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Després de l’Assemblea Confederal de Joves de la UGT que va 
tindre lloc el passat mes de juliol a Málaga, continuem treballant a 
nivell estatal per la creació d’una associació juvenil en el si de la 
UGT que defense els drets i interessos del joves treballadors, 
estudiant, aturats i exiliats  arreu de l’Estat espanyol.   
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I Assemblea de Gestió d’Aposta 
Jove UGT-PV 

El passat 3 d’Octubre vam cele-
brar la nostra primera Assemblea 
de Gestió, després d’un any d’ha-
ver resultat elegida l’actual Coor-
dinadora Nacional.   

44 delegats i delegades van acu-
dir per tal d’assabentar-se i deba-
tre al voltant de les  línies d’actu-
ació i activitats desenvolupades 
en aquest exercici per l’actual 
direcció d’Aposta Jove.  

Així mateix, l’Assemblea va servir 
per a agafar impuls en aquests 
moments tan convulsos que pa-
tim els joves en general, i els sin-
dicalistes en particular.  



E l passat 3 d’Octubre vam 
celebrar la nostra I As-
semblea de Gestió a la 
Casa del Poble de Valèn-

cia. Aquest era un dels compromi-
sos que la Coordinadora actual 
d’Aposta Jove  va assumir quan va 
entrar en la direcció en juny de 
2013, amb l’objectiu de donar 
compte a l’afiliació menor de 33 
anys de les activitats desenvolu-
pades durant aquest any, fomen-
tat així la participació directa dels 
joves ugetistes. Així mateix, la 
pretensió era que les aportacions 
al projecte d’Aposta Jove arriba-
ren de primera mà per tal de 
construir a partir de la crítica de 
totes i tots una organització forta 
i al servei de la joventut ugetista 
del País Valencià.  

Segons la Comissió de verificació 
de credencials, un total de 44 per-
sones es van acreditar com a de-
legades de l’assemblea, d’un total 
de 49 inscrites, el que suposa un 
89,8% de participació. Així mateix, 
l’Assemblea va estar dirigida per 
la mesa formada per Loli Najar de 
la Federació de Treballadors de 
l’Ensenyament, Alicia Herreras de 
la Federació de Serveis i Juanma 
Montero de la Federació de Me-
talls, Construcció i Afins.  

L’Assemblea va ser inaugurada 
pel Secretari General de la UGT-
PV, Conrado Hernandez, el qual 
va destacar la importància de la 

militància en aquests temps con-
vulsos, sobretot en els centres de 
treball on ens trobem en un perí-
ode d’eleccions sindicals crucial 
per a la nostra organització.  

Posteriorment, i d’acord amb l’or-
dre del dia, el portaveu Nacional 
va passar a explicar l’informe de 
gestió, el qual es divideix en qua-
tre apartats: Relacions Institucio-
nals, Acció reivindicativa, Consells 
de la Joventut i Comunicació. Així 
mateix, es va presentar un vídeo 
en el que es recollien imatges de 
les accions en les que hem estat 
presents arreu del País Valencià. 
A continuació podeu consultar un 
resum del mateix, així com la rela-
ció d'activitats que hem desenvo-
lupat dins de cada àrea.  

La memòria de gestió va tindre 
una gran acollida, ja que va ser 
aprovada per un total del 100% 
dels vots.  

A continuació, es va donar pas a 
les altes i baixes de la Coordina-
dora Nacional, on acomiadàrem a 
tres companys que per diferents 
motius no han pogut continuar 
amb el càrrec a la Coordinadora 
Nacional. Des de la Coordinadora 
actual es va agrair la militància, 
dedicació i treball de Jaume Pove-
da, Lledó Caballero i Jose Luis Ló-
pez. Així mateix, es va presentar 
la proposta de persones que la 
Coordinadora formulava a l’As-

semblea per tal de formar part de 
l’equip de direcció. Amb un 100% 
dels vots els i les delegades assis-
tents van aprovar que Laura Mar-
tí, Ivan Solaz, Pedro Ródenas i 
Alejandro Cerezola passaren a 
formar part de la Coordinadora 
Nacional.   

Des de la Coordinadora es va 
agrair el suport de  l’Assemblea ja 
que es tracta de quatre persones 
que militen en Aposta Jove de 
manera activa, amb motivació i 
idees renovadores que faran que 
el projecte actual compte amb 
més espenta i innovació. Cal res-
saltar que dos de les persones 
entrant provenen de les dos Uni-
ons Comarcals d’Alacant, el que 
suposa un impuls per tal de con-
solidar el projecte d’Aposta Jove a 
les comarques del sud.  

