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editorial
‘Pressing catch’ 

Divendres passat els màxims òrgans de direc-
ció de CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya 
Consell Nacional i Comitè Nacional, respecti-
vament) van dur a terme una reunió conjunta 
a les Cotxeres de Sants de Barcelona. La troba-
da va tenir com a tema central els continguts 
de la reforma laboral recentment pactada 
per Govern, sindicats i patronals, i la situació 
actual en el tràmit parlamentari. Va comptar 
amb la participació dels secretaris generals 
de CCOO i UGT, Unai Sordo i Josep Maria Àl-
varez, i dels secretaris generals de CCOO de 
Catalunya i UGT de Catalunya, Javier Pacheco 

Reunió dels òrgans de direcció 
de CCOO i UGT de Catalunya 
amb Unai Sordo i Pepe Àlvarez

Aquesta setmana és clau per veure com 
evoluciona la reforma laboral en el tràmit 
parlamentari. En aquest escenari tothom 
pressiona tothom. El Govern pressiona 
els socis d’investidura perquè hi donin 
el seu vistiplau, especialment ERC, que 
també pressiona anunciant la seva nega-
tiva. Davant d’això la part socialista del 
Govern pressiona Ciutadans com a pla B 
si ERC no canvia la seva posició. I la part 
de Podemos del Govern pressiona la 
part socialista perquè no ho faci. La dreta 
pressiona com ho fa sempre, sense cap 
ni peus, i també pressiona la CEOE per 
haver signat aquest acord. Des de la polí-
tica molts es posicionen en clau electoral 
sense tenir en compte el valor essencial 
del diàleg social. Els sindicats petits pres-
sionen contra l’acord per obtenir una 
mica de protagonisme en un escenari 
on pinten poc, però és el que passa quan 
el 80 % dels treballadors i les treballado-
res d’aquest país donen el seu suport a 
CCOO i UGT. I CCOO pressiona tothom 
perquè no es toqui l’acord de reforma 
laboral, que representa una recuperació 
històrica de drets i que n’aconsegueix de 
nous per als treballadors i les treballado-
res després de deu anys de precarietat i 
patiment com a conseqüència de la po-
lítica laboral nefasta del Partit Popular. O 
volem tornar a allò que deia la ministra 
Fátima Báñez: “¿O precariedad o despi-
do?”? Ara és el moment de la gent treba-
lladora. Esperem que això no es perdi de 
vista des de les posicions que es conside-
ren progressistes. 

i Camil Ros. Simultàniament es va dur a terme 
el repartiment de fulls informatius a diferents 
estacions de metro i ferrocarrils explicant els 
detalls de la reforma a la ciutadania.
En l’acte, que va omplir la sala central de Co-
txeres amb 400 membres de les direccions de 
CCOO i UGT, es va donar una gran importàn-
cia a l’impacte que la nova reforma tindrà en 
l’ocupació dels joves, en fer desaparèixer les 
modalitats de contractació que més fomen-
taven la inestabilitat i la precarietat del mercat 
de treball, i es va posar l’èmfasi en la necessitat 
de no tornar al marc de la reforma 2012. 

REFORMA LABORAL

Ens visita Yolanda Díaz, vicepresidenta 
segona del Govern de l’Estat, per explicar els 
reptes i les oportunitats de la reforma laboral
El dimecres 25 de gener vam rebre la visita de 
Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del Go-
vern de l’Estat, a la nostra seu de Via Laietana, 
per prendre part en una assemblea de dele-
gats i delegades del sector de serveis sobre els 
reptes i les oportunitats de la reforma laboral. 
Díaz, que va venir acompanyada de la delega-
da del Govern espanyol, Maria Eugènia Gay, va 
participar en un col·loqui amb el nostre secre-
tari general, Javier Pacheco, i amb el secretari 
general de la Federació de Serveis del sindicat, 
Ramón González. Posteriorment, va respondre 
les preguntes que li van adreçar les delegades 
i delegats que van acudir a l’acte, els quals 
van tenir un interès especial per saber com 

s’asseguraria el compliment de la norma. Díaz 
va destacar que “és difícil dir que no a un acord 
que aborda el principal problema del mercat 
de treball: la precarietat”. 

