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CCOO de Lleida participà a la protesta
ciutadana del 23-F
El dissabte, 23 de febrer, 5.000
persones convocades per la Plataforma Lleida Social, de la qual
CCOO de Lleida forma part, van
sortir al carrer, a Lleida, per manifestar-se sota el lema: “No devem,
no paguem! Totes unides contra la
dictadura financera i la corrupció”.
Aquesta mobilització va tenir un
punt nou perquè va sortir de diferents punts de la ciutat, a les 5 de
la tarda, per trobar-se a la plaça
de Ricard Viñes i des d’allí les
diferents columnes –marees- van
anar baixant fins a la plaça de
Sant Joan on un representant de
cada sector va llegir un manifest

amb les seves reivindicacions.
Les sortides de les diferents
marees es féu des de llocs
significatius: la marea negra
per la funció pública va sortir
de la delegació del Govern de
la Generalitat; la marea groga
per l’educació sortí dels serveis
Territorials d’Ensenyament; la
marea blanca per la sanitat, des
de l’Hospital Arnau de Vilanova;
la marea taronja pel sector social,
des del carrer Balmes; i la marea
verda dels afectats per la hipoteca, des de la plaça de Sta. Maria
Magdalena.
Els motius d’aquesta convoca-

tòria eren molts, però la plataforma en va voler destacar 23,
entre els quals hi havia la reforma
laboral, la privatització de la sanitat, els desnonaments, la reforma
educativa, l’atur, la corrupció, la
reducció de les prestacions, la
no-actualització de les pensions,
l’augment de les taxes i l’IVA, la
criminalització de la protesta...

Actes organitzats per CCOO de les Terres de Lleida al voltant
del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora
DIA 8 DE MARÇ
A la Sala Jaume Magre
a les 10 del matí
Breu explicació sobre la situació laboral de les dones a Lleida durant l’any 2012, a càrrec de Toni Moya, secretari de Polítiques d’Igualtat i Moviments Socials de CCOO de Lleida.
a 1/4 d’11 del matí
Conferència-xerrada: “La igualtat no és solament un tema de dones", a càrrec de Daniel Gabarró, investigador
i formador en matèria de gènere i igualtat.
Al davant del sindicat
a les 12 del migdia
Concentració reivindicativa amb el lema: “Dona, reacciona i actua". Llegida del manifest i d’una poesia.
Al vestíbul de l’Hospital Arnau de Vilanova, el dia 7 de març
Durant tot el dia hi haurà, al vestíbul de l’Arnau, una taula informativa per sensibilitzar el públic sobre les retallades al sector sanitari i de com aquestes retallades afecten les dones; quan es retalla en el sector sanitari
en resulten afectades les dones com a malaltes i també les dones com a treballadores d’un sector altament
feminitzat amb les reduccions salarials i l’empitjorament de les condicions laborals.
Aquesta taula, l’organitza la Secció Sindical de l’Hospital Arnau de Vilanova.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

REGENERACIÓ I DECÈNCIA

Un any després, la reforma laboral no ha
produït els beneficiosos efectes que la patronal i la dreta política prometeren. El camp
de joc fixat per a la reforma únicament ha
servit per fer encara més fàcil i més barat
l’acomiadament. La creació d’ocupació que
havia de comportar aquella reforma estructural del mercat de treball, lloada per patronal i
associats amb la inestimable col·laboració del corifeu mediàtic neoliberal (els estómacs agraïts de la
gran estafa financera), a hores d’ara, s’ha demostrat com una eina eficaç de destrucció d’ocupació
o, utilitzant les martingales semàntiques a l’ús,
de creació negativa d’ocupació. En definitiva més
atur, més pobresa, més desesperació per als treballadors i les treballadores.
Al mateix temps, l’any ha dut a la llum les conductes i els mètodes de la cúpula patronal i dels partits
majoritaris. Paral·lelament als sacrificis exigits a la
gran majoria hem vist com aquells que tenen més
són els que menys col·laboren a l’esforç comú per
fer front a la situació de crisi que viu la societat
catalana i espanyola. S’ha posat al descobert el
sistema circulatori econòmic en “B” on estan implicats els grups organitzats que exigeixen dia sí
i dia també més sacrificis a les classes populars.
Els presumptes implicats en parlen amb tanta
naturalitat que el procediment sembla legal. I, per
si no n’hi havia prou, mentre ja toquem os a les
rendes del treball, sigui amb reduccions salarials o
amb reduccions i taxes a les prestacions socials, el
Govern decreta l’amnistia fiscal als defraudadors,
previ pagament d’un ridícul percentatge per les
molèsties, i concentra la potència de foc inspectora en la persecució dels presumptes defraudadors
dels subsidis de la misèria. La diputada popular
Andrea Fabra ho va resumir a la perfecció: que es
fotin!
A totes les mentides, els enganys i les estafes
produïdes durant els darrers anys, cal afegir-hi el
desvergonyiment electoral verbalitzat pel mateix
president del Govern. El contracte electoral signat
per la majoria ciutadana i el Partit Popular és fals.
L’incompliment per part del Govern de les clàusules del programa electoral invalida qualsevol legitimitat al comprador del vot i en conseqüència ha de
retornar la mercaderia lliurada que no és altra que
la delegació temporal del poder dels ciutadans.
CCOO exigim l’obertura d’un procés de regeneració i decència al servei dels ciutadans. No és
acceptable que la crisi que no hem provocat, i que
estem pagant amb un retrocés social de dècades,
s’acabi amb la construcció d’un espai social en benefici sempre de les mateixes persones per iniciar
un nou cicle de trampes i mentides.

