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De les paraules als fets:
per la igualtat, tenim un pla

editorial

No a la guerra!
Finalment les pitjors prediccions es van
complir i Rússia va envair Ucraïna el passat dijous.
CCOO insta que es recondueixi la situació a Ucraïna mitjançant la diplomàcia i
el dret internacional.
Com ja ho sabem de sempre, la guerra
tindrà conseqüències devastadores per a
la població i nefastos efectes econòmics
i socials a escala global. Les sancions que
la Unió Europea vol aplicar contra Rússia
també repercutiran negativament sobre
la vida de la població russa.

Arribem a un nou Dia Internacional de la
Dona Treballadora, el 8 de Març, el dia més
commemoratiu del moviment feminista, i ho
fem amb moltes coses per celebrar i amb bastants temes per corregir encara. Hem aprovat
una nova reforma laboral, la primera que no
retalla drets a les persones treballadores, i
també una important pujada del salari mínim
interprofessional fins als 1.000 euros. Es tracta
de dues mesures amb un fort impacte positiu

en els col·lectius que pateixen més precarietat
laboral, com són les dones.
Els plans d’igualtat, com a mesura indispensable de correcció de la bretxa als centres de
treball, seran al centre d’aquest 8 de Març a
CCOO. Compartirem experiències sindicals
que visibilitzaran la tasca ingent que està fent
el sindicat, però també tindrem actes culturals
i compartirem juntes aquesta jornada.
Apunteu-vos els actes a l’agenda:

4 de març. Jornada de capacitació per a l’atenció de portes violetes.
A les 9.30 h, a la sala d’actes, amb la participació de Mentxu Gutiérrez, secretària de Dones i
Polítiques LGTBI+ de CCOO de Catalunya; Ana Bella, de la Fundació Ana Bella; Anna Choy, caporal dels Mossos d’Esquadra; Rosa Codina, subdirectora de Gestió de Serveis i Recursos d’Atenció
a les Violències Masclistes, i Carolina Vidal, secretària confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO.
Les portes violetes són una iniciativa de CCOO de Catalunya que tenen com a objectiu contribuir a la creació d’espais segurs per a les dones víctimes de violències masclistes. Un dels
elements principals de la violència envers les dones és la desigualtat i la discriminació social en
general i a la feina en particular, on es manifesta un menyspreu a les tasques feminitzades i als
sectors històricament feminitzats. L’objectiu de la jornada és formar una xarxa de les dones del
sindicat que tingui la informació i la formació suficient per atendre, amb sensibilitat, empatia i
amb coneixement del circuit de violències de l’Administració, aquelles dones que s’apropen a
CCOO ja sigui a través dels nostres locals, per via telefònica o mitjançant els delegats i delegades del sindicat als centres de treball. Des de la perspectiva de les supervivents, dels serveis de
Mossos d’Esquadra i de la xarxa de serveis i recursos de l’Administració, amb aquesta jornada
esperem aconseguir capacitar les dones d’aquest sindicat feminista a fi de col·laborar com a
agent lluitador contra les violències masclistes a la nostra societat.

CCOO instem que es recondueixi la
situació, que hi hagi una resposta negociada i diplomàtica, en què totes les
parts respectin la legalitat internacional.
També fem una crida a la Unió Europea
a complir amb la seva finalitat: l’article 3
del Tractat de la UE parla de “promoure
la pau, els seus valors i el benestar dels
pobles”. També demanem que l’ONU actuï i faci de mediadora i garant del dret
internacional, i que els líders polítics
busquin solucions.
Els treballadores i les treballadores, la
ciutadania innocent, no poden tornar
a ser les víctimes d’un conflicte on es
barregen interessos econòmics, comercials, oligàrquics, nacionalistes, geoestratègics, ingerències externes i una política expansiva de l’OTAN.
Ja s’han perdut moltes vides, l’única resposta és la pau.
NO A LA GUERRA!

www.ccoo.cat
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El metall es manifesta pel
compliment del conveni de
Barcelona