Per finalitzar, el Portaveu 
Nacional va clausurar l’acte 
agraint l’ajuda de totes i tots, 
especialment a la Coordiandora 
Nacional per la seua dedicació i 
confiança. Així mateix, va 
demanar que els joves donem un 
pas endavant en les nostres 
empreses, que participem de les 
eleccions sindicals, ja que sols 
d’aquesta manera podrem 
participar activament de la vida 
del sindicat i utilitzar aquest com
a eina de transformació social.  

I Assemblea de Gestió 
d’Aposta Jove UGT-PV 
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MMEMÒRIA DE GESTIÓ 
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i Joc, de la Federació de Treballadors de l’Ensenya-
ment, de la Federació de Serveis, de la Federació 
d’Industria i Treballadors Agraris i amb la respon-
sable de Moviments Socials de la Federació de 
Serveis Públics. 
- Reunió amb el Secretari General de la Federació 
de Serveis Públics. 
- Assistència a reunions del Sindicat d'Infermeria 
de la UGT per a preparar les xerrades dirigides a 
estudiants universitaris d'infermeria. 
- Reunió amb el Secretari General de la Federació 
de Metall, Construcció i Afins. 
- Assistència al Congrés de la Unió de Petits Agri-
cultors. 
 

ACCIÓ: COORDINACIÓ AMB LES UNIONS CO-
MARCALS  
De la mateixa manera que amb les Federacions 
Nacionals, Aposta Jove va plantejar tindre reuni-
ons amb totes les comissions executives de les 
Unions Comarcals per a presentar el pla de treball, 
però per diferents motius no s’han realitzat totes.  
- Assistència al congrés fundacional de la UC 
L´Alacantí-La Marina. 
- Reunió per a la presentació del Pla de treball 
amb la UC L´Alacantí-La Marina.  
- Assistència al congrés fundacional de la Ribera-
Safor-Vall d'Albaida Costera Canal Navarrés. 
- Assistència al 125 aniversari de la casa del poble 
d’Alzira. 
- Assistència al Congrés de la UC València Sud i 
Interior. 
- Reunió de presentació del Pla de Treball amb la 
UC València Sud i Interior. 
- Formació per als i les treballadores de la UC Va-
lència Sud i Interior. 
- Assistència al Comitè Comarcal de València Sud i 
Interior. 
- Assistència al Congrés fundacional de la UC Co-
marques del Nord. 
- Assistència al Congrés Fundacional de la UC 
Muntanya-Vinalopó-Vega Baja. 

RELACIONS INSTITUCIONALS 

ACCIÓ: COORDINACIÓ AMB LA COMISSIÓ 
EXECUTIVA NACIONAL DE LA UGT-PV  
Aposta Jove ha de ser qui impulse i dicte les actua-
cions en matèria de joventut de la nostra organit-
zació i marque l’agenda política del sindicat en 
aquesta matèria. Actualment Aposta Jove depèn 
directament de la Secretaria de Relacions Instituci-
onals i Cultura, amb la que hem tingut reunions 
periòdiques de coordinació per a desenvolupar 
l’activitat quotidiana de la nostra organització.  
Durant el mes de Juliol de 2013 vam tindre una 
reunió amb la Comissió Executiva Nacional per a 
presentar el nostre Pla de Treball i d’aquesta ma-
nera que la CEN coneguera de primera mà quins 
eren els objectius i les actuacions que preteníem 
desenvolupar. 
 

ACCIÓ: COORDINACIÓ AMB LES FEDERA-
CIONS NACIONALS  
En el Pla de treball presentat en la I Assemblea 
General, ens plantejàrem intensificar les relacions 
amb cadascuna de les Federacions Nacionals. Du-
rant aquests anys hem tingut la possibilitat de reu-
nir-nos amb les comissions executives de cadascu-
na de les federacions, sempre amb el propòsit de 
presentar el nostre pla de treball, que pogueren 
aportar idees al nostre pla d’acció i  principalment 
per a que col·laboraren en fer difusió de la nostra 
organització, de les nostres accions i pogueren 
nodrir-nos d’afiliats joves. 
- Assistència al Congrés de la Federació de Treba-
lladors de l´Ensenyament.  
- Assistència al fòrum de debat durant el Congrés 
d’Infermeria de la Federació de Serveis Públics per 
a explicar el projecte d’Aposta Jove.  
- Assistència al Congrés de la Federació de Serveis.  
- Assistència a les Jornades de benvinguda de Fes.  
- Assistència al Congrés fundacional de la Federa-
ció de Serveis per a la Mobilitat i el Consum.  
- Reunió de presentació del Pla de Treball amb la 
Federació de Transports, amb la Comissió Executi-
va de la Federació de Comerç, Hosteleria ,Turisme  
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ACCIÓ: RELACIÓ AMB EL GRUP LGTB DE LA 
UGT-PV  
El grup LGTB de la UGT-PV du dos anys de treball 
intens i Aposta Jove ha treballat conjuntament 
amb el grup en tot allò que ens haja sol·licitat 
col·laboració. 
- Assistència com a ponents a les I jornades LGTB. 
- Assistència a las II Jornades LGTB. 
- Adhesió a l’any 2013 dedicat a la joventut “Joves 
sense armaris”. 
- Preparació Orgull 2013. 
- Preparació Orgull 2014. 
 

