
SIMPATITZANTS D’UNITAT PROGRESSISTA DE L’ONCE. 
Tots som U P. Tots fem ONCE.



Els simpatitzants contribuïm a aquesta realitat plural 
de la qual es nodreix U P per la nostra diversitat d’orígens, 
mentalitats i punts de vista, que enriqueixen l’esperit democràtic 
del Grup.



Simpatitzant QUI? Persones no afiliades a l’ONCE que defensen l’ideari d’U P, que militen en els principis d’Unitat, Progrés, Igualtat, Solidaritat, 
Participació i Independència per al bon govern de l’ONCE, la seva Fundació i ILUNION. Simpatitzant PER A QUÈ? Per a contribuir a la millora de l’ONCE amb les meves idees i suggeriments. 
Per a participar en la vida quotidiana d’U P. Per a fomentar la convivència entre els col·lectius de l’ONCE, la seva Fundació i ILUNION. 
Representació dels Simpatitzants: Congrés. 2 Representants a l’ Executiva Estatal. Fins a 2 Representants al Comitè Territorial. Assemblea d’Agrupació. 
Fins a 2 Representants a l’Executiva d’Agrupació. Simpatizant COM? Només omplint un qüestionari, i quan ho desitgi puc aportar una quota que serà sempre voluntària. 
Simpatizant PER QUÈ? Perquè m’identifico amb: 1. VALORS ESSENCIALS D’U P: Protecció dels afiliats i persones amb discapacitat. Igualtat i no discriminació. 
Autonomia personal per a una realitat independent i inclusió social. Solidaritat amb el moviment associatiu de les persones amb discapacitat. 
2. PRINCIPALS FINALITATS I OBJECTIUS: Defensa de la unitat Institucional de l’ONCE i la seva Fundació. 
Reivindicar per a l’ONCE l’autonomia i estabilitat financera necessària per complir les seves finalitats. Donar suport a un model que potenciï els valors del pluralisme, 
lliure expressió d’idees, la informació plena i la participació activa dels col·lectius implicats. QUINS DRETS TINC? Participar en tots els actes oberts, tant centrals com els organitzats a l’Agrupació. 
Prendre la paraula en les reunions obertes. Rebre formació en principis, valors i activitats de l’associació. Mantenir contactes regulars amb altres simpatitzants. 
QUINES RESPONSABILITATS TINC? Compromís amb les finalitats i objectius de l’associació. Ajustar-me a les normes estatutàries. No pertànyer a una altra associació contrària als objectius d’U P. 
Treballar coordinadament amb els òrgans de govern d’U P. Col•laborar amb l’associació quan es requereixi la nostra participació activa.



UNITAT PROGRESSISTA DE L’ONCE. 
Carrer San Bartolomé, 6. 1º A. 28004 Madrid. 
Telèfons: Noranta-u, tres zero vuit, cinc cinc, sis vuit, 
i noranta-u, tres zero vuit, cinc set, tres set. 
Email Secretaria Permanent: central arrova unidad progresista punt org. 
Email Revista Progrés: progreso arrova unidad progresista punt org. 
Email la Veu del Venedor: la voz del vendedor arrova unidad progresista punt org. 
Web: www punt unidad progresista punt org. 
Whatsapp: Sis zero vuit, vuit nou set, set zero tres. 
Twitter: arrova U P guió baix ONCE. 
Facebook: Unidad guió mitjà Progresista.

mailto:central@unidadprogresista.org
mailto:progreso@unidadprogresista.org
mailto:lavozdelvendedor@unidadprogresista.org
http://www.unidadprogresista.org/web/
https://twitter.com/up_once
https://es-es.facebook.com/Unidad-Progresista-742745335740568/
http://www.unidadprogresista.org/web/Pages/DetalleDescarga.aspx?IdDescarga=371
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