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CCOO disputarà els fons europeus per a
la reconstrucció econòmica a favor de la
vida i la dignitat de les persones
Resum de la darrera reunió del Consell Nacional de CCOO de Catalunya,
celebrada el 15 de desembre
tem renovar l’Acord interprofessional de Catalunya, donant caràcter normatiu a algunes de
les seves recomanacions.

Les polítiques europees fugen de l’austeritat
suïcida que va caracteritzar la sortida de la
crisi anterior i que permetrien la construcció
d’una Europa social. La crisi sanitària ha posat
de manifest la insuficiència de l’estat del benestar i de les prestacions, i ha augmentat la
desigualtat i la pobresa. Fins i tot instruments
com els ERTO i l’ingrés mínim vital s’han trobat
mancats d’efectivitat a causa de la debilitat de
les estructures administratives de l’Estat.
El diàleg social ha d’avançar molt més de
pressa
Per a CCOO, el diàleg social és l’instrument
democràtic per decidir col·lectivament sobre
les polítiques socials, laborals i econòmiques,
i volem exercir-lo per influir a Catalunya, a
Espanya i a Europa. La CEOE fa una política
dilatòria davant l’agenda de reformes que ha
de comportar inevitablement l’augment del
salari mínim interprofessional, la revaloració
de les pensions públiques i la derogació de la
reforma laboral.
El diàleg social no està donant fruits a Catalunya per la paralització del Govern i l’escenari
electoral. Aquesta és una situació de risc que
posa en perill la recuperació econòmica. És
necessari donar respostes certes a les empreses i als treballadors i treballadores. Necessi-

Caldrà tornar a la mobilització si els pressupostos no recullen les mesures fonamentals
No podem perdre l’oportunitat de fer servir
els fons europeus per encarrilar la situació i
dibuixar polítiques de sobirania industrial i
energètica, per avançar cap a l’economia verda, per democratitzar l’economia de les dades, per revalorar els treballs de cura i essencials, per invertir en serveis públics, per dotar
de drets el treball autònom.
Projecte de portes violetes
El secretari general ha compartit amb el Consell Nacional el projecte de portes violetes,
que ofereix els locals de CCOO de Catalunya
com a locals segurs per a les dones. Cent cinquanta persones han estat formades, i s’ha
editat una guia per atendre qualsevol víctima
de violència masclista i acompanyar-la cap als
serveis que necessiti.
Canvi en el lideratge de l’Àmbit LGTBI de
CCOO de Catalunya
Després de la jubilació de María José Gómez,
el company Félix Muruzábal ha assumit la responsabilitat de coordinar l’Àmbit LGTBI.
Reforç dels serveis jurídics de CCOO
La Confederació Sindical de CCOO ha reorganitzat el finançament dels serveis jurídics, de
manera que les persones afiliades a CCOO tinguin més avantatges quan necessitin els seus
serveis. Cal ressaltar que a partir del 2021 les
persones amb un any d’afiliació ja tindran un
descompte d’un terç del cost de la demanda
jurídica; amb dos anys, de dos terços, i amb
tres anys d’afiliació la demanda serà gratuïta.

editorial

La sanitat
no és un negoci

No hi ha cap dubte que l’esforç dels professionals de la sanitat pública està sent titànic en
la lluita contra la pandèmia del coronavirus.
El paper de la nostra sanitat ha estat fonamental i molt destacat, i s’ha tornat a demostrar que la ciutadania d’aquest país disposa
d’un servei públic de salut de gran nivell,
que ha estat al límit de la seva capacitat i ha
fet front al moment més difícil de la nostra
història recent, en termes de salut. També
els treballadors i treballadores de la sanitat
privada han estat clau i a l’altura a l’hora de
donar suport a les necessitats de la sanitat

pública, és clar que sí! Però hem d’estar atents
i protegir i defensar el nostre sistema sanitari
públic. Hi ha un risc evident que algú vulgui
aprofitar aquesta situació de tensió de la sanitat pública per fer una crida perquè tothom
que pugui es faci una assegurança privada de
salut, i no com un complement, sinó com a
conseqüència de desacreditar i generar molts
dubtes vers la sanitat pública. No és la primera vegada que això passa fent servir allò de
“treure profit de l’embolic”, ja ens entenem.
El que cal és que hi hagi una autèntica aposta
pressupostària per dotar de recursos tècnics
i humans la nostra sanitat pública i que això
sigui una estratègia de país, indiscutible. No
oblidem que la sanitat pública universal és un
dret de ciutadania, que ens hem guanyat com
a societat, i que mai ha de ser un negoci.

