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Tradema del Solsonès tanca amb un acord

La direcció de l’empresa Tradema de Solsona presentà,
a principis de desembre, un ERO d’extinció d’ocupació,
van començar a partir d’aquell moment les reunions del
comitè amb la direcció i tot un seguit de mobilitzacions
de la plantilla per intentar, en principi, evitar el tancament de l’empresa i, si no fos possible, negociar unes
bones condicions per a les persones que es quedaran
sense feina.
Fiteqa de CCOO de Lleida va demanar a l’empresa
l’aturada de l’ERO temporal, perquè els treballadors
afectats ja estaven a punt d’arribar als 180 dies de suspensió i això implicava que un cop acomiadats la seva
prestació d’atur es veuria reduïda.
La unió i la pressió han donat resultats
A partir d’aquell moment el comitè de Tradema juntament amb CCOO i la UGT van iniciar un seguit
d’accions per pressionar l’empresa i per implicar totes
les institucions de la comarca i la ciutadania i també la
Generalitat i aconseguir la millor solució a aquest conflicte. La primera de les accions va ser una manifestació
a Solsona, el 20 de desembre, que aplegà 1.000 persones que van fer sentir el seu rebuig al tancament de
Tradema. El tancament d’aquesta empresa, per al Solsonès significa el mateix que el tancament de qualsevol
gran empresa de l’àrea metropolitana per a Catalunya.
Posteriorment, a principis de gener, els treballadors van
portar les seves reivindicacions a Lleida capital, on van
rebre el suport de l’Ajuntament de la ciutat, la Diputació
i la Delegació del Govern de la Generalitat; i també a
Sabadell, a les portes de l’IKEA, per manifestar el seu
rebuig a la producció forana que fa tancar fàbriques del
país.
Finalment, i mentre continuaven les negociacions, el
Comitè d’empresa de Tradema va fer una crida a les entitats i a tota la societat solsonines perquè es manifestessin el 12 de gener a Solsona. Aquesta convocatòria
es féu per reclamar un nou impuls per industrialitzar la
comarca, ja que el tancament de Tradema, la principal
indústria de la comarca, afectarà més de 300 llocs de

treball, entre directes i indirectes. El lema d’aquesta
manifestació va ser el mateix que el de la concentració
del 20 de desembre: “Defensem Tradema, defensem el
territori”, però es posà èmfasi en el missatge de la necessitat de reimpulsar el teixit industrial del Solsonès.
“Junts fem força, junts podem” amb aquestes paraules
del president del Comitè d’Empresa de Tradema, Jordi
Cases, va cloure la manifestació que aplegà, novament, més de 1.000 persones i comptà amb la presència de Joan Carles Gallego, que en el seu parlament
va voler remarcar que sense indústria i sense ocupació
el territori no té futur, va dir també que els tancaments
de fàbriques, com aquest de Tradema, i els acomiadaments de treballadors i treballadores són fruit de la
mala gestió que s’està fent de la crisi econòmica provocada pel sector financer. Segons Gallego, Catalunya ha
de canviar les polítiques econòmiques i per això CCOO
exigirà al Govern de la Generalitat que jugui clar i net
per buscar un futur per als treballadors de Tradema i de
tota la comarca. Els treballadors de Tradema van comptar amb el suport del secretari general de CCOO de
Lleida, Jaume Sellés; de la UGT de Catalunya i de les
institucions de la comarca a més de la dels companys
de la fàbrica que l’empresa té a Linares que es van
desplaçar a Solsona per fer força de cara a negociar
una sortida digna per als treballadors i demostrar que
la lluita dels treballadors no té fronteres.
Acord per resoldre el ERO
El 17 de gener s’arribà a un acord per resoldre l’ERO.
Segons aquest acord, 14 treballadors es traslladaran a
altres centres de treball que l’empresa té a la resta de
l’Estat, 13 a Linares i 1 a Valladolid; es faran 26 prejubilacions que afectaran treballadors que tenen 55 anys o
més; i les indemnitzacions per a la resta de treballadors
seran de 35 dies per any treballat amb un topall de 21
mensualitats i una indemnització màxima de 50.000
euros.
El 18 al matí, l’acord es va sotmetre a votació, després de l’assemblea que va tenir lloc el mateix 17 per
explicar-lo, i més del 87% de la plantilla el ratificà. Van
votar 125 treballadors dels 131 membres de la plantilla
i l’acord fou acceptat per una gran majoria, 109 vots a
favor, que representen el 87,2%, i 16 en contra.
CCOO de Lleida, i en especial l’Àmbit funcional de Fiteqa valora molt positivament el resultat d’aquesta votació i, després d’aquesta etapa tan dura que ha acabat
amb el tancament d’una empresa important per a la
comarca, estarà molt atenta a les promeses fetes pel
Govern de la Generalitat de treballar per reindustrialitzar el Solsonès.
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LA SOLUCIÓ NEOLIBERAL ÉS
LA FI DEL MODEL SOCIAL

