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CCOO de Catalunya creix un 2,86 %
en afiliació durant el 2019 i arriba a
les 146.773 persones afiliades
Un cop tancades les dades d’afiliació del 2019,
s’observa que CCOO de Catalunya ha crescut
un 2,86 % respecte de l’any 2018. El 31 de
desembre del 2019 hi havia 146.773 persones
afiliades a CCOO de Catalunya, cosa que suposa
un increment net d’afiliació de 4.084 persones.
Una dada molt rellevant és que les dones aporten
un 70 % de l’increment d’afiliació al sindicat el
2019. L’augment d’afiliació femenina el 2019
ha estat de 2.857 afiliades, fins a situar-se en la
xifra de 63.355. Això significa que el creixement
afiliatiu de les dones, amb un 4,75 %, és superior
al creixement afiliatiu global (2,86 %) i, com a
conseqüència, es redueix la diferència entre
l’afiliació femenina i la masculina en un punt; ara
les dones representen el 43,17 % de l’afiliació de
CCOO de Catalunya i es confirma, un any més, la
feminització progressiva del sindicat.
Una altra dada molt destacada és que el
creixement afiliatiu a CCOO de Catalunya l’any
2019 es va donar amb més intensitat en persones
menors de trenta-un anys, amb un increment del
8,72 %. El 31 de desembre del 2019 hi havia
7.097 persones joves afiliades al sindicat (3.192

dones i 3.905 homes). L’afiliació femenina fins
als trenta anys representa un 45 % del total de
l’afiliació d’aquesta franja d’edat, i això significa
gairebé dos punts per sobre la mitjana.
Si ens fixem en l’afiliació per origen immigrant,
cal destacar que hi ha 14.153 persones afiliades
a CCOO de Catalunya nascudes fora de l’Estat,
concretament 6.252 dones i 7.901 homes. Les
dones afiliades d’origen immigrant representen un
44,17 % del total, un punt per sobre de la mitjana.
Continua la
feminització
progressiva del
sindicat, amb una
aportació de les
dones d’un 70 %
en l’increment
afiliatiu.

El creixement
afiliatiu més
intens es
produeix en
persones menors
de trenta-un
anys.

CCOO lamenta profundament l’accident
ocorregut a l’empresa IQOXE i denuncia que el
PLASEQCAT ha fallat

CCOO de Catalunya lamenta profundament
l’accident ocorregut ahir a l’empresa IQOXE, de

Tarragona, com a conseqüència del qual hi ha 8
persones ferides de diferent consideració i dues
persones mortes. CCOO segueix amb la màxima
atenció les informacions que van arribant, així
com les tasques dels equips d’emergència.
Davant d’aquest lamentable succés, CCOO
d’Indústria de Tarragona ha convocat avui, 15
de gener, a les 12 hores, conjuntament amb
FICA-UGT, una aturada de mitja hora a les portes
de les empreses dels polígons petroquímics
nord i sud de Tarragona, en solidaritat amb els
companys ferits i les dues víctimes mortals. Amb
aquesta aturada també vol denunciar, com fa

editorial
Llum enmig de la
boira densa
Tenim nou govern a Espanya. Per fi. I s’obre
una porta a l’esperança de redreçar una pila
d’injustícies socials, laborals, polítiques i
econòmiques que anem arrossegant al nostre
país des de fa massa temps i que estem pagant
especialment els treballadors i les treballadores, amb precarietat laboral i pobresa. Esperem
que el nou govern afronti immediatament la derogació de la reforma laboral, especialment de
les parts més lesives, que lideri el debat sobre
el futur del sistema públic de pensions, sobre la
transició justa davant el canvi climàtic i la digitalització, sobre la feminització de la societat
i la lluita contra les violències de gènere, etc.
I s’obre la porta a dur al terreny de la política
el conflicte de Catalunya amb Espanya, massa
temps empantanat en el fang judicial, que no
fa altra cosa que embolicar cada cop més el
problema i posar traves i més traves a les solucions, que només vindran del diàleg i la política
d’alt nivell. I, sobretot, buscar les vies jurídiques
i polítiques que calgui per treure ja de la presó
els líders i polítics independentistes.
Cal destacar, ara sí, la responsabilitat i la valentia del PSOE, Unides Podem i ERC, que han fet
possible, i no era gens fàcil, la constitució d’un
govern progressista, que, com a mínim, ha encès
una llum en un espai amb boira densa permanent. Estarem molt atents als esdeveniments.

