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verses sobre el IX Congrés de la CGT de Catalunya: seu, programa, allotjaments, servei de guarderia, act

1. SEU DEL CONGRÉS

El IX Congrés de la CGT de Catalunya el farem els dies 5, 6 i 7 de febrer de 2010 a la Universitat de Lleida
(UdL). Per raons d'ocupació les tres jornades no es faran al mateix lloc. Així es que el programa serà el següent:

1ª Jornada.- Dia 5 a les 16:00 hores fins a les 19:00 aproximadament a la Sala d'Actes del Rectorat de la UdL.
Plaça Victor Siurana, 1:

Rebuda - Recepció de les delegacions, convidats i assistents en general

Inici del Congrés, nomenament de la Mesa. Nomenament de les Comissions.

Salutacions a les persones i Organitzacions convidades.

2ª Jornada - Dia 6 a les 09:00 hores fins les 20:00 hores aprox. a la Sala d'Actes del Campus de Cappont (Edifici
Emblemàtic), Carrer Jaume II 73:

Desenvolupament propi del Congrés

3ª Jornada - Dia 7 a les 09:00 hores fins les 13:30 aprox. al mateix lloc que la segona jornada: Sala d'Actes del
Campus de Cappont (Edifici Emblemàtic), Carrer Jaume II 73:

Continuació dels punts pendents, si fa el cas.

Cloenda

2. DINAR SEGONA JORNADA

La Segona Jornada, es la més intensa respecte del debat i treball i per tant hem contractat el dinar al mateix campus
de Cappont Al Bar-Restaurant de la UdL. El preu es de 9 Euros i els tiquets els vendrem a la recepció de les
delegacions i la mateixa jornada del dinar (6 de febrer a les 14:30 hores aprox.) Ens sembla la millor opció per
l'agilitat del comici però ens em compromès a 150 menús pel que demanem que tothom s'apunti.

3. SERVEI DE GUARDERIA

Alguns Sindicats ens han demanat organitzar Servei de Guarderia per tenir cura de la canalla que acompanyi als
delegats i delegades. Estaria be que quan confirmeu l'assistència (per exemple al demanar l'allotjament) digueu si
portareu nenes i nens petits, per fer una previsió més acurada. De tota manera compteu amb el servei.

4. RUTES VEHICLES - RENFE (BONO DESCOMPTE)

Us adjuntem a aquesta circular un "BONO-DESCOMPTE" (30 % de rebaixa) per aquelles i aquells que vingueu i/o
marxeu amb tren. Només l'heu d'imprimir i presentar a la taquilla de RENFE al comprar el bitllet. Val des de el dia
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3/2/10 al 9/2/10. Ens ho ha facilitat Turisme del Ajuntament de Lleida.

Per tots i totes en general, us adjuntem un plànol en pdf que recull els punts importants del Congrés (la Federació de
Lleida, les Seus, els hotels les estacions i els aparcaments gratuïts.

El millor -de tota manera- es que consulteu el enllaç que mostrem a continuació i que té quasi tota la informació que
necessitareu. Marcant sobre de les icones dels logotips, teniu dades complertes del lloc i estarà actualitzada:

http://
maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&msa=0&msid=108330240088323316535.0004634448454816a4e16&ll=4
1.611592,0.620556&spn=0.016043,0.032187&z=15&source=embed

5. SETMANA DE JORNADES DE DEBAT A LLEIDA

Durant la Setmana del 1 al 6 de febrer un grup de companyes i companys de la Federació Intercomarcal de Lleida
-coordinats per la secretaria d'Acció Social, la de Formació i alguna Organització propera al nostre tarannà- han
preparat un seguit d'actes per a donar més presència al Congrés de la CGT de Catalunya a les Terres de Lleida.

Tindreu més informació puntual però un tast us el oferim a continuació:

*De l'1 al 8 de febrer.

Exposició 25 anys de CGT. A la Biblioteca Pública.

Exposició sobre la repressió al moviment llibertari. Al local de la CGT de Ponent.

* Dilluns 1 febrer

20h.- Xerrada: Les lluites dels i les treballadores.
Lloc: Local CGT

* Dimarts 2 febrer

20 h.- Taula rodona sindicats i món laboral.
Lloc: Local CGT

* Dimecres 3 febrer

20 h.- Xerrada: anarquisme i alliberament nacional.
Lloc: CSA La Maranya

* Divendres 5 febrer

20 h.- Presentació llibre "25 anys de CGT"
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Ponent: Mª Àngels Rodríguez. Presidenta Salvador Seguí. Presentació: Paco Núñez

Lloc: Biblioteca Pública

* Dissabte 6 febrer

21 h.- Sopar. Cargol Roig o CSA La Maranya.

23 h.- Actuació "Divide i Venceslau" + Actuació de Música en Directe.
Lloc: CSA La Maranya.

Cal remarcar que la conferència de la companya Maria Àngels Rodríguez serà al acabar la jornada d'inici del
Congrés a la Biblioteca Pública que està situada just al davant de la seu d'apertura. La Xerrada sobre el llibre dels
25 anys de la CGT, la presidirà una fotografia del company Eladio Villanueva (la terra li sigui lleu), que era el que
l'havia de donar.

Pel que fa al dissabte 6 el jovent de la Federació ha preparat un sopar i gresca per aquelles i aquells que demanin
marxa suplementària.

Per dubtes trucar al 639.268.721 (Rafel).
O bé mail a: lleida@cgtcatalunya.cat o comissio9congres@cgtcatalunya.cat

Comissió Organitzadora.
IX Congrés de la CGT de Catalunya.
Lleida 5, 6 i 7 de febrer de 2010
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