
Menys professorat. 

Més alumnat. 

Pitjors condicions laborals per al profes-
sorat. 

Menys recursos en les aules. 

Menys beques i ajudes a l’estudi. 

Increment sustancial en les taxes de les 
matrícules.  

Menys serveis complementaris de men-
jador i transport escolar.  

 

La política educativa està 
sofrint grans retallades en 

els últims anys que exi-
geixen una contestació 

contundent! 

L’ALTAVEU 

24 d’Octubre: Vaga General 
d’Educació 

Octubre 2013 
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 FormAcció amb el CJCV 

La Comissió Permanent 
actual del CJCV ha plan-
tejat durant aquests me-
sos un FormAcció dividit 
en tres jornades.  

A les dos primeres, Ocu-
paQue i EducaQue, es 
tractaren les estratègies 
relacionades amb edu-
cació, formació i ocupa-
ció per al futur desenvo-
lupament del Pla Jove.  

Aquest mes ha tingut 

lloc la tercera i última 
jornada, ParticipaQuè?, 
dedicada a les formes, 
vies i espais de partici-
pació que tenim i volem 
les persones joves.  

Així mateix participàrem 
en l’elaboració del con-
tingut del Pla Jove, on 
vam debatre entre totes 
i tots aquelles qüestions 
que volem que es des-
envolupen en el contin-
gut del mateix.  
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Des de l’entrada en el Govern del 
Partit Popular, i amb el Ministre 
Wert en la capçalera, moltes han 
sigut les retallades que s’han vin-
gut produint en matèria educati-
va. Concretament, des de 2011 
ens trobem amb 50.000 profes-
sors i professores menys, han 
augmentat considerablement les 
ràtios d’alumnes per aula, s’han 
minvat les condicions laborals del 
professorat, reduint jornades de 
treball  i salaris, per no parlar de 
les 400.000 ajudes a l’estudi i 
25.000 beques que s’han perdut 
pel camí.  

A més, i per si açò no fóra prou, 
han augmentat les taxes de les 
matrícules, el que suposa 
l’expulsió de milers d’estudiants 
del sistema educatiu, vulnerant el 
dret a la igualtat d’oportunitats.  

Front a aquest panorama, el Go-
vern Central vol aprovar sense 
consens la famosa Llei Orgànica 
per a la Millora de la Qualitat Edu-
cativa (LOMQE). Una llei que re-
butgem frontalment i per la qual 
s’ha convocat una Vaga General 
d’Educació el proper 24 d’Octubre  
per tal d’evitar la seua aplicació.  

Els motius són múltiples i contun-

dents. En primer lloc, es tracta 
d’una llei classista, que selecciona 
primerencament a l’alumnat en 
itineraris. El professorat sofrirà 
grans repercussions laborals, so-
bretot en quant a càrrega horària, 
jornades contractades, mobilitat, 
etc. a causa dels canvis curriculars 
introduïts per la nova regulació, 
sense tindre previstes les soluci-
ons.  A més, es desconfia del pro-
fessorat ja que les avaluacions de 
l’alumnat es durà a terme per 
personal extern als centres.  

Una altra de les conseqüències si 
finalment s’aplica la LOMQE serà 
el debilitament de la participació 
democràtica de la comunitat edu-

cativa en els centres, atorgant 
més capacitat de decisió als direc-
tors i directores. A més, es pretén 
que aquests facen funcions de 
gerents, experts i expertes en 
gestió econòmica , empresarial i 
de recursos humans. Se ignoren 
així les competències i la sensibili-
tat pedagògica tan necessàries  
per als centres educatius.  

Així mateix, aquesta llei nega la 
diversitat lingüística d’algunes 
Comunitats Autònomes com la 
nostra i atempta contra el model 
d’immersió lingüística que garan-
teix el coneixement del valencià i 
el castellà al finalitzar la formació 
obligatòria.  

