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Guia per a treballar en Alemanya 
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UGT junt amb CCOO i el 
sindicat alemany DGB, hem 
publicat una guia amb la 
finalitat de garantir els drets 
laborals de la població 
espanyola que viatge a 
Alemanya per a buscar una 
ocupació o que ja es troben en 
eixe país.   

Podràs trobar informació sobre 
qüestions  a  tenir  en  compte  a 
l’hora  de  buscar  una  ocupació 
en  el  país  germà.  Informar-se 
és protegir-se! 
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Els carrers de València es tenyeixen de 
violeta 

Aposta Jove UGT-PV va participar 
aquest diumenge 8 de març de la 
manifestació  en la que milers de 
persones  eixiren  al  carrer  per  a 
celebrar el Dia Internacional de la 
Dona Treballadora, en una 
jornada festiva però també 
reivindicativa, on entre altres 
coses  es  va  reclamar  la  igualtat 
salarial per a trencar la bretxa 
entre  homes  i  dones,  la  fi  de  la 
violència de gènere i la no 
criminalització de l’avortament 
lliure entre altres coses. Tal i com 
clamava la pancarta principal “La 
revolució serà feminista o no 
serà”.  

La  manifestació,  que  va  recórrer 
els  principals  carrers  del  centre 
de València, va concloure en la  

Plaça  de  la  Verge,  amb  la  lectura  d’un 
manifest en el qual el Moviment 
Feminista va denunciar que «la crisi 
econòmica  està  servint    com  a  excusa 
per  tal  d'executar  reformes  i  retallades 
dels serveis bàsics en un clar atac contra 
els drets de les dones».  

Descarrega’t la Guia amb 
aquest QR! 



UGT i CCOO, junt amb el sin-
dicat alemany DGB i el Minis-
teri d’Ocupació i Seguretat 
Social, hem editat la guia 
“¡Informar-se  és  protegir-se! 
Una guia per a treballar amb 
èxit en Alemanya”, amb la 
finalitat  de  garantir  els  drets 
laborals  de  la  població  espa-
nyola  que  viatge  a  Alemanya 
per  a  buscar  una  ocupació  o 
que ja es troben en eixe país. 
D’aquesta  forma,  la  guia  in-
clou  informació  sobre  qüesti-
ons a tenir en compte a l’hora 
de buscar una ocupació en el 
país  germà,  aspectes  bàsics 
de  la  legislació  alemanya  en 
matèria  laboral  o  consells  a 
l’hora de detectar i evitar pos-
sibles fraus en les ofertes d’o-
cupació o al signar el contrac-
te, entre altres qüestions. 

UGT i CCOO, junt amb el sin-
dicat alemany DGB publiquem 
aquesta guia dirigida a 

aquells que emigren des d’Es-
panya a Alemanya per a tre-
ballar  o  ho  fan  buscant  una 
ocupació. Amb aquesta inicia-
tiva, UGT i CCOO volem con-
tribuir a una migració segura i 
al respecte dels drets dels 
treballadors que volen migrar 
des  d’Espanya  a  treballar  en 
Alemanya o que ja es troben 
en aquest país. 

Al llarg dels últims anys, s’ha 
incrementat el nombre de 
persones  que  ixen  d’Espanya 
cap  a  Alemanya  per  a  treba-
llar  en  aquest  país.  Como en 
tots els processos de migració 
laboral,  és  necessari  garantir 
els drets de treballadors i tre-
balladores, des de l’origen 
fins al país de destí i en l’ocu-
pació  que  allí  desenvolupen.  
La tasca de les organitzacions 
sindicals,  tant  en  els  països 
d’origen d'immigració, como 
en els de destí, és assegurar, 

no sols uns processos  migra-
toris segurs, sinó que les con-
dicions d’ocupació dels mi-
grants siguen les legalment 
establides i que, en els casos 
més  greus,  no  siguen  vícti-
mes  de  possibles  enganys  o 
abusos. 

Des de UGT hem impulsat en 
els últims anys iniciatives, 
propostes  i  modificacions  le-
gislatives amb l’objectiu de 
garantir  els drets de  les per-
sones migrants. En el context 
econòmic  i  laboral  actual,  en 
el que s’ha incrementat el 
nombre  d’aquells  que  aban-
donen Espanya forçats per la 
situació social, especialment 
entre la població jove, i la ca-
rència d'expectatives laborals, 
UGT  en  el  marc  de  la  nostra 
acció  sindical,  reforcem  l’ac-
tuació  per  a  garantir  també 
els drets de treballadors i tre-
balladores que emigren des 
d’Espanya,  en  aquest  cas  a 
Alemanya, per a assegurar el 
compliment  de  la  normativa 
vigent  en  aquell  país  i  l’ab-
sència d’abusos per part dels 
empleadors. 

