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CCOO de Catalunya se suma a la
commemoració del dia per l’alliberament
LGTBI, que se celebra avui, 28 de juny
El 28 de juny, CCOO de Catalunya ens sumem
a la commemoració del Dia de l’Orgull LGTBI i
refermem el nostre rebuig contra qualsevol
tipus de violència o discriminació contra el
col·lectiu LGTBI, tant en l’àmbit laboral com en
la societat en general. CCOO forma part de la
Comissió Unitària 28 de Juny, per l’alliberament
de lesbianes, gais, bisexuals, persones trans i
intersexuals. Dins d’aquest marc dona suport als
actes organitzats per la comissió en un any en
què se celebra el 50è aniversari de Stonewall,
quan la policia de Nova York va irrompre al bar
Stonewall Inn amb la intenció de tancar el local
i arrestar els clients. Aquell bar era freqüentat
per transsexuals, lesbianes, bisexuals i gais,
però també per persones de diferents races,
immigrades i marginades socials. La brutal
actuació policial va donar pas a una autèntica
revolta als carrers per part de la comunitat LGTBI.

Entre altres accions organitzades per la comissió,
CCOO fa una crida a participar a la manifestació
unitària prevista a Barcelona el dissabte 29 de
juny, que sortirà de la plaça de la Universitat
a partir de les 18.30 hores. La mobilització
finalitzarà amb una festa popular a la mateixa
plaça de la Universitat a partir de les 21 hores.
A la pàgina 4 d’aquest digital trobareu el manifest
de CCOO de Catalunya i en aquest enllaç trobareu
tota la programació i el manifest de la Comissió
Unitària 28 de Juny, de la qual forma part CCOO
de Catalunya.

MANIFESTACIO UNITARIA
A BARCELONA

DISSABTE, 29 DE JUNY
18.30 HORES
PLAÇA UNIVERSITAT
Manifest de CCOO a la pàg. 5

Terrassa acull el 9 i el 10 de juliol l’Escola
d’Estiu de CCOO de Catalunya, dedicada a
la comunicació i a les ‘fake news’
La 28a Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya se celebra a Terrassa,
concretament, a la Universitat Politècnica de Catalunya, els dies 9 i 10
de juliol, amb el lema “Comunicació, identitat, credibilitat i fake news”.
Les formes de comunicació d’una organització tenen una gran influència
en la seva identitat i credibilitat, i, al mateix temps, també serveixen per
reflectir els seus principis i valors. La comunicació sempre ha estat un
element molt important per a CCOO, però en el món actual les fake
news o notícies falses s’han convertit en un element que cal tenir en
compte, que pot tergiversar la nostra capacitat d’analitzar la realitat i que hem d’aprendre a identificar.
A l’escola participaran importants professionals de la comunicació, com Sílvia Sivera, João França,
Liliana Arroyo o Dolors Reig, entre d’altres, i es presentaran diferents experiències sindicals. També
estan programats tallers sobre gestió de perfils socials i sobre credibilitat i fake news.
Podeu trobar el programa de l’escola en aquest enllaç. La programació de la tarda del dia 10 de juliol
és oberta al públic en general.

editorial

Sempre la
vam creure
Finalment, el Tribunal Suprem ha sentenciat
que el que van fer els membres de La Manada durant els Sanfermines del 2016 va ser un
delicte de violació en grup amb l’agreujant
de vexació. A cadascun dels cinc membres
els han caigut quinze anys de presó, més dos
anys afegits per al personatge que va robar
el mòbil a la víctima.
Aquesta sentència
arriba tres anys
després de negacions i exculpacions d’uns fets
que estaven més
que provats per
a bona part de la
societat i, molt especialment, per a
les milers i milers
de dones que es van manifestar pels carrers
exigint justícia i dignitat per a la víctima. Una
noia que ha hagut de patir assetjament i intimidació mediàtica davant una sentència que
qualificava l’actuació de La Manada d’abús
sexual i de robatori d’un mòbil. La víctima
fins i tot va haver d’escoltar un dels jutges
del Tribunal Superior de Justícia de Navarra
demanar l’absolució dels cinc energúmens
perquè el que havia passat era una gresca
que ella havia permès i on s’ho havia passat
d’allò més bé. Una lliçó de masclisme judicial
en tota regla.
Amb la sentència del Suprem hi ha la sensació d’haver fet un pas endavant en contra
de la justícia patriarcal. Queda molt per fer i
reclamar, però aquesta sentència pot marcar
un abans i un després per avançar en la neteja de violadors, assetjadors i maltractadors
dels nostres carrers i de la nostra societat.
I és que nosaltres ho vam tenir clar i la vam
creure des del primer moment.

