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CIRCULAR NUM 6 
ALLOTJAMENT IX CONGRÉS 

 
El IX Congrés de la CGT de Catalunya el farem a la Universitat de Lleida (UdL). El dia 5 la 
inauguració al Rectorat (Rambla d’Aragó) i el desenvolupament els dies 6 i 7 al Edifici 
Emblemàtic del Campus de Cappont. 
Ja es poden fer les reserves per l’allotjament. Hem reservat lloc a quatre establiments amb 
característiques diferents en quan a preus i condicions. Tres situats a prop de les seus del 
Congrés, i del Casc Antic de la ciutat i un una mica més lluny però no excessivament. 
Per fer les reserves cal omplir el full de reserva que s’adjunta al e-mail, i fer el ingrés del import 
resultant en funció de l’opció escollida. L’ingrés s’ha de fer al compte corrent: 
 

F. I. de CGT Lleida 
 

2100 – 0511 – 62 – 0200190687 
 
Feu constar clarament el nom del Sindicat 
Envieu el full de reserva per correu electrònic a : lleida@cgtcatalunya.cat  
Comprovades les dades os retornarem la confirmació de la reserva. 
No creiem que tinguem problemes d’allotjament, però seria important fer les 
reserves abans del dia 20 de gener. 
 
L’oferta es la següent: 
 
 

1 Alberg – Residència Sant Anastasi 
Rambla d’Aragó,  11 25003 Lleida Tlf. . 973.266.099 

Característiques 
* Habitacions de 4 places. El bany compartit al exterior. (Una de las habitacions te el bany al interior) 
 

Preus- Persona/Nit – IVA Inclòs 
Esmorzar inclòs Per  persona i nit bany compartit 14,40 € 
Esmorzar inclòs Per persona i nit bany habitació (1 

habitació) 
17,55 € 

Comentaris 
* Molt a prop del Rectorat i a prop del Campus de Cappont 
* Fa de residència d’estudiants i per això només disposa de 9 habitacions per transeünts. (36 places) – 
No reserven amb temps per la qual cosa si demaneu aquesta opció d’allotjament, quedarà pendent 
de confirmació de si els hi queden places. Aproximadament fins al 10 de gener ens poden assegurar 
les nou habitacions.  
 



 
2 Hostal-Residència Mundial  

Plaça Sant Joan, 4 25007 Lleida Tlf. . 973..242.700 
Característiques 

* Habitacions individuals i dobles. Amb bany, TV , Wifi.... 
* Aspecte antiquat i no gaire adaptat per exigències de mobilitat. 

Preus Habitació/Nit (IVA inclòs) 
Esmorzar optatiu Habitació Individual 23,76 € 

2.- o 3.- € Habitació Doble 38,88 € 
Comentaris 

* Fa de residència d’estudiants i per això només disposarem d’un nombre limitat d’habitacions – Per tant 
s’atendran les reserves per estricte ordre de arribada.  
 
 

3 Hotel Ramon Berenguer  IV ** 
Pl. Berenguer IV, 2 25007 Lleida Tlf. . 973.237.345 

Característiques 
* Habitacions individuals, dobles, triples i quàdruples. Amb bany, TV  
* Antic però reformat fa relativament poc 
* Al costat de l’Estació de Trens 

Preus Habitació/Nit (IVA inclòs) 
Habitació Individual 42 € 
Habitació Doble 45 € 
Habitació Triple 70 € 

 Esmorzar optatiu 
7.- € 

per persona 

Habitació Quàdruple  80 € 
Comentaris 

Es el que està més lluny (17-20 minuts a peu. Hi ha parada d’autobús davant mateix de l’hotel 
 
 

4 Hotel Real *** 
Av. Blondel, 22 25007 Lleida Tlf. . 973.239.405 

Característiques 
* Habitacions individuals, dobles i triples. Amb bany, TV, Wifi.. 
* Modern. Molt ben situat  

Preus Habitació/Nit(IVA inclòs) 
Habitació Amb Esmorzar  Sense esmorzar 
Individual 62,06 € 55,64 € 
Doble 72,76 € 58,85 € 
Triple 100,58 € 80.25 € 

Comentaris 
* Excel·lent relació qualitat-preu 
 
 
Qualsevol dubta trucar al 639268721 (Rafel) 
 
LA COMISSIÓ ORGANITZADORA 