www.ccoo.cat/lleida
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targeta vermella
La salut laboral és activisme
social
He compartit acció sindical amb delegats i delegades de prevenció de diferents empreses de les comarques lleidatanes durant 10 anys. Aquest espai,
la Targeta Vermella, ha testimoniat algunes de les experiències de salut laboral que han afrontat condicions de treball insegures, insalubres o injustes, però n’hi ha hagut moltes més. Totes aquestes experiències, siguin del
sector que siguin, han tingut comuns denominadors en la manera de fer i de
comprometre’s d’aquests representants sindicals:
a) Una actuació proactiva: exercint el dret de participació previst legalment o
guanyat en la negociació col·lectiva per empènyer el canvi de les condicions
de treball.
b) Preocupació per més i millor prevenció: quantitat sí, però qualitat també.
Insistent tossuderia per augmentar l’acció preventiva, però també per traslladar les mesures de prevenció a la realitat dels llocs de treball.
c) Abans, durant i després: sempre. L’actuació sindical continua quan s’ha
aconseguit l’avaluació de riscos, quan s’ha aconseguit planificar i prioritzar
millores, quan es produeix un dany per accident de treball o per malaltia...
d) M’informo i informo: no quedar-se amb el no com a resposta quan sabem
d’un risc i esforçar-se per saber-ne més, per conèixer com s’ho han fet altres
companys i informant la gent que representem.
e) Allò col·lectiu com a solució: no només pel que fa als equips de protecció
i com a principi preventiu, sinó també com a estratègia de salut laboral per
evidenciar riscos i danys a la feina i desmuntar l’impacte de les desigualtats
socials.
f) Saber social al costat del tècnic: donar el mateix valor a l’opinió i a
l’experiència de les parts socials que al coneixement tècnic.
g) Fixar-se en l’exposició del risc no només en l’efecte: posar l’accent en les
condicions de treball contràries a la seguretat o la salut per avançar en la
intervenció i fer impossible l’accident o la malaltia.
h) Seguretat i més: ampliació de l’acció sindical més enllà de la prevenció
d’accidents de treball.
j) Efecte malla: socialització i solidaritat no actuant sols, sinó implicant la
resta de delegats i delegades, intercanviant i donant a conèixer entrebancs,
estratègies i solucions.
...
Com a sindicat no hem arribat a tot, però no podem parar d’intentar defensar
la protecció de la salut dels treballadors i treballadores perquè aquest és un
dels mandats més importants d’un o una representant de CCOO. La importància rau en l’objectiu, que la prevenció de riscos serveixi als treballadors i
les treballadores, però també rau en el com, amb la participació social.
La crisi financera i la ceguera de la política hegemònica devoren llocs de
treball i drets laborals i de seguretat social i tensen encara més la fragilitat de
les condicions de treball. Una manera de fer-hi front és actuant sindicalment
en salut laboral perquè la precarietat laboral és també precarietat preventiva
i a l’inrevés. És tan difícil com necessari, digne, legítim i responsable. És una
manifestació, jornada rere jornada, de l’activisme social que mou el nostre
sindicat. Feu visible allò que no es vol veure, dimensioneu col·lectivament
allò que vol tractar-se de forma individual i convertiu la percepció de la gent
treballadora en acció. Moltes gràcies a tots els delegats i les delegades de
prevenció que s’han cregut i es creuen la salut laboral. Amb i per vosaltres,
sempre. Endavant!
Teresa Castellà Gardenyes