No podem oblidar tampoc que 
una llei que es fa sense debat i a 
esquenes de la comunitat educa-
tiva i sense finançament (amb 
l’afegit de les brutals retallades 
pressupostàries que ha patit la 
partida corresponen a educació 
en aquests dos anys) serà un fra-
càs rotund.  

Sobren els motius per a partici-
par el 24 d’Octubre en la Vaga 
General: contra la imposició d’u-
na llei innecessària, inoportuna, 
retrograda i selectiva.  

Ministre Wert. S’espera així 

recollir en tota Espanya una 

quantitat important de pa-

peretes amb la intenció d’-

entregar-les al president del 

Govern i poder parar així la 

reforma educativa.  

La Plataforma per l’Escola 

Pública (formada per pares i 

mares, alumnat, i professo-

rat) ha posat en marxa una 

consulta ciutadana  sobre 

les polítiques educatives del 

Consulta ciutadana per l’educació 

Vaga General d’Educació: el 24 
d’Octubre totes al carrer! 
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La consulta estarà oberta 
del 23 de Setembre al 13 
d’Octubre i és pot participar 
de manera presencial a les 
urnes ubicades en els cen-
tres d'ensenyament o a tra-
vés del següent enllaç:  

www. consultaciudadanaporlaeducacion.org 



El passat 21 i 22 d’Octubre el Consell 

de la Joventut de la Comunitat Va-

lenciana va celebrar el tercer i últim 

Formacció dedicat aquesta vegada a 

la participació juvenil anomenat Par-

ticipaQué?.  

En la primera jornada del Participa-

Qué? parlàrem del concepte de par-

ticipació, així com dels elements clau 

que composen el concepte, la qual 

cosa ens va portar  a analitzar les 

eines a implementar per tal que les 

diferents entitats férem un treball 

més efectiu tant en la pròpia entitat 

com en el  paper de l'associació, com 

a eina de participació per a la joven-

tut. 

Des d’Aposta Jove UGT-PV varem in-

sistir en la importància de la participa-

ció sindical dels i els joves  en els cen-

tres de treball com a eina per a la 

construcció d’una societat més iguali-

tària i com a ferramenta de defensa 

del drets i els interessos de la gent 

jove. 

Així mateix, el diumenge 22 treballà-

rem al voltant del Pla Jove que el CJCV 

està elaborant amb la participació 

de totes les entitats, amb la preten-

sió de presentar-lo a la Generalitat 

per tal que el desenvolupen. La 

jornada de treball va girar en torn  

a les àrees que s’han de contemplar 

en el Pla Jove i que entenem que 

són vitals si es vol actuar de mane-

ra global en els problemes que ens 

afecten a les persones joves.   

Respecte a aixó la representació de 

la nostra organització juvenil vàrem 

treballar intensament al voltant de 

l'àrea d'ocupació amb l’objectiu de 

dissenyar estratègies per a fer front 

a la greu situació que patim els i les 

joves en les empreses. 

ons han començat amb la Federació 

de Transport, Comunicació i Mar, i 

amb la Federació d’Ensenyament, 

destacant la bona acollida que han 

tingut en ambdues Federacions  les 

propostes plantejades. Així mateix, 

cal destacar la disponibilitat per 

treballar conjuntament en aquells 

Després de l’Assemblea d’Aposta 

Jove que tingué lloc el passat 7 de 

Juny, comencem una ronda de pre-

sentacions entre els Organismes de 

la UGT-PV de la nova Coordinadora 

Nacional així com del projecte que 

volem desenvolupar en aquests dos 

anys vinents.  Aquestes presentaci-

aspectes que afecten als joves del 

sindicat entenent que Aposta Jove 

deu funcionar com a ferramenta 

horitzontal per a donar  servei al 

conjunt d'organismes de la UGT-PV 

En aquest més continuarem amb 

les reunions amb diferents executi-

ves de FFNN i UUCC. 