temps que està fent, la creixent precarització
de les condicions laborals al sector, que afecta
greument la seguretat, així com les evidents
ineficiències del PLASEQCAT.
Així mateix, CCOO d’Indústria reunirà divendres
la Coordinadora de delegades i delegats dels
polígons petroquímics de Tarragona per decidir
quines mesures i accions cal emprendre. S’està
valorant convocar una vaga general als polígons
petroquímics de Tarragona i una mobilització per
exigir més seguretat a les administracions i a la
patronal AEQT, unes accions que haurà d’aprovar
la coordinadora.

www.ccoo.cat
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Vaga a Continental Automotive

Les negociacions amb la direcció de Continental
Automotive sobre el procés de reindustrialització de la planta de Rubí no avancen a causa de
l’immobilisme de l’empresa en els principals eixos
que s’estan tractant, cosa que manté encallades
les negociacions. En aquest escenari, el comitè
d’empresa va decidir convocar dues jornades de
vaga de vint-i-quatre hores els dies 15 i 24 de gener
per forçar l’empresa a desbloquejar la situació. La
direcció de Continental Automotive manté el silenci
sobre les empreses que estan interessades en la
reindustrialització de la planta vallesana i tampoc no
ha donat resposta a les condicions de sortida dels
treballadors i treballadores en aquest procés.
La pròxima reunió amb la direcció de l’empresa
està prevista per al dia 22 de gener.

CCOO guanya una sentència contra
Metro de Barcelona

La Secció Sindical de CCOO a Metro de Barcelona
es felicita per la sentència que obliga l’empresa
a indemnitzar una treballadora. L’empresa havia
vulnerat el dret de la treballadora a la reducció
de jornada i al canvi de torn per tenir cura dels
seus fills. Aquest dret està recollit en el conveni
col·lectiu de Metro de Barcelona i també en el
mateix Estatut dels treballadors. CCOO de Metro
ha felicitat el Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de
Catalunya, que ha portat el cas, per la seva gran
tasca i efectivitat.

S’ajornen les aturades a Autobusos
de Barcelona

En la darrera reunió mantinguda amb els sindicats
majoritaris del Comitè d’empresa de Transports
de Barcelona (TB), CCOO, UGT i SIT, el director de
Recursos Humans ha demanat al comitè un marge
de temps per tractar els temes pendents en la
negociació del conveni. Amb aquest compromís, el
comitè ajorna la decisió de convocar aturades el
mes de febrer per tal d’oferir una nova oportunitat
a la direcció per resoldre les mancances
plantejades en la negociació del conveni. Els
sindicats majoritaris de TMB denuncien que
des del mes d’octubre no es dona cap resposta
concreta a les peticions del comitè d’empresa, i
que intenten resoldre els conflictes oberts en la
plantilla: 15 % de contractació precària, 20 %
d’absentisme per la mala gestió empresarial i
manca de previsió empresarial, amb l’aplicació
de la zona de baixes emissions, sense augmentar
el servei d’autobusos, amb més passatgers i
el consegüent augment de l’estrès laboral de la
plantilla de TMB.

Acte públic sobre Xile i Colòmbia

La Secretaria d’Internacional i Cooperació de CCOO
de Catalunya organitza un acte el dia 23 de gener,
a les 18.30 h, a l’Espai l’Assemblea, sobre Colòmbia i Xile, titulat: “Del paquetazo al tarifazo: conseqüències de les polítiques neoliberals a l’Amèrica
Llatina, els casos de Xile i Colòmbia”.
L’acte anirà a càrrec d’Anna Ayuso, investigadora
sènior del CIDOB per a l’Amèrica Llatina, i de Judith
Muñoz, professora de la Facultat d’Educació de la
Universitat de Barcelona. Presentarà l’acte Michela
Albarello, secretària d’Internacional i Cooperació
del sindicat, i la cloenda serà a càrrec de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.