Entrem en el cinquè any de crisi econòmica.
Els estralls causats a la vida ordinària de les
persones són prou coneguts, i soferts, per tothom. Les causes que ens hi han dut també.
Els responsables del desastre, encara que
amagats darrere de l’espessa cortina dels
interessos d’estat, no s’escapen de la identificació
general. I, finalment, les solucions per sortir del laberint depressiu per on deambula sense horitzó la
societat, van desgranant-se cada divendres com
un rosari penitencial.
Els fets se succeeixen a tal velocitat que no hi ha
respir per assossegar-nos-hi i pensar-hi un moment. Just hi ha temps per entomar-ho tot tal com
raja i seguir pedalant per no caure de la muntanya
russa cap a l’exclusió i la misèria. Enguany, aprofitant les retallades dels pressupostos, de ben segur
ens quedarà alguna estona lliure per reflexionar-hi.
Les causes de la crisi econòmica són a la mateixa naturalesa del sistema capitalista, versió
neoliberal, i per aquest motiu han saltat del camp
econòmic al polític i social. Tenim, doncs, un problema sistèmic i la sortida de la crisi passa ineludiblement per una reforma del sistema i no pas per
solucions exclusivament econòmiques.
No serà possible la reforma del sistema sense una
identificació clara de les conductes, delictives o
incompetents, que han provocat el desastre, dels
seus actors i de la imputació de les responsabilitats corresponents.
Les solucions adoptades fins al moment, basades en una teràpia d’aprimament dels drets
laborals i socials, condueixen irremissiblement a
l’empobriment general, econòmic, social i cultural,
i porten al precipici la cohesió i la pau social.
El Govern del Partit Popular vol aprofitar aquesta
situació, la gènesi de la qual coneixen de primera mà (els casos de corrupció directa i indirecta
que l’envolten són prou eloqüents), per liquidar
d’una tacada el model social, territorial i cultural
de l’Estat espanyol.
Des de l’inici de la crisi, CCOO defensem alternatives que permetin sortir-ne, amb polítiques i
sacrificis compartits, i paral·lelament establir les
bases per a una societat del futur més justa i més
democràtica. El debat no ha de quedar segrestat
en mans d’unes suposades elits d’experts en la
matèria, sinó que ha de ser un debat ampli i en tots
els nivells, perquè ens hi juguem el futur, i el nostre
futur ens pertany.
Desitgem que, malgrat les dificultats, un dels propòsits per a aquest any sigui invertir una estona en
la reflexió de tot plegat.
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Nou vocabulari vinculat al
sindicalisme 2.0
El Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya,
amb l’assessorament del Termcat, ha elaborat
un petit vocabulari sobre termes utilitzats, en
aquests moments, a les xarxes socials.
L’hem elaborat per tres motius diferents, en primer lloc perquè volem que el català sigui present
en totes les tasques que fa el sindicat, per això
portem el català a la comunicació sindical 2.0.
Segonament perquè volem que el català sigui
el punt de trobada de tota la ciutadania, independentment de l’edat, l’origen o la llengua. I,
finalment, perquè volem que el sindicat sigui un
espai comú de relació i un vehicle d’integració
social i d’igualtat d’oportunitats.
Estem convençuts que, cada vegada més, les
xarxes socials es posicionen com un instrument decisiu per a la participació ciutadana,
l’activisme social i la cooperació, és per això
que CCOO de les Terres de Lleida és present
a les xarxes socials com a organització i, a través de la seva participació activa, contribueix a
la creació d’un estat d’opinió per avançar cap
una societat més justa. I volem ser-hi en català
perquè per al sindicat el coneixement i l’ús del
català és un dret de ciutadania i un dels factors
de cohesió social. Apostem per l’ús social de la
llengua catalana en tots els àmbits i creiem que
hem d’avançar en la promoció i l’ús del català
ampliant la seva presència als nous espais de
comunicació i d’interacció, com són les noves
tecnologies de la comunicació.
Aquest vocabulari es va fer amb motiu de la III
Assemblea Nacional d’Acció Jove, la bona acollida que tingué va fer que també es distribuís en
els congressos de les unions intercomarcals de
Lleida i Girona.
Si voleu veure el vocabulari o descarregar-vos-el,
aneu a la següent adreça web: http://www.ccoo.
cat/pdf_documents/ccongresca%27t_12.pdf

