
El 23 de Novembre eixirem als carrers en 

tot el País Valencià per tal de fer entendre a 

aquest Govern  ultraliberal que les políti-

ques que està prenent fins al moment estan 

creant més desigualtat i més pobresa. I som 

les persones joves un dels col·lectius més 

agreujats, perquè patim les taxes d’atur 

més altes, la temporalitat, treballs precaris, 

i perquè aquesta reforma de les pensions 

també ens afecta com a treballadors i treba-

lladores actuals i com a futurs pensionistes.  

Front a aquestes mesures que no pensen en 

les persones i que incompleixen  un progra-

ma electoral amb el que es van guanyar 

unes eleccions hem de dir NO! 

ACUDEIX A LA PROPERA CONCENTRA-

CIÓ I ASSEMBLEA DE DELEGATS I DELE-

GADES I MOSTRA EL TEU REBUIG! 
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El passat 23 de Novembre eixírem 
una vegada més al carrer amb ma-
nifestacions a les tres capitals de 
província, on el lema va ser 
“Utilitza la teua força. Defensem el 
que és públic. Defensem les pensi-
ons. Defensem a les persones”.  

La convocatòria, promoguda pels 
sindicats majoritaris, UGT i CCOO, 
era més necessària que mai, ja que 
s’exigia una eixida més justa de la 
crisi, en la que no es crivelle a la 
ciutadania, de manera que es 
col·loquen en primer ordre de co-
ses a les persones com a centre de 
totes les polítiques públiques a im-
plementar des de l'executiu. No 
podem oblidar  que el resultat desi-
gualitari d’aquestes polítiques pren 
especial transcendència en els i les 
joves valencianes, i és que cada 
vegada ens trobem amb majors 
traves tant per a la nostra formació 

amb l’augment constant de les ta-
xes de la matrícula universitària, 
com amb la promoció de nous con-
tractes que tan sols aconsegueixen 
un mercat laboral més precari i 
menys opcions d’emancipació en-
tre la gent jove. 

Segons el manifest acordat per les 
entitats convocants, a pesar dels 
cantells de sirena sobre la incipient 
recuperació econòmica la ciutada-
nia no percep cap indici de millora 
sinó, al contrari, l’estancament de 
la situació. Al nostre país hi ha prop 
de 6 milions de persones desocupa-
des; s’està precaritzant el mercat 
laboral; es desmantella l’Estat de 
Benestar; s’abaixen salaris; i s’incr-
ementa el nombre de persones per 
davall del llindar de la pobresa. El 
Govern del PP està utilitzant la crisi 
econòmica per a aplicar una políti-
ca neoliberal a ultrança que ante-
posa l’interés privat a l’interés ge-
neral, que incrementa les desigual-
tats i es desentén de la ciutadania. 
El Govern segueix sense escoltar, 
sense dialogar, sense voler veure 
les conseqüències d’unes polítiques  
que pretenen trencar la solidaritat i 
la igualtat. Un altre exemple d’esta 
política és la reforma de pensions, 
que el Govern de Rajoy vol imposar 

de manera unilateral i que trenca 
l’última promesa electoral del pro-
grama amb què va accedir al poder.  

Per totes aquestes raons, demanà-
vem i continuem demanant la reti-
rada d’esta reforma de pensions 
perquè és innecessària, injusta i 
només respon als interessos dels 
grups econòmics i financers, i tam-
bé la retirada de la reforma de l’A-
dministració Local.  

En definitiva, el passat 23 de No-
vembre ens mobilitzàrem pels nos-
tres drets, en defensa d’allò públic, 
de les pensions, de les persones. 
Eixírem al carrer per a exigir una 
altra política, perquè hi ha alterna-
tives per a una eixida més justa de 
la crisi. I CONTINUAREM EIXINT. 

 

ES EL MOMENT D’EIXIR ALS CAR-
RERS I REIVINIDCAR ELS NOSTRES 
DRETS! 

l’any següent, el 2014.  

Després de la inauguració pel Secretari 

General de la UGT Cándido Méndez, es va 

tractar la situació actual i futur de la nos-

tra economia, de l’ocupació i de la nego-

ciació col·lectiva, també a nivell europeu.  