www.ccoo.cat
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CCOO de Catalunya demana informació
al jutjat social per confirmar si Amazon
ha vulnerat drets fonamentals de
treballadors i sindicalistes
Mobilització per una educació segura
CCOO fa molts mesos que insisteix en la
mobilització de tots els sectors educatius
per aconseguir uns centres oberts i segurs.
Més enllà del tipus de feina o de contracte
i de la titularitat del centre, cal garantir una
educació equitativa, inclusiva, presencial i
de qualitat per a tothom, amb el màxim de
seguretat per a tots els professionals dels
centres educatius i l’alumnat. Així mateix,
considerem molt important aconseguir la
màxima unitat sindical i amb el conjunt de
la comunitat educativa, i treballem dia a dia
per fer-ho possible.
En aquest sentit, es va fer una crida a tot el
personal educatiu (docent, personal laboral,
personal de lleure…) de les escoles i instituts
públics i dels centres concertats i no concertats a sumar-se a la convocatòria de CCOO i
altres sindicats que va tenir lloc el passat 3
de desembre, a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona, per exigir: “Menys ràtios, més personal i més seguretat”.

CCOO valora positivament el
principi d’acord assolit a TE
Connectivity
Les treballadores i treballadors de TE Connectivity han ratificat el principi d’acord sobre l’ERO assolit entre la direcció i el comitè
d’empresa. Malgrat que no s’ha pogut evitar
el tancament, CCOO d’Indústria de Catalunya valora positivament aquest acord, ja que
s’han aconseguit unes bones condicions per
a la plantilla i s’ha acordat que una comissió integrada per l’empresa, la representació
legal dels treballadors i treballadores i els
sindicats analitzarà les possibilitats de reindustrialització de la planta de Montcada.
S’ha pactat una indemnització de 60 dies
per any, amb un màxim de 50 mensualitats,
més un lineal de 725 € per any treballat, i es
garanteix una indemnització mínima d’una
anualitat per a tota la plantilla. En el cas de
les persones d’entre 51 i 54 anys, s’estableix
també una compensació equivalent a 5
anys de les seves quotes per complementar
un conveni especial amb la Seguretat Social
per evitar la pèrdua de poder adquisitiu en
arribar a la jubilació. L’acord també preveu
prejubilacions per a les persones que tinguin a partir de 55 anys en el moment de
sortida.

CCOO vol saber si Amazon va realitzar, mitjançant una empresa contractada,
seguiments exhaustius de persones i fotografies, i si va elaborar informes de
treballadors i sindicalistes de CCOO.
El sindicat valorarà amb els seus serveis jurídics la interposició d’una demanda
penal contra Amazon.
CCOO ha tingut coneixement d’aquests fets a
través de la notícia publicada en un mitjà de
comunicació, el 30 de novembre d’enguany.
A la notícia s’afirma que es van realitzar seguiments exhaustius de persones i fotografies, i
que es van elaborar informes i comentaris sobre el comportament dels treballadors i treballadores i els sindicalistes de CCOO.
Si es confirmen, aquests fets constitueixen
una clara vulneració del dret a la llibertat sindical i a la vaga, així com del dret a la intimitat
i a la protecció de dades, segons el que estableixen els articles 28 i 18 de la Constitució.
Per interposar una demanda, cal disposar
de l’informe que va realitzar l’empresa Castor, contractada per Amazon. Segons indica
l’escrit dels serveis jurídics de CCOO de Catalunya, no es tracta d’un informe elaborat pels
serveis i els cossos de seguretat de l’Estat ni
de la comunitat autònoma. És un informe ela-

borat per una empresa d’investigació privada
i, per tant, les seves actuacions s’emmarquen
en el respecte a la legalitat, i l’encàrrec professional, en cap cas, no pot comportar la vulneració de drets fonamentals.
Un cop es tingui la resposta del jutjat social,
els serveis jurídics del sindicat valoraran, juntament amb la direcció sindical de CCOO, la
interposició d’una demanda penal contra
Amazon i l’empresa contractada Castor.