Concentracions i protestes en contra de l’ERO als
paradors de turisme
L’empresa Paradors de Turisme va presentar el
passat mes de desembre un ERO que implicava,
en primer lloc, el tancament definitiu de 7 paradors; en segon lloc, l’acomiadament definitiu de
644 persones treballadores; i, finalment, 27 paradors tancats temporalment, durant 5 mesos,
entre aquests 27 hi havia els tres de la província
de Lleida. Aquest últim punt afectava 948 treballadors i treballadores perquè els modificava el tipus
de contracte, passarien de ser de fixos a fixosdiscontinus. Per aquest motiu CCOO i la UGT van
convocar els passats 7, 8 i 31 de desembre de
2012 i 1 de gener de 2013 vaga als paradors de
turisme de tot l’Estat. A Lleida, la vaga afectà els
paradors d’Arties, la Seu d’Urgell i Vielha.
L’ERO es va continuar negociant i, mentre, els treballadors i treballadores continuaven manifestant
el seu desacord amb les mesures inicials proposades per l’empresa. Una de les mesures de pressió que van fer els treballadors i treballadores del
parador de Vielha va ser la concentració, el 22 de
desembre, a la plaça de l’Església de Vielha, per
protestar contra les mesures de l’ERO presentat
al parador, la concentració aplegà prop d’un centenar de persones.
Finalment, a principis d’aquest mes de gener,
acabat el període de consultes, s’ha creat una
comissió de negociació per continuar avançant en
les negociacions i s’ha elaborat un nou calendari
de reunions entre el comitè intercentres i la direcció d’empresa; de moment, de la proposta inicial

de l’empresa de tancar set paradors, només tancarà portes el parador de Puerto Lumbreras i els
644 acomiadaments que plantejava l’empresa
queden reduïts a 350. En aquesta xifra, s’hi inclouen els treballadors i treballadores que de forma
voluntària s’adhereixin a l’ERO, que ja són 280,
la indemnització per a aquests treballadors serà
de 25 dies per any treballat amb un màxim de
20 mensualitats, en lloc dels 20 dies i un màxim
de 12 mensualitats que proposava inicialment
l’empresa. Tampoc es produiran reconversions de
contractes de fixos a fixos-discontinus, sinó que
en els paradors que cessin la seva activitat durant
uns mesos es farà un ERO temporal. Els tres paradors de Lleida tancaran, només en període de
vacances, 40 dies per any, amb la qual cosa no
se’ls modificaran, als treballadors, les condicions
de treball; sí que se’ls modificarà la jornada amb
una reducció del 25% a 6 persones del parador
de Vielha, 3 al d’Arties i 7 al de la Seu d’Urgell;
el tancament, l’ha començat el parador de la Seu
d’Urgell, aquest mateix mes, després continuarà
el d’Arties i finalment el de Vielha.

Final d’any mogut a l’ensenyament
La Federació d’Educació de CCOO de Lleida
participà durant tot el mes de desembre en diferents concentracions a favor de l’escola pública,
de l’escola en català, en contra de l’anomenada
llei Wert...
El 10 de desembre les companyes i companys
d’Educació es van concentrar, al davant de la
Subdelegació del Govern central, juntament amb
els altres integrants de Somescola.cat, de la qual
la federació forma part, i tota la població que s’hi
va adherir per protestar contra l’avantprojecte de
la LOMQE (avantprojecte de llei orgànica per a la
millora de la qualitat educativa) i per defensar el
model d’escola catalana en llengua i continguts.
Aquesta concentració, que coincidí amb la commemoració del Dia Mundial dels Drets Humans,
va dur el lema: “Per un país de tots, l’escola en català”. L’endemà i convocats per l’Assemblea Groga
de Lleida, CCOO i tota la comunitat educativa es