Parlem d'ocupació en l’Escola de Joves Socialistes de Castelló 

Comencem les reunions de treball amb les Federacions i Unions Comarcals 
de la UGT-PV 

municipal, on entre altres qüestions 

es van explicar algunes iniciatives 

plantejades com per exemple en la 

ciutat de Gandia. 

Des d'Aposta Jove vam explicar quins 

eren els passos a seguir per a l'elabo-

ració d´ un pla d'ocupació juvenil, 

destacant la necessitat de tenir un 

bon diagnòstic de la desocupació 

juvenil de cada municipi, així com la 

necessitat de plantejar mesures que 

El passat 14 de Setembre Aposta 

Jove UGT-PV va participar en l'escola 

de formació de Joves Socialistes de 

la província de Castelló, celebrades 

en el municipi de Benicarló. 

El portaveu nacional d'Aposta Jove 

va intervindre juntament amb José 

Manuel Prieto, Secretari General de 

JSPV de Gandia, en una taula redona 

on el fil conductor va ser la creació 

de plans d'ocupació juvenil a nivell 

Participem al ParticipaQué?, tercera jornada del 
Formacció del CJCV.  
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afecten tant a curt com a llarg termi-

ni i que acaben amb la desocupació 

juvenil com a problema estructural 

del mercat de treball. 



DENÚNCIA! 
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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Inaugurem un nou curs escolar. Com va sent habi-
tual aquest comença amb més alumnes que els dar-
rers anys i amb menys docents del que si fem me-
mòria podrem recordar. De fet ja estem albirant les 
primeres mobilitzacions a l’àmbit educatiu, mesu-
res desesperades com la convocatòria d’una vaga 
indefinida dels TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT 
de les Illes Balears, tot per fer contra a aquestes 
polítiques educatives que ens estan portant a en-
darrerir la maduresa de les persones que en un fu-
tur no tan llunyà seran els que porten el testimoni 
de la prosperitat i el progrés de la nostra societat. 
Ara bé, açò no sols és una denúncia en contra de 
les polítiques educatives, que també, açò és una 
reflexió per a què tota persona sigui familiar, alum-
ne o docent (no crec que ningú es vegi fora d’aq-
uesta descripció) sigui conseqüent amb el que és la 
seva obligació de facilitar un futur digne per als 
seus conciutadans. Per això deguem eixir al carrer 
junt amb tota la comunitat educativa, que no ens 
enganyen dient-nos que aquestes són reivindicaci-
ons dels treballadors de l’ensenyament pel minva-
ment de les seves condicions laborals, perquè no és 
així, açò és un problema comú de tota la societat i 
com a tal hem de reaccionar tots junts enfront de 
qui no ens vol escoltar. L’educació és un valor que 
aporta prosperitat i riquesa a tot un estat, no una 
quantitat numèrica en les partides d’uns pressupos-
tos generals. 

 

Àlex Sanz. 23 anys 

Castelló 

Aprofite l'oportunitat que em brinda Aposta Jove 
per denunciar la deixadesa de les administracions 
públiques davant la utilització d'un dels invents més 
genials mai ideats, el mitjà de transport més ecolò-
gic quant a fabricació i a ús, i el vehicle més venut al 
nostre país en els últims temps. M'estic referint per 
descomptat a la bicicleta. Mentre a Europa s'incen-
tiva la circulació, s'acondicionen les ciutats i el seu 
entorn per a la seua fàcil utilització, aquí ens dedi-
quem a penalitzar mitjançant multes per circular 
per determinades zones o per aparcar al costat del 
mobiliari urbà. A les motos se'ls permet estacionar 
damunt de la vorera habitualment, a més hi ha to-
tal permissivitat per als cotxes els dies de grans es-
deveniments esportius o festius. La bicicleta contri-
bueix a la millora econòmica, perquè no consumeix 
carburant, redueix la nostra dependència energèti-
ca, ajudant a millorar la nostra balança comercial, 
també contribueix a la conservació del medi ambi-
ent, no emet CO2 durant els desplaçaments, ni ge-
nera residus com són els olis. A més, ajuda a la des-
congestió del trànsit a les grans ciutats i a mantenir 
un estil de vida saludable, mitjançant l'exercici diari. 
S'escolten ara altres possibles atacs contra la utilit-
zació d'aquest vehicle, es pretén que les bicicletes 
paguen tant impost de circulació com assegurança 
obligatòria, amb un afany recaptatori evident. Es-
pere que els governs estatal, autonòmics i locals 
promoguen més l'ús d'aquest vehicle del passat, 
present i cada vegada més del futur. 