www.ccoo.cat
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Bon Conveni de la indústria de la
fusta de Barcelona

CCOO, sindicat majoritari al sector, ha signat el
Conveni de la indústria de la fusta per als anys
2018-2020, que afecta més de 12.500 treballadores i treballadors a la província de Barcelona.
L’acord arriba després de 18 mesos de negociacions i després que els treballadors i treballadores del sector no tinguessin cap increment
salarial des del 2014, a causa de la manca de
negociació en l’àmbit estatal. El conveni estableix increments salarials de l’1,2 % per a
l’any 2018, del 2,2 % per a l’any 2019 i del
2,6 % per a l’any 2020. D’aquesta manera,
a partir del 2020 el salari mínim del sector
serà superior a 19.300 euros anuals. També
s’estableixen importants avenços en matèria
de conciliació i millores en permisos i calendari laboral. A més, l’acord suposa culminar un
llarg procés d’unificació de categories a grups
professionals.

La Inspecció de Treball dona
la raó a CCOO en el salari dels
temporers

CCOO acull els dies 3, 4 i 5 de juliol la
Universitat Progressista d’Estiu de
Catalunya (UPEC) amb el lema
“El futur és un país estrany”
La quinzena edició de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) tindrà lloc
enguany a la seu central de CCOO, els dies 3, 4 i 5 de juliol. El lema és “El futur és un
país estrany” i s’ha construït a partir d’un text del mestre d’historiadors, Josep Fontana, al qual la UPEC retrà un homenatge en aquesta edició.
Els debats giraran al voltant de les identitats i també del darrer cicle electoral, les
conseqüències del judici als presos independentistes i les diferents propostes per a Catalunya i l’Estat. A la inauguració, hi participarà el secretari general de CCOO de Catalunya,
Javier Pacheco.
La conferència inaugural, “La justícia, entre Turquia i Dinamarca”, anirà a càrrec d’Anaïs
Franquesa, advocada i membre d’Irídia - Centre per a la Defensa dels Drets Humans, i la
conferència de cloenda, “La cultura, la primera de les sobiranies”, serà impartida per
Pere Camps, activista cultural i director del BarnaSants.
Altres ponents de les jornades seran Daniel Bernabé, Sara Cuentas, Gala Pin, Joan
Botella, Joan Manuel Tresserras, Gemma Ubasart, Miquel Iceta, Pere Aragonès,
Jéssica Albiach, Maria Sirvent, Patricia López, Elisa Beni, Joan J. Queralt, Miquel
Missé, Kim Jordan, Antonio Centeno, Xavier Domènech, Carmen Esteban, Sílvia Agüero,
Mimunt Hamido, Miriam Hatibi, Pablo Simón, Helena Castellà i Quim Arrufat.
Encara sou a temps de fer la inscripció a la UPEC i podeu consultar el programa sencer.

