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Assemblea de dones de CCOO, el
18 de febrer al Casino l’Aliança del
Poblenou de Barcelona
En el marc del 8 de Març, Dia Internacional de
la Dona Treballadora, CCOO de Catalunya ha
convocat una assemblea de dones el proper
dimarts, 18 de febrer, que tindrà lloc al Casino
l’Aliança del Poblenou de Barcelona (rambla del
Poblenou, 42). Amb el lema “CCOO feminista:
denúncia i acció”, l’assemblea començarà
a les 11 h i hi haurà diverses intervencions
sindicals que explicaran diferents accions
a favor de la igualtat a les empreses. A part
d’aquestes experiències, també es farà un
reconeixement a aquelles dones que al llarg
de la història del sindicat han promogut i han
fet de CCOO un sindicat feminista. Així mateix,
es donarà una ullada al futur d’un sindicat
que cada cop està més feminitzat, ja que té
augments importants de dones delegades i
afiliades.

8 de març. ‘CCOO feminista:
denúncia i acció’
Durant tres setmanes, del 18 de febrer al 8 de març, tindran lloc les activitats organitzades per CCOO
de Catalunya arreu del territori amb motiu del Dia Internacional de les Dones. El punt de partida serà
l’assemblea general de dones, que tindrà lloc el 18 de febrer. Enguany el lema és “CCOO feminista:
denúncia i acció” i la campanya estarà centrada en les discriminacions de gènere, com les bretxes (la
salarial, especialment), els col·lectius en situació precària, les violències contra les dones, els plans
d’igualtat o els registres salarials, entre d’altres. Els actes tindran lloc a empreses, a les seus del
sindicat arreu de Catalunya i també al carrer.
Assemblea de dones a Madrid
Al voltant d’unes setanta dones sindicalistes de CCOO de Catalunya es desplaçaran a Madrid el
dia 27 de febrer per participar en una assemblea de dones que tindrà lloc a la capital de l’Estat,
concretament, a l’Auditori Marcelino Camacho, amb el títol “Mujeres en clave violeta”. L’acte vol ser
un reconeixement i una valoració del protagonisme i la determinació de les dones de CCOO, i també
vol ser un espai on s’exploraran i s’analitzaran els obstacles, les conquestes i els desafiaments a què
s’enfronten les dones en l’organització, en les feines i en la societat.

editorial

ImMobile
La cascada de cancel·lacions, a causa
del coronavirus, d’empreses que haurien
d’haver participat en el Mobile World Congress, que s’havia de celebrar a final de mes
a Barcelona, ha fulminat l’esdeveniment.
Aquest fet pot tenir unes conseqüències molt
negatives, especialment per als 14.000 llocs
de treball directes que genera el Mobile, així
com la pèrdua d’uns 500 milions d’euros
que aporta el
congrés per
a la ciutat de
Barcelona i
per a Catalunya en general. El cert
és que les
autoritats sanitàries en cap cas han parlat de risc sanitari
davant la celebració del congrés, però han
estat moltes les empreses que han decidit
no venir com a mesura de protecció per als
seus treballadors i els seus clients, segons
han explicat.
Des de CCOO hem lamentat l’anul·lació del
Mobile i la gestió alarmista d’empreses tecnològiques que, des de la supremacia de la
globalització, menyspreen els efectes locals
que tenen les seves decisions. CCOO hem
demanat responsabilitat de totes les parts
implicades i que s’impulsin plans de contingència d’administracions, patronals i sindicats davant els efectes econòmics i per a
l’ocupació que tindrà la suspensió d’aquest
important esdeveniment. Aquest sindicat rebutjarà qualsevol mesura que menystingui
els drets laborals dels treballadors i les treballadores afectats per les decisions entorn
del Mobile, ja que en cap cas són els responsables de la situació actual. Així mateix,
també denunciarà qualsevol utilització racista o xenòfoba que se’n derivi sobre persones
d’origen asiàtic que viuen a Barcelona o que
estan fent turisme al nostre territori.
De moment, el coronavirus ens immobilitza.

