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Els dies 24 i 25 de febrer, la nostra organització celebrarà 
la VIII Escola de Joventut a la Ciutat de Morella. Enguany 
és la 1a. vegada que serà organitzada per la recent creada 
organització Aposta Jove UGT-PV a través de la Coordinadora 
Nacional. 

Aposta Jove ho formem els i les joves menors de 33 anys 
de l’organització,  som l’espai de participació dels i les 
joves ugetistes des d’on treballem per les preocupacions, 
reivindicacions i interessos de la joventut, dissenyant 
campanyes i accions per a millorar-les.
L’escola de joventut, és l’espai formatiu i de debat sobre els 
problemes que ens afecten i preocupen.

Aquest any la temàtica de l’escola tractarà sobre l’Estat 
del Benestar, ens centrarem en les recents retallades que 
s’estan produint i en el nostre paper com a joves sindicalistes. 
Estem vivint un cicle on contínuament es produeixen canvis, 
i molts d’ells negatius per a la classe treballadora, contínues 
retallades i reformes laborals que no promouen l’ocupació i 
el que aconsegueixen és precaritzar cada dia més el nostre 
futur. Els drets laborals i socials aconseguits són fruit de 
molts anys de reivindicació sindical, és per això que els i 
les joves no estem disposats a retrocedir en els nostres 
drets i les garanties sociolaborals. Tant El Govern central 
com l’Autonòmic estan executant una sèrie de mesures 
que posen en perill el nostre Estat del Benestar, retallant 
constantment Serveis Públics com ara la Sanitat, l’Educació, 
els Serveis Socials, entre altres. 

Hem de ser conscients que aquestes polítiques fan retrocedir  
la qualitat de vida de la ciutadania per culpa de la mala gestió 
dels governs a través d’obres faraòniques i balafiaments 
innecessaris.

La vesprada del divendres estarà dedicada a realitzar 4 tallers 
orientats en la defensa dels Serveis Públics, la Reforma 
Laboral i la Negociació Col·lectiva, com contrarestar els atacs 
de desprestigi que patim les organitzacions sindicals  i com 
atraure a la joventut a la nostra organització.

El matí del dissabte es presentaran les conclusions dels tallers 
per part dels i les participants, que servirà d’ideari per a les 
accions futures de l’organització.
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De 09:30 h a 10:00 h. 
Recepció de paRticipants en l’ajuntament 

10:00 h. 
inauguRació Viii escola de joVentut 
de la ugt-pV

projecció d’un vídeo.
Presenta: 
lucía sanchis pitarch
Portaveu Nacional de la Coordinadora Nacional d’Aposta Jove UGT-PV

Intervenen:
joaquim puig Ferrer
Alcalde de la Ciutat de Morella
cándido méndez Rodríguez
Secretari General de la UGT

De 10:45 h a 11:10 h. 
Descans/Coffe break
Fotografia de grup 

divendres 24 dissabte 2511:15 h. 
els dRets en peRill i el nostRe papeR 
com a joVes sindicalistes

modera: 

amanda gonzález Rodríguez 
Membre de la Coordinadora Nacional d’Aposta Jove UGT-PV

Intervenen:
isabel martinez lozano
Ex Secretaria General de Política Social y Consumo del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad
Ricardo Bayo Huersio
Membre de la Coordinadora Nacional d’Aposta Jove UGT-PV

13:15 h. Debat

De 14:00 a 14:30 h. TrASllAT A l’hoTEl rEI EN JAUME

De 14:30 h a 16:20 h. Dinar en l’hotel rei En Jaume

De 16:30 h a 19:30 h. talleRs en la casa ciuRana
-la Defensa dels Serveis Públics
-la reforma laboral i la Negociació Col·lectiva
-les coses com són
-Com atraure a la joventut a la nostra organització

21:30 h.  Sopar en l’hotel rei En Jaume i festa de carnestoltes

10:30 h. 
exposició en comú dels talleRs i conclusions en la 
casa ciuRana

12:30 h. 
cloenda de la Viii escola de joVentut de la ugt-pV en 
l’ajuntament 

Intervenen:

Yolanda díaz serra
Coordinadora d’organització de la Coordinadora Nacional d’Aposta 
Jove UGT-PV

silvia sazatornil naya
responsable Departament Confederal de Joventut Treballadora de la UGT

tino calero Vaquerizo
Secretari General de la UC Plana Alta-Maestrat-Els Ports de la UGT-PV

conrado Hernández mas
Secretari General de la UGT-PV

13:30 h. Dinar i tornada a casa


