XIV Escola de Joves Sindicalistes Ángel Rozas

30 de setembre i 1 d’octubre

Benvinguts i benvingudes,
Un any més et convidem a participar a l’Escola de joves sindicalistes Ángel Rozas, que es
tracta d’una escola de formació dirigida per joves i per a joves. En aquest cas, serà una trobada
de dos dies on analitzarem el que pensen els joves sindicalistes de la seva organització i
contribució dins la pròpia entitat. Es durà a terme els dies 30 de setembre i 1 d’octubre a
Coma-ruga (Baix Penedès).
Aquest any l’escola porta per títol “la teva força, la nostra energia”, i el tema principal de
l’escola és com ens volem organitzar els joves dins el sindicat, és a dir, reflexionarem sobre
quin seria el model ideal d’organització sindical que hauríem d’interioritzar els joves, així com
buscaríem quines són les opcions més adients per arribar al jovent de la societat actual.
El jovent d’avui en dia continua sent el col·lectiu més afectat per la falta de feina, fet al que
s’ha d’afegir que un cop aconseguim entrar dins el mercat de treball, ho fem en els llocs més
precaris. Per si això fos poc, els joves treballadors som contractats en pitjors condicions
laborals que la resta, ja que accedim mitjançant contractes directament precaritzadors pensats
única i exclusivament per a joves com pot ser el mal ús dels contractes de pràctiques i beques,
que substitueixen i abarateixen llocs de treball i/o l’existència de les dobles escales salarials,
entre d’altres. De mica en mica, la societat està interioritzant aquestes brutals diferències
entre col·lectius socials, sense adonar-nos de que aquests mateixos factors són els que no
deixen que els joves puguem viure amb plenitud, ja que no tenim ni l’oportunitat d’emanciparnos ni de poder créixer de manera individual i familiarment. La temporalitat és una
característica comuna en la majoria de llocs de treball ocupats pel jovent, factor que
contribueix a dificultar l’organització dels treballadors dins de l’empresa, ja que deixa poc
marge a l’aparició d’aquest sentiment identificatiu amb la resta de companys i companyes que
al cap i a la fi, és el principal motivador de la lluita sindical.
Per parlar sobre tot això i per buscar possibles solucions et convidem a l’Escola Àngel Rozas
2016, el futur de la situació actual només passa per un sindicat més jove, organitzat i una
societat més justa!
Salut i lluita!
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Programa XIV Escola de Joves Sindicalistes Ángel Rozas

”La teva força, la nostra energia”
Divendres 30

Dissabte 1

9:30
11:00

Anàlisi de la nova situació política
- Laia Ortiz, ICV
- Aina Vidal, ECP

11:00
12:00

Seccions Sindicals en conflicte
- TMB
- Ensenyament
- Dominon

12:00-12:15
12:15-13:30

PAUSA
Seminari
Dret al treball. Composició actual i
perspectives de futur

13:30-15:00
15:00-17:00

DINAR
Taller Pregunta’m
Taller on qüestionarem l’organització
dels joves dins del sindicat

17:00
18:30

(*) Seminari
Canvi tecnològic i canvi social:
efectes de l’industria 4.0 sobre el
treball i les relacions socials

18:30-18:45
18:45
20:45

PAUSA
Taller Comunicació
Com expressar-nos en el context
actual
(Pol Fuentes)

20:45 -21:00
21:00-22:20
22:30-23:00

LLIURE
SOPAR
Documental
Ni doblegats ni domesticats

23:00

Barra oberta + Debat amb
Joan Carles Gallego
FESTA
(*)Les acreditacions comencen a les 16.30h.
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Com arribar?
L’alberg es diu Santa Maria del Mar i l’adreça és Avda. Palfuriana 104, 43880 Coma-ruga.
Telèfon: 977 68 00 08

A PEU des de l’estació de tren de Sant Vicenç de Calders agafar el carrer dels Ocells. Un cop
creuat el túnel que us durà a l’altra banda de les vies del tren, seguir per l’avda. Parlament de
Catalunya (direcció est) i gireu el primer carrer a la dreta, que serà el carrer Nens del Vendrell.
Quan arribeu a la rotonda, agafeu la segona sortida direcció carrer Santa Otilia, que us durà a
una nova rotonda on haureu d’agafar de nou la segona sortida direcció avda. Diagonal.
Caminats dos carrers, gireu de nou a la dreta per arribar a l’avda. Palfuriana, el vostre destí ha
de ser aquí mateix.
AMB COTXE: (Des de BARCELONA amb la Ronda Litoral B-10) Agafa la sortida 19 fins la B20/C-32, direcció Aeroport; Incorporat a la C-32; Prem la sortida 3 cap a TV-2127, direcció El
Vendrell Sud/Sant Salvador; Continua per la Carretera de Sant Salvador/TV-2127 fins l’ Av.
Palfuriana a Coma-ruga.; A la rotonda, surt per la primera sortida direcció Carretera de Sant
Salvador/TV-2127; Gira a la dreta fins a Avda. Palfuriana.
Més alternatives: carretera: N-340, C-31. Autopista: cruïlla d'autopistes AP2, AP7, C-32 sortida
de Coma-ruga-El Vendrell
AMB TREN: Rodalies Renfe: línia R2 (Estació de França – St. Vicenç de Calders/Vilanova) i R4
(Terrassa/Manresa – St. Vicenç de Calders/Martorell), a 1,5 km de l’alberg.
AMB AUTOBÚS: Línia Barcelona - Coma-ruga i Línea Igualada-Manresa-Tarragona, la parada
més propera està a la N-340 a 1,8 km de l'alberg.
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