La Inspecció de Treball ha coincidit amb la interpretació de CCOO sobre la quantia i la fórmula per determinar el salari mínim interprofessional (SMI) dels treballadors i treballadores
coberts pel Conveni agropecuari de Catalunya
i el Conveni de recaptació, emmagatzematge,
manipulació i venda de fruites i verdures de
Lleida. CCOO es va reunir amb la Inspecció de
Treball de Lleida per posar en comú la manera com s’havia d’aplicar l’SMI als sectors
agrícoles, ja que la patronal de la fruita manifestava que l’SMI de 900 euros mensuals per
14 pagues no era aplicable als treballadors i
treballadores temporers amb menys de 120
jornades treballades. Finalment, la decisió de
la Inspecció dona la raó al sindicat i diu que
només hi ha un SMI, que és de 12.600 euros
anuals, i no hi pot haver discriminació entre
treballadores i treballadors fixos i eventuals.

CCOO, contra la demanda d’investigació a
directores i directors de centres educatius
per l’1-O
Un sindicat de policies ha demanat al Jutjat d’Instrucció número 7 de Barcelona que se citi, en qualitat d’investigats, 28 directores i directors de centres educatius on es van produir incidents durant la
votació de l’1 d’octubre del 2017. La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya critica que aquesta
denúncia és una nova utilització de l’escola en el conflicte polític que estem vivint a Catalunya, amb
la intenció de tirar més llenya al foc per evitar una solució negociada, en aquest cas, utilitzant les
direccions dels centres educatius. CCOO espera que aquesta demanda tingui poc recorregut jurídic,
però, en qualsevol cas, el sindicat es mantindrà expectant i es posa a disposició d’aquelles persones
que ho necessitin.
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La pujada del salari mínim ha beneficiat
158.600 persones a Catalunya
CCOO de Catalunya ha presentat un informe
que mostra els beneficis que està tenint a
Catalunya l’aplicació de l’augment del salari
mínim interprofessional (SMI), especialment
per als treballadors i les treballadores. Donem
un cop d’ull a les dades.
El salari mínim i l’ocupació
Des de la introducció de l’SMI l’1 de gener del
2019, s’han afiliat a la Seguretat Social més
de 100.000 treballadors i treballadores. L’atur
registrat i les dades d’ocupació confirmen que
l’increment de l’SMI està tenint un efecte positiu
net sobre l’ocupació i sobre el consum.
La pujada de l’SMI ha beneficiat 158.600 persones
a Catalunya, xifra que representa un 5,9 % de les
persones assalariades (1.213.000 a tot l’Estat).
De l’augment de l’SMI se’n beneficien les
persones treballadores, però també el consum i
el saldo fiscal públic, amb 521 milions d’ingrés
per cotització social suplementària a l’Estat.
Gairebé la meitat dels treballadors i les
treballadores que s’han beneficiat de l’increment
de l’SMI (el 46,4 %) arriben als 900 euros amb un
increment inferior al 10 %, i tan sols 1 de cada
4 gaudeix d’increments superiors al 20 %. Les
dones en surten més beneficiades que els homes
(elles, un 6,8 %, davant del 5 % d’ells), com
també les persones immigrades, el jovent, els
treballadors i treballadores amb nivells baixos de
qualificació i aquelles persones amb contractes a
temps parcial i temporals.
Quin és el salari mínim?
La quantia anual de l’SMI és de 12.600 euros.
La mensual és de 900 euros en 14 pagues o de
1.050 euros per 12 pagues. La quantia diària
és de 30 euros sense incloure descansos entre
setmana, vacances, diumenges i festius.
Per a aquells contractes per jornada de
treballadors i treballadores eventuals i
temporers, pels serveis a una mateixa empresa
que no excedeixin 120 dies, la quantia serà de
42,62 euros per jornada. Això inclou diumenges
i festius i la part proporcional de les pagues
extraordinàries, però no incorpora altres
descansos de la setmana ni les vacances.