Concentració en contra de les
retallades a la funció pública
El 20 de febrer, els delegats i
delegades de la funció pública
es van concentrar al davant
la delegació de la Generalitat
a Lleida, el motiu: les noves
retallades anunciades pel
Govern de la Generalitat. La
concentració es va fer coincidir amb la convocatòria de la
segona reunió de la Mesa general d’empleats públics de la Generalitat, en
la qual s’havia de parlar d’aquestes retallades.
Segons la Federació de Serveis a la Ciutadania aquest nou paquet de retallades, que afectarà tots els àmbits del sector públic, no pot tirar endavant
de cap manera, perquè significaria la degradació d’aquests serveis per
després poder privatitzar-los en condicions avantatjoses per a determinades empreses o grups inversors. Els treballadors i les treballadores dels
serveis públics ja han fet el seu esforç per millorar la situació econòmica
de Catalunya, amb les retallades d’aquests últims anys, i els serveis públics i les condicions de treball ja no poden suportar més retallades. Si es
volen prendre noves mesures d’equilibri pressupostari s’hauran d’adreçar
cap a les polítiques fiscals i d’ordenament del deute d’entitats bancàries i
empreses.
Els gairebé centenar de delegades i delegats que es van manifestar van
demanar que no hi hagi ni privatitzacions ni més retallades.

La Federació d’Educació informa
la seva afiliació
El passat 12 de febrer, la Federació d’Educació organitzà una xerrada informativa adreçada als treballadors i treballadores de l’ensenyament concertat, en la qual es van tractar dos temes principals: la sentència favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre les retallades del
2010 i la negociació del conveni. En aquest últim punt es va fer una atenció
especial en el perill de supressió del premi de fidelitat, en les taules salarials fora del conveni i en el fet que no hi ha, a la proposta de la patronal,
cap millora col·lectiva tangible.
L’altra xerrada és la que tindrà lloc avui mateix sobre l’avantprojecte de llei
orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE), que anirà a
càrrec de Josep Miquel Lacasta, responsable de Política Educativa de la
Secretaria de Socioeconomia de CCOO de Catalunya i es farà a la Sala
Jaume Magre, a les 6 de la tarda.
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A Activitats Diverses de Lleida ja tenen nou responsable
El passat 4 de febrer, Activitats Diverses de CCOO de Lleida
va fer una assemblea de membres de comitès d’empresa a la
qual assistiren els representants dels comitès d’empresa de
les principals empreses del sector a Lleida.
L’assemblea va servir per informar sobre la negociació del
conveni col·lectiu del sector de la neteja d’edificis i locals, per
explicar la reforma laboral i per presentar el nou responsable
de la federació a Lleida, Guillem Revés.
Josep M. Bosch, responsable d’Acció Sindical de la federació
a Catalunya, comentà en quin punt es troben les negociacions del conveni. A l’assemblea també hi
participà el secretari general de CCOO de Lleida, Jaume Sellés.
La Federació d’Activitats Diverses aglutina els treballadors i treballadores de sectors molts variats
com són la neteja d’edificis i locals, la vigilància i la seguretat, els treballadors i treballadores de la
llar, els residus sòlids, la jardineria... entre d’altres.

La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO ha iniciat
una campanya contra la no-actualització de les pensions
Un decret del dia 28 de desembre del 2012 va augmentar les pensions de forma diferent a la prevista
en la Llei general de la Seguretat Social, obviant la
pujada de l’IPC, la qual cosa suposa un doble perjudici per als pensionistes: d’una banda, es veu minvada la capacitat adquisitiva i, d’altra banda, s’aplica a
la norma un efecte retroactiu inconstitucional que impedeix l’actualització real de la pensió de l’any 2012.
És per aquest motiu que la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO ha iniciat una campanya
contra la no-actualització de les pensions. Els pensionistes i jubilats presentaran, individualment, un
escrit a l’INSS reclamant el pagament de l’1,9% de
diferència de l’IPC del 2012 i la posterior consolidació en la pensió de l’any 2013. Una vegada denegada
la petició, es farà un segon escrit com a reclamació
prèvia a la via judicial.