concentraren a la plaça de la Paeria de Lleida per
reivindicar l’escola pública en català.
Finalment, tancant un any ple de protestes i mobilitzacions, la Federació d’Educació de CCOO de
Lleida participà, el 28 de desembre, en un acte
per reivindicar una educació pública, catalana i
de qualitat. L’acte reivindicatiu consistí en la plantada d’un arbre de Nadal a la plaça de la Paeria,
arbre que va ser guarnit amb motius grocs i amb
els missatges i desitjos grocs. S’aprofità l’ocasió
per recollir signatures, en contra de la “contrareforma” educativa, la LOMQE, i cantar nadales
reivindicatives.
També es lliurà a la Paeria, un document amb la
proposta perquè el Ple municipal aprovi una moció que insti el Govern central a retirar la “contrareforma” que proposa la LOMQE; demani la dimissió
i/o el cessament del ministre Wert i declari Lleida
“territori lliure de la LOMQE”.
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Els pensionistes i jubilats es concentren en defensa
de les pensions

La plataforma Lleida Social
i CCOO, anem tots a l’una

El passat mes de desembre els pensionistes i jubilats de
CCOO de Lleida es van concentrar en dos ocasions, una
el dia 13, a la seu de l’INSS, i l’altra el 17, al davant de la
Subdelegació del Govern central, per protestar en contra
de la no-revaloració de les pensions.
El 13 de desembre prop d’una cinquantena de persones
de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de
Lleida i la UGT, i altres associacions i coordinadores de gent gran i pensionistes que s’hi van voler
adherir, es van concentrar per protestar contra la decisió del Govern del PP que després de mesos
d’ambigüitats, va decidir no aplicar la diferència entre l’IPC del mes de novembre (2,9%) i l’1% que
ja va anticipar a tots els jubilats i pensionistes d’Espanya, d’aquesta manera, el Govern trencà els
acords del Pacte de Toledo. Van protestar, a més, perquè el Govern no es reuneix amb els agents
socials per escoltar les propostes dels sindicats. Aquesta nova retallada se suma a les ja disminuïdes pensions a causa dels increments de l’IVA, el gas, el telèfon, l’electricitat, etc. “Els pensionistes
també som objectiu de les retallades dels governs, tant del PP com de CiU”, van dir.
La concentració del 17 de desembre formava part de la convocatòria realitzada per CCOO, UGT
i la Cimera Social arreu de l’Estat, i duia el lema “Defensem les pensions”, va servir per protestar
també en contra de les taxes judicials, les privatitzacions, els expedients d’acomiadament salvatges
i la manca de protecció per atur.
Els pensionistes i jubilats de CCOO de Lleida no volen permetre que se’ls retallin drets ni que se’ls
redueixi el ja devaluat estat del benestar, després d’anys de treball i de lluita per aconseguir-lo.

CCOO de les Terres de Lleida creu que la consolidació i l’ampliació de Lleida Social és una eina
estratègica per al sindicalisme confederal i per a
la defensa dels interessos de les classes populars
del nostre país.
La magnitud de les agressions que hem rebut les
classes populars d’ençà del començament de la
crisi depassa àmpliament l’àmbit que li és més
propi al sindicalisme, el laboral. Ja no es tracta
només de contrareformes laborals que empitjoren
les condicions de treball i salarials dels treballadors i les treballadores, sinó que estem davant
d’un atac gravíssim a la línia de flotació del que
s’ha vingut denominant estat del benestar i que
afecta totes aquelles actuacions, generalment de
caràcter públic, tendents a minvar les diferències
entre les persones, ja siguin de procedència social, d’origen geogràfic o les que es derivin de situacions de malaltia o de l’envelliment. Per dir-ho
ras i curt, afecten tot allò que ens distingia d’altres
indrets i models en termes de civilització.
Si la magnitud del problema ens depassa, en
bona lògica havíem de cercar aliances socials
amb totes aquelles organitzacions, institucions i
persones que compartien amb nosaltres la diagnosi i el tractament que requereix el problema. Ho
hem fet a l’Estat espanyol convocant l’anomenada
Cimera Social, ho hem fet a Catalunya, participant
en la Plataforma Prou Retallades i ho estem fent
a Lleida amb la Plataforma Lleida Social. Els objectius són molt clars: dificultar fins a impedir, si és
al nostre abast, el desplegament de polítiques de
retallades de drets de les persones en matèria de
salut, educació i serveis socials. Exigir als governants que canviïn unes polítiques econòmiques
que ens porten directament al suïcidi econòmic
i al genocidi social. Aportar alternatives als seus
projectes, adreçats a ajudar les persones i no les
entitats financeres, etc. I tot això fer-ho al carrer,
als despatxos oficials, als mitjans de comunicació
i on calgui. Des de la voluntat de sumar i de construir xarxes de solidaritat efectives que permetin,
d’una banda, millorar la situació de les persones
afectades i, de l’altra, adonar-nos que no estem
sols, que som molts més del que ells volen i diuen
i que junts, treballant braç a braç, som també, individualment, immensament més forts.