Si  estàs  interessat  o  interes-
sada  en  treballar  en  Alema-
nya o ja te trobes allí, consul-
ta la GUIA. 

any  més  amb  un  stand  en  el  qual 
oferíem  informació,  entre  altres,  so-
bre  condicions  de  treball  i  accés  al 
mercat laboral dirigit especialment a 
l’estudiantat,  guies  d’emprenedoris-
me,  formació  per  a  persones  atura-
des i/o ocupades, així com dels recur-
sos que com a organització sindical  

Els  passats  dies  18  i  19  de  febrer  la 
Facultat  d’Economia  va  organitzar  el 
seu XIV Fòrum d’ocupació i Emprene-
doria  adreçat  a  estudiants  de  grau, 
llicenciatures, diplomatures i post-
grau,  llicenciats  i  graduats,  així  com 
empreses i entitats públiques i priva-
des. Des de la UGT vam participar un 

Participem  en  el  XIV  Fòrum  d’Ocupació  i  Emprenedoria  de  la 
Facultat d’Economia de la Universitat de València 

UGT edita una guia per a facilitar 
la búsqueda d’ocupació en Alemanya 
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tenim a l’abast dels treballadors i 
treballadores. 

http://www.ugt.es/Publicaciones/DGB_guia_para_trabajar_alemania_informarse_protegerse_UGT.pdf


El Consell de la Joventut d’Alacant va 

realitzar el passat 1 de Març la seua 

Assemblea General, en la qual, entre 

altres  coses,  es  va  cobrir  la  vacant 

existent  en  la  Comissió  Permanent 

amb  el  company  d’Aposta  Jove  Pe-

dro Ródenas.  

En  la  presentació  que  va  fer  de  la 

seua candidatura va ressaltar el treball 

realitzat  per  Jessica,  antiga membre 

de la Comissió Permanent per part 

d’Aposta Jove, a la que va felicitar per 

la recent maternitat i va deixar patent 

el  compromís  d’Aposta  Jove  amb  els 

Consells de la Joventut i amb l'associa-

cionisme juvenil.  

Sols es va presentar una candidatura i 

va ser elegit amb 15 vots a favor i du-

es abstencions, el que va suposar que 

formara part de la permanent del CJA-

lacant.  

Des d’Aposta Jove mostrem una vega-

da més el nostre suport actiu a la tas-

ca dels Consells de la Joventut, sobre-

tot  en  un  moment  en  el  que,  amb 

la  crisi  com  a  excusa,  es  qüestiona 

la seua viabilitat i funcionalitat. Ara 

més que mai és necessari donar-los 

un impuls, per a que aquestes esco-

les  de  ciutadania  no  acaben  desa-

pareguent i continuen fent feina en 

pro de l’associacionisme juvenil 

local.   

El CJCV celebra la seua XLI Assemblea General Ordinària i el 
FormAcció d’Ocupació  

elaborar  un  pla  d’acció  per  a  la  cerca 

d’ocupació. 

Respecte a la XLI AGO, va quedar aprovat 

per majoria la Memòria de Gestió de 

2014  presentada  de  la  Comissió  Perma-

nent, així  com el  Balanç  Econòmic de 

2014 i els pressupostos per a l’any 2015.  

Així mateix, es va procedir a realitzar els 

canvis en el Patronat de la Fundació 

Triangle Jove, que es renoven de manera 

bianual,  i  que  es  van  materialitzar  amb 

l'acomiadament com a patrona de la 

fundació de Carol Gómez, i l’entrada 

d’Amanda González, membre d’Aposta 

Jove UGT-PV.  

Per últim, Aposta Jove vam participar de 

manera activa amb la presentació de 

dues resolucions, les quals van ser apro-

vades per unanimitat del plenari de l’As-

semblea. La primera feia referència al dia 

El passat cap de setmana del 21 i 22 de 

febrer,  el  Consell  de  la  Joventut  de  Co-

munitat  Valenciana  va  organitzar  a  sant 

Vicent del Raspeig el seu FormAcció d’o-

cupació, així com la XLI Assemblea Gene-

ral Ordinària.  