http://www.ccoo.cat
https://twitter.com/ccoocatalunya
https://www.instagram.com/ccoocatalunya/
https://www.facebook.com/ccoocatalunya
https://www.youtube.com/user/CCOOCatalunya
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Salt:  acord després de vint-i-
dos dies de vaga

Cangurs públics: una bona idea que 
cal definir amb cura
La pandèmia ha posat més que mai de mani-
fest que la càrrega de les cures familiars recau 
majoritàriament en les dones. Diverses inicia-
tives volen impulsar serveis d’atenció i guarda 
dels infants des de l’àmbit públic. El dia 17 la 
Secretaria de les Dones de CCOO de Catalun-
ya es va reunir amb Montse Pineda Lorenzo, 
secretària de Feminismes de la Generalitat de 
Catalunya, i amb Núria Vergés Bosch, directo-
ra general de Cures, Organització del Temps i 
Equitat en els Treballs de la Generalitat de Ca-
talunya, per tal de conèixer el pla de creació i 
finançament d’un servei universal de cangurs 
públics que ha anunciat recentment el Go-
vern de la Generalitat. 
La mesura, que valorem de manera molt po-
sitiva, vol tenir un abast universal, tot i que 
començarà prioritzant les situacions de més 
vulnerabilitat. A banda de millorar la con-
ciliació laboral, vol contribuir a redreçar el 
desequilibri en les hores que dediquen diària-
ment dones i homes a la cura i a les tasques 
domèstiques no remunerades (3,23 les dones 
per 1,5 els homes). Malgrat això, a la reunió 
vam demanar també algunes concrecions 
sobre com se segmentarà el tipus d’atenció 
en funció de l’edat dels infants, ja que la for-
quilla d’edats ateses, dels zero als catorze 

anys, implica unes necessitats de cura i aten-
ció molt distintes. També vam voler subratllar 
que caldrà fer una vigilància estricta sobre 
el compliment de les condicions laborals de 
les persones treballadores de les empreses 
que es contractin per dur a terme el servei. 
Així mateix, vam voler insistir que el cangur 
públic pot esdevenir també una gran opor-
tunitat perquè l’Administració contribueixi a 
revalorar les tasques de cures, tot garantint 
que aquestes rebin una retribució d’acord 
amb la gran responsabilitat que representen, 
i que no gaire sovint es veuen reconegudes 
socialment o econòmicament. Finalment, 
vam aprofitar la reunió per reclamar que les 
administracions públiques facin obligatòria-
ment plans d’igualtat, tal com ja han de fer les 
empreses privades a escala estatal.  

CCOO lamenta la mort de Mauricio Santacruz,
Antonio Sánchez Carrillo i Manel Domingo
Recentment ens hem assabentat de la mort de MAURICIO SANTACRUZ MORA, que 
ens va deixar l’octubre de l’any passat. Històric militant de la química, va formar part de 
la primera permanent del sector de CCOO a Sant Adrià de Besòs. Va treballar a la Safa-
Keller d’aquesta ciutat, empresa proveïdora de Seat, on va ser delegat i membre del comitè 
d’empresa fins que va plegar de treballar a causa d’una malaltia. Va col·laborar a la unió local 
de CCOO de Sant Adrià durant molts anys. Era una persona molt compromesa, però que no 
volia destacar. Ens va deixar el passat 3 d’octubre. 

Ha mort als setanta anys ANTONIO SÁNCHEZ CARRILLO, històric 
afiliat i sindicalista del transport des de finals dels anys seixanta. Cone-
gut com a Carrillo, va ser acomiadat de l’empresa Mateu & Mateu per 
defensar els drets dels treballadors i les treballadores, cosa que va fer 
tota la seva vida. Va assessorar milers de companys i companyes a la 
seva federació. No l’oblidarem! 

