, es realitzaran tres tallers que giraran 
al voltant del Foro Joven, l’espai virtual de participació dels jo-
ves ugetistes posat en marxa pel Departament de la Joventut 
Treballadora Confederal. Treballarem en diferents grups sobre 
Treball, Acció Sindical i Drets, Activisme Sindical Jove i Participa-
ció i Democràcia. 

 I per la nit compartirem un debat, on les diferents 
organitzacions juvenils de la UGT convidades ens contaran les 
seues experiències sobre accions reivindicatives realitzades als 
carrers. 

 Per a finalitzar, el dissabte pel matí farem els prepa-
ratius de la manifestació de l’1 de Maig, Dia del Treballador i la 
Treballadora.
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Divendres 11
De 9:30 h a 10:30 h. RECEPCIÓ DE PARTICIPANTS A L’ALBERG 
DE BIAR

10:30 h. INAUGURACIÓ X ESCOLA DE JOVENTUT DE LA UGT-
PV (Menjador)

Presenta:
Juangra Martínez López- Portaveu Nacional d’Aposta Jove 
UGT-PV 

Intervenen:
Juan José Ortega Sánchez- Secretari de Relacions Institucio-
nals i Cultura de la UGT-PV

Conrado Hernández Mas- Secretari General de la UGT-PV

Projecció del vídeo No Job Land

11:15 h. JOVES I PRECARIAT: LES CICATRIUS D’UNA GENERA-
CIÓ (Menjador)

Modera:
Mar Marín Capilla- Membre de la Coordinadora d’Aposta 
Jove UGT-PV

Intervé:
Alessandro Gentile-  Doctor en Sociologia i Professor de la 
Universitat de Saragossa. 

12:30 h. Debat

De 13:45 h a 16:00 h. Dinar 

De 16:00 h a 19:00 h. TALLERS (Aules de formació)

Presenta:
Patricia Sánchez Martínez- Membre de la Coordinadora 
d’Aposta Jove UGT-PV

• Treball, Acció Sindical i Drets.
• Activisme Sindical Jove
• Participació i Democràcia

19:15 h. PRENEM ELS CARRERS! Debat sobre experiències 
reivindicatives d’altres organitzacions juvenils de la UGT (Es-
planada)

20:15: Projecció del Vídeo: Falles amb consciència de classe 
(Menjador)

20:30 h. Sopar

00:00 h. Festa

Dissabte 12
De 10:30 h a 12:30 h.  PREPARACIÓ DE L’1 DE MAIG 
(Instal·lacions alberg)

13:00 h. CONCLUSIONS DE LA X ESCOLA DE JOVENTUT 
DE LA UGT.

Juangra Martínez López- Portaveu Nacional d’Aposta 
Jove UGT-PV 

13:20 h. CLOENDA DE LA X ESCOLA DE JOVENTUT DE LA 
UGT-PV (Menjador)

Intervenen:
Silvia Sazatornil Naya- Responsable del Departament de 
Joventut Confederal de la UGT

Ismael Senent Cartagena- Secretari General de la UC 
Muntanya-Vinalopó-Vega Baixa de la UGT-PV

14:00 h. Dinar i tornada a casa
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