Pacheco reclama al nou Govern la
derogació immediata de les parts
més lesives de la reforma laboral
El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier
Pacheco, es va reunir amb la premsa, la setmana
passada, i va exposar el balanç del 2019 i els
objectius per al 2020.
Pacheco va fer un repàs de les dades més
importants del sindicat, com l’afiliació, les
eleccions sindicals o la situació econòmica de
CCOO de Catalunya, però també va valorar la
situació política a Espanya i a Catalunya, així com
els aspectes socials i laborals al nostre país.
El secretari general de CCOO de Catalunya
va reclamar al nou govern de Pedro Sánchez
l’eliminació immediata de les parts més lesives
de les reformes laborals per als interessos
dels treballadors i les treballadores, així
com l’abordatge del futur del sistema públic
de pensions i altres aspectes urgents, i,
evidentment, la desjudicialització del conflicte

polític de Catalunya per situar-lo en l’espai
de la política, buscant les fórmules jurídiques
necessàries perquè els polítics i els activistes
socials independentistes presos surtin al carrer
al més aviat possible.
Trobareu els documents de la convocatòria de
premsa, així com els vídeos de les intervencions
en aquest enllaç

CCOO aprova un fons solidari d’un
milió d’euros per a conflictes
laborals de col·lectius vulnerables
Els dies 17 i 18 de desembre es va reunir a Madrid
el Consell Confederal de CCOO. Entre les mesures
acordades, destaca l’aprovació d’un fons solidari
al 2020 per secundar econòmicament conflictes
laborals de col·lectius vulnerables, nodrit amb
recursos de la Confederació Sindical de CCOO.
La dotació prevista, d’un milió d’euros (equivalent
a la inversió d’un euro per cada afiliat de CCOO
de tot Espanya), anirà destinada a ajudar aquelles
lluites laborals que reivindiquen els 14.000 euros
com a salari mínim de conveni.
El fons s’utilitzarà per donar suport a la
convocatòria de vagues (a fi de negociar
convenis que recullin aquesta reivindicació) i
per compensar persones afiliades al sindicat,
amb uns requisits mínims (vinculats a un nivell
d’afiliació exigible a les empreses i centres de
treball afectats per la vaga). També permetrà
secundar logísticament altres mobilitzacions

(manifestacions, concentracions…) a empreses
o sectors que persegueixin aquest mateix fi
sindical dels 14.000 euros de salari mínim de
conveni.
Apujar els salaris més baixos
Aquesta decisió s’engloba en l’estratègia
sobre la negociació col·lectiva de CCOO i en
l’impuls necessari per disputar els excedents
empresarials, l’any 2020 (últim de vigència de
l’AENC, Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva, i de l’AIC, Acord interprofessional
de Catalunya), exigint una pujada general dels
salaris i, particularment, dels salaris més baixos.
L’assignació del fons solidari s’estudiarà en
funció dels conflictes laborals que hi pugui haver
a tot Espanya aquest 2020, i la quantia que
compensi la pèrdua salarial per l’exercici del dret
de vaga s’establirà reglamentàriament.
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CCOO impulsa una campanya per a la
dignificació del treball de la llar i les cures
CCOO de Catalunya, mitjançant el seu Centre d’Informació per a Treballadors
Estrangers (CITE) i juntament amb associacions de treballadores migrants,
i, en especial, treballadores de la llar, ha iniciat una campanya d’informació,
formació i assessorament per a aquest col·lectiu per tal de dignificar la
seva feina. L’objectiu de la campanya és promoure l’apoderament i
l’autonomia de les treballadores de la llar estrangeres, aprofundir en la seva
autoorganització per fer-les un subjecte actiu de les seves reivindicacions
laborals i socials (en el si del sindicat i fomentant xarxes transversals),
sensibilitzar la societat sobre la importància del treball de la llar i les cures,
i promoure l’acció política per dignificar el sector.
Set càpsules de vídeo
La campanya es compon d’una guia que conté informació bàsica sobre la
normativa i els drets laborals per donar resposta als dubtes més freqüents
de les treballadores del sector. També s’han editat set càpsules informatives
en vídeo, de menys d’un minut de duració amb informació sobre els drets
laborals de les treballadores del sector, on han participat treballadores de
la llar de les diferents entitats de dones immigrades que col·laboren en

el projecte. Aquestes càpsules es
difondran per mitjà de les xarxes
socials, especialment aquelles
més utilitzades per aquestes
treballadores. Pots accedir a les
càpsules de vídeo aquí .
Durant el 2019, es van fer quatre
mòduls B de coneixements laborals
i dos mòduls de coneixements
de la societat catalana i el seu
entorn jurídic, majoritàriament,
els diumenges a la tarda. Hi van
participar 272 dones, la majoria treballadores de la llar internes. També
es van atendre 118 persones, sobretot dones i en situació irregular, amb
consultes vinculades, principalment, a la regularització administrativa.
Per països, destaca Hondures, seguit de Bolívia, Colòmbia i el Perú. De les
persones ateses, el 83,9 % treballen i, d’aquestes, el 100 % ho fan de
manera irregular. El 45,5 % eren treballadores de la llar.