www.ccoo.cat
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El comitè de Nissan, contra la
manipulació de VOX

Continuen les accions, les assemblees i les reunions
dels representants dels treballadors i treballadores
de Nissan per trobar vies de futur per a les plantes
que l’empresa té a Catalunya i a l’Estat espanyol.
En el marc d’aquesta agenda, el Comitè d’Empresa
de Nissan es va reunir amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui va mostrar el ferm suport del
seu consistori amb el futur d’aquesta empresa a
Catalunya. Precisament, el comitè va mostrar el
seu rebuig contundent a la utilització partidista interessada que està fent VOX del conflicte de Nissan,
difonent vídeos amb un missatge ultranacionalista
que s’allunya rotundament dels interessos reals de
les treballadores i treballadors de Nissan en particular i també amb caràcter general.

MST Holding executa acomiadaments
per agafar la baixa mèdica

La direcció d’MST Holding, empreses de telecomunicacions i de serveis d’atenció al client, que té
una plantilla de 400 persones, està executant un
degoteig d’acomiadaments des del desembre passat (de moment, 10), coincidint amb el fet que les
persones treballadores estaven de baixa mèdica o
en tornaven. L’empresa ha justificat aquests acomiadaments amb motius diversos, per la qual cosa
CCOO ha denunciat aquesta disfressa i n’espera la
nul·litat a través de les demandes individuals presentades al jutjat. Aquestes pràctiques responen a
la precipitació davant una esperada derogació del
polèmic article 52.d de l’Estatut dels treballadors,
que el nou Govern espanyol s’ha compromès a fer
desaparèixer, tal com els sindicats esperaven. Per
fer front a aquesta injustícia, CCOO va convocar
accions davant l’empresa per reclamar a la direcció que aturi aquesta pràctica i readmeti les persones acomiadades.

Una sentència condemna Gas Natural a
garantir el teletreball a una treballadora

El Jutjat Social número 24 de Barcelona ha donat
la raó en una sentència al Gabinet Tècnic Jurídic de
CCOO de Catalunya, que ha portat un cas contra Gas
Natural per denegar a una treballadora la possibilitat
de prestar serveis en règim de teletreball dos dies
a la setmana com a mesura de conciliació per a
la cura dels seus fills menors d’edat. La sentència
condemna Gas Natural a garantir aquest dret de la
treballadora. L’empresa va al·legar que el conveni
col·lectiu no preveia la possibilitat del teletreball i
que, per tant, li denegava la petició. La sentència,
però, deixa molt clar que l’empres, hauria d’haver
negociat amb la treballadora aquesta possibilitat.
Gas Natural no va al·legar cap motiu de fons que
impedís accedir a la sol·licitud de la treballadora i,
per tant, la negativa de l’empresa a la seva petició
no estava justificada.

CCOO rebutja l’ERO temporal que
planteja IQOXE

La direcció d’IQOXE vol presentar un ERO
temporal durant els propers dies. CCOO no
entén que l’empresa plantegi aquest ERO en un
moment en què el volum d’activitat de la planta
és màxim per tal de poder posar-la en marxa al
més aviat possible, el conjunt de la plantilla està
ocupada en alguna activitat i hi ha entre 50 i 100
treballadors d’empreses auxiliars treballant a la
planta. A més, fa només un mes que el conseller
delegat d’IQOXE va assegurar que es mantindria
l’ocupació de la planta. CCOO denuncia un cop més
l’actitud mercantilista d’IQOXE, que pretén seguir
incrementant els seus beneficis a tota costa.

