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DETALL SOBRE EL Xé CONGRÉS DE LA CGT DE CATALUNYA
Dia 11 (divendres)a la tarda:
Tenim previst que les delegacions s‘acreditin a partir de les 3 de la tarda
amb la finalitat de que a les 4 puguem començar la inauguració del Xé
Congrés de la CGT de Catalunya.
Seria de molt gran ajut poder tenir el nom de les delegacions abans de
dijous.
Finalitzarà a les 8 de la tarda.
Dia 12 (dissabte)
Matí a partir de les 9 del matí es pot reprendre les sessions fina a les 8
del vespre.
Dia 13 (diumenge)
La jornada serà per el matí a partir de les 9 i fins les 14 hores.
Intendència:
Està aparaulat amb la cafeteria-restaurant del mateix Tecnocampus que
puguin servir-nos dinar del dissabte, el preu està en 8,5€ per menú.
No obstant necessitarem saber el mateix divendres qui te intenció de
dinar en el propi Tecnocampus, que no esta lluny del centre de Mataró
però els deu minuts a peu no els hi treu ningú.
Hem considerat que tant el sopar del divendres com el del dissabte les
delegacions trobaran els recursos apropiats.
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Sobre la pernoctació a Mataró, podem dir-vos que en el mateix
Tecnocampus i davant mateix del edifici a on es celebrarà el Xé Congrés
hi ha un hotel Ibis del que podem facilitar telèfon 937562300 i correu
electrònic: h6409@accor.com
El preu que ens varen oferí es similar al que consta a la web. Com
tampoc podíem assegurar habitacions no vàrem fer mes gestions, no
obstant els preus ofertats son a continuació i ens els aplicaran fen
menció a la reserva que es ver per participar al Congres de CGT al
Tecnocampus.
58€ la habitación individual, desayuno incluido
63€ la habitación doble, desayunos incluidos
0.50€ tasa turística por persona y noche.

Per arribar al Tecnocampus que es a la entrada de Mataró per la N-II, a
mes del vehicle propi es pot arribar per tren fins a l’estació de RENFE de
Mataró i des de la estació caminant hi ha 1,2 Km. Es a dir 15 minuts a
peu per la N-II tornant a Barcelona.

Ens veiem al Tecnocampus al divendres a les 15 hores.
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