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Vet aquí algunes informacions pràctiques i enllaços d’utilitat pels qui
vingueu a la Universitat d’Estiu
El telèfon de contacte amb la Universitat serà el següent: 646691794
Estarà disponible des d’avui mateix fins el 23 d’agost. Serà el número de
referència per contactar amb l’organització de l’esdeveniment i en cas d’haver
de resoldre qualsevol incidència o contratemps, així com per poder contactar
amb algun participant en cas d’alguna emergència.
A els/les participants que dormin en cavanes o lliteres se’ls proporcionaran
llençols i mantes. Els que elegeixin tenda hauran de portar tots els elements
d’acampada.
El programa complet de la Universitat estarà disponible al web:
http://anticapitalistas.org/spip.php?article30500
Sobre el lloc on se celebrarà l’esdeveniment. Puerta del Campo:
http://www.puertadelcampo.es/
Fotos de les instal·lacions:
http://www.puertadelcampo.es/instalaciones.php?IDG=408
http://www.puertadelcampo.es/instalaciones.php?IDG=409
http://www.puertadelcampo.es/instalaciones.php?IDG=410
Desplaçament a la Universitat d’Estiu
Des de cualquier punto de l’Estado espanyol hi ha diverses possibilitats
d’arribar a Madrid, autobús, tren, avió.
Des de Madrid:
1.- Ave Madrid-Segovia i recollida a l’estació Ave-Segovia. En trens Avant i
Intercity en 28' de viatge. Preu 25,40€ I/V.
Horaris Ave Madrid-Segovia: http://www.renfe.com/viajeros/index.html
2.- Bus Madrid-Segovia i recollida a l’estació de busos Segovia. Empresa
“La Sepulvedana”. Intercambiador de Moncloa (actualment de P. Pio, però està
previst canvi a Moncloa a partir de l’1 d’agost). Temps de viatge 1h15/1h.30.
Preu 16,40€ I/V.
Horaris Bus Madrid-Segòvia:
http://www.lasepulvedana.es/pdf-lasepulvedana/HorariosMadridSegoviaJUL2014.pdf
Aquests horaris poden patir alguna modificació deguda al trasllat de
l’intercanviador a partir de l’1 d’agost.
Horaris de recollida d’estacions d’AVE i bus a Segòvia:
Horaris recollida Estació AVE Segòvia
Dimarts-Dimecres-Dijous-Divendres-Dissabte
10.20 10.20
12.05 12.05
13.00 13.00 13.00
16.50 16.50 16.40
18.10 18.10 18.10
19.50 19.50 20.20

22.05 22.05 22.05
Horaris recollida Estació Autobusos Segòvia
Dimarts-Dimecres-Dijous-Divendres-Dissabte
10.30 10.30
12.20 11.50
13.20 13.20 13.25
17.00 17.00 16.25
18.20 18.20 17.55
20.00 20.00 20.00
22.15 22.15 22.15
3.- Coche propi: A 8 Km. de Segòvia i a 3 Km. de la Granja.
Adjuntem coordenades i l’enllaç per a google-maps de la VI Universitat d’Estiu,
un cop dins del mapa es pot acostar per definir bé el recorregut
Google
maps:
https://maps.google.es/maps?q=40.90213,+4.04033&hl=es&ll=40.902128,4.040329&spn=0.009845,0.01929&sll=40.396764,Coordenades per navegador: 40°54'07.7"N 4°02'25.2”W
Pàgina Web Puerta del Campo
http://www.puertadelcampo.es/
SCL Puerta del Campo
Carretera de Riofrío Km. 1,3
40100 - San Ildefonso. Segovia