Tres setmanes d’acció continuada
Durant tres setmanes, arreu del territori tindran lloc diferents actes i accions. De moment, us
n’avancem aquestes:
BARCELONA
gLa Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI de CCOO
de Catalunya presentarà dos informes: un sobre bretxa
salarial i un altre sobre condicions socials i laborals de les
dones. Així mateix, impulsarà un acte reivindicatiu el 6 de
març, del qual us anirem informant.
gEl 8 de Març, CCOO participarà en la manifestació
programada pel moviment feminista a les 17 h, a
Barcelona, i en les que es convoquin en altres punts de
Catalunya.
g Diàleg entre dues ponents que versarà sobre la relació
del moviment feminista i el sindicalisme. Organitzat per
la Fundació Cipriano García. Data per concretar.
g Taller sobre bretxa salarial i registre de salari. Organitzat per la Federació de Serveis a la Ciutadania.
Data per concretar.
g 21 de febrer: ruta de dues hores per conèixer una part de la Barcelona feminista.
g 2 de març, de 10 h a 13 h, a Badalona. Jornada de bretxa i registre salarial.
g 2 de març: taller de protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe. Organitzat per la Federació
de Serveis.
g 3 de març: taller de càlcul de bretxa salarial i registre salarial. Organitzat per la Federació d’Indústria.
g 4 de març: taller de plans d’igualtat i cosificació. Organitzat per la Federació de Sanitat.
g Del 4 al 12 de març: exposició “Treballadores del món”. Organitzada per CCOO del Baix Llobregat.
g 6 de març: acte “Plans d’igualtat, caminem col·lectivament”. Organitzat per CCOO del Baix Llobregat.
g 14 de març: trobada de treballadores de la llar. Organitzada per la Federació de Construcció i
Serveis.
g 15 de març: caminada a l’ermita de Collbàs. Organitzada per CCOO del Baix Llobregat.
LLEIDA
g 6 de març, a les 10 h. Convocatòria per a delegades i delegats. Acte reivindicatiu. “CCOO feminista:

denúncia i acció”.
g 8 de març: manifestació del moviment feminista de Lleida.
g 13 de març, a les 10 h: jornada informativa i formativa sobre el registre salarial i presentació de la

Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones.
El manifest de CCOO per al 8 de Març d’enguany, el podeu trobar en aquest enllaç.

CCOO rebutja l’ERO temporal
anunciat a Magneti Marelli
La direcció de Magneti Marelli ha anunciat que la setmana que ve presentarà un ERO temporal per
a tota la plantilla, a causa de la situació derivada de l’afectació del coronavirus (COVID-19) a la Xina.
La planta de Barberà del Vallès fabrica un producte electrònic amb peces que s’envien des de la
Xina i que provenen d’una planta que la multinacional té a la zona propera al focus del coronavirus i
que en aquests moments està aturada. Aquesta situació ha provocat que tinguin problemes amb el
subministrament de peces i ara mateix no puguin fabricar aquest producte.
CCOO veu amb preocupació aquest escenari, però rebutja l’expedient i insta l’empresa a esgotar les
mesures de flexibilitat interna previstes en el conveni abans de plantejar un ERO. El sindicat exigeix a
la direcció de Magneti Marelli que busqui alternatives temporals per intentar resoldre aquesta situació,
sense perjudicar les més de 400 persones que té en plantilla a la planta vallesana.
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Encara no has respost l’enquesta
de l’Assemblea sindical oberta de
CCOO de Catalunya?
Des de principis de gener està en marxa la 2a Assemblea
sindical oberta de CCOO de Catalunya en la seva primera fase.
En aquesta primera etapa tenen lloc un gran nombre de trobades i
reunions arreu de Catalunya, que superen les 200 amb milers de
participants. El sindicat aprofita aquesta fase per recollir propostes i
reflexions que han d’acabar configurant l’estratègia del sindicat en el futur i els elements centrals dels
documents de debat del 12è Congrés, que tindrà lloc l’any vinent. Entre les activitats de la primera
fase de la 2a Assemblea sindical oberta, hi trobem una enquesta que, en el moment de tancar aquest
digital, ja havien contestat al voltant de 2.300 persones.
Si encara no hi has participat, ho pots fer clicant en aquest enllaç.

