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Fem sentir la nostra veu



Els motius i el context els coneixem, la crisi té arrels en la

desregulació dels mercats financers internacionals, però a

Espanya i a Catalunya aquesta situació és molt pitjor, a

causa d’un model de creixement econòmic basat en l’espe-

culació immobiliària i els serveis de poc valor afegit. A causa

d’una manca de polítiques industrials i sectorials actives,

que potenciïn l’economia productiva. Estratègies empresa-

rials i polítiques públiques que han situat la competitivitat en

la reducció dels costos laborals. El resultat final de tot això

ha estat una economia i unes empreses molt vulnerables per

fer front a l’actual situació de recessió econòmica.

MODEL DE MÉS VALOR AFEGIT

CCOO insistim a dir que s’ha de canviar el patró de creixe-

ment, deixant el model de competitivitat basat en la mà d’o-

bra barata i precària i caminar cap a un model de més valor

afegit en la producció de béns i serveis.

I això es fa aplicant polítiques de formació adequades a les

necessitats d’empreses i de treballadors, amb més recursos

en R+D+I, amb una millora de les infraestructures, amb més

estabilitat i qualitat en l’ocupació, amb increments salarials

que mantinguin i millorin el poder adquisitiu dels salaris, amb

una política fiscal que no descansi bàsicament en les rendes

del treball, basada en la progressivitat dels impostos, gra-

vant les rendes del capital i les rendes més altes i no en

l’augment dels impostos indirectes. CCOO de Catalunya llui-

tarà decididament per l’aplicació de polítiques actives indus-

trials, d’ocupació i socials que mantinguin la cohesió social

del nostre país.

MANIFESTACIONS A BARCELONA I MADRID

Per tots aquests motius, el sindicalisme de classe hem pre-

parat dues grans mobilitzacions: una a Catalunya el passat 3

de desembre, a les 6 de la tarda a Barcelona, i l’altra, en

l’àmbit de tot l’Estat espanyol el 12 de desembre, a les 12

hores a Madrid.

Aquestes manifestacions, a Barcelona i a Madrid, ens servei-

xen per portar la veu dels treballadors i treballadores als

carrers. Perquè les nostres reivindicacions i propostes han

de ser escoltades!

Acció sindical

Mobilització contra la crisi
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Albert Rodríguez Mihí

Fem sentir la nostra veu

Els treballadors i les treballadores d’aquest país ens estem mobilitzant contra la
crisi i per fer que les nostres propostes per sortir-ne siguin escoltades.
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El passat 26 d’octubre, la Secretaria de Desenvolupament

Territorial, conjuntament amb la Federació de Construcció i Fusta,

de CCOO de Catalunya, van organitzar una visita a la planta cimen-

tera d’Uniland, de Vallcarca (Garraf). Aquesta visita es va realitzar

amb la col·laboració de Ciment Català, Uniland i el Departament de

Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. També hi

va assistir un tècnic d’ISTAS, Albert Rodríguez, secretari general de

la Unió Intercomarcal de l’Alt Penedès - Garraf, i companys de la

Unió Comarcal de CCOO del Baix Llobregat, així com delegats i

delegades d’altres fàbriques de ciment catalanes i de la mateixa

cimentera.

L’acte es va realitzar en el marc de la presentació dels resultats

ambientals de l’ús de fangs de depuradores urbanes en la fabrica-

ció de ciment a la planta de Vallcarca, tal com s’està fent en altres

cimenteres de l’Estat espanyol. La visita va començar amb un re-

corregut per les instal·lacions de la fàbrica. La primera parada va

ser a la pedrera, que s’està restaurant amb criteris ambientals i que

diferencia diverses zones (humida, sembrat de cereals, matolls i oli-

veres) per tal d’oferir un hàbitat propici per a l’àliga perdiguera,

espècie autòctona protegida al Parc Natural del Garraf.