Andreu. P.V.  

València 



S i  es fa un breu recorregut pels 

diferents butlletins que hem anat 

publicant des d’Aposta Jove UGT-PV, es fa 

palesa la implicació que està tenint la nostra 

organització en els Consells Locals de la Joven-

tut. Però com a joves reflexius preocupats pel 

nostre futur, cal fer una parada en el camí i 

parar-se a respondre  ¿Què signifiquen els 

Consells de la Joventut?.  

Els Consells de la Joventut tenen com a missió 

fomentar l’associacionisme juvenil impulsant i 

facilitant així la participació de les i els joves en 

el desenvolupament polític, social, econòmic i 

cultural de la societat. I és que en la paraula 

participació és on es pot trobar la clau de tot 

un moviment que compta amb una història 

que comença amb l’arribada de la democràcia 

a l’estat espanyol. Aquest fet va significar l’-

entrada d’aire fresc a un país que necessitava 

la implicació de tota la societat per a construir 

un nou marc de convivència que suposara la 

modernització d’un país anacrònic amb la res-

ta del món, i com és evident, la joventut tenia 

moltíssim que aportar. En aquest context i fins 

l’actualitat la participació es presenta com una 

alternativa als valors dominants i l’a-

ssociacionisme es va consolidant com un espai 

de vertadera convivència democràtica en la 

que és possible aprendre i desenvolupar-se 

personalment.   

A més a més, hui per hui podem trobar que als 

Consells de la Joventut s’està donant resposta 

als projectes de vida emancipadors que inicia-

ren moltes i molts joves abans de la crisi i que 

aquesta ha trencat, prenent forma de Pla d’o-

cupació en alguns municipis fomentant així la 

creació de llocs de treball per a la joventut o re-

collint les seues demandes en un document del 

qual ja disposa l’administració autonòmica com 

es el Pla de Joventut que ha presentat el Consell 

de la Joventut de la Comunitat Valenciana.    

Per contra de tot açò, l’agenda “reformista” de 

l’actual govern ha posat el seu punt de mira en el 

Consell de la Joventut d’Espanya i pretén aplicar 

una retallada en drets que es tradueix en silenciar 

la veu de la joventut trencant el model de partici-

pació democràtic construït amb l’esforç de varies 

generacions de joves compromesos en associaci-

ons de tota índole que han representat un plura-

lisme desitjable en altres institucions. La intenció 

del govern és descaradament senzilla, baix el 

paraigües de l’eficiència econòmica i la duplicitat, 

proposa eliminar directament un organisme autò-

nom com es el CJE i crear un organisme consultiu 

inserit en el INJUVE (Institut de la Joventut) que 

depèn del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 

Igualtat i en definitiva del govern de torn, i així 

d’un dia per a un altre acabar amb la capacitat de 

prendre decisions de forma independent i autò-

noma.  

Des d’Aposta Jove UGT-PV, DIGUEM NO al tanca-

ment del CJE i a totes aquelles accions que de 

forma més clara o més fosca estan posant dificul-

tats al funcionament dels Consells de la Joventut 

ja siga a nivell nacional, autonòmic o local, on 

molts Consells Locals al llarg de tot el País Valen-

cià como ara bé el Consell de la Joventut de Va-

lència (per ficar només un exemple) han patit, 

estan patint i sembla que patiran retallades pres-

supostaries a nivells d’inviabilitat. Des d’ací recol-

zament, ànim i suport a totes aquelles associaci-

ons i persones que estan treballant cada dia en la 

defensa d’un model de ciutadania democràtic i 

plural.     