Així doncs, es crearen cinc grups de tre-

ball  per tal de treballar matèries com 

Salut Laboral i Medi Ambient, la Formació 

i qualificacions, els Pronunciaments Judi-

cials, la Igualtat de tracte i oportunitats i  

Els passats dies 19 i 20 de Novembre es 

van  celebrar en Madrid les Jornades 

Confederals d’Acció Sindical i Negociació 

Col·lectiva per a 2014, a la que acudiren 

els quadres de l'organització de tots els 

territoris i federacions, així com les per-

sones responsables en matèria de joven-

tut.  

Com cada any, l’objectiu de les jornades 

va ser la demarcació de prioritats per a la 

negociació col·lectiva, d’aplicació per a  

Jornades Confederals d’Acció Sindical i Negociació Col·lectiva per 
a 2014. 

23N: Utilitzem la nostra força per a 
canviar les coses. 
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l’enfortiment de l’Acció Sindical i la Nego-

ciació Col·lectiva per a  l’any 2014.  

Com a conclusió, es va insistir en la ne-

cessitat de reorientar la política econòmi-

ca del Govern, amb la finalitat d’iniciar la 

senda de la recuperació sostenible, equi-

librada i duradora que possibilite la crea-

ció d’ocupació, i el Diàleg Social  com a 

marc d’actuació de la política econòmica 

del país.  



El Departament de la Joventut Tre-

balladora de la UGT ha llençat una 

campanya anomenada “Trabajar en 

tiempos de crisis”. Aquesta campa-

nya consisteix en donar una sèrie de 

pautes a seguir i informació d’utilitat 

per als i les joves que es troben en 

situació de desocupació, sobre les 

possibles vies i oportunitats per a 

accedir a un lloc de treball.  

Temporalitat, rotació, ocupació sub-

mergida, baixos salaris, inestabilitat, 

són algunes de les característiques 

de les ocupacions de la joventut del 

nostre país.  

La destrucció d’ocupació i la situació 

econòmica provoquen que cada vega-

da més joves es vegen obligades a  

acceptar condicions precàries i aquells 

que ni tan sols es troben aquesta 

oportunitat decideixen marxar fora 

d’Espanya en busca d’altres alter-

natives. 

Es per açò que en UGT Joventut 

hem volgut llençar aquesta campa-

nya, motivats per aquesta situació i 

amb l’objectiu de comunicar als i 

les joves alguns consells pràctics i 

mètodes per a trobar ocupació de 

total actualitat.  

Si esteu interessats i interessades 

en rebre informació sobre la cam-

panya us podeu passar pel despatx 

d’Aposta Jove (5ª planta de la Casa 

del Poble de València) i recollir els 

vostres targetons!  

Es va fer incís en tota la jornada 
en la necessitat de continuar la 
lluita per la preservació dels nos-
tres drets per tal d’aconseguir 
una vida digna, cada vegada més 
difícil, a la que tota persona jove 
aspira. I és que la precària i in-
sostenible situació actual, les 
dificultats de trobar oportunitats 
dignes en el nostre país, els alts 
índexs d’atur juvenil, les cons-
tants retallades en ajudes a la 

Amb motiu de la 8ª Assemblea 
Nacional de l’Avalot, el passat 9 
de novembre, vam participar 
com a convidats en el màxim òr-
gan decisori de l’organització, 
mitjançant el lema Ara és l’hora, 
AVALOTS!  

En l’Assemblea es va acomiadar 
l’equip anterior, encapçalat per 
Dani Garcia, i es va donar pas a la 
nova Coordinadora amb la seua 
actual Portaveu, Afra Blanco.  

formació dels nostres joves, 
convidaren a la participació en 
la lluita activa de conservar els 
drets conquerits pels nostres 
avantpassats i preservar-los.  

Diguem NO al terrorisme masclista! 

8a Assemblea Nacional de l’AVALOT-Joves de la UGT de Catalunya 

suprimint assignatures com Educació 
per la Ciutadania.  

Amb  dos actes, el nostre sindicat va 
reivindicar una major sensibilització 
respecte a aquest problema i va con-
demnar la continuació de la violència 
de gènere. Un dels actes va tindre 
lloc en la porta de la UGT de Caste-
lló, on es va llegir el manifest per 
part de diferents companyes i com-
panys. 