El FormAcció d'Ocupació d’aquest exerci-

ci  va  estar  enfocat  amb  tallers  pràctics 

per a ajudar a les persones participants a 

confeccionar  un  bon  currículum  i  afron-

tar  l’entrevista  de  treball.  Amb  aquesta  

perspectiva més pràctica es pretenia 

proporcionar les eines necessàries per a 

Entrem en la Comissió Permanent del Consell de la 
Joventut d’Alacant 
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Europeu de la Igualtat Salarial entre 

homes i dones, condemnant la bret-

xa salarial que existeix entre ambdós 

sexes  ja  que  actualment  les  dones 

guanyen  6.418,35  euros  menys  que 

els homes anualment, realitzant tre-

balls  d’igual  valor,  el  que  suposa  un 

augment del 26,32% respecte a l’any 

passat.  

Amb  la  segona  resolució  ens  solida-

ritzàvem  amb  els  treballadors  de  la 

Vila Universitària (instal·lacions on es 

realitzava  la  trobada)  que  duen  tres 

mesos sense cobrar el seu sou.  



DENUNCIA! 
En aquesta secció donem veu a les queixes de la gent jove. Si necessites expressar la teua indignació envia’ns 
un correu a apostajove@pv.ugt.org. 
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Se busca camarera con “mucho pecho” y ganas de 
trabajar 
 
“Busco chica joven para camarera, pido que tenga 
buena presencia y llame la atención, buenas medi-
das imprescindible mucho pecho y ganas de traba-
jar y algo de experiencia. Enviar correo”.  
 
Esta es la oferta de trabajo que se publicaba en un 
portal de ofertas de empleo en Asturias. En ella no 
se  especifica  ni  el  horario,  los  días  a  trabajar,  ni 
sueldo,  ni  vacaciones.  Es  escandaloso  que  hayan 
empresas que hagan así su selección de trabajado-
res sin que haya ningún tipo de repercusión. Es in-
dignante y asqueroso. Las mujeres no somos gana-
do. Y lo peor de todo es que aún habrá chicas que 
se habrán presentado a la oferta…. 

Quan  la  humiliació  d’una  llengua  es  transforma 

en acudit... 

 

Cap gràcia fa la vergonyosa actuació de l'Alcaldes-

sa  de  València  Rita  Barberà  a  la  cridà  fallera.  El 

caloret és simplement un terme anecdòtic que va 

posar en evidència el poc respecte que té aquest 

càrrec públic a la llengua oficial de la seua Comu-

nitat Autònoma, de la qual ella és la representant 

oficial de la capital durant més de 20 anys, temps 

suficient per a intentar aprendré el valencià.  

Es  vergonyós  no  sols  per  la  galtada  al  diccionari, 

sinó per la falta de responsabilitat de Rita Barberà, 

amb un dels sous públics més alts de l’estat espa-

nyol.  

Es vergonyosa la participació en la rissa de la ciu-

tadania, de bars que posen caloret a les seues ta-

pes,  de  cançons  del  caloret  que  sonaran  sense 

parar a falles, de samarretes, tasses i gorres, i so-

bretot de les xapes dels regidors del Partit Popu-

lar, que en lloc de demanar disculpes i acatxar el 

cap  llueixen  orgullosos  el  ridícul  i  la  falta  de  res-

pecte de la seua alcaldessa.   

Sols espere que en les properes eleccions  no vo-

tem amb caloret, sinó amb el cap ben gelat. Més 

ens val.  

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



El passat 14 de febrer, es va celebrar a Europa 

el Dia de la Salut Sexual i Reproductiva. L'Orga-

nització Mundial de la Salut entén aquesta com 

“un  estat  de  complet  benestar  físic,  mental  i 

social,  i  no  solament  l'absència  d'afeccions  o 

malalties”. És per açò que Lambda-Col·lectiu de 

lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals ha 

aprofitat  aquesta  data  assenyalada  per  a  de-

manar al Govern valencià que incloga les tècni-

ques de reproducció assistida per a parelles de 

dones i dones soles dins de la cartera de pres-

tacions sanitàries valencianes. 

Lambda,  acompanyada  de  Galesh,  associació 

de famílies homoparentals, ja van traslladar la 

seua postura i reivindicacions en la reunió que 

ambdues entitats LGTB van mantenir dijous 

passat 12 de febrer amb alts membres i càrrecs 

tècnics de la Conselleria de Sanitat després de 

sol·licitar una reunió  el passat mes de desem-

bre mitjançant el lliurament públic d'una carta 

dirigida al Conseller de Sanitat. 