ACCIÓ: RELACIÓ AMB EL DEPARTAMENT 
CONFEDERAL DE LA JOVENTUT TREBALLADO-
RA DE LA UGT  
A nivell confederal ha sigut un any de molt i molt 
dur treball. A les reunions de coordinació de res-
ponsables de joventut quotidianes, cal sumar la 
posada en marxa del Foro Joven i la realització de 
l’Assemblea Confederal de joves “Es nuestra ho-
ra”.  
Per altra banda hem assistit com a ponents i re-
presentants de UGT joventut a un seminari sobre 
ocupació juvenil en Europa, celebrat en Roma, així 
como a l’assemblea de delegats de Març on vam 
tindre la possibilitat de conduir un dels blocs de 
debat.  
 

ACCIÓ: RELACIÓ AMB ORGANITZACIONS JU-
VENILS DE LA UGT  
La UGT està vivint un moment històric en matèria 
de joventut. A més de les organitzacions creades, 
durant aquest any s’ha constituït OJUCA-Jóvenes 
de Cantabria, i també ho estan treballant els i les 
companyes del País Basc i de Canàries. 
- Assistència a l'escola de delegats d’Avalot. 
- Assistència a l'Assemblea d’Avalot. 
- Videoconferències amb les organitzacions juve-
nils. 
- Suport en organització i constitució d'Associaci-
ons de Cantabria i Canàries. 
- Treball de documents confederals amb Demanda 
Joven, Avalot, Auge i Surgente, departaments de 
joventut de diferents territoris i Departament de 
Joventut Confederal. 

ACCIÓ: RELACIÓ AMB ALTRES ORGANITZACI-
ONS I PLATAFORMES 
Quan vam presentar el Pla de treball en la I As-
semblea General d’Aposta Jove, ens plantejàrem 
treballar per convertir-nos en el referent sindical 
de la joventut valenciana, i per a això és necessari 
tenir relació amb diferents organitzacions i 
col·lectius de joves per a que coneguen els nostres 
posicionaments i entenguen que el sindicalisme 
de classe repercuteix en positiu en tota la ciutada-
nia, a més de poder donar suport als distints 
col·lectius en les seues reivindicacions. 
- Assistència als premis Margarida Borràs de 
Lambda 2013 i 2014. 
- Assistència a l'escola de formació de Joves Socia-
listes de País Valencià 2013. 
- Reunions periòdiques amb l'Associació de Joves 
Investigadors de la UPV. 
- Signatura d'acord amb JSPV i amb Campus Jove 
per a la creació d’una plataforma universitària. 
- Presentació de l’acord en el Comitè de JSPV. 
- Reunió i suport tècnic a JSPV per a l'elaboració 
d’un Pla d’ocupació en la C. Valenciana. 
- Reunió amb la Regidoria de Joventut de Quart de 
Poblet i presentació d’un possible acord de 
col·laboració encara per signar. 
- Reunió amb la Fundació Horta sud per a establir 
possibles col·laboracions. 
- Congrés de Diversitat. 
- Col·laboracions amb sindicats estudiantils de la 
Universitat Miguel Hernández. 
- Reunions periòdiques amb el diputat d’ocupació 
Jordi Serra per a abordar la Garantia Juvenil en la 
C. Valenciana. 
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CAMPANYES 
- Totes les dissenyades pel departament de joven-
tut confederal. 

- Dona i Jove, Jove i Dona: campanya treta a princi-
pis de març de 2014 que va servir per a denunciar 
la doble discriminació que pateixen les treballado-
res joves pel fet de ser dones i joves. La campanya 
va culminar amb unes jornades el propi 8 de Març 
amb el visionat de Las Maestras de la República.  

- Falles amb consciència de classe: Campanya disse-
nyada per a fomentar que la joventut es qüestiona-
ra el seu estat en matèria d’ocupació, educació i 
igualtat de gènere. Va consistir en llençar una sèrie 
de vídeos curts en el metro de València, a mode 
d’assemblea, parlant dels problemes que ens afec-
taven directament a la joventut.  