Acampada de treballadors
de l’Hospital de Santa Maria
El Comitè d’Empresa de l’Hospital Santa Maria convocà tots els seus treballadors i treballadores a acampar al vestíbul de l’hospital,
els dies 20 i 21 de desembre, per reivindicar
els seus drets com a treballadors de la sanitat
pública.
El comitè va decidir afegir-se a les acampades que fan els companys arreu de Catalunya
en contra de la privatització dels hospitals i les
retallades en els serveis públics, que els afecten com a treballadors i com a usuaris.
Entre les nombroses activitats que es van
programar per a aquests dies d’acampada, en
destaca la cadena humana d’usuaris i treballadors, que es féu el dia 20, a les 3 de la tarda, des
de la porta d’urgències de l’Hospital de Santa Maria fins a la porta principal de l’Hospital
Universitari
Arnau de Vilanova i que
aconseguí el
seu objectiu
d’unir
els
dos hospitals.

Un altre món és possible,
fum, fum, fum! cantada de
nadales de la FSC
La Federació
de Serveis
a la Ciutadania de
CCOO de
Lleida
programà, el 21
de desembre, una nova mobilització per expressar el seu rebuig a les retallades de sou que van patir els funcionaris i
funcionàries el mes de desembre.
L’acte de protesta consistí en una cantada
de nadales, a la plaça de Sant Francesc, per
denunciar l’impagament de la paga extra de
Nadal i l’efecte que aquest fet comportarà a
l’economia de la ciutat. L’acte va reunir una
vintena de persones que van cantar nadales,
finalment, per tot el carrer Major i van rebre
l’aplaudiment de tots els ciutadans i ciutadanes que s’anaven trobant pel camí.
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La ploma
convidada

Punt d’inflexió
al terror
Eduard Baches
Portaveu de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca de Lleida

