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II Cursa pel Treball Digne: La lluita de l’Arnau 

En el marc de la Jornada Mun-
dial pel Treball Digne, convoca-
da per la Confederació Sindical 
Internacional cada 7 d’octubre, 
la UGT de Catalunya torna a 
organitzar la Cursa Solidària 

pel Treball Digne, enguany en 
la seva segona edició. 

Es tracta d’una acció per reivin-
dicar els drets laborals, però 
també té un objectiu solidari, 
enguany, els diners recaptats 
aniran a la “Lluita d’Arnau” i a 
la línia d’investigació que ha 
obert l’Hospital Sant Joan de 
Déu per la histiocitosi i el 
càncer infantil. La UGT de Cata-
lunya ha decidit destinar els 
diners que recapti a través de 
les inscripcions, així com 
d’altres aportacions que puguin 
realitzar els i les participants o 
les entitats col·laboradores, a 
projectes de suport social. Po-
deu trobar més informació so-
bre aquest projecte a la web 
http://www.lalluitadarnau.com/ 

La II Cursa Solidària pel Treball 
Digne tindrà lloc diumenge, 4 

d’octubre, a les 10 hores, a Pa-

rets del Vallès. El recorregut és 
de 10 kilòmetres, des del Pa-
velló Municipal d’Esports fins a 
les Pistes d’Atletisme. El preu 
de la inscripció és de 10 euros 
per a propietaris de xip, i de 12 
euros per a qui l’hagi de llogar. 
Si no sou corredors a les 10:05 
hores es realitza una Marxa Po-
pular de 5 km amb sortida i 

Us demanem que participeu i arribada des dels mateixos 
punts que la Cursa. 

Trobareu la informació i 
l’enllaç per realitzar les ins-
cripcions a http://

www.ugt.cat/cursa-solidaria-

pel-treball-digne/ i 
www.championchip.cat 

Els fons recollits es destinaran a 

la “Lluita d’Arnau” i a la línia 

d’investigació que ha obert 

l’Hospital Sant Joan de Déu per 

la histiocitosi i el càncer infantil   
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Promoure l’Ocupació a la Indústria Local 

Ajuntaments , agents socials i el 

Consell Comarcal del Vallès Ori-

ental impulsen el programa 

“Promoure l’Ocupació a la In-

dústria Local” per millorar la 

capacitat de 100 aturats/des del 

Vallès Oriental per trobar feina 

al sector del metall.  

El programa combina accions 

d’orientació, tutorització, for-

mació i  facilita la seva inserció 

laboral a les empreses. Estan 

adreçats preferentment a perso-

nes aturades majors de 45 anys i 

que portin més de dos anys a 

l’atur. 
Per inscriu-re’s cal adreçar-se al 

Servei Local d’Ocupació  o  a les 

Oficines del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental C/Ricomà,46, 

Granollers. Tel 938600702-

938601071.  

Arriba la 7a Trobada de Joves: Formació, intercanvi i oci!  

CURS HORES 
*Mecanització convencional, torn i fresa 100 

*Itinerari Soldadura 160 

*Electricitat industrial 150 

*Àmbit TIC i interpretació i disseny de 
plànols 

100 

*Àmbit TIC i atenció al client i tècniques de 
venda 

100 

 L'Avalot - Joves de la UGT de 

Catalunya, convida a tots els jo-

ves menors de 33 anys (o igual) 

a participar de la 7a Trobada de 

Joves que tindrà lloc els pròxims 

dies 23, 24 i 25 d'octubre. Els 

joves de les diferents federa-

cions, territoris, empreses, estu-

diants i aturats/ades posen en 

comú les seves inquietuds, in-

tercanvien experiències, es for-

mem i coneixen altres realitats 

amb l'objectiu de ser més efi-

cients i pràctics en el dia a dia. Si 

ets jove, si ets de l'AVALOT, si 

ets de la UGT, ets part de la tro-

bada! Per inscripcions adreçeu-

vos a l’enllaç: http://

www.ugt.cat/7a-trobada-de-

joves-delegats-i-delegades-de-la

-ugt-de-catalunya-i-lavalot/ 

 

 

Dret a permís retribuït votacions al Parlament de #Catalunya #27S  

 

 

 

Si voleu saber quins són els vos-

tres drets si el dia de les elec-

cions al Parlament de Catalunya 

coincideix amb la vostra jornada 

laboral, aquest és l’enllaç a la 

normativa 

http://www.ugt.cat/contenido/

uploads/2015/09/DECRETO-

PARA-ELCCIONES-27S-2.pdf 

ENS TROBARÀS A: UGT VALLÈS ORIENTAL 
C/ Esteve Terrades 30 GRANOLLERS 
Tel 93.870.42.58/93.870.47.02 
ugt@nom.ugt.org 
De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16 a 19,30h 