CCOO lamenta la pèrdua recent de cinc companys sindicalistes
Josep Rueda i Cruz
CCOO de Catalunya lamenta profundament la mort de
Josep Rueda i Cruz, líder sindical de CCOO a l’empresa
Lemmerz, activista del moviment veïnal a Manresa
i pare del nostre company Josep Rueda, actual secretari general de CCOO d’Indústria del Vallès Occidental - Catalunya Central.
Josep Rueda i Cruz va néixer a Almeria el 1945
i va arribar a Manresa l’any 1954. L’any 1968 va
entrar a treballar a la fàbrica Lemmerz, on va ser
delegat sindical de CCOO i membre del comitè
d’empresa. Més endavant, va formar part de
l’Executiva local de CCOO.
L’any 1978 va entrar com a vocal a l’Associació
de Veïns de la Font dels Capellans i a principis
dels anys vuitanta en va ser escollit president,
càrrec que va ocupar fins al 2017. Paral·lelament,
va formar part de la Federació d’Associacions de
Veïns d’Habitatge Social, on va desenvolupar tasques diverses com a responsable de Polítiques
Socials dels Plans de Desenvolupament Comunitari de Catalunya. Del 2005 al 2007 va ser president de la Federació d’Associacions de Veïns de
Manresa.
La seva activitat sindical i veïnal el va fer mereixedor de la Medalla de la Ciutat de Manresa al
Mèrit Cívic.

José Félix Acedo
També lamentem la pèrdua del nostre company José Félix Acedo, que ens va deixar
el 7 de gener, a l’edat de cinquanta anys. José Félix era l’actual responsable de
Formació del Sindicat Intercomarcal d’Indústria del Baix Llobregat – Alt Penedès –
Anoia – Garraf i membre del seu consell. Va ser delegat de CCOO a l’empresa Hayes
Lemmerz i en els seus molts anys de militància sempre va defensar els valors del sindicat. Durant
molt de temps va fer assessoraments individuals i fins a l’últim moment va realitzar l’atenció als nous
delegats i delegades en les jornades d’acollida.
En tots aquests anys va formar part de diferents òrgans de direcció del sindicat intercomarcal i va
destacar tant per la seva qualitat humana com per la seva dedicació i militància.
Juan Carlos Martín Grávalos
Juan Carlos Martín Grávalos, Charli, com el coneixíem, va ser delegat de CCOO
d’Indústria i president del Comitè d’Empresa d’Esteban Ikeda, del Prat de Llobregat.
En Charli ens va deixar als cinquanta-set anys la matinada del 2 de gener del 2020.
Gemma Ballestero Sanjuan
I també hem hagut de lamentar la mort de Gemma Ballestero, coordinadora de
Formació de la Fundació Paco Puerto a CCOO de les Comarques Gironines i del
Vallès Oriental – Maresme – Osona, que el 8 de gener al vespre ens va deixar. Una
gran persona, que havia aportat molta dedicació, compromís i capacitat a la nostra
organització. La Gemma tenia seixanta-un anys.
Jesús Gracia Pérez
I dissabte passat ens va deixar Jesús Gracia, als seixanta-vuit anys, que va ser
treballador de l’empresa Jurid Ibèrica i Pianelli & Traversa, i dirigent i gran lluitador
del Sector del Metall de CCOO al Baix Llobregat als anys setanta. Va estar molt compromès políticament amb Brigada Roja i el PSUC al Prat de Llobregat. Mai estarem
prou agraïts a aquesta generació de lluitadors per la democràcia.
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El transport públic de Tarragona, a la cua
de Catalunya
José Manuel Jurado
Responsable de Sostenibilitat de CCOO de Catalunya