- Som sindicalistes no delinqüents: en relació amb la 
persecució sindical que estaven sofrint nombrosos 
companys i companyes després de les últimes va-
gues generals. Va consistir en fer-nos fotos com a 
joves sindicalistes amb el lema de la campanya i 
difondre-les per les xarxes socials. Va culminar amb 
la concentració per la persecució sindical.  

- Eleccions sindicals en el Sector financer: Campanya 
que hem elaborat per a fomentar la participació 
dels i les joves del sector financer en las eleccions 
sindicals. La campanya consisteix en un vídeo de 
denúncia de les situacions d'estrès que pateixen els 
companys del sector i una sèrie de pamflets infor-
matius.  

ACCIÓ REIVINDICATIVA 

MANIFESTACIONS 
La visibilització en els carrers de la joventut ugetis-
ta és imprescindible per a fer arribar al conjunt de 
la ciutadania l’aposta de la UGT pels treballadors 
joves, i l'existència d’un potencial de joves afiliats 
disposats a treballar pels drets i els interessos de 
les i els treballadors joves.  
No serveix exclusivament amb assistir a les mani-
festacions o concentracions per a incrementar 
l'assistència, hem de ser suficientment creatius i 
reivindicatius per a  ser visibles en cadascuna de 
les mobilitzacions.  
Como dèiem anteriorment, hem assistit a cadas-
cuna de les manifestacions o concentracions con-
vocades per la nostra organització o per organitza-
cions amb les que coincidim en principis i valors, 
tenint major presència en les següents: 
- Concentració a l’AQUA per persecució sindical a 
una companya d’Aposta Jove, 15 de Juny de 2013. 
- Manifestació contra la troika 15J de 2013. 
- Orgull LGTB 2013. 
- Víctimes del metro. 
- Orgull Alacant 2013. 
- Escraches feminista i concentracions contra la 
violència de gènere. 
- Manifestació per la retallada de les pensions. 
- Vaga d’educació d’octubre de 2013. 
- Jornada del treball decent 2013. 
- Manifestació Violència de gènere 2013. 
- Manifestació 8 de Març. 
- Concentració contra la Persecució sindical 
- Manifestacions per l’ERO de Coca-Cola Alacant i 
València. 
- Concentració pel Tancament del CJAlacant. 
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X ESCOLA DE JOVENTUT I ALTRES JORNADES 
DE FORMACIÓ 
Els dies 11 i 12 de Abril es va celebrar la X Escola 
de joventut de la UGT-PV, un espai de reflexió i 
debat per a els i les joves ugetistes, on la forma-
ció, l’aprenentatge i el reforç ideològic van ser tres 
dels pilars sobre els que pivotaren el desenvolupa-
ment de la nostra escola. 
En la part més pràctica de la trobada, enguany 
vam desenvolupar tres tallers basats en els tres 
blocs temàtics del Foro Joven de UGT, espai de 
debat on-line que serveix per a reflexionar i deba-
tre sobre els problemes i dificultats que afrontem 
la joventut dins i fora del sindicat, així como de les 
alternatives que podem desenvolupar per a su-
perar-los. Les conclusions que se extragueren d’a-
quest foro foren dutes a una assemblea estatal, 
per a que foren aprovades pel conjunt de la joven-
tut ugetista. En aquest sentit, des de la nostra es-
cola de formació, vam fer un debat previ d’aques-
ta assemblea estatal per a traure conclusions prò-
pies del País Valencià, i d’aquesta manera poder 
marcar i orientar l'estratègia d’Aposta Jove dins i 
fora de la nostra organització. 
 

PROSELITISME SINDICAL 
És necessari que Aposta Jove duga a qualsevol 
organització els nostres posicionaments principal-
ment en allò que tinga que vore amb l’ocupació i 
l’emancipació de la joventut, i sobretot per a crei-
xer com a organització i fer entendre a la resta de 
col·lectius de joves, que la participació juvenil en 
els centres de treball a través dels sindicats és una 
cosa imprescindible per a la millora de les condici-
ons de treball, de la qualitat de vida i de la trans-
formació social.  
Algunes de les accions que hem dut a terme han 
sigut les següents:  
- Xerrada sobre Precarietat laboral juvenil en l'es-
cola de joves socialistes de Castelló.  

- Conversem Elx per a parlar d’ocupació juvenil en 
la ciutat d’Elx.  

- Participació en la reunió sobre polítiques munici-
pals de joventut amb el PSPV de la ciutat de Va-
lència, parlant de propostes en matèria d’ocupa-
ció juvenil.  

- Propostes d’ocupació juvenil per a la ciutat de 
València a través de la Regidoria de Joventut, per 
a l’ elaboració del Pla de Joventut de la ciutat.  

- Jornades Artemisa de la UGT-PV on vam intervin-
dre per a parlar de la situació de les dones joves 
treballadores.  