El dia 22 els companyes i les companyes del
sector del metall a Barcelona van manifestarse fins a arribar a la seu de Foment del Treball per exigir el compliment dels compromisos de la patronal de cara al nou conveni
col·lectiu. És un conveni molt important, no
només perquè el sector del metall és un dels
més grans de tot Espanya, sinó perquè és el
mirall en què es miren molts altres convenis
col·lectius. Per això, és totalment inacceptable que ara es pretengui revisar a la baixa
allò assolit en negociacions anteriors i que
no s’estiguin aplicant les taules salarials pactades amb l’excusa de l’increment de l’IPC. Es
busca, d’aquesta manera, debilitar i dilatar la
negociació del nou conveni, en una maniobra
que va contra l’esperit dels temps que corren,
quan justament la nova reforma laboral recupera la ultraactivitat per evitar aquesta mena
de desgast. Estem abocats, a més, a conflictes si no se signa l’actualització de taules amb
l’increment del 4 % i si no es paga retroactivament des del gener de 2022. És necessari, així
mateix, que es desenvolupin les comissions
de treball pactades anteriorment, i que es
desenvolupi un conveni just i ambiciós.

Èxit de la vaga del sector de la
marroquineria a Catalunya
Les persones que treballen al sector de la
marroquineria a Catalunya es van plantar el
passat 16 de febrer amb una vaga que va tenir un seguiment de pràcticament el 100 %.
L’objectiu de la convocatòria era defensar els
seus drets i exigir a la patronal una nova classificació professional adequada a la realitat
del sector i que posi fi a les discriminacions
existents actualment, que afecten especialment les dones, majoritàries al sector.
CCOO fa una valoració molt positiva de la
vaga realitzada als diferents centres de treball
que la multinacional Louis Vuitton té a Catalunya, la qual cosa representa una gran victòria davant la patronal, ja que Louis Vuitton
és la principal empresa del sector a Catalunya
i ocupa gairebé el 90 % de les persones que hi
treballen. Una seriosa advertència a la patronal perquè rectifiqui els seus plantejaments.

8 de Març. Activitats centrals a Barcelona
CCOO (Via Laietana, 16)
8.30 h Convertim l’edifici en lila i comencem per la sala
d’actes.
9 h Espai Assemblea. Inauguració d’una exposició de vinyetes amb reivindicacions per al 8 de Març.
10 h Sala d’actes. Experiències sindicals sobre plans
d’igualtat.
11 h Monòleg impro show a càrrec de Mai Boncompte.
Plaça del Rei de Barcelona
12 h Lectura del manifest a càrrec de Mentxu Gutiérrez.
12.15 h Actuació musical a càrrec del Grup Konkordia
Sala d’actes
15.30 h Karaoke feminista
17.45 h Preparació per a la manifestació (pancarta, globus…).
Manifestació del 8 de Març
18.30 h Plaça de la Universitat
Actes arreu de Catalunya per commemorar el 8 de Març. Els trobeu en aquest enllaç
Trobareu el manifest a la pàgina 5.

Ens mobilitzem contra la manca
de voluntat de diàleg del
Departament d’Educació
Des que ha començat aquest curs, els professionals de l’educació han estat víctimes de la
improvisació, la inseguretat, la manca de lideratge, l’opacitat i la nul·la voluntat de diàleg
i negociació amb els representants legítims
dels treballadors i treballadores, a qui el conseller ha menystingut repetidament, a cop de
roda de premsa o de filtracions intencionades
des dels mitjans.
De manera unitària amb el conjunt de les altres organitzacions sindicals, ens vam tancar
a la seu del departament el dia 16 per denunciar que el col·lectiu docent s’ha anat assabentant de tots els canvis que modifiquen
les seves condicions laborals sense el preceptiu procés de negociació a la mesa sectorial:
l’exigència de l’acreditació de la titulació del
C2, els canvis de currículums i, la darrera perla,
el canvi de calendari.
Aquesta manca de voluntat de diàleg ens
ha dut a demanar la dimissió del conseller i
a convocar noves jornades de mobilització