trenta dies, fet que significa importants estalvis econòmics i, alhora,
permet incentivar l’ús del transport públic en aquest àmbit. Durant
els primers dies de la seva posada en servei ja s’ha apreciat una forta
demanda d’aquest nou títol, com ha passat amb la T-Jove.
L’ATM del Camp de Tarragona, però, manté una altra discriminació respecte de l’ATM de Barcelona, en aquest cas compartida amb Girona i
Lleida. Es tracta de la cobertura de la targeta T-12, que permet a nens
i nenes d’edats compreses entre quatre i dotze anys desplaçar-se de
manera gratuïta dins la seva zona tarifària (tot i que hi ha una taxa de
35 € per a la seva expedició). En el cas barceloní, la cobertura arriba
fins als setze anys, per la qual cosa rep la denominació de T-16.

Les tarifes del transport públic al Camp
de Tarragona s’incrementen un 2 % i
deixen la T-10 com la més cara

Durant els darrers dies del 2019 s’ha presentat la nova estructura tarifària del sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona, proposat des
de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM). Amb la validació recent
per part de la Comissió de Preus de Catalunya, aquesta actualització
es pot considerar definitiva.

Les tres ATM esmentades també comparteixen el fet de disposar de
targetes sense contacte, un format més còmode i operatiu que també
estalvia malbaratar recursos, com passa amb els títols de cartró. Barcelona té previst llançar la T-Mobilitat el mes d’abril, però no queden
clars els terminis per al seu funcionament arreu de Catalunya. Un cop
més, podem ser davant d’un nou fet diferencial.
L’ús de la xarxa de transport públic manté interessants creixements
any rere any a Tarragona (entre el 2 % i el 3 %), però la retallada prevista del servei de Rodalies entre Cambrils, Salou i Port Aventura podria
fer canviar aquesta tendència, ja que milers de persones es quedarien
sense servei de tren, i la majoria, sense alternativa viable en transport
públic. Un cop més, des de CCOO fem una crida a les administracions
responsables perquè reconsiderin el manteniment operatiu d’aquesta
important línia ferroviària.

A grans trets, els preus dels títols de transport d’aquest sistema
s’incrementen en un 2 %, per sobre de la previsió de l’IPC per al 2020
(d’un 1,1 %). En canvi, si considerem tots els títols disponibles en
aquest àmbit territorial (incorporant els bitllets dels mateixos operadors del transport), el càlcul resultant mitjà és d’una certa rebaixa. Cal
reconèixer que l’ATM havia mantingut la tarifa sense increments des
de l’any 2014.

A grans trets, podem concloure que el marc tarifari per al 2020 és força
continuista, ja que manté greuges comparatius amb la resta de Catalunya. No hi ha una veritable voluntat d’incentivar l’ús de les nostres
xarxes de transport públic i d’animar les persones que s’han de desplaçar a fer un canvi cap a un model més net, segur i sostenible. En
canvi, sí que s’ha pogut apreciar aquest plantejament en l’ATM de Barcelona, tal com hem reivindicat des de fa anys des del nostre sindicat
i des d’altres organitzacions veïnals i ambientals.

En el cas concret de la T-10, el format que continua sent el més utilitzat (suposa més del 40 % dels viatges), el preu d’una zona passa de
12 € a 12,25 €. Això situa el Camp de Tarragona com el sistema tarifari
més car per als usuaris i les usuàries més recurrents, és a dir, persones
treballadores i estudiants. A Lleida aquest títol té un preu de 10 €, i a
Girona el cost és d’11 €, també per a una zona. Igualment, Tarragona
se situa en pitjors condicions que Barcelona, on la seva ATM ha aprovat un nou format, la T-Usual, que permet viatges il·limitats durant

CCOO ha reivindicat diverses vegades la necessitat d’organitzar
un veritable debat sobre el model tarifari del transport públic, que
n’incentivi l’ús i que obtingui els recursos imprescindibles per mantenir i millorar el seu funcionament. Recordem aquesta necessitat i
instem les diverses ATM, els operadors, els ajuntaments i les entitats
socials i ambientals a debatre sobre aquest element important per a
la justícia social, per a la vertebració de les nostres comarques i per a la
reducció dels impactes sobre el medi ambient.
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UOC - Universitat Oberta de Catalunya:
descomptes per a l’afiliació de CCOO
Seu social: Av. del Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
www.uoc.edu

La UOC és una universitat en línia impulsada pel Govern de la Generalitat de
Catalunya, el qual participa en el finançament del projecte i en la composició del
patronat que la governa.
CCOO i la UOC han subscrit un acord de col·laboració per incentivar la formació
de les persones afiliades a CCOO.

