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Especial Residències de 
temps lliure 2021
Com altres anys, des de CCOO posem a disposició dels afiliats i afiliades unes places per al període d’estiu que es 
reserven mitjançant una sol·licitud específica i que es concedeixen per sorteig.

Atesa la situació actual, tot el relacionat amb les residències de temps lliure estarà sotmès a l’evolució de la pandèmia 
(COVID-19) i a les mesures sanitàries que puguin establir les autoritats del nostre país.

Tota la informació, les sol·licituds específiques per a cada residència, els preus i les condicions es poden consultar a: 
www.ccoo.cat/tempslliure.

Les sol·licituds es poden trametre a partir de l’11 de gener i fins al 12 de març del 2021 (ambdós inclosos).

QUIN PROCEDIMENT S’HA DE SEGUIR?
Les sol·licituds s’han d’emplenar i trametre:

— per correu electrònic a: tempslliure@ccoo.cat (escanejades amb 
bona resolució)

— excepcionalment, per correu postal a:    
CCOO DE CATALUNYA - SERVEI DE TEMPS LLIURE 
Via Laietana, 16, 5a planta, 08003 Barcelona 
No es poden presentar personalment.

IMPORTANT! Cal llegir detingudament les normes que regeixen les 
sol·licituds, que figuren en aquest enllaç 
i l’informació sobre protecció de dades que figura en aquest enllaç

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD:
Per a totes les residències:

— Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de totes les persones 
acompanyants majors de catorze anys.

— Fotocòpia de l’últim rebut de quotes o un altre justificant (certificat 
del sindicat o fotocòpia de l’última nòmina).

Per a les residències on es facin descomptes:
— Fotocòpia del carnet de família nombrosa.
— Fotocòpia del carnet de discapacitat.

Les consultes s’atendran a l’adreça de correu electrònic 
tempslliure@ccoo.cat.
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MORILLO DE TOU (Osca)

Carretera A-138 (de Barbastro a Aïnsa), km 41,8 - 
22395 Morillo de Tou

Tel.: 974 500 793 

info@morillodetou.com / www.morillodetou.com

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

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

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

RESIDÈNCIES DE MUNTANYA

ORIHUELA DEL TREMEDAL (Terol)

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

www.residenciadetiempolibre.es

Tel.: 978 714 026 - 606 34 69 11

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

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

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

O CARBALLIÑO (Ourense)

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

Tel.: 988 270 200

rtlcarballino@xunta.gal

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

Té sala de TV i jocs, cafeteria i animació.

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

HOSTERÍA DEL HUERNA (Astúries)

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

Tel.: 985 496 414

www.hosteriadelhuerna.es 

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

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

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

LA CASONA DEL PINAR (Segòvia)

Calzada, s/n - 40410 San Rafael (Segòvia) 

Tel.: 921 171 412 

http://www.lacasonasanrafael.com/centro-de-vacaciones/

La Casona del Pinar està situada dins d’una gran pineda 
a la serra de Guadarrama, al costat del nucli urbà de San 
Rafael - El Espinar (Segòvia). És a 60 km de Madrid i a 32 km 
de Segòvia.

Disposa de sala de TV i de jocs, cafeteria i instal·lacions esportives, parc infantil i piscina. 

Té habitacions de 2, 3 i 4 places. 

EL PUIG VALHOTEL (València)

Camí del Mar, s/n - 46540 El Puig (València)

www.valhotel.es 

Residència situada a primera línia de la platja, a 2 
km del poble i a 14 km de València. Té una parada 
d’autobús a la porta de la residència que facilita els 
desplaçaments.

Disposa de wifi a tot l’edifici, piscina, servei de cafeteria, recepció les 24 hores, 
pàrquing, bugaderia i parc infantil. 

Les habitacions disposen de bany, televisió i aire condicionat.

Té habitacions de 2, 3 i 4 places, i fins a 5 per adaptar-se a tota mena de famílies, a 
més de 10 habitacions condicionades per a persones amb mobilitat reduïda.

RESIDÈNCIES DE PLATJA

PANXÓN (Pontevedra)

Rúa Cansadoura, 2 - 36340 Nigrán

Tel.: 886 120 694 - 886 120 695 

rtlpanxon@xunta.gal

La residència Panxón es troba al municipi 
de Nigrán, a 15 km de Vigo. Està situada 
a primera línia de mar, arran de la costa i 
molt a prop de Portugal. 

Disposa d’habitacions de 2, 3 i 4 places. Les habitacions quàdruples 
només poden estar ocupades per 2 adults i 2 nens menors de 12 anys. 
Té sala de TV i jocs, i cafeteria.

S’hi pot gaudir de torns de 9/10 dies, en temporada alta. La primera 
quinzena d’agost hi tenen preferència les famílies nombroses.

Núm. 362 - dilluns, 1 de febrer de 2021

mailto:info%40morillodetou.com?subject=
http://www.morillodetou.com
http://www.residenciadetiempolibre.es
mailto:rtlpanxon%40xunta.gal%20?subject=
http://www.lacasonasanrafael.com/centro-de-vacaciones/
https://www.valhotel.es/
mailto:rtlpanxon%40xunta.gal%20?subject=