D’aquestes reclamacions i de la manera com
dur-les a terme, se’n farà l’assessorament al local de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida.
Aquest incompliment de la llei és un nou atac del
Govern del PP contra un col·lectiu força castigat
darrerament (congelació de les pensions, pagament dels medicaments, reducció d’aspectes de
la Llei de dependència...), que tindrà una vegada
més, una resposta ferma i constant per part de la
Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO.

A la Tresoreria continuen
els divendres negres

Els empleats i empleades de la Tresoreria de la
Seguretat Social de Lleida continuen sortint a la
porta del centre de treball, vestits de negre, els
divendres per protestar contra les retallades i les
privatitzacions.
Els divendres 15 i 22 van tallar el carrer, al migdia,
per protestar en contra de les diferents mesures
presses pels governs autonòmic i estatal que els
fan acumular una retallada de drets laborals i socials i una pèrdua de poder adquisitiu que se situa
més enllà del 20%.
Tal com diuen els treballadors i treballadores de la
Tresoreria, les empleades i empleats públics som
l’eina que garanteix els drets essencials de la societat del nostre país i estem convençuts que hi ha
alternatives a la política de la “tisora”.
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La patronal de les empreses de
seguretat es vol desvincular del
conveni

Conferència d’Ada Colau
a Lleida

Una trentena de treballadors i treballadores de l’empresa de seguretat
Prosegur de Lleida es van manifestar, el passat 12 de febrer, perquè la
patronal del sector es vol desvincular
del conveni que tenien firmat. Aquest
conveni és d’àmbit estatal i la patronal vol reduir-ne els salaris, ampliar
els horaris de treball, i canviar aspectes tan sensibles com són la mobilitat
i la flexibilitat laboral.

El dia 5 de març, la plataforma Lleida Social, de
la qual CCOO de Lleida forma part, ha organitzat una conferència titulada “Dones i moviments
socials” que anirà a càrrec d’Ada Colau, activista
i portaveu de la PAH (Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca). La conferència tindrà lloc a la sala
Jaume Magre de Lleida, a les 7 de la tarda.
Aquesta conferència s’emmarca en els actes per commemorar el Dia
Internacional de la Dona Treballadora i en el suport del sindicat a les
reivindicacions i iniciatives de la PAH.

Per aquests motius els treballadors,
convocats pel comitè d’empresa, van
decidir fer una plantada al davant de
les instal·lacions de l’empresa i manifestar, d’aquesta manera, el seu
rebuig a totes aquestes mesures que
consideren inadmissibles.

Oferta per a l’afiliació de CCOO
El P
Patronat de la Passió de Cervera ofereix a l’afiliació de CCOO un seguit de
descomptes a les entrades per veure la
des
Passió.
Pa
Si sou titulars del carnet de CCOO
podeu gaudir de descomptes que van
po
dels 5 als 10 euros per entrada els
de
ddies 3, 10, 17 i 29 de març i 7 i 14
dd’abril de 2013.
Per gaudir del descompte és necesP
ssari fer una reserva anticipada al número de telèfon 608
6 78 10 12 del Patronat de la Passió de Cervera i en el moment de recollir l’entrada cal identificar-se amb
el carnet d’afiliat. A més aquesta oferta no és acumulable a altres ofertes.
Més informació al web de CCOO de Lleida: www.ccoo.cat/lleida

www.segre.com
Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA

el 5 de març a les 7 de la tarda

Nou horari d’atenció al públic
a la seu de CCOO de Tàrrega
La seu de CCOO de Tàrrega està oberta per atendre l’afiliació els
dimecres i els divendres, de les 9 del matí a les 2 del migdia i de les
4 de la tarda a les 7 del vespre.
Us recordem també que el dimarts, a la tarda, de les 4 a les 7, s’hi
realitza l’assessorament primari a totes aquelles persones que prèviament hagin demanat hora al telèfon 973 26 36 66; i que el primer
i tercer dijous de cada mes, de les 10 del matí a les 2 del migdia,
s’hi fa l’atenció del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers
(CITE).
La seu de CCOO de Tàrrega és a la via Lacetània, 17-19 de Tàrrega,
el seu número de telèfon és el 973 31 26 27 i el correu electrònic:
tarrega@ccoo.cat.
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La ploma
convidada