CCOO considera que el nou CaixaBank ha de
ser més just i més igualitari
En la intervenció del 3 de desembre davant la Junta General Extraordinària de CaixaBank, CCOO
va advertir que la nova entitat, que vol ser més robusta, rendible i tecnològicament revolucionària, ha d’aspirar també a tenir una major responsabilitat social i envers la plantilla. L’entitat
ha de ser solvent, rendible i, sobretot, humana, un CaixaBank capaç d’escoltar els cors de les
persones.
Ruth Bolaños, treballadora de CaixaBank, es va dirigir a la Junta General Extraordinària en nom
d’un grup d’accionistes, treballadors i treballadores de l’entitat, familiars i clients, per iniciativa
de CCOO. La portaveu va exposar que el Consell d’Administració té la gran responsabilitat i
l’obligació moral de donar un missatge positiu a la societat i als mercats, i els va convidar a ser
valents, trencar motlles i manifestar a la plantilla i a la societat que treballaran per donar garanties d’ocupació, garanties en les condicions laborals i compromís social, tot recordant-los que,
darrere dels números, hi ha persones, famílies i projectes de vida.
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CCOO de Catalunya valora que mitjançant el diàleg
social s’hagi arreglat el desgavell de la gestió de
l’ajut per a autònoms
El Consell Català del Treball Autònom de Catalunya,
del qual CCOO de Catalunya forma part, ha acordat que la Generalitat ordeni un pagament únic
de 2.000 € que arribarà a les 116.000 persones que
es van enregistrar al cens creat per la Generalitat de
Catalunya.
Aquestes 116.000 persones són aproximadament un
25 % del total de les persones autoocupades a Catalunya. De les persones inscrites, un 70 % són autònoms
com a persona física, la qual cosa és un símptoma del
fet que moltes persones troben en el treball autònom
l’única via per incorporar-se al treball.
És per això que CCOO s’ha compromès a treballar de
manera intensa en el Consell Català de Treball Autònom per donar facilitats al col·lectiu, la major part del
qual té moltes dificultats per tirar endavant un projecte d’autoocupació. El treball autònom no pot ser tre-

ball sense drets. Cal avançar en un sistema de cotització que doni als treballadors i treballadores protecció
a la intermitència i a les eventualitats i que garanteixi
la possibilitat de cotitzar suficientment per poder-se
jubilar.
CCOO de Catalunya manifesta la seva satisfacció per
l’acord que posa de manifest que el diàleg social és
una eina útil per a la nostra societat, i que és molt més
efectiu que governar sense la participació dels agents
econòmics i socials. Mitjançant el diàleg social s’ha pogut passar de 12 M€ a 232 M€, i així ha estat possible
esmenar els problemes de gestió per part del Govern
que es van evidenciar el passat mes de novembre.
Ara cal fer extensiva aquesta fórmula i buscar acords en
el marc del diàleg social per a aquells sectors que estan
patint d’una manera més intensa les conseqüències de
la pandèmia (turisme, restauració i serveis).

GRUP

AVANTATGES

CLÍNIQUES DENTALS I DE CIRURGIA ESTÈTICA

17 ANYS DE RIGOR CLÍNIC, CIÈNCIA MÈDICA I SERVEI PREFERENT
EN CONDICIONS ESPECIALS PER A TU I LA TEVA FAMÍLIA

1 a VISITA
I RE VI SI Ó
GRATUÏTES

HIGIENE
DENTAL
PER 20 €

25 % DTE. EN
TRACTAMENT
Inclosa ortodòncia
implantologia dental
i medicina estètica

*Per sessió

*No acumulable

I FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS EN 12, 24 o 36 MESOS

Pregunta a les
nostres clíniques!

Odontologia · Ortodòncia ﬁxa i invisible · Intervencions avançades com implants zigomàtics i amb càrrega
immediata, cirurgia ortognàtica, tècniques all on four... i ara també medicina estètica.
BCN - GRÀCIA

BCN - SANT GERVASI

L’HOSPITALET

SABADELL

Roger de Flor, 271
Tel. 93 459 06 07

Tavern, 61
Tel. 93 576 88 56

Av. Ponent, 19
Tel. 93 448 21 23

Via Alexandra, 12-14
Tel. 93 724 40 99

O demana visita a www.odontquality.cat
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Després d’anys de reivindicació es començarà a
negociar un conveni sectorial de la recerca
Les organitzacions sindicals CCOO i UGT, i les
patronals del sector de recerca de Catalunya
ACREC i Pimec, amb la mediació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, han
acordat l’àmbit funcional del futur conveni
del sector de la recerca de Catalunya.
Aquest és el punt de partida per a la negociació
d’un conveni col·lectiu per a les persones treballadores i les empreses del sector de la recerca de
Catalunya. El conveni afectarà les entitats sense
ànim de lucre del sector públic que estiguin participades per la Generalitat de Catalunya i dedicades, principalment, a l’execució de la recerca.
Aquest acord tanca una etapa de gairebé set
anys en què s’ha intentat negociar un conveni
per al sector i que ha passat per diverses fases.
Des d’inicis de l’any 2014, en què es va inten-

