Objectiu general de l’Escola
Reflexionar i generar opinió sobre els models actuals
de producció, energètic i de consum dels països més
desenvolupats i la manera com estan afectant el canvi
climàtic.

Objectius específics

“OCUPACIÓ/ECONOMIA
SOSTENIBLE,
EL
PRESENT AL PV”.

-

Identificar la necessitat d'un canvi de model de
consum/producció

per

a

aconseguir

la

sostenibilitat ambiental.
-

Conéixer, en l'àmbit del PV, les mesures previstes
per a una transició ecològica que comporte justícia
social.

-

Dijous, 16 de setembre
9.00 h
Café.
9.30 h a 10.00 h
Acreditacions.
10.15 h a 10.30 h
Inauguració i presentació. Manuela Pascual
responsable de Formació PV.
10.30 h a 12.00 h
Ponència: “Nou model de producció, consum
sostenible” a càrrec de José Vicente Soler.
Director general d’Economia Sostenible PV.
Col·loqui.
12.00 h a 12.30 h
Descans.
12.30 h a 14.00 h
Ponència: “Transició justa en el medi ambient” a
càrrec de Paula Tuzón. Secretària autonòmica
d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica PV.
Col·loqui.
14.00 h a 16.00 h
Dinar.
16.00 h a 17.30 h
Ponència: “Convenis de transició justa en
l’ocupació” a càrrec d’Enric Nomdedéu.
Secretari autonòmic d’Ocupació i director
general Labora.
17.30 h a 19.00 h
Treball de grups.

Identificar la participació sindical en els processos
dels convenis de transició justa.

-

Valorar i comprometre iniciatives sindicals

Divendres, 17 de setembre
9.30 h a 10.30 h
Ponència: “Transición energética vista desde CCOO” a
càrrec de Jesús Crespo. Responsable del sector
d’Energia de la Federació Indústria CCOO Estatal.
10.30 h a 12.00 h
Ponència: “Papel del sindicato en la transición
ecológica” a càrrec de Mariano Sanz. Responsable
confederal CCOO de Medi Ambient i Mobilitat.
12.00 h a 12.30 h
Descans.
12.30 h a 14.00 h
Treball de grups:
Pla de acció. Disseny estratègies.
13.30 h a 14.00 h
Cloenda Escola. Ana M. García secretària general
CCOO PV.
14.15 h
Dinar.
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