per denunciar la cortina de fum que representa aquesta mesura, destinada a dissimular
la submissió a la sentència del 25 % de castellà a les aules o el procés mal engegat del
nou currículum per al curs vinent, entre altres actuacions per les quals el Departament
d’Educació està rebent crítiques creixents.
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Qüestionem l’eficàcia de les mesures
per reforçar l’atenció a la gent gran
a les entitats financeres
Mobilització de la
plantilla de CaixaBank
CCOO, amb altres sindicats majoritaris a CaixaBank, que representen més del 90 % de la plantilla, vam convocar concentracions a les principals capitals de província. La situació actual de la
plantilla de CaixaBank és insostenible. Els treballadors i treballadores són novament al punt de
mira de l’opinió pública i donant la cara davant
dels clients per decisions que pren la direcció
del banc i que ells no entenen ni comparteixen.
Després de la fusió amb Bankia, la situació que
viu la plantilla a la xarxa d’oficines és insuportable pel volum de clients que atén i per la important minva de personal causada per l’ERO.
A això, cal sumar-hi la pressió desmesurada per
aconseguir reptes comercials inassolibles, que
fa que es multipliquin les baixes per processos
d’ansietat i de depressió.

Des de CCOO no tenim gens clara l’efectivitat del Decàleg de mesures per reforçar l’atenció
personalitzada a la gent gran, publicat per AEB, CECA i UNACC, per al qual no s’ha tingut en
compte la participació de les plantilles ni la situació en què es troba el sector des del punt
de vista laboral.
La dràstica reducció de personal a les entitats financeres durant els darrers anys, que ha suposat un increment exponencial de les càrregues de treball, així com la pressió comercial per
part de la direcció de les empreses, fan que sigui inviable que es puguin emprendre totes i
cadascuna de les mesures que proposen.
Les entitats volen amagar de nou les seves males decisions empresarials amb rentats de
cara a curt termini i, en algun cas, demagògics, i que siguem les bancàries i bancaris els qui
assumim el pes de les mesures sense dotar-nos de recursos.
Per això, insistim tant a les patronals del sector com
als reguladors que, si volen elaborar un decàleg
per posar fi a l’exclusió financera, cal comptar també amb plantilla suficient per implementar-lo. Així
mateix, s’han d’eliminar les pressions comercials
desmesurades que busquen complir objectius comercials inassumibles i impedeixen l’atenció personalitzada, així com l’externalització dels serveis
financers, que comporta la precarització del sector
en termes laborals i de servei a la clientela. Finalment, creiem que la digitalització ha de ser una opció, no una obligació per a les persones usuàries.

Juan Jiménez, nou secretari general de CCOO del
Vallès Oriental - Maresme - Osona

El divendres 18 de febrer va tenir lloc a les
Franqueses del Vallès un consell territorial
extraordinari, convocat a petició de la Comissió Executiva, on Gonzalo Plata va anunciar la
seva dimissió irrevocable al càrrec de secretari
general de la Unió Intercomarcal de CCOO del
Vallès Oriental - Maresme - Osona. En Lalo va
explicar que aquest era el seu tercer mandat,

que és extraordinari, i va considerar que era
bo per a la unió no allargar la seva estada al
càrrec de secretari general quan hi ha un relleu preparat, com és Juan Jiménez, que considera la persona idònia per la seva manera de
fer sindicalisme amb el cor.
Així, amb 52 vots a favor i cap abstenció, Juan
Jiménez ha estat escollit nou secretari general
de la unió intercomarcal. En el seu discurs, en
Juan va agrair les paraules de suport de les
companyes i companys que van intervenir
durant el Consell i va explicar que assumeix
aquest càrrec amb molt d’orgull i il·lusió, però,
també, amb molta responsabilitat.
Qui és Juan Jiménez?
Juan Jiménez, nascut el 1975, és fill d’emigrants
procedents de Còrdova i d’Almeria, i és administratiu de formació.
Arrenca la seva vida laboral treballant de pin-