Posteriorment es va visitar la zona

de descàrrega dels fangs, prèvia-

ment assecats, i després les sit-

ges des d’on s’introdueix el fang

als forns.

TAULA DE DEBAT

Un cop acabada la visita, va

començar una taula debat, titula-

da “l’experiència del cas

d’Uniland a Vallcarca”. La presen-

tació de la taula va anar a càrrec d’Albert Rodríguez, secretari

general de CCOO de l’Alt Penedès – Garraf, i hi varen intervenir

Jordi Flores, responsable de salut laboral de la planta d’Uniland

Vallcarca; Maria Comellas, directora general de Qualitat

Ambiental, exregidora de l’Ajuntament de Vilanova, i Jordi

Forcadell, tècnic del Departament de Medi Ambient de CCOO de

Catalunya. Posteriorment es va obrir un torn de preguntes i un

debat moderat per Francesc Daban, responsable de Medi

Ambient de la Federació de Construcció i Fusta de CCOO. La clo-

enda de la taula de debat va anar a càrrec d’Aurora Huerga,

secretària de Desenvolupament Territorial de CCOO de Catalunya.

Des de CCOO valorem molt positivament la iniciativa de la cimen-

tera Uniland de fer més sostenible el procés d’elaboració del

ciment i, alhora, de mantenir els llocs de treball davant la caiguda

de la demanda de ciment que hi ha hagut en el sector de la cons-

trucció aquest últim any.

Visita a la planta cimentera
d’Uniland

El pasado día 1 de octubre, CCOO

se manifestó por la defensa del sec-

tor de la limpieza en Barcelona. Bajo

el lema “Sóc dona, sóc netejadora i

vull que valorin la meva feina”, más

de 2.000 compañeros y compañeras

del sector nos manifestamos para

reivindicar un salario mínimo de

1.000 euros.

Aparte de la reivindicación salarial se

exigía además acabar con los despi-

dos a la carta y defender los puestos

de trabajo existentes, forzando a las

empresas a mantener las plantillas

actuales como mínimo.

La manifestación empezó en la plaza

Urquinaona y terminó en la plaza

Sant Jaume.

De la Unió Intercomarcal de l’Alt

Penedès - Garraf nos desplazamos

en autocar un total de 66 compa-

ñeros y compañeras, más los que

se desplazaron por su cuenta,

hasta que fuimos en total unas 80

personas.

Desde Activitats Diverses cabe agra-

decer la colaboración de todos y

todas las compañeras que se des-

plazaron y a la Unió Intercomarcal

por el apoyo demostrado.

Manifestación por un
salario digno en el

sector de la limpieza
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El ERE del Grupo
Componentes Vilanova

A finales de noviembre de 2008, el Grupo Componentes Vilanova,

ante la situación presentada en el sector de la automoción debida a

la crisis global, presentó ante la

Inspección un expediente de

regulación de empleo (ERE).

El ERE presentado afectaba a

toda la plantilla, 233 trabajado-

res, y alcanzaba las 90 horas,

pudiéndose aplicar hasta fina-

les del 2009.

El ERE se realizó durante los

meses de diciembre del 2008,

febrero, marzo y abril de 2009. El mes de junio no se aplicó porque

empezaba haber un remonte de trabajo.

Gracias a las ayudas por la compra de un vehículo en países como

Francia y Alemania, el expediente no se aplicó ni en julio ni en agos-

to. Durante estos meses se estuvo trabajando los sábados, festivos

y vacaciones a horas extraordinarias la mayoría de la plantilla.

NUEVOS CONTRATOS

Dado que la cartera no descendía sino que se producía todo lo con-

trario, la empresa contrató, con fecha 1 de septiembre, a 22 perso-

nas, unos para dos y otros para tres meses. El personal contratado

ya había trabajado con anterioridad en la empresa.

Debido a estas situaciones de trabajo en festivos y domingos por la

plantilla actual y el contrato de nuevo  personal, empresa y Comité

acordaron dar por acabado el ERE.