La difícil supervivència dels Consells de la Joventut 

L’agenda “reformista” 

de l’actual govern ha 

posat el seu punt de 

mira en el Consell de 

la Joventut d’Espanya 

i pretén aplicar una 

retallada en drets que 

es tradueix en 

silenciar la veu de la 

joventut trencant el 

model de participació 

democràtic. 
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Alex Vila Ricart: 

Coordinador Consells de 
la Joventut  
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Me puse a llorar mientras guarda-

ba mis títulos en la maleta. No 

cabían en el equipaje de mano y 

tenía miedo a perderlos o estrope-

arlos. Era lo más importante que 

tenía y llegaba tarde al aeropuerto. 

Estaba nerviosa. Tenía miedo. Es-

tallé por una tontería. No podía 

parar de llorar y no quería que mi 

familia me viera así justo antes de 

marcharme a Uruguay. 

Hace ya más de un año de aquello. 

Me encanta viajar y nunca he teni-

do problemas para cambiar de 

ciudad o de país. Sin embargo, era 

la primera vez que me iba tan lejos 

y me daba una rabia enorme irme 

de aquella forma. Me asustaba no 

tener dinero para volver si algo no 

salía bien. Estaba invirtiendo mis 

pocos ahorros en irme a la otra 

punta del mundo a buscar trabajo. 

Estaba muy ilusionada, pero me 

daba una tristeza enorme pensar 

que no podría volver de visita, ni 

siquiera una o dos veces al año. 

Sabía que gran parte de mis ami-

gas, amigos y familia tampoco 

podía permitirse venir a visitarme.  

Irme tan lejos me producía una 

gran ansiedad, pero me producía 

aún más ansiedad seguir igual. 

Llevaba años entre trabajos tem-

porales, voluntariados, cursos, 

becas y paro. No sólo sentía que 

mi licenciatura en Periodismo y mi 

máster en Estudios de Género no 

servían para nada, sino que 

además, empezaba a tener la sen-

sación de ser incapaz de hacer 

nada. Algo tenía que cambiar.  

Cuando llegué a Montevideo las 

cosas no fueron sencillas, pero fue 

una experiencia realmente positi-

va. Tuve la suerte de hacer este 

viaje con una de mis mejores ami-

gas y las dos fuimos muy bien prepara-

das. Por supuesto, nos llevamos todos 

los documentos listos para residir y 

trabajar y nos habíamos informado de 

todos los trámites que teníamos que 

realizar allí. Éramos conscientes de que 

los primeros meses iban a ser compli-

cados, pero estábamos más que con-

vencidas de que era algo que teníamos 

que intentar. En cosa de un mes, en-

contré un empleo en el que de verdad 

valoraron mi formación y experiencia. 

En Uruguay, hay muchísima precarie-

dad laboral y sueldos bajísimos, pero 

existen expectativas de ir mejorando, 

poco a poco, y poder aprender y crecer 

profesionalmente.  

A pesar de que América Latina se portó 

muy bien conmigo, por motivos perso-

nales volví a Europa. Ahora vivo en 

Bolonia, Italia, y mi situación sigue 

siendo inestable. Bueno, muy inesta-

ble. Desde hace unas semanas vuelvo a 

buscar empleo, pero estoy consiguien-

do ir tirando, poco a poco. Intento 

mantenerme positiva, buscar alternati-

vas. O crearlas. No me da miedo cam-

biar de ciudad, ni de país, ni de profe-

sión. Me encantaría poder emprender 

un proyecto personal, pero ni es tan 

sencillo, ni todas las personas jóvenes 

podemos convertirnos en emprende-

doras.  