El president Pedro Sánchez es reuneix
amb CCOO de Catalunya

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez,
es va reunir, el passat 6 de febrer, amb els
secretaris generals de CCOO de Catalunya,
Javier Pacheco, i d’UGT de Catalunya, Camil

Ros, en el marc de la seva visita a Barcelona i
la seva trobada amb el president del Govern
de la Generalitat, Quim Torra. En la reunió amb
els sindicats, el president Sánchez va mostrar
la seva cara més optimista davant les vies de
solució del conflicte polític entre Catalunya i
Espanya, i va escoltar amb interès les propostes
sindicals sobre la derogació de la reforma laboral,
la consolidació del sistema públic de pensions, la
viabilitat de les plantes de Nissan o la seguretat
de la Petroquímica de Tarragona. La reunió va
ser qualificada de positiva per part dels líders
d’ambdós sindicats.

CCOO signa un conveni de
col·laboració amb la UAB
CCOO de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) han signat un conveni de col·laboració que permetrà la
cooperació entre totes dues entitats i, especialment, entre l’Escola de Postgrau de la UAB i la Fundació
Paco Puerto de CCOO de Catalunya. La signatura va anar a càrrec de la rectora de la UAB, Margarida
Arboix, i del secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.
El conveni recull un seguit d’accions que se centren en el reconeixement i la promoció mutus de
l’activitat formativa per reforçar la seva visibilitat i la correspondència amb els interessos i les
necessitats de les persones treballadores. També fa èmfasi en la innovació pedagògica per a la
formació professional continuada de les persones treballadores ocupades i en el desenvolupament
conjunt o coordinat de mòduls formatius en àmbits com la igualtat de gènere o la formació de tutors
d’empresa que es puguin impartir tant des de l’Escola de Postgrau de la UAB com des de la Fundació
Paco Puerto.
Aquest fet implica un major reconeixement i visibilitat de la formació que ofereix la Fundació Paco
Puerto en interacció amb una gran universitat com la UAB, però també un marc estable de relació per
afavorir una manera més innovadora de treballar.

El 2019 van
augmentar les visites
i les consultes al
Centre d’Informació
per a Treballadors
Estrangers de CCOO
Al llarg del 2019, les 33 oficines del Centre
d’Informació per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO van atendre 11.381 persones,
que van realitzar 17.004 visites i van plantejar
28.172 consultes.
Aquestes xifres, que s’han recollit a la
Memòria del CITE del 2019, evidencien que
hem tingut més de 1.000 visites i prop de
1.500 consultes més que l’any 2018.
També posa de manifest l’increment, els
darrers anys, de l’arribada de persones de
Veneçuela i d’Hondures, que fan augmentar el
percentatge de dones ateses. Tanmateix, del
total de persones ateses, per nacionalitats, el
primer país que destaca és el Marroc, seguit
de Colòmbia, Veneçuela, Hondures i Perú.
Marroc