La quantia per als contractes per hores de persones
empleades de la llar serà de 7,04 euros per hora.
Inclou tots els conceptes retributius, com la prorrata
de gratificacions extraordinàries, descansos
setmanals, diumenges, festius i vacances.
Per als contractes en pràctiques, encara que
el salari pugui reduir-se fins a un 40 % el
primer any i un 25 % el segon any, respecte
del salari establert per a un lloc de treball igual
o equivalent, queda garantida la percepció de
l’SMI, com a mínim.
Temps de treball
Aquest salari correspon a la jornada completa de
treball establerta en conveni, acord o contracte i,
si no, a la jornada màxima legal. No és correcte
aplicar l’increment de l’SMI per legitimar un
increment de la jornada.
Els complements que cal sumar a l’SMI són els
personals (antiguitat, idiomes, etc.); per treball
realitzat (torns, lloc de treball, nocturnitat,
penositat, assistència i puntualitat); els vinculats
a la situació i els resultats de l’empresa
(bonus, beneficis, comissions, gratificacions
extraordinàries); la compensació o retribució
extrasalarial (com a conseqüència de l’activitat
laboral, en virtut del conveni, acord o contracte:

transport, vestuari, dietes, indemnitzacions
per trasllat, prestacions de la Seguretat Social,
aportacions a plans de pensions d’ocupació), i el
salari en espècie.
Els complements que s’absorbeixen són el
plus de conveni o algun altre amb denominació
diferent que s’abonen amb caràcter general,
independentment de la persona, el lloc de treball
o els resultats de l’empresa, o la productivitat i
el rendiment de la persona treballadora. Aquests
complements sí que es poden tenir en compte a
l’hora d’assolir la quantia mínima de l’SMI i, per
tant, es poden absorbir i compensar per aplicar
l’increment corresponent a l’SMI.
També s’absorbeixen els complements que el
conveni o l’acord especifiqui que són absorbibles
o compensables.
Des de quan s’ha de cobrar?
L’actualització de les nòmines s’ha de realitzar
des de l’1 de gener del 2019. Les empreses hi
estan obligades. Se n’ha d’exigir el compliment
sense esperar a les adaptacions del conveni o
de les taules salarials. També s’ha de satisfer
l’SMI en les situacions d’inaplicació del conveni
col·lectiu. En cap cas no s’ha de cobrar un salari
inferior a 12.600 €/any.

Persones beneficiades per l’augment de l’SMI a Catalunya
Milers

Incidència dins del
col·lectiu

TOTAL

158,6

5,9 %

Homes

69,4

5,0 %

Dones

89,2

6,8 %

16 a 24

29,8

15,0 %

25 a 32

29,3

7,0 %

33 a 44

41,7

4,4 %

45 i més

57,8

5,2 %

Indefinit

94,5

4,6 %

Temporal

64,0

10,5 %

Edats

Tipus de contracte
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Protesta del sector
del transport per
carretera i logística
de Barcelona
Que no te la

JUGUIN

CCOO impulsa una campanya
per a l’aplicació correcta del
salari mínim
CCOO vol aconseguir l’aplicació correcta de l’SMI (salari mínim interprofessionala) durant
el 2019. Per aquest motiu, el sindicat impulsa una campanya per:
1. Oferir informació, perquè tothom pugui conèixer la quantia correcta del seu salari. La informació
es pot aconseguir:
a. Al web quenotelajueguen, que allotja una aplicació perquè cada persona pugui calcular
el seu salari.
b. A través de l’app de CCOO de Catalunya, on es poden fer consultes.
c. Al web de CCOO de Catalunya, on hi ha publicat un bloc de preguntes freqüents amb les
respostes corresponents.
2. Oferir assessorament per reclamar si la quantia percebuda no és la correcta. Cal assegurar que
l’aplicació de l’SMI no impliqui modificacions d’altres condicions de treball, com ara alteracions
per augment de la jornada o compensacions i absorcions no regulades en el conveni o no
ajustades a dret.
3. Intervenir sindicalment, si escau. Els convenis col·lectius hauran d’incrementar les quanties de
les retribucions si són inferiors a l’SMI, de manera automàtica o negociada.
4. Assolir els 14.000 € com a salari mínim de conveni abans del 2021, renegociant tots els
convenis que calgui.