Els hotels Monterrey i
Roger de Flor de Lloret
de Mar acomiaden les
seves plantilles

L’Hotel Roger de Flor ja ha comunicat
l’acomiadament a la totalitat de la plantilla
(vint-i-vuit persones) sense haver establert
cap tipus de negociació ni amb la representació legal dels treballadors i treballadores ni
amb la plantilla. Respecte de l’Hotel Monterrey, s’ha obert el període de negociació, establert per llei, amb la pretensió de l’empresa
d’acomiadar les vuitanta persones que formen la plantilla.
Per denunciar aquests fets, les plantilles dels
dos hotels es van concentrar a les portes de
l’Hotel Monterrey de Lloret de Mar.

tar, sense èxit, definir un àmbit de negociació
del sector amb el director general de Recerca, s’ha maldat per tenir un conveni sectorial
català de recerca. Hem instat els partits polítics; hem impulsat una proposta de resolució,
aprovada pel Parlament el 2015, per endegar
la negociació del conveni sectorial català; hem
intentat negociar, primer amb l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) i, després,
amb la patronal ja constituïda ACREC, un àmbit funcional que aglutinés la major part de les
persones que treballen al sector. Finalment, ha
estat possible ampliar les pretensions inicials,
més restrictives quant al seu abast, de la patronal catalana de la recerca.
Al mateix temps, s’obre la porta al procés de
negociació del conveni sectorial, que ja hem

acordat iniciar al gener del 2021, amb la constitució de la nova Comissió Negociadora per
abordar la regulació de les condicions de
treball dels investigadors i investigadores de
Catalunya. Un sector amb un nivell de temporalitat que duplica la mitjana de l’economia
catalana i en el qual l’encadenament de contractes és una pràctica molt estesa a la majoria dels centres de treball.
Des de CCOO de Catalunya i UGT valorem
molt positivament aquest acord, que representa un punt d’inflexió en aquest llarg procés, i posarem tota la nostra experiència i
compromís en la negociació del conveni per
dignificar i homogeneïtzar les condicions de
treball de les persones treballadores del sector de la recerca de Catalunya.

El TSJC condemna el SEM i les empreses
d’ambulàncies a rentar la roba mentre duri
la pandèmia
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a CCOO de Catalunya i ha condemnat el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i diverses empreses d’ambulàncies perquè
assumeixin i es responsabilitzin del rentat, la descontaminació i, en cas necessari, la destrucció de la roba de feina i els equips de protecció individual (EPI) dels tècnics de transport
sanitari en tots els centres de treball, mentre duri la crisi sanitària de la COVID-19.
Paral·lelament, continuen les concentracions dels treballadors i les treballadores del sector
del transport públic sanitari perquè es posi fi als abusos que pateixen.