CCOO d’Indústria ha lamentat la pèrdua del company MANEL DOMINGO 
BENEYTO, que ens ha deixat a l’edat de 56 anys. Era membre del comitè 
d’empresa de Roser Construcciones Metálicas de Cassà de la Selva. i afiliat 
des de l’any 1990. 

La vaga dels treballadors del servei de nete-
ja de Salt ha conclòs, després de vint-i-dos 
dies durs de resistència i solidaritat, amb la 
consecució d’un acord que permetrà di-
verses millores en les condicions laborals i 
en la represa de la recollida d’escombraries 
d’aquesta localitat gironina. L’acord, al qual 
es va arribar després de quatre reunions 
de mediació entre el comitè de vaga i 
l’empresa concessionària, FCC Medi Am-
bient, ha estat fruit de la resistència de la 
plantilla malgrat l’enorme pressió a la què 
s’ha vist sotmesa per part de l’empresa i 
l’ajuntament, que ha arribat fins i tot a acu-
sar-los d’incomplir els serveis mínims, tot i 
que es van habilitar dispositius especials de 
neteja durant alguns dies de Nadal.
Els treballadors protestaven per la manca 
d’un conveni laboral i reclamaven que es 
contractés el personal eventual, que es mi-
llorés la flota de camions i que s’establissin 
mesures per aturar una plaga de rates, en-
tre altres mesures. Per això van decidir atu-
rar la feina a partir del dia de Nadal, davant 
l’actitud intransigent de l’empresa. 

Mahle, l’acord al final del camí
El tancament de la fàbrica Mahle a Vilanova 
i la Geltrú tindrà un final acordat. Després 
de negociar intensament durant tres dies, 
l’acord assolit estableix una indemnització 
mínima de 35.000 euros per persona, inde-
pendentment de la franja d’edat, i, segons 
les franges, una indemnització que oscil·la 
entre els 25 i els 33 dies per any treballat, 
a més de pagaments addicionals per an-
tiguitat i complements d’atur d’un mínim 
del 72 % per als treballadors i treballadores 
de més edat. L’acord, al qual es va accedir 
gairebé in extremis, assigna els 37 milions 
d’euros disponibles per a indemnitzacions 
prenent cura que el repartiment tingui en 
compte la diversitat de situacions dels 343 
treballadors acomiadats. 
L’acord també comporta la constitució 
d’una taula de reindustrialització, forma-
da per la representació dels treballadors 
i treballadores, la direcció de l’empresa, la 
Generalitat i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, que treballi fins a finals de març del 
2023 per atraure inversors de cara a recu-
perar l’activitat industrial de la fàbrica i, més 
àmpliament, de la zona del Garraf. 
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EPA: el mercat de treball recupera el ritme prepandèmic, 
tot i que es continua accentuant la bretxa de gènere 
L’Enquesta de població activa (EPA) del quart 
trimestre del 2021 mostra unes dades prome-
tedores, amb un recuperació dinàmica del 
mercat de treball, tant en termes trimestrals 
com anuals, com també en relació amb la 
situació prèvia a la pandèmia. Respecte del 
quart trimestre del 2019 tenim 9.700 perso-
nes actives més, un increment de la població 
ocupada de 20.000 persones i una reducció 
de la població aturada de 10.400, amb una re-
ducció de la taxa d’atur del 10,45 % al 10,16 %. 
Malauradament, aquesta millora no és equi-
librada en clau de gènere. Mentre el nombre 
d’homes aturats s’ha reduït els darrers dos 
anys en 25.000 efectius, l’atur femení s’ha in-
crementat en 15.000 persones i reclama polí-
tiques específiques. 