- En la fira d'associacions del CJ València, vam posar 
una urna per a demanar opinió sobre les retallades 
en educació, a través de la FETE i de la Plataforma 
per l'Ensenyament Públic.  

- Xerrada sobre la força col·lectiva als alumnes de 
l’IES Enric Valor de Picanya.  

- Visita a l’empresa de càrniques Martínez Loriente, 
per a ensenyar als estudiants el funcionament i la 
importància d’un Comitè d’Empresa.  

- Participació en el Foro d’Ocupació de la UPV.  

- Jornades sobre cóm elaborar un pla d’ocupació 
juvenil organitzat per Joves Socialistes de Sueca  

- Xerrada sobre precarietat laboral en l’escola de 
formació de Joves Socialistes de València.  
- Assemblea amb els treballadors dels cines Xàtiva, 
per a promoure eleccions sindicals.  

- Participació en les Jornades d’ocupació Juvenil 
d’Alacant.  

- Xerrada sobre ocupació juvenil amb la delegació 
alemanya del projecte Alischwa, en Alacant.  

- Visionat de “Las Maestras de la República” en IES 
Cavanilles d’Alacant, en el CJ Alacant i durant la Set-
mana Jove d’Alacant. 

- Visionat de “El tren de la libertad” a la Setmana 
Jove d’Alacant.  

- Taller sobre sindicalisme a Quart de Poblet  

- Taller associacionisme i Desenvolupament Comu-
nitari a l’escola de formació de JSPV.  

- Tertúlia “Juventud alicantina y panorama laboral 
actual”. Setmana Jove d’Alacant.  
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- Plenàries del CJCV.  
- Assemblea General (assistència i presidència de la 
mesa)  
- Entrada Comissió Permanent (Vicepresidència).  
- Reunions de presidents d’entitats.  
- Pla Jove (totes les àrees especialment la d'emanci-
pació)  
- Triangle Jove.  
- Formació Igualtat 2014  
 

CONSELLS DE LA JOVENTUT LOCALS 
Els Consells locals de la Joventut no estan passant 
pel seu millor moment. A pesar d’açò, és imprescin-
dible que estem en ells per a poder enviar el nostre 
missatge sindical als joves que participen en enti-
tats locals que res tenen a vore amb entitats amb 
implicació política de cap tipus. 
Durant aquest any hem assumit la presidència de CJ 
Mislata i la Tresoreria del CJ Castelló, formem part 
amb una vocalia del CJ Alacant i mantenim la presi-
dència del CJ València, així com per qüestions inter-
nes del consell, deixàrem la comissió permanent 
d’Elx. Actualment, a més d’aquests, formem part 
dels Consells de la Joventut d’Elda, Gandia, Alzira, 
Sueca, Novelda i Vila real. 
Algunes de les activitats en les que hem participat 
han sigut: 
– Festes de Mislata. 
– Fira CJValència. 
– Assemblees CJMislata. 
– Assemblea CJValència. 
– Assemblea del CJ Castellón. 
– Inauguració de la seu del CJ Sueca. 
– Reunions CJ ELX. 
– Plenàries i Assemblees CJ Alacant. 

CONSELLS DE LA JOVENTUT 

CONSELL DE LA JOVENTUT D’ESPANYA 
Aposta Jove UGT-PV no és directament entitat 
membre del Consell de la Joventut d’Espanya, 
però formem part del departament de la joventut 
treballadora de la UGT i per aquest motiu acudim 
a les distintes activitats de formació que es duen a 
terme. 
Durant aquest any, el company José Luis López, ha 
estat acudint a les diferents assemblees del CJE 
com a representant de UGT Joventut. 
A més distints membres d’Aposta Jove hem acudit 
a diferents trobades de formació o grups opera-
tius de treball sobre distintes temàtiques convoca-
des pel Consell de la Joventut d’Espanya. 
- Diàleg estructurat València, Octubre 2013. 
- Diàleg estructurat Palència, Març 2014. 
- 30 Aniversari del CJE. 
- Assemblees executives 
- Assemblea General. 
- Grup operatiu d'escenaris possibles front al tan-
cament del CJE. 
 

CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNI-
TAT VALENCIANA 
El Consell de la Joventut de la Comunitat Valencia-
na és un dels consells de la joventut més impor-
tants d’Espanya, no sols per l'activitat que genera 
sinó també per ser un dels consells amb més enti-
tats i consells locals membre.  
Per segon mandat consecutiu, Aposta Jove té pre-
sència en la comissió permanent del CJCV, assu-
mint la Vicepresidència de l'organització que re-
presenta al conjunt de la joventut valenciana. A 
més hem de tenir en compte que més membres 
de la CP també són militants actius d’Aposta Jove.  
Durant aquest any hem tingut presència en totes i 
cadascuna de les activitats dutes a terme pel CJCV, 
posant especial rellevància en el grup de treball 
sobre ocupació, que va a servir per a marcar les 
propostes del CJCV per al futur Pla Jove.  
Algunes de les activitats que hem dut a terme amb 
el CJCV han sigut les següents:  
– Formacció de participació.  
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COMUNICACIÓ 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Durant l'últim any el nostre accés als mitjans de 
comunicació s’ha vist disminuït per qüestions alie-
nes a nosaltres mateixos. Si ben és cert, front a les 
grans problemàtiques que han afectat a la gent 
jove, sempre hem tingut la possibilitat de fer pú-
blics els nostres posicionaments.  
- Publicació de l’article d’opinió “Estamos mucho 
peor” en Levante emv 14 Juliol 2013.  
- Entrevista en TVE pel dia de la joventut 12 Agost 
2013.  
- Entrevista en Levante Televisión pel 30 aniversari 
del CJCV. 
- Entrevista en el programa de Levante TV Octubre 
2013. 
- Entrevista Cadena Ser sobre emancipació juvenil 
Abril 2014 . 
- Entrevista RNE Vaga d’educació 24 Octubre 
2013. 
- Entrevista Levante TV 1 de Maig 2014  
- Intervenció televisió local d’Elx en la convocatò-
ria de l’1 de Maig de 2014.  
- Entrevista Diario del Mediterráneo d’Alacant so-
bre emancipació juvenil abril 2014  
- Declaracions Cadena ser pel tancament del Con-
sell de la Joventut d’Espanya Setembre 2014.  
- Imatges de l’1 de maig de 2014 en els principals 
diaris digitals, en molts d’ells portada de la notícia. 
  

XARXES SOCIALS 
En aquest moment Aposta Jove compta amb dues 
xarxes socials: FACEBOOK i TWITER. Durant aquest 
any hem canviat el perfil de Facebook per una pà-
gina. Les organitzacions no poden tenir perfils per-
sonals i teníem pendent fer aquest canvi. General-
ment l’ús que li donem a Facebook és per a fer 
difusió de les nostres activitats, penjar imatges de  
les nostres accions, fer convocatòries i marcar po-
sicionaments. En aquest moment comptem amb 
2.897 seguidors, 154 més que fa un any.  
Twitter l’utilitzem per a llençar opinions concretes 
sobre qüestions d'actualitat, així como també per 
a fer difusió de les nostres activitats. En aquests 
moments tenim 583 seguidores, 190 més que fa 
un any, i 2038 piulades llençades.  

L´ALTAVEU: BUTLLETI INFORMATIU DE LA JO-
VENTUT UGETISTA DEL PAIS VALENCIÀ 
Històricament el Departament de Joventut sempre 
va tindre un butlletí informatiu per a les i els joves 
afiliats. Durant aquest any canviàrem el format del 
butlletí passant a ser “L´Altaveu. Butlletí informatiu 
de la joventut ugetista”.  
El butlletí ens està servint tant per a que els nostres 
afiliats i afiliades tinguen coneixement de tot el que 
fem en el nostre dia a dia, com també per a que els 
nostres posicionaments arriben a tots els companys 
i companyes d’una forma sintetitzada i en un sol 
document.  
El butlletí compta amb diferents seccions:  
- Secció de notícies on contem les últimes accions 
dutes a terme o les pròximes convocatòries.  
- Secció de denúncies on recollim reivindicacions 
d’afiliats i afiliades.  
- “Exiliades pel món” on companys i companyes 
que s’han vist en l’obligació d’exiliar-se ens conten 
la seua experiència.  
- Un article d’opinió sobre diferents temàtiques.  
- Un disc, un llibre, una pel·lícula: una ressenya de 
cadascun d’ells a càrrec d’alguna persona jove vin-
culada a UGT.  
- Agenda cultural.  
Els butlletins que s’han llençat durant aquest any 
són: 
- Juny 2013 
- Juliol 2013 
- Agost 2013 
- Octubre 2013 
- Novembre 2013 
- Desembre 2013 
- Gener 2014 
- Febrer 2014 
- Març 2014 
- Abril 2014 
- Juliol 2014 