CCOO lamenta la mort de Marta Latorre i
Montserrat Company
CCOO de Girona lamenta la mort de Marta
Latorre, als setanta anys, companya que va
estar vinculada al PSUC, a CCOO i al moviment feminista, amb un compromís actiu,
apassionat i continuat. També és recordada
com l’ànima de La Llibreria. CCOO agraeix
la seva companyia i la seva lluita còmplice
amb tots nosaltres.
CCOO d’Educació també ha perdut aquests
dies un referent del sector a l’Hospitalet de Llobregat, la Montserrat Company, als vuitanta-un
anys. La Montserrat era mestra i va ser regidora a l’Ajuntament de l’Hospitalet, on va impulsar
la creació de l’Escola Municipal de Música i la xarxa d’escoles bressol municipals.
El nostre reconeixement a dues dones que han deixat la seva empremta.
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Dos sindicalistes de CCOO de Catalunya
reconeguts amb la Medalla President Macià 2020
al mèrit al treball
Dos sindicalistes de CCOO de Catalunya han estat reconeguts amb la Medalla President Francesc Macià 2020 al mèrit
al treball, que atorga la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta del sindicat. Concretament, són
Alfonsa Santiesteban i Jordi Presas.
Alfonsa Santiesteban
L’actual coordinadora de CCOO de
l’Anoia, de cinquanta-nou anys, va néixer
a Lora del Río (Sevilla) i va arribar amb la
família al barri de Sant Maure de Santa
Margarida de Montbui als set anys. Buscaven viure millor i fugien de la persecució política de la dictadura franquista pel
compromís polític del seu pare, que va
continuar desenvolupant-lo a Catalunya.
Dels catorze als vint-i-tres anys va treballar a diferents empreses tèxtils
d’Igualada com a aprenenta i operària de confecció. De ben jove va formar part de la junta de l’Associació de Veïns i Veïnes La Convivència, del
barri de Sant Maure, des d’on lluitava pel centre d’atenció primària, les
escoles, l’asfaltatge de carrers, l’enllumenat públic o la provisió d’aigua.
L’any 1979 es va afiliar al sindicat CCOO i va formar part de les candidatures a les eleccions de l’empresa Pepa Martí. També va ser part integrant
del comitè d’empresa d’aquesta empresa fins al seu tancament, l’any
1984. Va formar part de la Comissió Executiva del sindicat del tèxtil a la
comarca, va negociar convenis, expedients de regulació i tancaments,
etc. Posteriorment es va especialitzar en assessorament sociolaboral i
per a treballadors i treballadores estrangers al CITE-CCOO. Ha tingut diverses responsabilitats sindicals a la Unió Comarcal de CCOO de l’Anoia i
actualment és la coordinadora de CCOO a l’Anoia de la Unió Intercomarcal de CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf, i també és
responsable de Cooperació i Solidaritat.
Alfonsa Santiesteban, sindicalista molt respectada, de conviccions fermes de bon tracte, farà un pas al costat en la seva responsabilitat durant
el proper congrés de la unió intercomarcal, previst per a l’abril del 2021.
És una referència per als treballadors i treballadores de l’Anoia, un mirall
de compromís honest i militant a favor de la cohesió social, la lluita feminista, la cooperació i la solidaritat internacional, els drets humans i la
reivindicació de serveis públics universals i de qualitat.

Jordi Presas
Jordi Presas i Vidal va néixer a Cassà de
la Selva el 15 de juny del 1957. Des de
la seva joventut ha estat implicat en la
vida política i sindical. Ja a la Universitat
Laboral d’Osca i, posteriorment, durant
el servei militar a Jaca, feia difusió clandestina en pro dels drets democràtics i
laborals.
L’any 1975, amb divuit anys, es va afiliar
a la CNT i va obrir un local sindical a Cassà de la Selva. En aquest local,
a més de fer-hi atenció a les persones treballadores, s’hi van endegar
processos electorals sindicals.
Va formar part de la Confederació Sindical de Treballadors de Catalunya (CSTC), un sindicat creat l’any 1980 a partir de la unió de Solidaritat d’Obrers de Catalunya (SOC) i els Col·lectius de Treballadors
(fundat el 1977) en nom de la construcció del sindicalisme nacional
català.
L’any 1989, després d’una decisió conjunta, van obrir converses amb
altres sindicats per integrar-s’hi. Aquestes van ser amb USO, CCOO i
CGT. Finalment, el sindicat que més garanties els donava era CCOO, i
l’1 d’abril del 1989 s’hi van incorporar, fruit dels acords entre totes dues
parts. Després de la incorporació a CCOO, i per iniciativa de Jordi Presas,
es va constituir el Seminari Salvador Seguí, que, a hores d’ara, continua
sent un espai de discussió cultural i sindical en el pla nacional.
A la tardor del 1991 va entomar la Secretaria General de CCOO de les
Comarques Gironines, una responsabilitat que va exercir fins al març
del 2004. A partir d’aquell moment i fins a l’actualitat ha estat secretari
d’Acció Sindical i de Socioeconomia i ha tingut responsabilitats a tots
els òrgans de direcció de CCOO, tant en l’àmbit de les comarques gironines com de Catalunya.
El 15 de setembre del 2020 Jordi Presas s’ha jubilat de la seva activitat
professional i ha iniciat una nova etapa de militància activa a CCOO.

CCOO de Catalunya recorda i analitza el paper
de Josep Benet com a advocat defensor de
sindicalistes i treballadors antifranquistes
En el marc del centenari del naixement de
Josep Benet, la Fundació Cipriano García i el
Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya
recorden i analitzen el seu paper com a advocat defensor de sindicalistes i treballadors
i treballadores antifranquistes en consells de
guerra i davant del Tribunal de Orden Público.