tor als estius i, després, com a repartidor de
pizzes. No és fins a l’any 1996 que comença a
treballar a l’empresa Valeo de Martorelles, on
de seguida es vincula al sindicat: primer, com
a delegat sindical i, després, com a secretari
del comitè d’empresa, on viurà el procés de
tancament de l’empresa de manera molt intensa a l’equip negociador.
La seva trajectòria a CCOO s’inicia de molt
jove. La primera vegada que obre la porta del
sindicat, de fet, és per ser assessorat, com tants
altres, i el seu primer càrrec serà el 2004 com a
responsable de la branca juvenil d’Acció Jove
– Joves de CCOO al Vallès Oriental.
És a partir de l’any 2013 que torna a destinar
part del seu temps com a sindicalista a la seu
de Granollers fent assessoria en matèria de
jubilacions i col·laborant amb la Federació
d’Indústria, on és escollit secretari general
l’any 2017.
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L’Informe sobre la renda garantida
de ciutadania, radiografia d’una
situació dramàtica
Les taxes de pobresa no tenen precedents
en la història de Catalunya. Una de cada tres
persones al país no podria ara mateix afrontar una despesa imprevista, i el percentatge
d’ajuts de la renda garantida de ciutadania o
de l’ingrés mínim vital que es deneguen supera el 60 %, segons l’informe que hem presentat recentment.
Tant la renda garantida de ciutadania com
l’ingrés mínim vital són dues prestacions
aprovades en els darrers anys pels governs de
Catalunya i estatal, respectivament. Ambdues
pretenien oferir una resposta política a les situacions de manca d’ingressos i pobresa, així
com servir de palanques d’inclusió, tot oferint
elements per facilitar la inserció laboral. Tanmateix, la pandèmia ha fet que la pobresa
s’incrementi i, amb ella, les desigualtats.
Ambdós instruments s’han mostrat insuficients davant la magnitud de la crisi, perquè
només han arribat a una quarta part de les
famílies en situació de pobresa severa. La
raó és que hi ha importants mancances en el
disseny de tots dos, que han de millorar en
complementarietat (el fet de poder percebre
diversos ajuts) i suficiència (que aquests ajuts
arribin a cobrir les necessitats bàsiques), així
com pel que fa a la seva gestió administrativa,
que suposa una important barrera d’entrada
per a moltes persones potencials beneficiàries, per culpa d’una bretxa digital que la
pandèmia ha agreujat. També hi ha hagut,
però, una certa manca de voluntat política en
termes de dotació i d’aplicació.

A les mancances del disseny, s’hi afegeixen
també les mancances històriques derivades de les retallades de la recessió, que no
s’havien corregit encara, i l’escalada de l’IPC,
que ha empitjorat encara més la situació. La
crisi és excepcional i requeriria que la percepció d’aquestes prestacions es pogués compatibilitzar amb el treball remunerat, per mitigar
l’extrema precarització derivada d’entrades i
sortides contínues en el mercat laboral.
A més, l’IRSC (indicador de renda de suficiència
de Catalunya), l’índex de referència a Catalunya,
està per sota de l’IPREM estatal (indicador públic de renda d’efectes múltiples), i no s’ha actualitzat des del 2010, tot i que el nivell de vida a
Catalunya segueix sent molt més car. La teòrica
voluntat social i política del Govern d’erradicar
la pobresa s’ha de demostrar millorant la dotació pressupostària de la renda garantida, que
ha caigut des de l’any passat, per garantir una
vida digna. Cal que les prestacions siguin complementàries i que aquesta complementarietat
de prestacions, a més, no suposi en cap cas un
estalvi de pressupost a la Generalitat. També cal
que siguin fàcilment accessibles, a través d’una
finestra única i pròxima, via ajuntaments i serveis socials ben dotats, amb la prestació d’una
atenció presencial que supleixi la bretxa digital.
L’informe, elaborat a partir de dades de la Fundació Foessa, d’Ivàlua, de l’Institut Nacional de
la Seguretat Social i de l’Idescat, posa de manifest també una certa actitud de desconfiança
per part de les administracions respecte a les
persones sol·licitants.

Ens deixen Fernando Jiménez i
Mariano Palacios
CCOO lamenta profundament la pèrdua
del nostre company
Fernando Jiménez
Naranjo,
secretari
general de la Secció
Sindical de CCOO de
Nissan de Sant Andreu
de la Barca, un lluitador incansable, compromès i sempre al costat dels treballadors
i treballadores.

