Guia del delegat i de la delegada
Benvinguts i benvingudes
al 15è Congrés de la UGT de Catalunya
En aquesta breu guia trobareu algunes dades bàsiques
del Congrés, com són la programació, els hotels dallotjament
o els horaris de lautobús llançadora fins al Centre Cultural.
Si necessiteu més informació o teniu cap dubte, us podeu
adreçar al Punt dInformació de la UGT de Catalunya
o a qualsevol company o companya dOrganització.
Estem a la vostra disposició.
Us convidem a visitar les dues exposicions que hem preparat:
una sobre els cartells dels congressos de la UGT de Catalunya
i una altra de Sindicalistes Solidaris.
També us animem a participar a les xarxes socials amb les
etiquetes #congresugt i #somugt, compartint les vostres
fotos i comentaris del Congrés. A Twitter, si ens mencioneu
(@ugtcatalunya), compartirem els vostres missatges.
Bona feina i bon Congrés!

congres.ugt.cat
G www.facebook.com/ugtcatalunya
U @ugtcatalunya
#somugt #congresugt

Rambla dÈgara, 340, Terrassa

Programa del Congrés

Punt dInformació i estands

Dimecres, 6 dabril

Tal com entreu al Centre Cultural, pujant les escales a la dreta,
trobareuel Punt dInformació de la UGT de Catalunya
i diversos estands dempreses col·laboradores.

9.30 h. Acreditacions
10.30 h. Obertura del Congrés
Intervencions institucionals
Presentació de linforme de gestió,
a càrrec del Secretariat Nacional de Catalunya

Exposicions

16 h. Presentació de linforme de gestió del Comitè Nacional,
Comissió de Control Econòmic,
Defensor de lAfiliat i Síndica del Delegat
Debat i votació dels informes de gestió

Just al davant del Punt dInformació hi trobareu lexposició
«Les nostres veus, les nostres imatges», un recull dels cartells
i lemes dels congressos de la UGT de Catalunya.
I a la sala del costat de lAuditori sha instal·lat
lexposició de Sindicalistes Solidaris
«Cooperació sindical: solidaritat i compromís».
Us convidem a visitar-les!

Dijous, 7 dabril

Allotjament

9.45 h. Debat de les ponències

Hotel Don Cándido
Rambleta del Pare Alegre, 98, Terrassa
93 733 33 00

14 h. Dinar (a la planta -1)

9 h. V Trobada Internacional de Líders Sindicals
a Mas Freixa, al Parc de Sant Jordi
14.30 h. Dinar (a la planta -1)
16.30 h. Plenari: debat i votació de les ponències
Presentació i votació de candidatures
al Secretariat Nacional de Catalunya i altres òrgans
17 h. Signatura de la Declaració de Terrassa
(delegació Internacional) a Mas Freixa, al Parc de Sant Jordi
20 h. Concert de jazz
a càrrec del grup Xavier Castillo Quartet (a la planta -1)
23 h. Festa Avalot a la Faktoria dArts (c. de la Rasa, 64-66)
Divendres, 8 dabril
10 h. Cloenda del Congrés
Proclamació del resultat de les votacions de les candidatures
Mocions durgència
Intervencions institucionals
Intervenció del secretari general de la UGT
Intervenció del secretari general de la UGT de Catalunya

Hotel Terrassa Park
Avinguda de Santa Eulàlia, 236, Terrassa
93 700 44 00

Autobús llançadora i pàrquing
Des dels hotels sortirà un autobús llançadora per traslladar els
delegats i delegades fins al Centre Cultural
el matí dels dies 7 i 8 dabril amb els horaris següents:
9.45 h Sortida de lHotel Terrassa Park
10 h Sortida de lHotel Don Cándido
El pàrquing per als cotxes està situat a la plaça de Lluís Companys.