14,7 %

Colòmbia

10,2 %

Veneçuela

7,4 %

Hondures

7,3 %
Perú

5,7 %

Consultes per país d’orígen

Puja fins a un 62,3 % el nombre de
persones ateses que no tenen autorització
administrativa per residir i treballar a l’Estat
espanyol. En part, és conseqüència de noves
arribades, però també dels casos de persones
que no han pogut regularitzar la seva situació
en un mercat de treball de baixa qualitat (es
requereix un contracte d’un any a jornada
completa).
La tipologia de la persona atesa al CITE
és la d’una dona llatinoamericana, sense
autorització administrativa, que treballa de
manera irregular al sector del treball de la
llar. És el paradigma de situació precària, ja
que a la invisibilitat d’aquest sector, s’hi suma
la que ja comporta la situació d’irregularitat
administrativa.
Podeu veure tota la informació de la Memòria
del CITE del 2019 aquí
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19 de febrer: vaga general a la petroquímica de Tarragona
CCOO i UGT de Catalunya han convocat una vaga
general als polígons petroquímics nord i sud de
Tarragona el pròxim 19 de febrer, amb el lema “Per
una petroquímica forta, més seguretat i menys
precarietat!”. La finalitat és exigir a l’Administració
i a la patronal que es garanteixi la seguretat tant de
les persones que treballen a la petroquímica com
de la ciutadania del Camp de Tarragona, i que es
posi fi a la precarietat existent al sector.
CCOO i UGT han establert contactes amb les
federacions d’associacions de veïns de Tarragona
i amb entitats socials, així com amb alguns
ajuntaments de la zona, per implicar el conjunt de
la ciutadania del Camp de Tarragona en aquesta
vaga. També han volgut convidar a participar
tots aquests agents a la manifestació convocada
el mateix dia de la vaga per reivindicar més
seguretat, la qual sortirà a les 19 hores del davant
de l’AEQT (avinguda Marquès de Montoliu, 2, de
Tarragona).
L’accident ocorregut a IQOXE el 14 de gener
ha posat en dubte les garanties de seguretat
existents, cosa que ha de comportar la revisió
tant del PLASEQCAT com dels plans d’emergència
interior de les empreses, així com la coordinació
necessària de les activitats preventives de les

empreses principals i de les seves auxiliars. Per
això, demanem a l’Administració i a les empreses
la revisió, el control i el seguiment d’aquests
protocols i plans de seguretat, així com la
participació dels sindicats més representatius en
la investigació de l’accident i en l’elaboració de
propostes concretes per pal·liar les deficiències
detectades.
Assemblea amb Unai Sordo
La importància i la dimensió que CCOO dona a
aquesta mobilització del 19 de febrer es va poder

copsar el 10 de febrer en una assemblea de
treballadors i veïns de la zona, que van omplir
el teatre del Centre Cívic Torreforta. Aquest està
situat just al costat del bloc d’habitatges on va

morir un veí per l’impacte d’un tros metàl·lic que
va sortir disparat en l’explosió que va tenir lloc a
IQOXE aquell fatídic 14 de gener. L’assemblea va
comptar amb el secretari general de CCOO, Unai
Sordo —qui va venir de Madrid exclusivament
per participar en aquesta assemblea—; amb
el secretari general de CCOO de Catalunya,
Javier Pacheco, i amb una representant de la
Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona.
La secretària general de CCOO de Tarragona va
ser l’encarregada de fer les presentacions.
L’assemblea va servir per destacar que la vaga
del 19 de febrer no només afecta els treballadors
i les treballadores de la petroquímica, sinó també
tota la ciutadania del Camp de Tarragona, que viu
molt vinculada a la seguretat de les empreses
que treballen a la zona.
La mobilització ha de ser un gran toc d’atenció a
empreses i administracions, que han d’anteposar
la seguretat als interessos econòmics i polítics,
ja que com va dir Unai Sordo “està en joc la vida
de persones”. Sordo també va destacar el paper
fonamental que té CCOO a les empreses i en
la societat, i va refermar que el sindicat estarà
liderant la protesta i la mobilització el proper 19
de febrer a Tarragona.