Pel que fa a la qualitat de l’ocupació, també 
ha millorat la taxa de parcialitat: mentre que 
abans de la pandèmia estava en un 15 %, ara 
se situa en un 12,1 %, amb una reducció més 
forta en el cas dels homes (del 8,2 % al 5,6 %) 
que en el de les dones (del 22,6 % al 19,1 %). 
La temporalitat en aquests dos anys s’ha re-
duït també del 21,2 % al 20,2 %, però, igual-
ment, amb una major reducció en el cas dels 
homes (del 19,7 % al 17,7 %) que en el de les 
dones (tan sols 2 dècimes, del 22,8 % al 22,6 
%). La millora del mercat de treball confirma 
l’encert en l’aplicació de mesures d’estímul 
com els ERTO, que han permès superar la crisi 
de la COVID-19 en menys de dos anys, i, en 
relació amb la qualitat de l’ocupació, anticipa 
el que esperem que serà l’efecte de la reforma 
laboral, tot i que calgui incidir amb força en 
termes d’equitat de gènere mitjançant políti-
ques d’ocupació específiques.

Recomanacions
Els resultats d’aquest trimestre de l’EPA ens fan proposar una sèrie de recomanacions. Està en 
joc el nostre futur marc laboral, i per això és imprescindible l’aprovació de la reforma laboral 
per assolir-lo. Superar el llast deixat per la reforma laboral del 2012, aprovada per PP i CiU, és 
una condició indispensable per deixar enrere la precarietat endèmica al món del treball i garan-
tir que la recuperació arribi al conjunt de les llars catalanes.

De la mateixa manera, el gran esforç que s’està fent en l’àmbit de les polítiques actives ha de 
fer front a la situació de greuge permanent que pateix l’ocupació femenina. La  igualtat de 
condicions i d’oportunitats del treball de les dones és un eix transversal als fons Next Genera-
tion i requereix determinació per part dels serveis públics d’ocupació i de l’autoritat laboral per 
revertir la injustícia existent.  
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La COVID-19 i la feblesa del mercat de treball 
han fet incrementar notablement l’activitat de 
la xarxa de 33 oficines del CITE aquest darrer 
any. Durant el 2021, en el segon any de cri-
si sanitària generada per la COVID-19, es van 
atendre 12.569 persones, les quals van realitzar 
20.917 visites i van plantejar 34.245 consultes. 
Això representa un increment del 10,10 % del 
nombre de persones ateses respecte del 2020, 
però també del 6,8 % de visites i del 2,86 % 
de consultes, malgrat els canvis en la darrera 
reforma del Reglament d’estrangeria, que han 
aprofundit la bretxa digital. De fet, aquesta bre-
txa afecta moltes persones estrangeres, la qual 
cosa ha dificultat la tasca d’atenció de les enti-
tats socials que les atenen. Hi ha hagut també 
un increment continuat de les persones sense 

La memòria del CITE alerta sobre la creixent precarietat i 
indefensió dels treballadors i treballadores estrangers

autorització administrativa (s’ha passat del 66,3 
% al 69,2 %), cosa que evidencia les febleses es-
tructurals del mercat de treball espanyol, on és 
molt complicat aconseguir un contracte d’un 
any a jornada completa.
El perfil majoritari de la persona consultant és 
el d’una dona llatinoamericana (tot i que el 
principal país d’origen de les persones con-
sultants és el Marroc, en un 58 % dels casos), 
sense autorització administrativa, que treballa 
de manera irregular al sector de treballs a la 
llar (que ocupa el 36,8 % de les persones, un 
93,5 % en el cas de les dones). Es tracta d’un 
sector on la precarietat i la invisibilitat s’han vist 
agreujades per la pandèmia i per la manca de 
ratificació per part de l’Estat del Conveni 189 
de l’OIT, que equipararia les seves condicions 

El bo social de lloguer: una mesura pal·liativa, 
però insuficient i regressiva
Ahir el Govern espanyol va aprovar el bo jove, 
un suport de 250 € al mes durant un perío-
de de dos anys per a persones d’entre 18 i 35 
anys amb ingressos anuals mínims de 24.318 
€ (tres cops l’IPREM, l’indicador públic de ren-
da d’efectes múltiples, de referència per a la 
concessió d’ajuts, subvencions i prestacions a 
l’atur) i que resideixin de lloguer pagant un preu 
màxim de 600 € mensuals. Des d’Acció Jove - Jo-
ves de CCOO i CCOO de Catalunya, considerem 
aquesta mesura com a insuficient per fer front a 
la problemàtica d’emancipació juvenil.