Así, en octubre fue presentada la notificación de finalización del

ERE ante la Inspección de Trabajo de la Generalitat.

Hay que recordar que desde finales de septiembre está denunciado

el convenio, y estamos a la espera de que la empresa convoque al

Comité y se establezca un calendario de reuniones para la negocia-

ción de un nuevo convenio laboral.

Casanovas òptics

C/ Plaça de les Cols, 3 –  Vilanova i la Geltrú

Tel.: 93 893 90 20

Importants descomptes per als afiliats/ades a CCOO. 

45% en vidres, 40% en muntures i 20% en ulleres de sol.

Recuperación en el sector de la automoción

El 12 de diciembre, la Sección Sindical de

CCOO en Grupo Componentes Vilanova aprove-

cha la cena de afiliados y simpatizantes de fina-

les de año para rendir homenaje a quienes se

han prejubilado y jubilado. Durante el año 2009

han sido 20 compañeros afiliados al sindicato

los que cesan en la empresa.

De momento el 90% continúa afiliado como

“Aturats del Metall", y esperamos que antes de

acabar el año sea el 100% el que continúe afiliado.

Por todo ello en la mencionada cena se hace

entrega de una placa conmemorativa a cada

uno de ellos. La Sección Sindical de

Componentes Vilanova queremos darles el

reconocimiento que merecen por el apoyo que

siempre nos han demostrado.

Los compañeros no pueden dejar el trabajo de

tantos años y salir por la puerta trasera. Si no lo

reconoce la empresa, para eso estamos el resto

de compañeros, para agradecerles su esfuerzo

y compañerismo. Algunos de ellos han sido

miembros del comité de empresa en diferentes

ocasiones.

La cena homenaje se celebra el día 12 de

diciembre, a partir de las 22 horas, en el restau-

rante La Masia de Canyelles. Un acto más den-

tro del 50 aniversario de la fundación de la anti-

gua IMSA-CIE.

Los compañeros jubilados durante el presente

año son:

Deogracia Velasco Miguel Uceda

Manuel Valades Ángel Téllez

Mariano Martínez José M. Rodríguez 

Juan Francisco Corbacho José Tejera

Miguel Arce Francisco Chacón

Primitivo Vicente José Pérez Guma

Antonio Madrid Manuel León

Juan Ruiz Sanfulgencio Rafel Leiva

José Luis Ríos Cánovas Antonio Viñas

Manuel Espejo Antonio Villazán

Homenaje a los 
compañeros y 
compañeras jubilados
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Una vez más, nos encontramos frente a una agresión de

una multinacional, en este caso Calsonic Kansei Spain, S.A.,

frente a la planta ubicada en Santa Margarida i els Monjos.

La multinacional en cuestión plantea nada menos que un

expediente de extinción de contratos a 120 trabajadores de

un total de 199 que configuran la plantilla, entre la planta

dels Monjos, con 175 trabajadores/as, y la de Zona Franca,

dentro de Nissan, con 24 trabajadores/as.

Además tampoco renovarán a los 24 trabajadores/as even-

tuales, con lo que quedaría, de producirse esta situación,

una plantilla de 55 trabajadores, lo que en la práctica signifi-

caría la desmantelación de la planta.

En cualquier caso, lo que se está planteando es una deslo-

calización pura y dura de una producción de condensado-

res/radiadores (UCR) hacia Inglaterra, de donde es la

matriz.

Desde CCOO, ya en el momento de conocer la información

a través de la Sección Sindical, manifestamos nuestro más

absoluto desacuerdo ante tal agresión. Estamos trabajando

en la línea de plantear alternativas y desarrollar todas las

posibles vías ante esta situación, tanto en lo que a

Calsonic concierne como a Nissan, para que ofrezca pro-

ductos alternativos que garanticen la ocupación de esta

planta como fabricante proveedor de Nissan.

