
3r Encuentro Internacional.  El Escorial, 25 a 28 de enero 2018
www.3encuentrorsisl.wordpress.com 3encuentrorsisl@cgt.org.es

Info   6: Informativo geral         Barcelona,   de noviembre de 2017

Este documento pretende aportar respostas à maior parte das perguntas sobre a organização
do  encontro.  Não  deixem  de  escrever  para  3encuentrorsisl@cgt.org.es  caso  seja  necessário  algum
esclarecimento. E, por favor, já preencham o formulário de inscrição (ver Informativo 5, de 03/10/2017) para
que possamos conhecer as necessidades logísticas.

Quando
Começa ao meio-dia do dia 25 de janeiro e acaba ao meio-dia do dia 28 de janeiro de 2018.
Para poder começar os trabalhos na quinta-feira ao meio-dia, pedimos que façam todas as previsões para
poder estar no lugar do encontro até as 13 horas.
De 9h até 20:30h na sexta dia 26 e no sábado dia 27
De 9h até 13h no dia 28.

Onde
Casa Ejercicios San José; Av. Reyes Católicos Nº 12, El Escorial 28200 (Madrid)
https://goo.gl/maps/sHYCUjC6aak 
Da estação de trem ao lugar do encontro são 9 minutos a pé.
Haverá uma van para transportar as malas e as pessoas que precisarem.

Como chegar:
De trem tem que ir até a estação Madrid Chamartín e pegar ali a linha C3.
De  avião  o  aeroporto  mais  próximo  é  Madrid-Barajas.  http://www.aena.es/es/aeropuerto-
madridbarajas/index.html

A) Do Aeroporto até Madrid:
Para o metrô e ônibus, é necessário um Multi Card, que pode ser comprado em qualquer estação de metro por
€ 2,50. É necessário recarregar o cartão. Uma viagem custa € 1,50, mas você pode recarregar 10 viagens por
€ 12,20. O cartão não é pessoal e pode ser usado por mais de uma pessoa. 
Metro:
O metrô só opera no Terminal T2, mas há serviço de transporte (gratuito) entre os terminais.
No primeiro piso do T2 (Parada Aeroporto) pegar a linha 8 (rosa).
Termine sua viagem na estação de Nuevos Ministerios e ali é necessário ir para as linhas 6 ou 10.
O tempo de viagem ao centro de Madrid é de 45 minutos.
Clique aqui para ver um mapa oficial do metro - https://www.metromadrid.es/es/index.html 
Ônibus:
O ônibus 200 opera nos terminais T1, T2, T3 até o transporte (metrô, trem,...) da Avenida De América e o 204
opera no T4. Esses ônibus têm parada tanto na zona de chegada como na de partida de cada terminal.
Trem (Só do Terminal 4):
A linha C1 de trem vai do aeroporto do Terminal 4 até o centro da cidade. O trem para em
Chamartín, Nuevos Ministerios, Atocha, Méndez Alvaro, e Príncipe Pío.

B) Do Aeroporto de Madrid até El Escorial.
São 58 Km.
Ônibus
1. No aeroporto ir ao Metrô para ir até Nuevos Ministerios (Linha Rosa, L8)
2. sem sair do metrô ir para outra linha: indo até Moncloa (Linha Cinza, L6)
3. ali  é necessário pegar o ônibus da linha 661 ou a 664. Custa 4,50€. Demora uns 55 minutos e faz 10
paradas. Durante os dias de semana, opera das 06:55 até as 23:30 e reduz seus horários durante os finais de
semana.
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Trem
1. No aeroporto ir ao Metrô para ir até Nuevos Ministerios (Linha Rosa, L8)
2. sem sair do metrô ir para outra linha: indo até Chamartin (L10, azul)
3. Ali ir ao trem. A linha C3 (começa em Atocha) tem parada em Chamartin. A viagem demora ao redor de uma
hora e os trens operam nos dias de semana das 5:58 até as 23:27 h.
Um bilhete de ida e volta custa €10,00.
Clique  aqui  para  ver  os  horários  oficiais:  http://www.crtm.es/tu-transporte-publico/cercanias-
renfe/horarios.aspx

Alojamento
Trabalhamos com a previsão de que participarão umas 300 pessoas.
No mesmo edifício onde serão feitas as reuniões há 128 quartos duplos (logicamente podem ter uso individual)
e 26 triplos.
No total são 334 vagas: 256 em quartos duplos e 78 em triplos.
Por  isso  é  importante  indicar  no formulário  se  há  problemas  para  compartilhar  um quarto  ou  se  deseja
compartilhar explicitamente com alguém.
Para as pessoas que venham com um dia de antecipação há somente 34 quartos disponíveis.
Para o dia 29 teriam que ser, ao menos, 30 pessoas com aviso antecipado. Os preços seriam os mesmo que
durante o encontro

Custos
Inclui:
Jantar da quinta dia 25  /  café da manhã, almoço e jantar do dia 26  /  café da manhã, almoço e jantar do dia
27  /  café da manhã e almoço do dia 28  /  Alojamento nas noites dos dias 25, 26 e 27.

O custo total de tudo é de 170€ por pessoa.

É o desejo de nós que organizamos o encontro que a participação seja o mais extensa e plural possível. E
sabemos  do  esforço  pessoal  que  representará  para  todos  o  deslocamento  e,  mais  ainda,  para  muitas
organizações o esforço econômico.
Consideramos que não é correto que um grupo de sindicatos seja quem assuma a totalidade dos custos para
que não haja custo para o resto. Também não vemos como positivo que esses encontros sejam subsidiados
por organizações de estado. Cada um deve assumir seus próprios gastos e esforços.
Mas nós da CSP-Conlutas, Solidaires e CGT temos considerado pertinente prever alguns aportes especiais que
possam cobrir gastos que, realmente, para alguma organização seja impossível e não achamos apropriado que
por causa disso não pudessem participar.
Por isso nossas três organizações criaram um pequeno fundo comum e colocamos ao resto das organizações,
especialmente às europeias que partem de um menor custo de viagem, que considerem seu gasto para cada
pessoa  que venha em sua  delegação  nesses  170€ mais  uma quantidade  que  acreditam ser  conveniente
(orientação de um mínimo de 100€ ) para poder incrementar esse fundo comum solidário.
Pedimos que, desde já, nos indiquem que organizações podem assumir os próprios gastos e aportar alguma
coisa ao fundo e quais vão precisar de apoio econômico porque enquanto não soubermos com quanto de
fundo contamos e quantas pessoas precisam não poderemos saber como distribuí-lo.

Formulário de Inscrição (ver informativo 5)

Pedimos muito encarecidamente que preencham os dados do formulário de inscrição para que possamos ir
cobrindo todas as circunstâncias.
Por  favor,  preencha  o  formulário  individual  para  registrar:  Click  aquí  /  ici  /here :
https://goo.gl/forms/CAdpUwxvfkTeruwh2

Se já sabem se será de avião ou trem, mas ainda não têm o bilhete, indicar como dia 01/01/2018 e colocar
0:00h. Assim que comprar o bilhete por favor nos comunicar.
como hora 00:00. Nos avisem da data exata no momento que comprarem o bilhete.
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