Ens ha deixat el company sindicalista del
Maresme Vicente Martínez Guerrero
CCOO lamenta la mort del company Vicente Martínez
Guerrero, que ens va deixar l’11 de juny, als 62 anys.
Vicente Martínez, que vivia a Mataró, va ser afiliat a
CCOO i delegat sindical a l’empresa Beiersdorf (BDF),
ubicada a Argentona, on va exercir la seva tasca sindical
durant els darrers anys de la seva vida laboral fins a la
seva jubilació. També formava part del Nucli d’Acció Territorial al
Maresme.

El Conveni col·lectiu del sector del
transport per carretera i logística de la
província de Barcelona va expirar el 3
de desembre del 2010. Durant aquests
més de vuit anys, les patronals del sector, TRANSCALIT i UNO, s’han negat a
negociar emparant-se primer en la reforma laboral i, després, en litigis pendents
que es van resoldre de manera favorable
als treballadors i treballadores. Des de fa
un any, moment en què es van reobrir
les negociacions, les mantenen bloquejades amb exigències de màxims, com
ara desregular la jornada laboral i implantar la setmana laboral de set dies.
La primera setmana de juny els delegats i delegades de CCOO i UGT ja es
van concentrar davant de l’edifici de les
patronals a Barcelona i el dimecres ho
van fer coincidint amb la important Fira
SIL Barcelona 2019 de transport i logística al recinte de Montjuïc, a la plaça
d’Espanya de Barcelona. L’objectiu era
donar visibilitat a un problema que ja
dura fa massa temps.

Mor Juan Segura Acacio,
històric sindicalista de CCOO
a SEAT
El passat 23 de juny ens va deixar
Juan Segura Acacio, que va ser secretari general de CCOO a SEAT entre
els anys 1979 i 1989. Des de CCOO
li agraïm i no oblidem la seva lluita
en la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores.
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#EnClauArcdeSantMartí
CCOO davant del Dia de l'Orgull
#EnClauArcdeSantMartí

L

a la matinada del 28 de juny del
1969, al conegut pub Stonewall
(Nova York), hi va tenir lloc la revolta
contra la batuda policial que va donar origen a la reivindicació del moviment LGTBI+. D’allà es va traslladar, de manera gairebé instantània
i bessona, a altres països del món.
Així va ser com van néixer les bases
històriques de les actuals mobilitzacions de l’Orgull.
Aquest 2019 la Federació Estatal
de Lesbianes, Gais, Transsexuals i
Bisexuals (FELGTB), juntament amb
altres organitzacions, associacions
i col·lectius de les diferents ciutats
d’Espanya, volen rememorar aquest
moment i, especialment, l’activisme
d’aleshores.
CCOO, com a organització federada,
activista i vinculada històricament a
la lluita pels drets de les persones
LGTBI+, abraçarà, com sempre, les
reivindicacions d’aquest any. Per
això, serem presents a les diferents
manifestacions que tindran lloc a
diferents ciutats i pobles del nostre
país.
Han passat 50 anys dels fets de
Stonewall i és el moment de fer un
reconeixement a l’activisme de llavors, als qui van lluitar en una societat hostil, homòfoba, racista i misògina. Gràcies a aquestes persones,
avui gaudim de nivells de llibertat i
de drets mai imaginats.

Encara queda molt per lluitar. No
ens conformem amb la Llei 11/2014:
cal fer-la efectiva i que es compleixi
arreu, amb sancions, si cal. Per això,
CCOO reivindica en els seus diferents plans d’intervenció (diàleg
social, negociació col·lectiva i mobilització social…) les mesures següents:
Garantir la igualtat d’oportunitats
real, especialment al món del
treball.
Treballar en l’erradicació de situacions de rebuig, discriminació, violència i assetjament per
motius d’orientació sexual, expressió i identitat de gènere. En
definitiva, posar fi a l’LGTBIfòbia
i, amb més insistència encara, en
el món laboral.
Vetllar per la igualtat de condicions laborals de totes les persones treballadores.
Lluitar pel reconeixement de
drets des de la inclusió de la diversitat sexual, familiar i de gènere en tots els àmbits, fent un
esforç especial en l’erradicació de
l’assetjament escolar.
Fer efectius els drets humans, el
dret d’asil, el dret a la seguretat
de les persones LGTBI+, immigrades i refugiades.