Entenem el bo jove com una mesura pal·liativa 
i a la vegada regressiva, un pegat a un proble-
ma estructural: la joventut treballadora pateix 
condicions laborals precàries que dificulten la 
seva estabilitat econòmica i té limitat l’accés a 
una habitatge digne pels alts preus del lloguer, 
que són fruit de l’especulació immobiliària.

Porta oberta a l’especulació
A CCOO de Catalunya ens preocupa la porta 
oberta que es deixa a l’especulació i al con-
trol de l’oferta a mans privades, i temem que 
l’excusa de l’existència del bo jove impliqui un 
abús unilateral per part dels propietaris i, fins i 
tot, un increment del lloguer d’habitacions. Ni 
tan sols amb la llei de contenció de rendes a Ca-
talunya els rendistes s’aturaran a l’hora d’abusar 
i mantenir els preus màxims. L’especulació que 
pot causar aquesta mesura no perjudicarà no-
més els joves que hi accedeixen, sinó el conjunt 
de la classe treballadora que viu de lloguer. Cal 
una regulació del mercat de gran impacte, que 
prevegi els ingressos de la població, i un parc 
ampli d’habitatge públic.

Ens indigna que se segueixi deixant el preu dels 
lloguers en mans del mercat immobiliari, que 
no es protegeixi el nostre futur i que no es tin-
gui en compte la realitat de joves com els de la 
regió metropolitana de Barcelona, on els preus 
són molt més cars. Encara i confiant que el bo 
s’aprovi amb un preu de lloguer de 900 €, no 
garantirà res perquè tampoc no hi ha oferta 
d’habitatge digne i adequat per sota d’aquest 
preu. El petit alleujament que constituirà a curt 
termini per a una minoria no ens farà oblidar 
que necessitem amb urgència l’aprovació d’una 
llei d’habitatge que garanteixi aquest dret.
Com hem manifestat des de CCOO i Acció 
Jove en els darrers mesos, la precarietat juvenil 
va molt més enllà de les nostres condicions de 
treball i s’interrelaciona en tots els aspectes de 
la nostra vida. És per això que per solucionar la 
crisi d’emancipació juvenil també hem de llui-
tar contra la temporalitat i la parcialitat forçada 
que patim el jovent i que ens dificulta construir 
plans de vida estables. Sense tenir en compte 
la situació en què ens trobem en el mercat del 
treball, serà impossible aplicar mesures que 
realment beneficiïn la joventut treballadora i, 
concretament, la més precaritzada. 

La precarització i la manca d’habitatge públic llastren l’emancipació dels joves

amb la resta de treballadors i treballadores del 
règim general. De la mateixa manera, instem 
l’Administració a regularitzar i homologar les 
titulacions dels treballadors i treballadores sa-
nitaris que estan en situació irregular no ja no-
més per respondre a la creixent necessitat de 
cures, sinó també i sobretot com una qüestió 
bàsica de drets humans per garantir-los una 
vida digna. 

Pots consultar la Memòria aquí

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/01/memoria-cite-ccoo-2021.pdf
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La UOC és una universitat en línia impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, el qual participa en el 
finançament del projecte i en la composició del patronat que la governa.

Gràcies a l’acord signat entre CCOO i la UOC, les persones afiliades a CCOO es poden beneficiar de grans 
descomptes per a continuar millorant la seva competitivitat.