Suport a la Coordinadora
d’ONGD i aMS de Lleida
Francesc Pla Falip
Membre de la Junta de la Coordinadora d’ONG i aMS de Lleida i de Lleida Social

La realitat d’avui pot fer veritables estralls en entitats i organitzacions que
a la vegada ofereixen un servei i ajuden a pal·liar els efectes d’aquesta crisi
galopant que, per altra banda, d’on menys ha sortit és d’aquest sector nostre. Això és el que succeeix amb la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.
Malgrat els esforços i la tasca que es desenvolupa, la poca sensibilitat des
dels governs i la manca de ﬁnançament i compliment de compromisos,
pot provocar i provoca un afebliment d’aquesta feina de servei tan necessària a dia d’avui. Lleida Social no vol estar-ne al marge, de tot plegat i per
això aquestes quatre ratlles de denúncia d’una realitat que mica a mica ens
està afeblint a tots, quatre ratlles de suport a una entitat que desenvolupa
una tasca ingent, imprescindible de cohesió social, de justícia i de pau.
El moviment 0,7 va ser la clau per crear els diferents agents de cooperació
de la ciutat de Lleida: Coordinadora d’ONGD i aMS, Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat, Oﬁcina de Desenvolupament i Cooperació de
la UdL. Així doncs, podríem entendre que l’inici real de la Coordinadora
s’esdevé ja l’any 1994 en el marc d’aquest moviment que va remoure consciències i va posar en dubte moltes de les maneres de fer i deixar fer que la
societat de llavors posava en pràctica. Després van passar uns anys en què
tot això va anar materialitzant-se, van ser anys de feina necessària i imprescindible per donar forma al que després seria la Coordinadora, un període
no visible, però fonamental on es gesten els estatuts que faran possible
que el 13 de febrer del 2001 neixi legalment la Coordinadora d’ONGD i
altres Moviments Solidaris de Lleida.
La Coordinadora és un espai de participació democràtic amb un funcionament assembleari. La participació activa i horitzontal de tots els seus
membres és el veritable motor d’aquest espai, que ha esdevingut referent
del treball conjunt al tercer sector i que vol seguir caminant amb pas ferm
mantenint la participació i l’horitzontalitat com a valors prioritaris. Sumar
per seguir treballant per la justícia social. Actualment són 37 entitats de
caire molt heterogeni, però que en el marc de la coordinadora ﬂueixen
i potencien les seves sinergies, totes unides per treballar per un projecte
comú.
Des que, a ﬁnals del 2011, es feia arribar al teixit ciutadà la campanya
“Estalvia’t injustícies, inverteix en valors” les mostres de suport variades i
plenes de creativitat arriben cada dia. Creix també el nombre d’amics i
amigues de la Coordinadora que fan una aportació periòdica a les activitats que des d’aquí s’impulsen. Toca apostar per la sinergia, pel que uneix.
Fer més xarxa que mai perquè la justícia social, aquí i al Sud, no passi per la
piconadora de les retallades.
Fins fa quatre dies el ﬁnançament de la Coordinadora i de la major part de
les entitats del tercer sector ha estat bàsicament de fons públics, de l’ACCD
(Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament). Per una banda
era una mostra clara de la idiosincràsia d’aquest país, un reﬂex de l’aposta
dels catalans per la cooperació entesa no només com un ajut al Sud, sinó
també com una manera de construir un país com el nostre, la inversió en
cooperació com la base d’una terra molt més justa, no només allí, sinó

