XV Escola de Joves Sindicalistes Ángel Rozas

8 I 9 de setembre

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 8 i 9 de setembre al Masnou
(Maresme).

Aquest any l'escola porta per títol "Per un sindicat més jove, EMPODEREM-NOS!", i el tema
principal de l'escola és la lluita sindical com eina per combatre la precarietat que actualment
estem vivint.
El jovent d'avui en dia continua sent el col·lectiu més afectat, continua sent un dels col·lectius
més precaritzat dins del mercat laboral, se segueix la mateixa dinàmica que hem anat vivint
durant aquests darrers anys. La gran temporalitat, les dobles escales salarials, els contractes de
pràctiques i beques que aprofiten empreses per substituir i abaratir llocs en són uns quants
dels seus exemples.

El sindicat és un element clau en la lluita contra la precarització, és molt important veure la
seva utilitat i l'acció sindical i la negociació col·lectiva com una eina de recuperació de drets i
millora del mercat laboral i l'estat de benestar. Hem de tenir en compte que hi ha un futur
molt incert en el que hi pot haver una gran destrucció de llocs de treball a causa de les noves
tecnologies.
Veure'm i analitzarem el sindicat des de dins per veure el seu funcionament per poder ser més
forts per combatre aquests canvis de realitats que estem vivim i que han d'arribar.

Salut i lluita!
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Programa XV Escola de Joves Sindicalistes Ángel Rozas

”Per un sindicat més jove, EMPODEREM-NOS!”
DIVENDRES 8

DISSABTE 9

9:30-10:45
Canvi tecnològic i canvi social:
efectes de la indústria 4.0
 Bernat Villarroya
10:45-11:00
11:00-12:15

Pausa
Recuperació del drets perduts
 Aina Vidal

12:15-13:30
Sindicalista de referencia i
acció sindical.
 Lalo Plata
13:00-15:00
15:00
16:30

Dinar
Acreditacións
Presentació

16:50-17:00
17:00-18:15

Feminisme i sindicat; cosificació de la dona.
 Montse Sanahuja
 Alba Garcia
18:15-18:30
18:30-19:45

Pausa



19:45-20:00
20:00-21:30
21:30

Joves i precarietat
Romina Garcia
Lliure
Sopar
Debat informal amb
Javier Pacheco

Taller Joves i sindicat
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Com arribar?
L’alberg es diu J.M. Batista i Roca i l’adreça és Av. Srs. Cusí i Fortunet, 52 - El Masnou
Telèfon: 93 555 56 00

A peu des de l'estació de tren d'Ocata prendre el carrer del Dr. Agell i continuar per l'avinguda
del Senyors Cusi i Fortunet fins a trobar l'alberg.
Des de Barcelona :
Amb cotxe: C 31 Sortida 218 Mataró per N II, a l'arriba al Masnou, entrar en El Masnou - Ocata
2.5 km Continuar per: N-II(1.9 km) Girar a l'esquerra: C/ Dels Capitans Comellas (0.2 km) Girar
a l'esquerra: C/ D'en Fontanills (<0.1 km) Girar a la dreta: BV-5026 / C/ del Doctor Agell (0.3
km) Continuar per: BV-5026 / Av. Dels Senyors Cusí I Fortunet (0.2 km)
Amb tren: Rodalies Renfe: Línia R1.
estació d'Ocata.