INTERVINDRAN EN L’ACTE:
Dolors Llobet, secretària d’Atenció a l’Afiliació i Estudis de CCOO de Catalunya
Jesús Martínez, advocat de CCOO de Catalunya
Luis Salvadores, advocat de CCOO de Catalunya
L’acte, en modalitat semipresencial, es farà el divendres 18 de desembre, a les 12 hores,
i es podrà seguir amb capacitat restringida a la sala d’actes de CCOO de Catalunya
(Via Laietana, 16) i pel canal de YouTube del sindicat.
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Desembre de 2020

Descomptes per l’afiliació de CCOO de Catalunya

Cuida’t el cos: fisioteràpia
OSTEOBAIX (Sant Boi de Llobregat)
Descompte del 20 % sobre els preus dels serveis. Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3279
FISIOTERÀPIA I OSTEOPATIA MARTA GALIÁN (el Prat de Llobregat)
Descompte del 15 % en serveis de fisioteràpia i osteopatia, entre d’altres.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2818
CENTRE MÈDIC I PSICOLÒGIC DEL PRAT (el Prat de Llobregat)
Servei de fisioteràpia infantil amb un descompte del 25 % a la primera visita
i del 15 % a la resta de visites.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=713
FISIOLÍSTIC (l’Hospitalet)
Descompte del 25 % sobre els preus de fisioteràpia i rehabilitació.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2358
FISIOTERÀPIA DOMFIS (l’Hospitalet)
Servei fisioterapèutic de qualitat i personalitzat. Descompte del 25 % sobre
els preus. Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2338
FISIOGESTIÓN - SERVICIOS DE FISIOTERAPIA, SA (Barcelona)
Descompte del 20% sobre els preus.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3538
ESPOFIS SALUT (Barcelona)
Serveis de fisioteràpia, osteopatia i podologia. Descompte del 15 % sobre els
preus. Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2758
FISIOART (Barcelona)
Serveis de fisioteràpia i rehabilitació. Descompte del 10 % sobre els preus.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2298
OS CLÍNICA - PODOLOGICA I FISIOTERÀPIA (Barcelona)
Descompte del 10 % sobre els preus de visita de fisioteràpia, quiropòdia i
exploració biomecànica.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2680
ENERGIMED - FISIOTERÀPIA (Barcelona i Sant Adrià)
Preu de la primera sessió: 40 €; sessions consecutives: 35 €.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=423

FISIOLEVEL (Barcelona i Sant Cugat)
Centre de fisioteràpia. Descompte d’entre el 7 % i el 20 %. Vegeu-ne més
informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3178 (Barcelona) i
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3198 (Sant Cugat).
MÉS QUE FISIO (Mollet del Vallès)
Descompte del 10 % sobre els preus. Fisioteràpia general, esportiva i
de la dona; osteopatia; podologia clínica i esportiva; nutrició; esport, i
biomecànica de la carrera i del ciclisme.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3118
FISIOARTS - CRISTINA BARBERO (Sabadell)
Descompte del 12 % a les sessions segons s’especifica a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2519
KINE - TERÀPIES GLOBALS (dos centres a Lleida)
Descompte del 10 % sobre les sessions de fisioteràpia i la resta de serveis.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=522 i
a www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1979
FISIO RECUPERA’T (Reus)
Centre de recuperació de la salut. Descompte del 10 % sobre els preus.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3139
FISIOTERÀPIA TARRAGONA
Descompte del 15 % sobre els preus. Sessions d’osteopatia, acupuntura i
fisioteràpia avançada.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3138
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Fins al 31.12.20
El servei assegurador del teu sindicat

Ofertes per a l’afiliació
Assegurança d’Auto

Contracta i
aconsegueix el teu xec
benzina de fins a 60 €

dentalmedic

8,50€

Assegurança d’alta qualitat
amb cobertura a tota
Espanya

al mes/assegurat
(abans 15

€ mes)

ATLANTIS

Via Laietana: 93 481 27 03 Terrassa: 93 733 61 74 Granollers: 93 860 06 16 Sabadell : 93 745 05 41
Tarragona: 977 25 24 10 Lleida: 973 21 15 04 Girona: 972 41 60 96

Més informació
Consulta les bases de les promocions a: https://ventajas.atlantis-seguros.es/ccoo/

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grupo ACM España: Assegurances de Danys, Decessos i Mascotes: GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. (NIF A-59575365, codi DGSFP C-0790). Assegurances d’Estalvi i Salut: AGRUPACIÓ AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.” (NIF: A-65782807, codi
DGSFP C0790). Assegurances de Vida: ATLANTIS VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (NIF: A-61944203, codi DGSFP C-0744) i AGRUPACIÓ AMCI. Domicili social a Ctra. Rubí,
72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