CCOO signa un acord amb Pronovias Group per a l’equiparació del
permís de naixement entre mares i progenitors

La Secció Sindical de CCOO a Pronovias ha signat
amb la direcció de l’empresa un important acord
que equipara i iguala el permís de naixement
entre la mare i l’altre progenitor o progenitora.
Amb aquesta resolució el grup demostra que és
possible avançar cap a la igualtat real i efectiva
entre dones i homes. L’acord preveu la igualació

del permís a l’altre progenitor, ampliant-lo 4
setmanes més per naixement fins a arribar a les
16 setmanes, amb efectes de caràcter retroactiu
des de l’1 de gener del 2020.
Amb el naixement se suspendrà el contracte
de treball del progenitor diferent de la mare
biològica durant 16 setmanes (12 que marca la
llei + 4 per acord amb l’empresa), de les quals
les 6 setmanes ininterrompudes immediatament
posteriors al part seran obligatòries i s’hauran de
gaudir a jornada completa.
La suspensió del contracte de cadascun dels
progenitors per la cura del menor, un cop
transcorregudes les primeres 6 setmanes
immediatament posteriors al part, es podrà
distribuir a voluntat de la persona en períodes
setmanals, que es podran gaudir de manera
acumulada o interrompuda i exercir-se des de la
finalització de la suspensió obligatòria posterior

al part fins que el fill o filla compleixi 12 mesos.
De la mateixa manera, la mare biològica podrà
anticipar el seu exercici fins a 4 setmanes abans
de la data previsible del part. La suspensió del
contracte de treball, un cop transcorregudes les
primeres 6 setmanes immediatament posteriors
al part, es podrà gaudir en règim de jornada
completa o de jornada parcial, sense que el seu
exercici es pugui transferir a l’altre progenitor.
Permís per cura del lactant
D’altra banda, s’acorda el permís per cura
del lactant. La mare i l’altre progenitor
poden, lliurement i voluntàriament, accedir a
l’acumulació del permís per cura de lactant en 15
dies naturals acumulables, que s’ampliaran en
el supòsit de part, adopció, acolliment o guarda
múltiples en 2 setmanes més per cada fill a partir
del segon.
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Febrer 2020
Descomptes per a afiliats i afiliades de CCOO
ENSENYAMENT
UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
Descomptes del 10 % al 30 % en diverses propostes formatives.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2038
WELLINGTON LEARNING INTERNATIONAL
Centre de formació en línia per aprendre anglès. Per tan sols 49 €, les persones afiliades
podran accedir a la plataforma durant un any complet.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3038

AUTOMOCIÓ

RENTING VEHICLES SEAT
Inclou: manteniment, pneumàtics, assegurança de vehicles, línia d’atenció al conductor,
assistència en carretera i gestió de multes. Preus: 48 mesos, 60.000 km, IVA no inclòs.
Seat Ibiza des de 208,88 €/mes (quota vàlida fins al 29/02/2020).
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1898

RESTAURACIÓ

OMNIA CAFÈ BAR
Mataró (carrer d’en Palmerola, 4)
Descompte del 10 % sobre el preu del menú diari i del cap de setmana.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2843
TIMESBURG
Descompte del 10 % en qualsevol consumició als establiments de l’empresa TIMESBURG
per a la plantilla ocupada a CCOO i per a l’afiliació.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3078
BELLAKO GASTRO KEBAB
Barcelona. Descompte del 10 % en qualsevol consumició per a la plantilla ocupada a CCOO
i per a l’afiliació.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3098
CHIKSTER – CHICKEN & SIDES
Barcelona. Descompte del 10 % a qualsevol consumició per a la plantilla ocupada a CCOO
i per a l’afiliació.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3099