Amb motiu del dia contra la violència 
de gènere, el passat dia 25, Aposta 
Jove vam participar en la manifesta-
ció convocada per la Plataforma Fe-
minista del País Valencià, on es van 
recordar les 77 dones assassinades 
fins ara en el que duguem d’any. 

La UGT-PV va denunciar que amb 
l’excusa de la crisi els diferents go-
verns han deixat de lluitar contra 
aquesta lacra, retallant en polítiques 
directes, tancant cases d’acollida i 

Trabajar en tiempos de crisis: nova campanya del 
Departament de la Joventut Treballadora de la UGT. 
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El segon es va produir a la Casa del 
Poble de València el divendres 22, 
amb la presentació del llibre de Gra-
ciela Bravo, Voces Prestadas.  



DENUNCIA! 
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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Els pressupostos per a 2014 de l’Ajuntament d’Alacant 
eliminen el conveni amb el Consell de la Joventut d’A-
lacant (CJA). Durant els últims anys el conveni amb el CJA 
ha anat reduint-se fins als 20.000 euros amb què aques-
ta entitat comptava per a l’any 2013, i amb els que no 
sols es brinden servicis a les associacions juvenils, sinó 
que a més es realitzen tallers i patrocinen activitats com, 
per exemple, les xerrades en els instituts de temes tan 
actuals com a igualtat de gènere o integració de perso-
nes amb discapacitat.  

La notícia ha arribat pels mitjans. Ni l’Ajuntament ni la 
Regidoria de Joventut s’han posat en contacte amb el 
CJA per a anunciar-los la fi del conveni per a 2014, quel-
com que afecta profundament a l’entitat i que posa en 
perill la continuïtat dels seus projectes i sobretot del seu 
suport a les associacions juvenils. Tot açò a pesar de les 
paraules del Regidor de Joventut que, en l’última reunió 
del consell interdepartamental, on va assegurar que 
tractaria de mantindre el conveni amb el Consell de la 
Joventut.  

Els diners que aporta l’Ajuntament serveixen de base a 
totes estes iniciatives i, encara que no cobreix el total de 
les despeses, és el que dóna estabilitat al Consell y per-
met buscar altres fonts de finançament. Amb aquest 
retall no sols es perjudica el Consell si no que es fa un 
poc més de dany a tota la ciutadania alacantina.  

 

LUIS MIGUEL ESTEVE 

Alacant, 32 anys 

 

Tras el día contra la violencia de género el pasado 

25 de noviembre, cabe denunciar que esta lacra 

social también es víctima de los recortes del ejecu-

tivo. Tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, 

de Medidas de Protección Integral contra la Violen-

cia de Género, las cifras siguen siendo alarmantes, y 

es que 700 mujeres han  sido asesinadas a manos 

de hombres con los que mantenían o habían man-

tenido una relación afectiva desde entonces. 

Además, nos topamos con el aumento de las causas 

judiciales por razones de violencia de género en 

adolescentes de entre 15 y 17 años. De este modo, 

podemos indicar que ello es debido a una merma 

educativa, que no incide en la igualdad de género, 

algo a solucionar desde las cotas más altas de la 

política estatal y autonómica.  

Todo ello, nos obliga a plantearnos, como mínimo, 

qué estamos haciendo mal y en qué debemos in-

vertir. Y es que en un país democrático como el 

nuestro, la igualdad de género ha de ser un tema 

principal en la agenda política y una preferencia de 

primer orden, por lo que el tijeretazo no puede lle-

gar a la protección de estas mujeres. Sin embargo, 

llega, y es que reformas como la de la Administra-

ción local pone en peligro de extinción la asistencia 

primaria a estas mujeres, de modo que se está des-

mantelando la red de protección y asistencia. Así 

que ¡no dejemos otras 45 mujeres sean asesinadas! 

¡Ni una más!  

 

SONIA CAMPS ESTEVE 

Valencia, 25 años.  

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



La decisió és una agressió al poble va-

lencià, al qual es priva de la ràdio i la 

televisió que parlen en la llengua pròpia 

d’este poble i d’un dels principals instru-

ments de vertebració i cohesió territo-

rial. Estem davant d’un colp gravíssim a 

la cultura dels valencians als quals se'ls 

vol esborrar les senyes d’identitat i con-

vertir-los novament en ciutadans de 

segona. 