Segons declaracions de Lambda, des de Conse-

lleria s'han compromès a estudiar els argu-

ments presentats, així com la realitat i posicio-

nament  de  les  altres  comunitats  autònomes 

que han decidit no excloure a part de les dones 

d'aquesta prestació. Per la seua banda, Lamb-

da,  juntament  amb  les  altres  associacions  del 

País  Valencià  van  a  seguir  donant  passos  en 

comú per a reivindicar el dret de les parelles de 

dones  i  dones  soles  a  l'accés  a  la  maternitat. 

Una de les primeres accions que s'han marcat 

és  enviar  a  la  Conselleria  la  declaració  emesa 

per la Sindicatura de Greuges l'any passat des-

prés d'una queixa presentada per Compromís, 

on aquesta es mostrava contrària a dita exclu-

sió  i  instava  a  la  Conselleria  de  Sanitat  a  que 

“de  conformitat  amb  la  normativa  vigent,  ga-

rantisca a les dones el seu dret a les tècniques 

de reproducció assistida, independentment del 

seu  estat  civil  i  la  seua  orientació  sexual,  així 

com que interprete aquest dret de manera 

global, atenent en primer terme al principi 

d'igualtat constitucionalment reconegut”. A 

més, la resolució de la Sindicatura de Greuges 

qüestionava si realment l'exclusió de les dones 

sense  parella  masculina  de  les  tècniques  de 

reproducció assistida comportaria un estalvi 

econòmic  real  i  efectiu  per  als  pressupostos 

públics. 

“Entenem que la salut sexual i reproductiva ha 

de passar pel benestar físic, mental i social de 

les dones, de totes les dones sense discrimina-

ció,  i  açò  passa  perquè  es  respecte  el  nostre 

dret fonamental a  formar una família fruit del 

desig  i  la  igualtat,  no  per  la  imposició  ni  per 

l'exclusió”,  ha  afirmat  Fani  Boronat,  coordina-

dora general de Lambda. 

Lambda insta a la Conselleria de Sanitat a 
incloure a les parelles de dones i dones soles en el 

dret a la reproducció assistida  

Instem a la 

Conselleria de 

Sanitat a que 

garantisca a les 

dones el seu dret a 

les tècniques de 

reproducció 

assistida, 

independentment 

del seu estat civil i 

la seua orientació 

sexual. 
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Notícia de Lambda, 
col·lectiu de lesbianes, 
gais, transsexuals i bise-
xuals de València.  
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Almenys cinc comunitats autònomes ja s’han mostrat contràries a l’exclusió de les parelles de 

dones i dones soles de la reproducció assistida després de l’aprovació de la Cartera Comuna 

Bàsica de Serveis Assistencials del Sistema Nacional de Salut 



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.  

CINEMA:  

La classe obrera en el cine: La Patagonia rebelde: 28 i 
29 de Març a La Filmoteca de València. 

Rambleta Docs: The Good Son: 29 de Març a La Ram-
bleta de València.  

Ciclo de cine sobre Derechos Humanos 2014-2015: 
Soy un fugitivo: 15 d’Abril a La Nau, València.  

 

 

TEATRE:  

M’esperaràs?: 27 de Març al Gran Teatre Antoni Fer-
randis de Paterna.  
Autorretrato de un jovent capitalista español: 27 de 
Març a Centre Cultural El Molí de Benetússer, Valèn-
cia.   

Ferran Gadea: Adopta a un valencià: 28 de Març a la 
Sala Carolina de València. 

Tres calaveras huecas (Los chicos de El Hormiguero): 
17 d’Abril a La Rambleta de València.  

 

 

 

 
MÚSICA: 

Eskorzo+El tio de la careta: 27 de Març a la Sala 
Ágora d’Aldaia, València. 

Siberia Fest: Gatomidi+Dezervers+Doctor Lobo: 27 
de Març a El Loco Club de València. 

Tardor: 28 de Març al Tulsa de València.  

Nudozurdo: 4 d’Abril a la sala Wah Wah de Valèn-
cia.  

Dover: 11 d’Abril a la sala Wah Wah de València.  
Christina Rosenvinge: 17 d’Abril a La Rambleta de 
València.  

Capaz+Elphomega+Atupa: 17 d’Abril a la Sala Ágora 
d’Aldaia, València. 

 

 

 

Agenda Cultural                              març-abril 

C/ Arquitecte Mora, 7-5ª 

 

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

Aposta Jove UGT-PV 

@APOSTAJOVEUGTPV 
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