DESCOMPTES ACORDATS - Oferta de matriculació
Estudis propis i de formació professional
Matrícula des del web de la UOC (cal utilitzar el codi CCOO10UOC). Descomptes en
la primera matrícula i següents.

Formació de postgrau (màsters, postgraus i especialitzacions).
Del 20/11 al 17/12 --> 30 % descompte
Del 18/12 al 16/01--> 20 % descompte
A partir del 17/01 --> 10 % descompte

Idiomes, seminaris, cursos d’accés, assignatures lliures i accés a la
universitat per a majors de 25 i 45 anys.
Formació professional i altres cursos professionalitzadors.
A partir del 06/11 --> 10 % descompte

Graus i màsters universitaris
Del 23/10 al 17/12 --> 18 % descompte
A partir del 18/12 --> 10 % descompte

Descompte especial del Programa Partner. Matrícula des del web de la UOC
(cal utilitzar el codi CCOO15UOC). Descomptes en la primera matrícula.
*Postgrau Lideratge i Direcció de Centres Educatius
*Especialització en Community Manager
*Especialització en Conflictes Socials, Polítics, Comunitaris i Organitzacionals
*Especialització en Suport al Disseny de Programes i Cursos
Del 20/11 al 17/12 --> >30 % descompte
Del 18 al 16/01--> 25 % descompte
A partir del 17/01 --> 15 % descompte
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Especial Residències de temps lliure 2020
Com altres anys, des de CCOO posem a disposició dels afiliats i afiliades unes places per al període de l’estiu, que es
reserven mitjançant una sol·licitud específica i que es concedeixen per sorteig.
Tota la informació, les sol·licituds específiques per a cada residència, els preus i les condicions es poden consultar a:

www.ccoo.cat/tempslliure

Terminis
Es poden trametre a partir del 13 de gener i fins al 13 de març del 2020 (ambdós inclosos).
Què cal fer per demanar-les?
Les sol·licituds s’han de trametre:
— per correu electrònic a: tempslliure@ccoo.cat
— o bé per correu postal a:
CCOO DE CATALUNYA - SERVEI DE TEMPS LLIURE,
Via Laietana, 16, 5a planta - 08003 Barcelona
No es poden presentar personalment.
IMPORTANT! Cal llegir detingudament les normes que regeixen les sol·licituds, que figuren en aquest enllaç
i l’informació sobre protecció de dades que figura en aquest enllaç
Documentació que cal enviar juntament amb la sol·licitud:
Per a totes les residències:
— Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de tots els acompanyants majors de 14 anys.
— Fotocòpia de l’últim rebut de quotes o un altre justificant (certificat del sindicat o fotocòpia de l’última nòmina).
Per a les residències on es facin descomptes:
— Fotocòpia del carnet de família nombrosa.
— Fotocòpia del carnet de discapacitat.
Les consultes s’atendran prioritàriament a l’adreça de correu electrònic tempslliure@ccoo.cat o els dilluns i
dimecres de 12 h a 14 h al telèfon 93 481 29 15.

RESIDÈNCIES DE PLATJA
EL PUIG VALHOTEL (València)
Camí del Mar, s/n - 46540 El Puig (València)
www.valhotel.es
Residència situada a primera línia de la platja, a 2
km del poble i a 14 km de València. Té una parada
d’autobús a la porta de la residència que facilita els
desplaçaments.
Disposa de wifi a tot l’edifici, piscina, servei de cafeteria, recepció les 24 hores,
pàrquing, bugaderia i parc infantil.
Les habitacions disposen de bany, televisió i aire condicionat.
Té habitacions de 2, 3 i 4 places, i fins a 5 per adaptar-se a tota mena de famílies, a
més de 10 habitacions condicionades per a persones amb mobilitat reduïda.