CCOO aposta per una llei estatal LGTBI+ que garanteixi una

esfera sociopolítica sense discriminació, sense desigualtat, sense assetjament i sense violència per conformar un escenari democràtic, plural
i participatiu on totes les persones
puguem ser, sentir i estimar lliurement.

Contra el feixisme i contra
l’LGTBIfòbia: ni un pas enrere!

● EL 2019,

Amb MÉS Orgull de Ser

● CCOO reivindica

#AlaFeinaSenseArmaris
● Uneix-te a nosaltres

#EnClAuArcdeSantMartí
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Descomptes per a afiliats i afiliades de CCOO
Nous serveis i renovacions del semestre
TALLERS DE REPARACIÓ

RODI MOTOR SERVICES (diverses poblacions)
Revisions sense IVA (una revisió anual per matrícula) i descompte del 10 % en la mà
d’obra i del 10 % en recanvis. Reparació gratuïta de punxades.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2398

ODONTOLOGIA

CENTRE ODONTOLÒGIC DOCTORS MIRAVÉ (Barcelona)
Pòlissa dental familiar sense quota, amb serveis gratuïts, com ara visites odontològiques,
higiene dental anual, revisions odontològiques, visites d’urgència…, i tarifes preferencials.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2318
CENTRE ODONTOLÒGIC DOCTORS IDZI & FERNÁNDEZ (Vilafranca del Penedès)
Descompte del 5 % sobre el preu per a tots els tractaments al centre Primera visita +
ortopantomografia gratis. 50 % de descompte en higiene dental.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2239
CLÍNICAS ABADEN (centres a Girona, Tarragona, Lloret de Mar, Blanes,
Barcelona –Sants, Vall d’Hebron i Diagonal– i Vilanova i la Geltrú)
Primera visita gratuïta amb revisió dental. 20 € per higiene dental. Descompte del 20 %
en els tractaments d’odontologia conservadora, periodòncia, cirurgia i radiologia, i un 10 %
en els tractaments d’implantologia, ortodòncia i pròtesis.
Vegeu-ne el detall: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2399
CLÍNICA DENTAL ROSETTI (Sant Cugat del Vallès i Santa Maria de Palautordera)
Descompte del 10 % en tots els preus.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=254

FOTOGRAFIA

MANUEL J. MORA (l’Hospitalet de Llobregat)
Servei de fotografies i vídeos. Descompte del 10 % sobre tarifes publicades.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2138
FOTOGRAFIA GATIUS (Tàrrega)
Descompte del 10 % en revelatges, accessoris i marcs per a retrats
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=82

LLAR I ELECTRODOMÈSTICS

SECURITAS DIRECT
80 % de descompte en el sistema de seguretat. Estudi gratuït.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2278
TODAVÍA MÁS BARATO - PALSON:
55 % de descompte en productes de la marca PALSON comprats a la botiga de Collbató.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2238