també aquí. Evidentment, el canvi de polítiques i l’inici de les retallades
provocades per una crisi que el mateix sistema capitalista crea, dóna pas
a una reducció dràstica dels fons destinats a la cooperació. Aquesta nova
realitat ha provocat una resituació o eliminació de les entitats d’aquest tercer sector. La Coordinadora no n’està al marge.
Enfront de les diﬁcultats creixents, i davant les contínues retallades de les
administracions (Paeria, Diputació de Lleida, Generalitat i Govern central),
les organitzacions i els moviments socials aposten més que mai pel treball conjunt sota el paraigua de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.
Aquesta s’acosta a la ciutadania, i també a tantes entitats que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a Lleida i territori. Organitzacions que també veuen com minven els seus recursos mentre, paradoxalment, creix el
nombre de persones que en són usuàries. Mentre les administracions, de
forma imprudent, es desvinculen de moltes de les seves responsabilitats,
són nombroses les entitats que, fent xarxa, fan amb fermesa una feina ara
per ara del tot indispensable: donar caliu i treballar per la dignitat de totes
les persones.
L’assemblea de la Coordinadora, conscient més que mai que les causes de
la pobresa global són idèntiques aquí i en qualsevol altre lloc del planeta,
ja treballa agafada de la mà de la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social i de la Federació Catalana de Voluntariat Social per esborrar
fronteres imaginàries entre els mal anomenats tercer i quart sector.
La Coordinadora fa el seguiment de les polítiques de cooperació al Consell
Mixt de Cooperació de l’Ajuntament de Lleida, al Consell Mixt de Cooperació de la Diputació de Lleida i al Consell Català de Cooperació de la Generalitat de Catalunya (fa poques setmanes que les coordinadores en són
membres de ple dret després de 5 anys de reivindicació i participació). Té
incidència i participació als centres educatius en temes de sensibilització,
a dia d’avui estan programats més de 140 tallers a diferents centres de la
demarcació de Lleida per treballar els valors de la pau, la cooperació i els
drets humans. A banda, en temes de comunicació es fa un recull i un enviament de notícies de forma setmanal a més de 2.000 receptors, a més
dels temes de suport a entitats i moviments solidaris a causa de la manca
de personal tècnic del teixit associatiu del territori de Lleida (suport tècnic,
d’infraestructures, suport jurídic, formació contínua i personalitzada).
Les retallades del sector i l’endarreriment en els pagaments dels convenis
afecten el projecte conjunt de la Coordinadora; l’impuls de la campanya
“Estalvia’t injustícies, inverteix en valors” per apropar la ciutadania i les empreses sensibles a la tasca de la coordinadora; el seu suport/col·laboració
i treball conjunt amb la Comissió 3.4 per treballar conjuntament amb la
denúncia de les causes de la pobresa tant al sud com al nord, 2 xarxes més
de Lleida.
Per tot això, des de Lleida Social volem donar tot el nostre suport a una
tasca i a un projecte que ha vetllat per la dignitat de les persones, per la
força del treball en xarxa i, principalment, per mantenir i consolidar la pau i
la justícia social allà on molts no arriben o no volen arribar.
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10%

ANTIGA CASA INGLÉS

Pesca

15%

KINE

Fisioteràpia

tots els
tractaments

AUDITORI MUNICIPAL
ENRIC GRANADOS

Música

20%

GASOLINERA
ELS NEGRALS

Carburants

dte.
litre

Carburants

0,03€
litre

Lloguer cotxes

20%

Assegurances

CONDICIONS
ESPECIALS

CASELLES

Carrasquet

Llibres
i papereria

5% -10%
15%

Pintors

10%-15%

Hípica

15%

E. S.
JAMAICA
E. S. JAMAICA

AVIS

HÍPICA

MASSOTERES

HÍPICA MASSOTERES
(Massoteres)

Paradors de
Turisme

Parador

5%

Aggio
RESTAURANT
AGGIO

ATLANTIS

LES OBAGUES

Ecocentre

10%

Restaurant

10%

LA PARRA

Restaurant

CONDICIONS
ESPECIALS

Taller mecànic

CONDICIONS
ESPECIALS

RESTAURANT
LA PARRA

ROCHER
ROCHER

Hotel

NH Hotels

5%

GIMNÀS

ENERGY -SPORT

SÍCORIS CLUB

TEATRE MUNICIPAL
DE L’ESCORXADOR

Club esportiu

40%
INSCRIPCIÓ

GIMNÀS ENERGY
-SPORT (Guissona)

Teatre

15%

Clar@ Tècniques
de Salut

Gimnàs

Salut

10%
20%

en diversos
tractaments

Gabinet
Pedra Ruíz

PREU DIA

LAUREN

Cinema ESPECTADOR

Salut

CONDICIONS
ESPECIALS

Bar Restaurant

CONDICIONS
ESPECIALS

Gabinet de psicologia i
psiquiatria Pedra Ruíz
Cal Menut

Europcar

Lloguer cotxes

CONDICIONS
ESPECIALS

Oli d’oliva

CONDICIONS
ESPECIALS

Cal Menut

Bio Oleics
Bio Oleics

Calucho Bicis

Esports

CONDICIONS
ESPECIALS