Como buena parte de mi generación, 

gracias a la crisis, he podido acumular 

experiencias vitales y profesionales 

realmente importantes que, segura-

mente, de otro modo no habría tenido. 

Me alegro de haber realizado trabajos 

muy diferentes, conocer otros lugares, 

personas, culturas. Sé que todo eso me 

acompañará siempre. Sin embargo, 

tener una vida profesional tan inesta-

ble (o flexible, como parece que les 

gusta llamar a algunos), tiene sus con-

secuencias no sólo a nivel económico, 

sino también a nivel personal. Estoy can-

sada de esos discursos que nos culpan de 

nuestra propia desgracia y nos obligan a 

aceptar contratos de prácticas con suel-

dos inexistentes o de 300 euros al mes. 

Cada vez que escucho expresiones como 

emprender, búsqueda activa de empleo, 

contratos de formación… no sé si reír o 

llorar. ¿Buscar algo que no existe? ¿Por 

qué no hablan de creación activa de em-

pleo? ¿Emprender? ¿Con qué dinero? 

¿Contratos de prácticas hasta los 35 

años? No hablemos de cosas como ser 

madre… Eso eliminaría por completo 

todas mis posibilidades de encontrar un 

empleo.  

Me gustaría ser capaz de empezar una 

vida y, por fin, poder pasar más de un 

año entero en la misma ciudad. Estoy 

agotada. No sé ni dónde está mi casa y 

necesito sentir que tengo algo. Un hogar, 

una vida. Serán cosas de estar rozando 

los 30 y seguir teniendo una economía de 

estudiante de 19 años… Aún me acuerdo 

cuando nos hacían aquella pregunta: 

“¿qué quieres ser de mayor?”. De mayor. 

¿A qué edad somos mayores? ¿A qué 

edad voy a poder decidir qué ser? Hemos 

crecido en la sociedad del progreso, de 

los planes, de “estudiar para ser alguien 

el día de mañana”. Nadie nos explicó que 

ya éramos alguien y que el futuro no 

existe. Pero en ello estamos, intentando 

crear un futuro, intentando sentirnos 

alguien. 

Exiliades pel món                           INMA MORA SÁNCHEZ 
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Inma vive actualmente en Bolonia, Italia.  
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Bonito título para una 

recopilación de los mejo-

res temas que han sona-

do en el festival Tomo-

rrowland 2013, y es que 

después de enfrentarnos 

a los problemas que nos 

sacuden a diario por 

nuestra condición de 

jóvenes con un futuro 

incierto, escuchar temas 

de  Nicky Romero, Icona 

Pop, Dimitri Vegas, Hard-

well, remezclados por los 

mejores DJ´S del mo-

mento nos ayuda a so-

brellevar un poco mejor 

el día. 

personajes, durante el 

periodo Napoleónico y 

las guerras que forjaron 

su imperio. 

Principalmente se centra 

en los esfuerzos del pro-

tagonista, un ex-

presidiario por buscar su 

integración en la socie-

dad aprovechando para 

realizar una serie de re-

Basada en el musical 

del mismo nombre y en 

la novela de Víctor 

Hugo que se publico en 

el periodo inmediata-

mente anterior a la Re-

volución Francesa, la 

acción transcurre en la 

Francia inmediatamen-

te posterior a la Revolu-

ción y narra las vidas y 

las relaciones de varios 

flexiones sobre la socie-

dad francesa de la época, 

del bien, el mal, la arqui-

tectura de París, la políti-

ca, la ética, la justicia, la 

religión, la sociedad y las 

clases sociales y el amor. 

Una película cargada de 

dramatismo y que nos 

descubre que la lucha por 

los derechos y libertades 

no tiene tiempo. 

Un llibre 
La voz dormida de Dulce Chacón.  