Així mateix, lamentem la pèrdua del
company Mariano Palacios López,
que ens ha deixat aquest mes. Havia treballat a la central nuclear d’Ascó i va ser
delegat de CCOO i membre de la Secció
Sindical de CCOO d’ANAV, on portava temes d’acció sindical i de formació.
El nostre sincer condol a les seves famílies, amistats i a les companyes i companys del sindicat que van compartir
amb ells la seva activitat.

Protestes contra el
desmantellament
de Correos

CCOO i UGT van realitzar divendres una rodada postal de vehicles a Barcelona en el marc
d’una protesta per reclamar a la direcció de
Correos la fi del seu desballestament i per
denunciar l’abandonament de l’empresa pública postal a Catalunya. Aquestes mobilitzacions també han tingut lloc arreu de l’Estat.
L’acció de protesta va començar al passeig
de Colom i va finalitzar amb una concentració davant del Parlament de Catalunya. Tancament d’oficines, manca de plantilles o privatització encoberta del servei defineixen el
desmantellament de l’empresa postal pública
del nostre país.

Els treballadors
i treballadores
de betevé es
manifesten contra
els acomiadaments
Més d’un centenar de persones es van mobilitzar dijous a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per protestar contra l’acomiadament
d’una dotzena de treballadors i treballadores i
el tancament de tres programes emblemàtics,
com són Àrtic o Família Barris, de la cadena de
televisió local de Barcelona betevé.
La concentració va comptar amb el suport del
món cultural i veïnal, i es va llegir un manifest
a càrrec de la pianista Clara Peya i de l’actor
Pau Vinyals.
L’encarregada de conduir la protesta ha estat
Brigitta Lamoure, un dels rostres més coneguts
de betevé, que també ha estat acomiadada.
Des de CCOO condemnem la mesura errònia
presa per l’Ajuntament de Barcelona i demanem la readmissió immediata de les persones
que han estat acomiadades.
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8-M, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES TREBALLADORES. MANIFEST DE CCOO DE CATALUNYA

PER LA IGUALTAT TENIM UN PLA
Commemorem el Dia Internacional de les Dones Treballadores i és
més necessari que mai visibilitzar els moviments i les organitzacions
feministes, com la nostra, per lluitar de manera més decidida, com a
societat, contra les discriminacions i les violències que patim cada dia.
Arribem a aquest 8-M, desitjant que es confirmi que som al final d’una
pandèmia que ha aturat la nostra societat i que ha trasbalsat el món
sencer. Una pandèmia que deixa moltes víctimes, moltes vides, molta
pobresa i molta desigualtat, especialment entre nosaltres, les dones,
que patim de manera més cruel i evident les situacions més precàries.
Per això, CCOO hem estat des del minut zero d’aquesta pandèmia
lluitant i donant cobertura a les persones treballadores, que han
trobat al sindicat les certeses que no han existit en el mercat laboral.
Per fer-ho possible hem obert el sindicat a les dones en situació de
precarietat i, també, a les dones víctimes de la violència masclista,
fent dels nostres espais sindicals llocs segurs.
Celebrem l’acord sobre la reforma laboral perquè valora el diàleg social i la negociació col·lectiva, recupera els drets arrabassats i millora,
sense cap mena de dubte, la vida de milions de dones, les quals han
estat les que més han patit la temporalitat, la parcialitat involuntària
i la irregularitat. Les dones hem estat víctimes dels contractes temporals en la majoria dels casos, concretament, en gairebé un 22,6 %,
davant un 18 % dels homes. Això només és per posar algun exemple,
perquè, entre altres temes, aquesta reforma limita l’encadenament
de contractes eventuals i regula el conveni sectorial d’aplicació de les
contractes i subcontractes, tan utilitzades en sectors com la neteja o
les cambreres de pisos i les empreses multiserveis.
Però no només la reforma laboral acabada d’aprovar té ja efecte,
sinó també el conjunt de mesures preses des del diàleg social, com
els plans d’igualtat. De fet, la tendència de la bretxa de gènere és a la
baixa —poc, només mig punt segons les últimes dades—, tot i que la
desigualtat i la precarietat continuen tenint nom de dona. Som nosaltres les que desenvolupem tasques amb menys valor retributiu, i és
per això que la pujada del salari mínim a 1.000 € és un factor clau en
la correcció de la bretxa en un futur immediat.
El dia 7 de març s’ha esgotat el període transitori perquè totes les
empreses de més de cinquanta persones treballadores hagin de
negociar i registrar un pla d’igualtat. Són plans que intenten corregir
la bretxa retributiva entre dones i homes als centres de treball i
que són un element essencial en l’equitat retributiva i de condicions
laborals. Són plans que aboquen els sindicats, legitimats democràticament als centres de treball mitjançant les eleccions sindicals, a
destinar enormes recursos propis per donar cobertura legal a milions
de persones treballadores i a contribuir a assolir l’objectiu de la igualtat real. Els plans d’igualtat suposen un element clau en la correcció
de la bretxa retributiva al nostre país, però la implantació de la norma
no està exempta de dificultats.