SALUT

CLÍNICA DENTAL BUCALIA
Diverses poblacions. Descompte del 5 % sobre els preus i, gratis, primeres
visites, revisions i d’altres. Vegeu-ne més informació a:
Barcelona, pl. Universitat www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=137
Barcelona, c. Aribau www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2844
Badalona www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2845
L’Hospitalet, c. Lleida www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2840
L’Hospitalet, c. Santa Eulàlia www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2841
Mataró www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2842
CLÍNICA DENTAL ODONTORED
Centres a Figueres i Sant Feliu de Guíxols. 25 % de descompte sobre els preus.
Vegeu-ne més informació a:
Figueres www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2839
Sant Feliu de Guíxols www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2838
ICO Oftalmologia
Centre a Barcelona. 700 €/ull en operacions de miopia, hipermetropia o
astigmatisme. 1.200 €/ull en operacions de cataracta. 1.800 €/ull en operacions
de vista cansada. 15 % de descompte en la resta de tractaments.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1098
ARENSE ÒPTICA & AUDIOLOGIA
Barcelona. La millor oferta del mercat amb les millors marques, òptica i audició.
Descompte addicional del 20 % per a l’afiliació. Vegeu-ne més informació a:
Rda. de St. Pere www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2978
c. Provença www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2979
GABINET PSICOLÒGIC AGUIRRE
Granollers. Descompte del 20 % sobre els preus.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3018
UNITAT D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Barcelona. Descompte del 10 % sobre els preus en les 5 primeres visites de teràpia.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=550
FISIOTERÀPIA I OSTEOPATIA MARTA GALIÁN
El Prat de Llobregat
Serveis de fisioteràpia, osteopatia, podologia i cursos o tallers de mindfulness
(atenció plena). Descompte del 15 % sobre els preus.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2818
ESPOFIS SALUT
Barcelona. Serveis de fisioteràpia, osteopatia i podologia. Descompte del 15 %
sobre els preus.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2758

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

Clica aquí
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GLOBUS KON-TIKI
Òdena. 10 % de descompte en vols en globus aerostàtics que sobrevolen els indrets més
emblemàtics de Catalunya.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2718
POBLE ESPANYOL
Barcelona
La Calçotada, el 15 de febrer i el 29 de març, jornada de gastronomia i cultura popular per
a totes les edats.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2598
FUNDACIÓ WALKIM
Entitat privada sense ànim de lucre especialitzada en marxa nòrdica, per promoure’n els
beneficis que aporta a la salut. Descompte del 20 % sobre el preu dels bastons de marxa
nòrdica i descompte del 5 % al 15 % sobre les activitats.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2938

ELECTIUM
Descompte d’un mínim de 200 € per la contractació anticipada de serveis funeraris a la
xarxa de tanatoris del Grup Mémora.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2858
GRUPO STOP - DEPILACIÓ LÀSER
Tarragona. Experts en depilació làser per a la dona i l’home. Experimenta els nostres
serveis per només 19 € (vàlid només per a una sessió, que es pot escollir). 10 % de
descompte per continuar amb el teu tractament.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3058

TURISME

EUROPA DESTINOS
Agència de viatges en línia, especialitzada en el sector hoteler de tot Espanya, Portugal i
Andorra. Oferta exclusiva de paquet bàsic: 75 € per 7 nits d’hotel per a 2 persones.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2558
AH VACACIONES
Oferta per a l’afiliació en apartaments i hotels, descomptes especials si hi ha reserva
anticipada.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=11
B THE TRAVEL BRAND
Descomptes de fins a un 8 % amb 45 dies d’antelació en les reserves i de fins a un 6 %
sense anticipació. Ofertes per a Setmana Santa i d’altres. Consulteu-ne les condicions
específiques a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=767
SOLO CAMBOYA - LATITUDE FOR TRAVEL
Agència en línia. Especialistes en viatges a Cambodja. Descompte del 10 % sobre els
preus. Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2998
APARTAMENT TURÍSTIC DE LLOGUER AL CAP DE SALOU
Descompte del 5 % en el lloguer de l’apartament turístic situat al cap de Salou (Costa
Daurada).
Apartament tipus loft, situat davant de la platja, amb vistes al mar i amb aire condicionat.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2958
RECLAMA PASAJERO
Servei per reclamar els drets com a passatger, a través de Pyramid Consulting, a cost
zero. Només en cas de guanyar la reclamació, s’hauria de pagar el 20 % (+ IVA) de la
indemnització que es cobrés.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2878

Especial Residències de temps lliure 2020
RECORDA QUE ES PODEN TRAMETRE FINS AL 13 DE MARÇ DEL 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