400.000 famílies a tot l’Estat ha perdut casa
seva des que va començar la crisi. Més de 520
al dia. 100 a Catalunya. De 7 a 8 diàriament a les
comarques de Lleida. És el terror dels nostres
dies. El terror provocat per uns poders financers capitalistes absolutament embogits, que
volen arrossegar tota la societat en la seva caiguda, i uns partits polítics majoritaris, corromputs fins a la medu·la. Els darrers escàndols
apareguts als mitjans de comunicació de CiU
(ITV, Palau de la Música...), PSOE (Sabadell, cas
Pretòria, gestió hospitals gironins) i PP (em veig
incapaç de triar cap dels centenars de casos de
corrupció del Partit Popular) demostren quins
interessos defensen aquests partits: interessos
propis, molt sovint lligats als de la banca, els
dels grans capitals i els dels mercats, i gairebé
mai als de la ciutadania.
Una ciutadania que viu tota aquesta corrupció
sota les retallades inflexibles de l’estat del benestar a les quals es veu sotmesa. A la ciutadania, li demanen austeritat i esforç persones corrompudes i entitats que solament busquen el
seu benefici privat. Ens fan pagar la festa d’una
crisi que no hem provocat, i l’aprofiten per privatitzar, entre els seus amics, els serveis públics
que hem anat construint entre tots. No és una
crisi, és una estafa.
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I en mig de tot aquest quadre dramàtic, el terror. Les famílies han deixat d’estar protegides.
La contraprestació per atur no arriba ni per pagar el menjar, el llum, l’aigua o el gas. I ja no
parlem de la hipoteca. Sense compassió, les
entitats bancàries executen judicialment els
habitatges impagats. I una llei absurda, deshumanitzada, antiga, decrèpita i obsoleta, s’ocupa
de la resta. En uns mesos, depenent del jutjat,
la família ja no té casa, és al carrer i es queda
amb un deute de milers d’euros de per vida.
Tant se val que sigui estiu o hivern. Importa
molt poc que hi hagi infants. No té cap importància per als bancs o les administracions que
aquella família no tingui on anar. Com si dorm
sota un pont. La propietat és sagrada. I les entitats bancàries, el circuit sanguini que fa moure
la societat, i si no es rescaten, tot s’enfonsa.
Com si no n’estiguéssim prou d’enfonsats ja...
és un autèntic drama per a la gent, que causa
un terror de proporcions indescriptibles.
I, mentre ens repeteixen totes aquestes mentides contínuament, milers d’habitatges es queden buits. Gent sense casa. I cases sense gent.
Ningú no ho entén. Tres mil habitatges buits a
Lleida en mans de la banca i els grans propietaris. Sis mil, a la província. Tres-cents mil, solament a Barcelona. Més de tres milions, a tot
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l’Estat. I les famílies s’acumulen al terra de menjadors dels avis, que amb la seva paupèrrima
pensió alimenten tres generacions de precaris
que arrosseguen la seva pena per on poden.
Però ara és el punt d’inflexió al terror. Ho hem
aconseguit després de molts mesos d’esforços
posats en la recollida de signatures per a la
iniciativa legislativa popular, impulsada per
la PAH, CCOO, UGT, la Mesa del Tercer Sector
i altres organitzacions, per canviar la llei hipotecària, aconseguir la dació en pagament, el
lloguer social i la moratòria de tots els desnonaments. El Govern del PP es queda sol davant
de la defensa de la legislació vigent. Cal saber
que passarà amb el PSOE i CiU i si finalment es
posaran al cantó de la ciutadania o construiran
una excusa per seguir donant suport al genocidi financer.
Cal no esperar la tramitació, i seguir com fins
ara, amb pressió social al carrer. Parant tots els
desnonaments que hi hagi, fent públiques totes les injustícies que cometin els bancs, fent
costat a les famílies que pitjor ho estan passant
en aquests moments. Cal posar aquest sistema
corrupte contra les cordes i començar a pensar
de construir-ne un de nou. El futur és nostre, el
futur és de la ciutadania.
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Serveis del Sindicat
a l’edifici de l’avinguda de Catalunya, 2 de Lleida

GABINET TÈCNIC-JURÍDIC DE CCOO
Joan Vidal i Pepe Vázquez
Consultes: prèvia petició d’hora

CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Antoni Moya
Lleida, horari: dilluns d’11 a 14 h i de 15 a 18 h.
Cervera, horari: dimarts de 10 a 14 h, al Consell Comarcal.
Tàrrega, horari: primer i tercer dijous de cada mes, de 10 a 14 h.
Més informació: www.ccoo.cat/cite

UNIÓ COMARCAL DE LES
TERRES DE LLEIDA
Av. de Catalunya, 2
25002 Lleida
Tel.: 973 26 36 66
Fax: 973 27 50 66
A/e: lleida1@ccoo.cat
ASSESSORAMENT PRIMARI
CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA
Te. 973 26 36 66

DELEGACIONS COMARCALS
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Antoni Moya

SERVEI LINGÜÍSTIC
Carme Sangrà
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h

FUNDACIÓ PACO PUERTO
Àngel Fondevila i Marc Peran
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h;
i divendres, de 8 a 15 h.
Més informació: www.ccoo.cat/fppuerto

ASSEGURANCES ATLANTIS
Av. de Catalunya, 2 –vestíbul–.
Tel. 973 21 15 04
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 19.30 h;
i divendres, de 9 a 14 h.

DELEGACIÓ DE TÀRREGA
Via Lacetània, 17-19
25300 TÀRREGA
Tel.: 973 31 26 27
Fax: 973 31 12 30
A/e: tarrega@ccoo.cat
DELEGACIÓ DE VIELHA
C. Montcorbison, 17
25530 VIELHA
Tel./Fax 973 64 20 20
Horari: dimarts de 17 a 19.30 h.