E n el 41º Congreso 
Confederal de la UGT 
se aprobó abrir el de-
bate para crear una 

organización juvenil a nivel 
confederal que aglutinara a las 
y los afiliados jóvenes de la 
UGT. Un año y medio de deba-
te, tras una asamblea confe-
deral con 400 jóvenes ugetis-
tas y un foro de debate en in-
ternet, nos ha servido para ir 
sentando las bases acerca de 
lo que queremos organizar y 
en que línea. 
La realidad de la juventud tra-
bajadora en este país, obliga a 
dar respuestas concretas y 
contundentes en materia de 
juventud. La dualidad histórica 
y estructural que caracteriza el 
mercado de trabajo español 
hace imprescindible que la 
Unión General de Trabajado-
res reivindique y defienda los 
derechos y los intereses  de 
las y los trabajadores jóvenes 
de una forma directa, aprove-
chando el potencial de traba-
jadores y trabajadoras jóvenes 
afiliados que actualmente hay 
en nuestra organización.  
En la Unión General de Traba-
jadores somos casi 160.000 
afiliados y afiliadas jóvenes 
(aproximadamente un 20%) 
que nos identificamos con los 
principios, los valores y la his-
toria de esta organización. To-
do un ejército de trabajadores 
y trabajadoras jóvenes que 
unidos y organizados, con el 

denominador común de ser 
jóvenes y generalmente pre-
carios, nos convertirá en el 
referente de las y los trabaja-
dores jóvenes demostrando 
una vez más que somos un 
agente de cambio, que nos 
preocupan los problemas y las 
inquietudes de cada uno de 
las y los trabajadores, tenien-
do en cuenta su heterogenei-
dad.  
Tras un año y medio de deba-
te sobre la organización juve-
nil, la juventud ugetista enten-
demos que tenemos que orga-
nizarnos desde abajo, desde 
las bases, teniendo en cuenta 
las peculiaridades sectoriales y 
territoriales, asumiendo que el 
hecho de ser trabajadores jó-
venes en este momento histó-
rico nos supone una desventa-
ja y esto necesita una reacción 
colectiva y organizada. Debe-
mos crear un espacio de parti-
cipación donde cada uno de 
nosotros y nosotras seamos 
protagonistas, donde todas las 
voces cuenten, todo el mundo 
se identifique con el proyecto, 
y la implicación en el mismo 
sea algo que cada joven afilia-
do sienta como una obligación 
desde el momento que entra 
a formar parte de la organiza-
ción.  
La defensa de los derechos y 
los intereses de la juventud 
trabajadora, o del precariado 
joven, como lo queramos lla-
mar, tiene que estar hecha y 

diseñada por la juventud y pa-
ra la juventud. Debemos ser 
los afiliados y las afiliadas jó-
venes quienes marquemos la 
hoja de ruta  de nuestra orga-
nización en materia de juven-
tud, de una forma participati-
va y democrática, y utilizar 
nuestro contacto con la reali-
dad juvenil, nuestras vivencias 
y nuestra capacidad crítica pa-
ra que la Unión General de 
Trabajadores sea el referente 
sindical de las y los trabajado-
res jóvenes. 
Este proyecto tiene que ser 
algo de todos y todas. No se 
trata de construir un sindicato 
de jóvenes trabajadores, se 
trata de organizar a las y los 
jóvenes del sindicato. Recor-
demos que lo que nos une es 
ser trabajadores y trabajado-
ras, jóvenes, y de la Unión Ge-
neral de Trabajadores. Esta-
mos en un momento histórico, 
en un cambio de época, con 
mucho trabajo por delante, 
sabiendo que hay plantea-
mientos complicados pero que 
hay que afrontar para dar res-
puesta a la ciudadanía. Plan-
teamientos que algún día fue-
ron imposibles y que hoy es-
tán más cerca. Demostremos 
una vez más que para la ju-
ventud ugetista las utopías se 
convierten en retos. 
 

JUAN GABRIEL MARTINEZ 
PORTAVEU NACIONAL 

D’APOSTA JOVE UGT-PV 
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Juventud trabajadora (y precaria) organizada: 
por una organización juvenil confederal 
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El gobierno solo quiere jóvenes 
amordazados 

D esde que fue aprobado el cierre del 
Consejo de la Juventud de España 

(CJE) en el Consejo de Ministros de junio 
de 2013 a raíz de la Ley de Racionalización 
de las AAPP, tras un año de negociaciones 
y a pesar de haber demostrado que no hay 
duplicidad de funciones con el INJUVE y 
que el supuesto ahorro presupuestario no 
se sustenta, el organismo juvenil que aúna 
y representa al tejido asociativo juvenil, se 
suprime por el absolutismo popular. 