LA UOC, EL TEU PARTNER DE FORMACIÓ  
Per a gaudir d’aquests avantatges, s’ha de fer la matrícula des del web de la UOC i 
utilitzar el codi: CCOO15UOC

• Grau d’Administració i Direcció d’Empreses
• Màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals
• Màster universitari de Direcció i Gestió de Recursos Humans

Graus i màsters universitaris

Formació de postgraus 
Màsters, postgraus i especialitzacions

Una altra oferta formativa
Idiomes, cursos professionalitzats, cursos de curta durada,
Formació professional i cursos d’accés a la universitatla campanya

Més de 700 programes a la teva disposició
Últims dies de matriculació! 

Descomptes aplicables a cada una de les matrícules realitzades (primera i següents)

15 %

PROCEDIMENT PER BENEFICIAR-SE DELS DESCOMPTES DE LA RESTA DE PROGRAMES:

Per gaudir d’aquests avantatges, s’ha de fer la matrícula des del web de la UOC i 
utilitzar el codi: CCOO10UOC

descompte

10 %
descompte

Últims dies!

Últims dies!

10 %
descompte

10 %
descompte

durant tota 
la campanya

matriculacorporativa@uoc.edu

UOC - Universitat Oberta de Catalunya: 
descomptes per a l’afiliació de CCOO

https://estudis.uoc.edu/ca/descomptes-matricula-corporativa
https://estudis.uoc.edu/ca/graus/administracio-direccio-empreses/presentacio
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/prevencio-riscos-laborals/presentacio
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/direccio-gestio-recursos-humans/presentacio
https://estudis.uoc.edu/ca/estudis
https://estudis.uoc.edu/ca/estudis
https://estudis.uoc.edu/ca/descomptes-matricula-corporativa
https://estudis.uoc.edu/ca/descomptes-matricula-corporativa
mailto:?subject=
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Especial Residències de 
temps lliure 2022
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.

Seguim en la línia dels anys complicats, amb restriccions per la COVID-19, amb les mesures sanitàries que es puguin 
establir i amb interrogants fins a l’últim moment.

INSTRUCCIONS

QUÈ CAL FER PER DEMANAR-LES?
Les sol·licituds es poden trametre a partir del 10 de gener i fins a l’11 de març del 2022 (ambdós inclosos):

 Per correu electrònic a: tempslliure@ccoo.cat (escanejades i que es llegeixin bé).

 Excepcionalment per correu postal a:    
 CCOO DE CATALUNYA - SERVEI DE TEMPS LLIURE. 
 Via Laietana, 16, 5a planta, 08003 Barcelona. 

No es poden presentar personalment.
Tota la informació, les sol·licituds específiques per a cada residència, els preus i les condicions es poden consultar a: 
www.ccoo.cat/tempslliure

IMPORTANT! Cal llegir detingudament les normes que regeixen les sol·licituds que trobareu en aquest enllaç, 
i el document de protecció de dades. 

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

— Fotocòpia de les dues cares del DNI de la persona sol·licitant i de tots els 
acompanyants més grans de 12 anys.

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

— El document “Cláusula informativa de protección de datos” signat.

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 electrònica següent: tempslliure@ccoo.cat.

No gestionem les places de les residències d’Andalusia, Euskadi i 
Navacerrada (Madrid). 
Els afiliats i afiliades interessats en algunes d’aquestes residències 
han d’enviar personalment la sol·licitud a l’organisme que les 
gestiona. 

Les consultes s’atendran a l’adreça electrònica següent: 
tempslliure@ccoo.cat.

mailto:tempslliure%40ccoo.cat?subject=
http://www.ccoo.cat/tempslliure
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/01/normes-sollicitud-residencies-temps-lliure-2022.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/01/clausula-proteccio-dades-residencies-temps-lliure.pdf
mailto:tempslliure%40ccoo.cat?subject=
mailto:tempslliure%40ccoo.cat.?subject=
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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. 

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.

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