Una vegada més hem de reiterar que, 

tal i com està provat per la sentència del 

TSJCV, els treballadors i les treballado-

res sempre hem volgut negociar sobre 

el futur de l’empresa i han sigut la Ge-

neralitat Valenciana i la Direcció General 

de RTVV els que no han tingut mai la 

voluntat de trobar una solució viable al 

futur de l’empresa. 

El Comité lamenta, una vegada més, 

que la confirmació del tancament haja 

sigut a Madrid, on el president Fabra ha 

acudit a una compareixença de premsa. 

Ha sigut un gest que simbolitza perfecta-

ment quin és el tarannà dels nostres go-

vernants i quina ha sigut la seua actitud 

durant tot aquest procés. 

Volem destacar també que la confirmació 

del tancament per part d’Alberto Fabra, 

s’ha produït abans que el vicepresident del 

Consell José Ciscar comunicara a la planti-

lla el rebuig a la seua proposta, cosa que 

s’ha produït esta vesprada, contrariament 

al que s’havia compromés el vicepresident. 

També lamentem que el Consell haja rebu-

jat les propostes del Comité com si es trac-

tara d’un document tancat i no una base 

per a la negociació del redimensionament 

de la plantilla, tal com li explicarem al ma-

teix Ciscar. 

Els treballadors i les treballadores de RTVV 

continuarem mantenint el servei públic a 

la ciutadania, així com les nostres ofertes 

de diàleg, com sempre hem fet, però 

també a través de la mobilització i, si cal 

novament, per la via judicial. 

La responsabilitat del tancament de RTVV és 
d’Alberto Fabra i el PP 

Estem davant d’un 

colp gravíssim a la 

cultura dels 

valencians als quals 

se'ls vol esborrar 

les senyes 

d’identitat i 

convertir-los 

novament en 

ciutadans de 

segona. 
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El Comité d’Empresa de RTVV manifesta la seua total oposició al tancament 

de RTVV i responsabilitza única i exclusivament d’esta decisió al president de 

la Generalitat, Alberto Fabra i, per extensió, el PPCV. 

http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=8391:la-responsabilitat-del-tancament-de-rtvv-es-dalberto-fabra-i-el-pp&catid=173:comunicacion&Itemid=496
http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=8391:la-responsabilitat-del-tancament-de-rtvv-es-dalberto-fabra-i-el-pp&catid=173:comunicacion&Itemid=496


H ace ya más de 4 años en el que 
me embarque en unos de mis retos 
personales, poder llegar a ser enferme-
ra. 

Durante toda la trayectoria universita-
ria, y por uno de los cuales yo elegí esta 
profesión, la relación directa entre pa-
ciente-enfermera es una constante. El 
enfermero/a es un punto de ayuda 
esencial e indiscutible para la recupera-
ción de la salud de los enfermos. Según 
la OMS el personal sanitario es impres-
cindible para lograr los objetivos de 
Desarrollo del Milenio relacionados con 
la salud. 

Por desgracia estos objetivos de salud 
pasan a un segundo plano en nuestro 
país, donde el control del coste y el 
beneficio pasa a ser mucho más impor-
tante para nuestros políticos que la 
propia salud de sus ciudadanos. 

España tiene un ratio de enfermería de 
522 enfermeros por 100.000 habitan-
tes según datos del INE, esto supone 
un 30,49% menos de la media europea. 
Nuestro país ocupa el puesto número 
20 respecto las ratios de enfermeros de 
todos los países europeos.  Según esto 
España necesita 108.000 enfermeras 
más de las que tiene para igualarse a la 
tasa media por habitante de la Unión 
Europea. 

Dicho esto, lo lógico sería escuchar 
cada día, que en nuestro país profesio-
nales de enfermería son demandados. 
Y por lo contrario lo que se escucha 
cada día más es, “nuestros enfermeros 
están trabajando en el extranjero”. 
Pues bien yo soy una de ellos, mi nom-
bre es Raquel tengo 30 años y por mo-
tivos laborales desde hace 9 meses 
estoy viviendo en Alemania. Después 
de 6 meses de acabar mi carrera y no 
recibir, ni encontrar ninguna oferta de 
trabajo decidí buscar trabajo en el ex-
tranjero. A través de una conocida pu-
de ponerme en contacto con una em-
presa alemana que demandaban enfer-
meras españolas para trabajar en resi-
dencias de ancianos (llamadas en 
alemán Pflegeheim, y las cuales puedes 