El Consejo de la Juventud, que desde su 
puesta en marcha hace más de 30 años ha 
sido la voz de los y las jóvenes y ha incenti-
vado la participación y el asociacionismo 
juvenil, se elimina en un momento crítico y 
cuando es más necesario que nunca. La 
tasa de paro juvenil continúa siendo alar-
mante, el nivel más alto de la Unión Euro-
pea (según la última Encuesta de Pobla-
ción Activa) y el número de jóvenes resi-
dentes en el extranjero ha crecido un 5,5% 
desde el inicio de la crisis (solo en 2012 se 
marcharon 302.623 jóvenes menores de 
29 años). Además, las políticas actuales del 
Gobierno lejos de solucionar los proble-
mas están precarizando aún más las rela-
ciones laborales. 

Desde el momento en el que el Consejo de 
Ministros aprobó el cierre, las organizacio-
nes que integran el CJE, entre las que se 
encuentra UGT Juventud, hemos estado 
analizando los posibles escenarios que se 
nos podían presentar, teniendo claro des-
de un inicio, que la juventud asociada se-
guiría estando organizada y seguiría alzan- 

do la voz para denunciar cualquier situa-
ción de indefensión del colectivo joven, 
bien fuera consiguiendo que se aprobaran    
las enmiendas presentadas por el CJE y no 
se cerrara el organismo, o bien a través de 
una plataforma en la que tengamos cabida 
todas las organizaciones juveniles que has-
ta a día de hoy componemos el Consejo de 
la Juventud de España, opción esta por la 
que se está trabajando en el Grupo Opera-
tivo de Escenarios e Iniciativas, para poder 
negociar con el INJUVE la propuesta de 
modelo de Consejo que queremos, el pre-
supuesto para el año 2014 y qué va a pasar 
con la sede actual del CJE. 

Tenemos que recordar la importante labor 
de este organismo en defensa de la mejora 
del Empleo y de los derechos de los traba-
jadores jóvenes y desde UGT Juventud la-
mentamos que el Gobierno haya desoído a 
la juventud y a las entidades sociales que 
hemos apoyado y colaborado con el CJE, 
que ha sido una escuela de ciudadanía y 
un ejemplo de participación democrática. 
Con esta ley, se pone fin a 30 años de his-
toria y trabajo del CJE y consideramos que 
con su eliminación se atenta contra uno de 
los principios básicos que promueve el ar-
tículo 48 de la Constitución Española, co-
mo es “la participación de la juventud en 
el desarrollo político, social, económico y 
cultural” y además, esto traerá serias con-
secuencias, pues convertirá a España en el 
primer país de la UE que no contará con un 
Consejo de la Juventud para defender los 
derechos e intereses del colectivo juvenil. 

SILVIA SAZATORNIL NAYA 

Responsable Confederal 
del Departamento de la 
Juventud Trabajadora de 
la UGT 

Desde UGT 

Juventud 

lamentamos que el 

Gobierno haya 

desoído a la 

juventud y a las 

entidades sociales 

que hemos apoyado 

y colaborado con el 

CJE. 



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:  

Cinema en valencià 2014: Centre Cultural Tívoli de Burjas-
sot: 

 Searching for Sugar Man: 26 de Novembre. 
 Blue Jasmine: 3 de Desembre. 

 La grande bellezza: 10 de Desembre. 

Cicle de Cinema sobre Drets Humans 2017-2015: Terrafer-
ma: 17 de Desembre a La Nau, València.  
 

TEATRE:  

Tricicle Bits: 20,21 i 22 de Novembre al Teatre Olympia de 
València. 

Raúl Cimas y Julián López: 28 de Novembre al Teatre 
Olympia de València.  

 
ALTRES: 

La nit més fosca: exposició fotogràfica sobre el tancament 
de Radiotelevisió Valenciana: 28 de Novembre a l’Octubre 
Centre de Cultura Contemporània.  

MÚSICA: 

Barcelona Escenari 2014:Enric Casasses+Don Simon i 
Telefunken: 20 de Novembre a l’Octubre de València. 

Pau Alabajos+Joan Dausà: 20 de Novembre a la sala Ma-
tisse de València. 

Ariel Rot: 21 de Novembre a la Sala Wah Wah de Valèn-
cia. 

Quique González+Lapido: 21 de Novembre a la Sala Sa-
lomé de València. 

Zoo: 21 de Novembre a la sala Rock City d’Almàssera.  

Miquel Gil: 22 de Novembre a l’Auditori de Torrent. 
La Gran Orquesta Republicana: 27 de Novembre a la 
Sala Rock City d'Almàssera. 

Jero Romero: 28 de Novembre a la Sala Loco Club de 
València.  
M-Clan + Los Guasones: 12 de Desembre a la Sala Salo-
mé de València.  

Enrique Bunbury: 13 i 14 de Desembre al Palau de Con-
gressos de València.  
Fito y Fitipaldis + Los Zigarros: 19 de Desembre al Pave-
lló Fontenta de Sant Lluís de València.  

 

Agenda Cultural         novembre-desembre 

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 