CENTRE DENTAL MOLINS DE REI, SCP (Molins de Rei)
Descompte del 15 % sobre les tarifes. Primera visita gratuïta i preferència d’atenció en
horaris laborals.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=463
CLÍNICA SANIDENT (dos centres a Sabadell).Descompte del 20 % sobre tarifes.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=420
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=388
CLÍNICA DENTAL BASI (Sant Feliu de Llobregat). Descompte del 10 % sobre les tarifes.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=592
CENTRE DENTAL FONTVERDA (Granollers) i BELENUS DENTAL (Mataró)
Primera consulta, revisió, diagnòstic i pressupost gratuïts. Higiene dental: 15 €. 10 % en
implants osteointegrats complets, 15 % en ortodòncies i 20 % a la resta de tractaments.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=959
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=960
ALBA CLÍNICA DENTAL (centres a Tarragona i Reus)
35 % de descompte en funció del tractament. Gratuït: primeres visites (general, d’ortodòncia,
d’urgències…), empastaments provisionals, anàlisi oclusal i poliments d’obturacions.
Vegeu-ne més detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=372
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=127
INSTITUT DENTAL ILERDENT (Lleida)
Descompte del 10 % sobre preus de tarifa. Primera visita gratuïta.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=135
CLÍNICA DENTAL ALANIZ (centres a Tona i a Sant Joan de les Abadesses)
Primera visita, diagnòstic i estudis implantològics gratuïts. Descompte del 5 % sobre les
tarifes en tots els tractaments. Preferència d’atenció en horaris laborables.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=585
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2158
CLÍNICA DENTAL INTEGRAL (Barcelona)
10 % de descompte en tots els tractaments, i visita i radiografia gratuïtes.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=128
CENTRE DENTAL VILANOVA (Vilanova i la Geltrú)
20 % de descompte sobre tarifes oficials del COEC. Gratis: primera visita i radiografia intraoral.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=103
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Descomptes per a afiliats i afiliades de CCOO
Nous serveis i renovacions del semestre
PSICOLOGIA

ÀNGEL PEDRA i EULÀLIA RUIZ (Lleida)
Serveis de psiquiatria: primera visita, 55 €; visites successives, 35 € per sessió. Serveis de
psicologia: primera entrevista, 45 €; visites successives, 40 € per sessió.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=473
AAP CENTRE PSICOTERAPÈUTIC (Vilanova i la Geltrú i Barcelona)
10 % de descompte sobre els preus de tarifa i primera visita gratuïta.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=207
GRUP 7 PSICÒLEGS (Barcelona)
Descompte del 20 % sobre tarifes oficials (teràpia individual, de parella, informes, etc.)
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=253

FISIOTERÀPIA I TERÀPIES NATURALS
FISIOLÍSTIC (l’Hospitalet de Llobregat)
Descompte del 25 % sobre els preus.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2358

FISIOTERÀPIA DOMFIS (l’Hospitalet de Llobregat)
Descompte del 25 % sobre els preus.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2338
FISIOART (Barcelona)
Serveis de fisioteràpia i rehabilitació. Descompte del 10 % sobre els preus.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2298
ENERGIMED (centres a Barcelona i Sant Adrià de Besòs)
Fisioteràpia, osteopatia i acupuntura.
Fisioteràpia: primera sessió, 40 €, i següents, 35 €.
Osteopatia: primera sessió, 50 €, i següents, 45 €.
Acupuntura a Barcelona: primera visita, 60 €, i consecutives, 45 €. A Sant Adrià: primera
visita, 50 €, i següents, 35 €.
Vegeu-ne més detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=421
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2118
CENTRE QUIROPRÀCTIC DR. MARC BONY (Mataró)
Primera cita informativa grupal i gratuïta. Segona visita amb el metge i estudi: 25 €. Preu
per ajustament o tractament: 35 €.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=464

ÒPTICA I AUDIÒFONS

ÒPTICA AGUSTÍ (dos centres a Girona)
Revisió de la vista gratuïta (excepte retinografia) i mesurament de la pressió intraocular gratuïta.
Descompte del 20 % en ulleres graduades i de sol, i del 10 % en lents de contacte.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=599
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2458

FISIOARTS (Sabadell)
Descompte del 12 % sobre els preus publicats al web.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2519

VISTAOPTICA (centres a Barcelona, Badalona, Olot, Vic, Sant Cugat del Vallès,
Sabadell, Rubí, Mataró, l’Hospitalet de Llobregat, Girona, Gavà, Cornellà de
Llobregat, Castellar del Vallès i Vilanova i la Geltrú)
Condicions especials: ulleres graduades per 49 €, ulleres progressives per 149 € i audiòfons
amb el 50 % de descompte, entre d’altres.
Vegeu-ne més condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2418

Saps que tens molts avantatges i descomptes per
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més?

Clica aquí