Per això, aquest 8-M, CCOO de Catalunya, com a sindicat feminista
d’homes i dones, exigim:
• Més consciència social i compromís de les empreses i les patronals respecte de la seva responsabilitat en matèria d’igualtat.
• El respecte i el reconeixement democràtic dels sindicats i de la
representació legal de les persones treballadores, com a subjectes legitimats en la negociació col·lectiva.
• La necessària sensibilització i visió de gènere de les persones
negociadores als centres de treball, amb formació també del
personal directiu i amb responsabilitat a l’empresa.
• La responsabilitat d’anar més enllà de la norma legal, amb la
participació de les plantilles i transparència envers aquestes, per
desenvolupar la implantació i el seguiment del pla un cop signat.
Parlem, per exemple, de l’establiment de mesures de corresponsabilitat sense impacte retributiu per afavorir la incorporació de
dones a grups i a nivells professionals o a llocs de treball històricament masculinitzats.
• La dotació de partides pressupostàries empresarials per a l’elaboració, el diagnòstic i la implementació dels plans.
• Recursos per a la Inspecció de Treball en matèria de vigilància
del compliment de les empreses i les administracions en matèria
d’igualtat, especialment en la detecció d’incompliments sobre
l’obligatorietat de disposar de protocols d’assetjament (obligatoris a totes les empreses sense fer distincions en funció de la
seva mida).
• La publicació de l’eina de valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat
Social per dotar-nos d’instruments que ens permetin valorar-los
sense estereotips ni biaixos de gènere.
• La implicació de les administracions públiques en polítiques
d’igualtat en matèria de contractacions, promocions i condicions laborals, així com l’elaboració d’un protocol a Catalunya per
regular el registre dels seus plans d’igualtat, dels quals estan
exemptes segons la norma actual.

Per un 8-M sense estereotips ni discriminacions ni
violències, ni en el món del treball ni enlloc!
Comissions Obreres de Catalunya, per la igualtat real!
A CCOO de Catalunya #TenimUnPla
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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.
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RESIDÈNCIES DE PLATJA
EL PUIG VALHOTEL (València)
Camí del Mar, s/n - 46540 El Puig (València)

PANXÓN (Pontevedra)
Rúa Cansadoura, 2 - 36340 Nigrán

www.valhotel.es

Tel.: 886 120 694 - 886 120 695

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.

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.

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.

rtlpanxon@xunta.gal

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.

RESIDÈNCIES DE MUNTANYA
HOSTERÍA DEL HUERNA (Astúries)
Lugar Riospaso, s/n - 33628 Lena (Astúries)
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.

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.

O CARBALLIÑO (Ourense)
Zona del Parque, s/n - 32500 O Carballiño (Ourense)
Tel.: 988 270 200
rtlcarballino@xunta.gal

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

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.

www.residenciadetiempolibre.es

Té sala de TV i jocs, cafeteria i animació.

Tel.: 978 714 026 - 606 34 69 11

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.

ORIHUELA DEL TREMEDAL (Terol)

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.