En el momento de emitir esta información ésta es la situa-

ción antes de la segunda reunión con la Dirección, pero lo

que ya anunciamos es un calendario de movilizaciones que

estableceremos después de la próxima reunión y que ten-

drán que intensificarse a partir de que la Dirección presente

el expediente de regulación de empleo al Departament de

Treball de la Generalitat.

MAHLE COMPONENTES

Por otra parte, como ya explicamos en la anterior revista,

se han realizado las elecciones sindicales en Mahle

Componentes. CCOO nos presentábamos después de

haber tenido que gestionar, desde la mayoría, las difíciles

situaciones que se han planteado en los últimos años y en

las que estaba en riesgo la propia continuidad de la planta

de Vilanova i la Geltrú.

A pesar del desgaste que ello ha supuesto, así como la

interesada y partidista actuación de la oposición sindical en

todos estos años y una agresividad desproporcionada por

parte de algunos en esta campaña electoral, hemos sido

una vez más la fuerza más votada, aunque en este caso no

haya servido para romper el triple empate que se ha produ-

cido de tres delegados por parte de CCOO, UGT y CGT.

Por ello queremos, desde este boletín, reiterar el agradeci-

miento a todos los afiliados/as que han soportado esta

situación y han continuado depositando su confianza en

CCOO.

Deslocalización en Calsonic
Alternativas y mobilizaciones
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Horaris d’assessorament

Horaris d’assessorament laboral 
de la Unió Intercomarcal de CCOO

MATÍ TARDA

Vilanova i la Geltrú Dimarts i dimecres Dimarts i dimecres

tel. 93 815 25 17 de 9.30 a 13.00 h de 16.30 a 19.30 h

Vilafranca del Penedès Dimarts de 9.30 a 13.00 h Dimarts i dimecres

tel. 93 890 39 82 de 16.30 a 19.00 h

Per accedir a aquest servei és necessari ser afiliat o afiliada a CCOO i
sol·licitar cita prèvia

Horaris del CITE
(Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers)

MATÍ TARDA

Vilanova i la Geltrú 

tel. 93 815 25 17 Dimarts de 16 a 19.00 h

Vilafranca del Penedès 

tel. 93 890 39 82 Dilluns de 11 a 14 h Dijous de 16 a 19 h

Assessorament a delegats i comitès d’empresa 
en temes de salut laboral

MATÍ TARDA

Vilanova i la Geltrú  

tel. 93 815 25 17 Dimarts de 9.30 a 13.00 h Dimarts de 16.30 a 19.30 h

Vilafranca del Penedès 

tel. 93 890 39 82 Dijous de 9.30 a 13.00 h Dijous de 16.30 a 19.30 h

Per accedir a aquest servei no és necessari ser afiliat o afiliada a CCOO,
però s’ha de sol·licitar cita prèvia

Horaris de l’advocada de dret civil
Vilanova i la Geltrú 

tel. 93 815 25 17 Cada 15 dies, dilluns de 16 a 19 h

Per accedir a aquest servei cal ser afiliat o afiliada a CCOO i demanar cita
prèvia. 1a consulta gratuïta, resta de consultes amb tarifes especials
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La Federació d’Ensenyament de CCOO

de Catalunya creu que no es donen les

condicions per garantir que el canvi de

calendari escolar sigui positiu. A més, és

possible que dificulti encara més la con-

ciliació laboral i personal i el funciona-

ment dels centres escolars.

El conseller d’Educació vol impulsar la

modificació del calendari escolar per tal

de posar-lo en funcionament el curs

2010-2011. La proposta és bàsicament

fer més curtes les vacances de l’estiu de

l’alumnat, avançar una setmana el

començament de curs escolar i fer una

setmana de descans en el segon trimes-

tre del curs.

Aquestes mesures comporten replantejar

i modificar aspectes importants de la

vida educativa dels centres escolars i

alterar els hàbits de la immensa majoria

de les famílies i de la societat en general.