encontrar con la misma facilidad que 
un Mc Donald´s). Mi andadura en Ale-
mania empezó en Hannover, donde 
durante 3 meses, la misma empresa 
que me contrato para trabajar aquí me 
estuvo impartiendo un curso intensivo 
de alemán. Pasado este tiempo de cur-
so tuvimos que pasar un examen para 
poder “homologar” nuestro título en 
Alemania ya que para poder ejercer 
aquí como enfermera te exigen el nivel 
mínimo de idioma de un B1. Lo cual es 
algo más que lógico. Aunque si compa-
ramos las competencias que tienen 
aquí los enfermeros con respecto a los 
enfermeros españoles, el título obteni-
do aquí de enfermería (el cual no se 
considera carrera universitaria) es com-
parable con un título de auxiliar de 
enfermería en España. Por lo que tengo 
que decir con conocimiento de causa, 
que los enfermeros españoles son mu-
cho mejor preparados y cualificados 
que los enfermeros alemanes. 

Una vez obtuvimos las homologaciones 
del título para poder trabajar (conmigo 
fuimos reclutados 16 enfermeros para 
trabajar con esta empresa), fuimos 
asignados a diferentes residencias que 
tienen por varios puntos de Alemania. 
Ahora mi lugar de residencia es un pe-
queño pueblo llamado Quickborn de 
unos 20.000 habitantes a unos 30 km 
de Hamburgo. 

En relación con el trabajo que realiza-
mos aquí, me gustaría destacar ya que 
está siendo por lo que puedo leer en la 
prensa española un tema bastante des-
tacado, que SÍ además de aspectos 
reconocidos como competencias de 
enfermería (preparación y administra-
ción de medicamentos, curas de heri-
das, consultas médicas…) también lim-
piamos culos y lo pongo en mayúsculas 
ya que no considero ninguna deshonra 
que parte de mi trabajo tenga que ser 
ese. Más deshonra considero tener que 
salir de mi país para poder ejercer mi 
profesión, ver que la sanidad Española 
cada día que pasa da peores servicios 
debidos a los recortes que nuestro que-
rido gobierno está realizando, que 
nuestro paro sea de casi 5 millones y 

que personas más que cualificadas ten-
ga que buscar suerte en otros países y 
que en un país desarrollado como es 
España haya más de un 20% que está 
viviendo por debajo del umbral de la 
pobreza. 

Claro que no estoy realizando el traba-
jo de mi vida, y aspiro a mucho más de 
lo que ahora mismo estoy haciendo, 
pero al final de cada mes  sin falta en 
mi cuenta corriente se me ingresa un 
salario bruto de 2000 euros, que al-
guien puede llegar a pensar que no es 
mucho, pero si hacemos una relación 
de un trabajo en una residencia de an-
cianos privada de España con una de 
Alemania vuelve a ganar Alemania. Ya 
que un enfermero en una residencia 
privada de ancianos española puede 
estar cobrando un sueldo neto de unos 
mil euros si llega. Aquí no estoy en una 
situación precaria en la cual tenga que 
pensar todos los días si al mes siguiente 
tendré trabajo, a los 6 meses de estar 
trabajando tienes el derecho de poder 
exigir un aumento sin el miedo de que 
te tiren por pedir lo que te has ganado 
por tu trabajo. 

De verdad espero y deseo poder volver 
a mi país no solo de vacaciones y ver 
que cada día la cosa se está poniendo 
peor y que la política se está cargando 
el país en el que nacimos, y tenga que 
dar gracias por poder volver a Alema-
nia a trabajar. 
 

Exiliades pel món                             RAQUEL ESTEVE GÓMEZ 
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Raquel vive actualmente en Quickborn.  
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Quizás son pocos los que se 

atreven ahora mismo a hablar 

de esperanza, sin embargo, él 

lo hace. Muerdo presenta su 

nuevo trabajo, Tocando Tie-

rra, avalado por la colabora-

ción de grandes artistas de la 

música independiente en Es-

paña y por la producción de 

Amparo Sánchez 

(Amparanoia). Un mestizaje 

de sonidos muy diferentes 

que sirven de banda sonora a 

unas letras llenas de mensaje, 

pero sobre todo, de ganas de 

cambiar las cosas.  

en tiempos fue una her-
mosa modelo, se ha visto 
convertida en una som-
bra viviente por un mari-
do que la maltrata, en-
cerrándola en una casa 
ostentosa.  