Una pel·lícula 
Los Miserables de Tom Hooper 

Me conmovió especial-

mente la situación por la 

que atraviesa una de sus 

protagonistas que es sen-

tenciada y sabe que per-

manecería con vida hasta 

que naciese su hija.  

Escrito de una manera 

ágil y fácilmente com-

prensible, basado en 

hechos reales abre nues-

tra mente a un mundo 

que aún hoy resulta muy 

cercano aun cuando pare-

ce que desde algunos es-

tamentos pretendan que 

se olvide. Ahora que las 

huellas de aquella época 

tan terrible aún siguen 

visibles. 

Ambientado en la pos-

guerra en el Madrid gris 

de la represión y el mie-

do, narra las vicisitudes 

por las que atraviesan las 

mujeres que sufren pre-

sidio por haber perdido 

la guerra, la incertidum-

bre por no saber cual 

será su destino y en oca-

siones el dramático final. 

Un disc 
“The Arising of Life”   
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Hay veces que me gusta 

desmelenarme y bailar 

como si nadie me estu-

viese viendo, es una de 

las mejores formas de 

quemar esa adrenalina 

que me producen las 

noticias que a diario se 

producen. 



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.  

Els  n en s  eutro f ics+Or xata  Sou nd  Sys-
tem+Txarango+Malnom: 19 d’Octubre a Castelló de la Pla-
na.  

 

EXPOSICIONS:  

Desaparecidos, del fotoperiodista Gervasio Sánchez: del 
25 de juny al 13 d’octubre al Museu Valencià d’Etnologia. 

L’hospital Sueco-Noruec d’Alcoi, d’Antoni Miró: del 19 de 
Setembre fins al 26 d’Octubre a l’Octubre Centre de Cultu-
ra Contemporània. 

La Patum i altres patrimonis: del 12 de Setembre fins a l’11 
d’Octubre a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. 

¡La caligrafía vive! de Ricardo Rousselot: del 5 de Setem-
bre fins al 3 de Novembre al MUVIM. 

Días Nórdicos: “Ellas” de Pietari Posti: del 2 al 25 d’Oct-
ubre a La Rambleta.  

LOST BOYS de Tactelgraphics: del 13 de Setembre fins al 
15 d’Octubre a Mr. Pink.  

 

TEATRE:  

Veriueu-ho! de Xavi Castillo: 18 d’Octubre a les 22.30h a 
Alzira. Organitza la UGT-PV.  

MÚSICA: 

Def Con Dos + A Palo Seko + Muyayo Rif: 4 d’Octubre a 
la sala Noise de València.  

Concert Solidari amb motiu del Dia Mundial de la Salut 
Mental: 4 d’Octubre al Palau de la Música de València. 

Youth - Oscar Briz: 5 d’Octubre al Centre Cultural del 
Molí de Benetússer. 

Lloyd Cole: 10 d’Octubre al Teatre La Rambleta de Valèn-
cia. 

Dinero+Delaire: 11 d’Octubre a la Sala Wah Wah de Va-
lència. 

Sr. Chinarro: 12 d’Octubre al Teatre La Rambleta de Va-
lència. 

Frank Fernández, compositor i pianista cubà: 17 d’Oct-
ubre a les 21.00h al Palau de la Música, dins de la Cam-
panya de Sensibilització “Sembrando la Música en Cuba”. 
Organitza l’ONG Manuel Pitti Fajardo. Entrada gratuïta. 
Es poden recollir al 3er pis de la UGT (C/ Arquitecte Mo-
ra, 7), a la web de la FSP o al telèfon 620 57 98 64.  

Deleste Festival: 18 i 19 d’Octubre al Teatre La Rambleta 
de València. 

Cicle de Jazz al Botànic 2013: 19 d’Octubre al Jardí Botà-
nic de València.  

Agenda Cultural                                      octubre 

C/ Arquitecte Mora, 7-5ª 

 

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

Aposta Jove UGT-PV 

@APOSTAJOVEUGTPV 


