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XXI Jornades Llibertàries CGT València 2019  Anarcosindicalisme, una finestra oberta al futur.  
del 9 al 13 de desembre al Centre Cultural Octubre, carrer Sant Ferran 12 

Reflexionarem sobre la nostra manera de fer un altre sindicalisme; un sindicalisme autònom i 
assembleari que cada dia està més present en els conflictes, que cada vegada promou i fins guanya 
moltes d'estes lluites obreres.  

També volem veure com s'incrementa la presència i incidència de l'organització en l'altre vessant 
del   compromís confederal amb la denúncia i l'activisme social. Com a sindicat d'arrel llibertària el 
camp de lluita de la Confederació General del Treball no és només el    laboral -que ho és i molt- sinó 
també el social. Ho ha sigut històricament (amb els seus ateneus, escoles racionalistes, grups naturistes, 
vagues de lloguers, biblioteques i revistes, etc.) i ho ha de ser ara amb la implicació i participació militant 
en les lluites per l'habitatge, les pensions, la sanitat i l'educació públiques, pel transport col·lectiu i 
ecològic, la igualtat de la dona, pels drets de les persones migrants i refugiades, per la protecció del 
medi ambient, etc. 

Del nostre passat, de la inquietant actualitat i d'un futur millor et convidem a pensar i debatre en les 
Jornades Llibertàries de 2019. 

www.cgtvalencia.org www.cgtpv.org 

ACTES DE LES JORNADES 
 
 
28 de Novembre 
 
Visionat de l’última obra de Ken Loach, «Sorry we missed you». 
La pel·lícula aborda la dramàtica realitat dels repartidors com a falsos 
autònoms. 
 

L’entrada serà lliure fins a completar l’aforament. 
28 de novembre de 2019 19:00 h  

Facultat de Ciències Socials 
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Divendres 29 de Novembre 

25 años de «Tierra y libertad»: la solidaridad internacionalista. 

L’entrada serà lliure fins a completar l’aforament. 
29 de novembre de 2019 19:00 h a 20:30 h. 

Sala Paraninf -- Centre Cultural La Nau 

Organitza: Fòrum de Debats, #Rosana Pastor, CGT Plataforma Familiars 
Fosses Paterna, Col.lectiu Al Alba 

 

 

 
 
 

Dilluns 9 de Desembre  
11.30 h. Inauguració de les Jornades amb la xerrada CGT davant els reptes de 
futur. 
Assemblea de delegats i d’afiliats. José Manuel Muñoz Póliz (Secretari General CGT), Ana Belén Martínez Villar (Secretària 
General CGT València) i Francisco Tomás Rodríguez Guerrero (Acció Sindical i Salut Laboral CGT). 
  

13.00 h. Presentació de l’exposició «L’exili de la llibertat». L’obra cultural del 
Moviment Llibertari a França, 1939-1975. Rafa Maestre, comissari de l’exposició. 
  

17.30 h. Projecció pel·lícula «Tierra y libertad» de Ken Loach. 
  
19.30 h. Debat 25 anys després de Tierra y Libertad. 
Emili Cortavitarte, professor d’Història i militant de CGT i de Procés Embat i amb Rosana Pastor, actriu. 
  
Dimarts 10 desembre 
18.00h. Mare Mortum, deshumanització al sud d’Europa. 
Xerrada amb debat. Iñigo Mijangos (President de Salvament Marítim humanitari), Ismael Furió (Secretari General de CGT 
Salvament Marítim), Manuel Capa (CGT Salvament Marítim). 
 

Dimecres 11 desembre 
18.00 h. Temes mediambientals locals 
Xerrada amb debat. Juan Ramón Ferrandis (Plataforma deDefensa del Ferrocarril de CGT), Joan Olmos (antiampliació Port), 
Julio Moltó (Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret). Moderador: Gregorio Rabadán (CGT-EMT). 
 

Dijous 12 desembre 
18.00 h. Ecofeminisme, Economia feminista. 
 Xerrada amb debat. Vanessa Álvarez (Red Ecofeminista), Ester Andrés, (área de Ecofeminismo en Valencia de Ecologistas 
en Acción), Moderadora: Ana Belén (Secretaria General de la Federación Local de Valencia y de FGV-CGT). 
  

Divendres 13 desembre 
17.00 h. Memòria històrica o repetició del passatXerrada amb debat. 
  
Presentació del llibre «Magdalenas sin azúcar» de Paco Arenas. 
  
Cecilio Gordillo (Comissió de Memòria Llibertària de CGT i coordinador de Tots els Noms), Núria Martínez (Associació per la 
Recuperació dels Desapareguts al Franquisme), Daniel Galán (president de familiars de la fossa 128 Paterna). Moderadora: 
Charo Arroyo (Coordinadora de la Comissió de Memòria Llibertària de la CGT) 
 

La Fundació Salvador Seguí organitza l’exposició «L’exili de la llibertat». L’obra 
cultural del MovimentLlibertari a França, 1939-1975 en la Biblioteca Pública de 
València Pilar Faus, del 2 al 27 desembre. 
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