PANXÓN (Pontevedra)
Rúa Cansadoura, 2 - 36340 Nigrán
Tel.: 886 120 694 - 886 120 695
rtlpanxon@xunta.gal
La residència Panxón es troba al municipi
de Nigrán, a 15 km de Vigo. Està situada
a primera línia de mar, arran de la costa i
molt a prop de Portugal.
Disposa d’habitacions de 2, 3 i 4 places. Les habitacions quàdruples
només poden estar ocupades per 2 adults i 2 nens menors de 12 anys.
Té sala de TV i jocs, i cafeteria.
S’hi pot gaudir de torns de 9/10 dies, en temporada alta. La primera
quinzena d’agost hi tenen preferència les famílies nombroses.
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RESIDÈNCIES DE MUNTANYA
MORILLO DE TOU (Osca)
Carretera A-138 (de Barbastro a Aïnsa), km 41,8 22395 Morillo de Tou

HOSTERÍA DEL HUERNA (Astúries)

Tel.: 974 500 793

Lugar Riospaso, s/n - 33628 Lena (Astúries)

info@morillodetou.com / www.morillodetou.com

Tel.: 985 496 414

Residència situada al municipi d’Aïnsa (Osca), a
la riba de l’embassament de Mediano, al Pirineu
aragonès. Era un antic poble deshabitat, ara rehabilitat íntegrament per CCOO.

www.hosteriadelhuerna.es
Residència situada en ple cor de la serralada
Cantàbrica, es troba dins del Parc Natural
Las Ubiñas - La Mesa, on hi ha la vall del riu
Huerna, un reducte d’altes muntanyes i boscos.

Disposa de piscina, àmplies zones verdes i jardins amb miradors, així com zones
amb gronxadors i animació per als infants. Es pot accedir amb cotxe fins a la
mateixa porta.

Les instal·lacions disposen d’àmplies sales d’estar amb
xemeneia. El restaurant ofereix una cuina regional elaborada
amb productes de qualitat.

L’Hostal Forestal disposa de 2 àmplies sales d’estar amb TV. La planta baixa,
reformada recentment, té 3 habitacions amb bany i TV, adaptades per a persones
amb mobilitat reduïda. A les plantes superiors s’ubiquen les altres habitacions
(dobles, triples i quàdruples), totes amb bany privat.

Té 32 habitacions dobles amb possibilitat d’afegir-hi un llit
supletori; totes disposen de bany privat, telèfon i televisió.

ORIHUELA DEL TREMEDAL (Terol)

O CARBALLIÑO (Ourense)

Subida a la Ermita, s/n - 44366 Orihuela del
Tremedal (Terol)

Zona del Parque, s/n - 32500 O Carballiño
(Ourense)

www.residenciadetiempolibre.es

Tel.: 988 270 200

Tel.: 978 714 026 - 606 34 69 11

rtlcarballino@xunta.gal

Residència situada a la serra d’Albarrasí, a 35 km
d’Albarrasí, a 65 km de Terol i a 1 km del poble
d’Orihuela del Tremedal.

La residència està situada al municipi d’O
Carballiño, a la província d’Ourense, en
un gran parc. Està ben comunicada amb les platges i les ciutats
emblemàtiques galleges.

Es troba a 1.500 m d’altitud, rodejada d’extenses pinedes i bonics prats. La
piscina municipal és a 1 km. S’hi organitzen activitats, excursions i rutes de
senderisme.

Té sala de TV i jocs, cafeteria i animació.
Disposa d’habitacions d’1, 2 i 4 places. S’hi pot gaudir de torns de
9/10 dies, en temporada alta. La primera quinzena d’agost tenen
preferència les famílies nombroses.

Disposa d’habitacions d’1, 2, 3 i 4 places, menjador, bar-cafeteria, sala d’estar
o lectura i sales de TV, de jocs i d’actes. A més, hi ha una zona per jugar a la
petanca i un parc infantil.

LA CASONA DEL PINAR (Segòvia)
Calzada, s/n - 40410 San Rafael (Segòvia)
Tel.: 921 171 412
http://www.lacasonasanrafael.com/centro-de-vacaciones/
La Casona del Pinar està situada dins d’una gran pineda
a la serra de Guadarrama, al costat del nucli urbà de San
Rafael - El Espinar (Segòvia). És a 60 km de Madrid i a 32 km
de Segòvia.
Disposa de sala de TV i de jocs, cafeteria i instal·lacions esportives, parc infantil i piscina.
Té habitacions de 2, 3 i 4 places.

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

Clica aquí