El destino cruza los cami-
nos de Tae-suk y Sun-
hwa. Como si estuvieran 
unidos por vínculos invisi-
bles, descubren que no 

Tae-suk es un indigente 
que ocupa temporalmen-
te viviendas cuyos habi-
tantes están ausentes. 
Nunca roba ni ocasiona 
daños en los hogares de 
sus involuntarios anfitrio-
nes. Retribuye su forzada 
hospitalidad haciendo la 
colada o arreglando algu-
na que otra avería 
doméstica. Sun-hwa, que 

pueden separarse y acep-
tan en silencio su nuevo y 
extraño destino.  

Enlazando con el día 
mundial contra la violen-
cia de género celebrado 
el día 25 de Noviembre 
aquí queda una forma de 
descubrir el cine surco-
reano. Solo apto para 
mentes curiosas.  

Un llibre 
El mundo amarillo de Albert Espinosa.  

Una pel·lícula 
Hierro 3 de Bin-Jip 

sirven también cuando 

estás bien, en el día a día. 

Este libro pretende, sobre 

todo, que descubras a los 

«amarillos». Ellos son el 

nuevo escalafón de la 

amistad, esas personas 

que no son ni amantes ni 

amigos, esa gente que se 

cruza en tu vida y que con 

una sola conversación 

puede llegar a cambiárte-

la. Quizás uno de ellos sea 

yo… El mundo amarillo 

habla de lo sencillo que es 

creer en los sueños para 

que estos se creen. Y es 

que el creer y el crear 

están tan sólo a una letra 

de distancia  

El mundo amarillo es un 

mundo fantástico. Es el 

mundo de los descubri-

mientos que hizo el au-

tor durante los diez años 

que estuvo enfermo de 

cáncer. Es curioso, pero 

la fuerza, la vitalidad y 

los hallazgos que hizo 

cuando estaba enfermo 

Un disc 
“Tocando tierra”, de Muerdo. 
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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: els dies 11 i 18 de desembre al Centre 
Cultural Tívoli de Burjassot. 

4º ciclo de cine sobre Derechos Humanos: Son of Babylon. 
l’11 de desembre a La Nau de València. 

 

TEATRE:  

De lo que me encontré en una maleta abandonada a la 
salida de un teatro en Montevideo: el 16 i 17 de desembre 
a Espai Inestable de València. 

¡Revolución! els dies 19, 20, 21, 26, 28 i 29 a la Sala Russafa 
de València. 

Xavi Castillo i Enric Juezos en… 2013: Un any pa cagar-se!: 
els dies 19, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 i 29 de desembre 
al Teatre Micalet de València. 

 

ALTRES:  

Taller: Deconstruir per a construir; un apropament per a 
les noves masculinitats: el 2 de desembre de 18:00 a 20:00 
a l’aula b1 de l’aulari oest del campus de tarongers, i el 5 
de desembre de 18:00 a 20:00 a l’aula 35 de l’aulari oest 
del campus de tarongers. Taller impartit per Joan San Félix 
Albelda. 

MÚSICA: 

The Queers: 7 de desembre al Black Note Club de Valèn-
cia.  

Pau Alabajos: 12 de desembre al teatre El Micalet de 
València. 

Cicle de Jazz: 14 de desembre al Botànic de València.  

Mamma Soul:  14 de desembre al Black Note Club de 
València.  

Amores de Grup Percussió: Trànsits: 21 de desembre al 
teatre Auditori de Catarroja. 

Red Buffalo + Los Igur: 26 de desembre a la sala El Loco 
de València. 

Pelicano+Skimoes: 19 de desembre a la sala Wah Wah  
de València. 

Xoel López: 13 de desembre al Teatre La Rambleta de 
València.  

Festivern 2013: del diumenge 29 al dimarts 31 a Taver-
nes de la Valldigna: acampada+concerts.  

 

EXPOSICIONS:  

Visita guiada: Miquel Navarro en Colección IVAM: del 
17 de desembre al 26 de gener a l’IVAM de València. 

 

Agenda Cultural                              desembre 

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 