DEMANDES DE CCOO

Per CCOO és necessari que el 30 de

juny els centres disposin del profes-

sorat per al curs següent. També

s’ha d’avançar el període de matricu-

lació i incrementar el personal d’ad-

ministració. Cal programar activitats

de lleure durant els dies de vacances

escolars d’hivern, en què l’adminis-

tració educativa s’hi ha d’implicar

directament. D’altra banda, és

important la revisió i la correcció de

les condicions de temperatura que

tenen les classes a ple estiu: els centres

educatius sovint presenten dèficits

importants en l’aïllament tèrmic i en el

grau de confort. Per últim, cal impulsar

un acord amb el món laboral sobre els

temps de treball: necessitem guanyar en

conciliació de la vida familiar i la laboral,

com a elements clau per al benestar de

les persones i l’educació dels infants.

CCOO exigeix al Departament d’Educa-

ció que no faci polítiques d’aparador i

que abordi els problemes de l’ensenya-

ment. El debat del calendari no ha de

ser la cortina de fum per amagar la

manca de solució als problemes reals de

l’educació.

CCOO no considera prioritari la modificació del
calendari escolar

La Federació d’Ensenyament exigeix a la Generalitat que

abordi els problemes reals de l’educació

El llarg tràngol de Varo, SA
Pel cobrament de les indemnitzacions

Portem més d’un any d’agonia, després

de l’inici del procés concursal en què va

acabar l’empresa del sector del moble

Varo, SA, amb 43 acomiadats reclamant

el pagament de la indemnització. El termi-

ni de pagament de les indemnitzacions

finalitzava el 30 d’abril, i 60 treballadors

seguien treballant a l’empresa a l’espera

que un possible comprador en fes efecti-

va la compra, fet que ajudaria a cobrir les

indemnitzacions dels treballadors, que

pugen fins a un total d’1,3 milions d’eu-

ros. En no produir-se aquesta compra,

ens trobem en un punt mort.

En expirar el termini de pagament de les

indemnitzacions i no fer-se efectives,

automàticament es va demanar el cessa-

ment d’activitat. El jutge va decretar el

cessament d’activitat el dimarts 1 de

setembre, el mateix dia que els treballa-

dors van apostar per tirar endavant la

seva protesta. La protesta, qualificada

d’aturada tècnica, buscava reivindicar

una continuïtat laboral, i, a part, que es

fes efectiu el pagament als treballadors

que ja no continuaven a l’empresa, a més

de forçar l’empresa a fer efectiu el paga-

ment de les nòmines de l’agost, que els

treballadors no havien cobrat en la seva

totalitat. 

En aquests moments, estem a l’espera

que es dicti l’acta de cessament d’activi-

tat. Els empleats que encara treballen a

l’empresa, des del mes d’agost fins ara

han estat acabant les comandes que

tenien encarregades amb anterioritat, a

l’espera de l’acta definitiva.

En definitiva, és una pèrdua important de

llocs de treball a la nostra comarca, i també

una pèrdua d’identitat, ja que el nom de

Varo, SA és conegut com una de les mar-

ques punteres en el comerç del moble.



Serveis

● ALIMENTACIÓ
Cava Butí Massana
C/ Tinent Coronel Sagués, 26, 08770 St. Sadurní d’Anoia, tel. 93 891 05 13.
10% dte. en compres directes.
Cava Mas Jornet
Av. Penedès, 62, 08730 La Ràpita - Els Monjos, tel. 93 898 04 84.  
15% dte. en compres directes.
● VIATGES
Viatges Over Panda
C/ Sant Bernat, 19-21, 08720 Vilafranca del Penedès. Condicions espe-
cials per als afiliats a CCOO.
● ODONTOLOGIA
Clínica Dental Suisden
C/ La Lluna, 4, baixos, 08720 Vilafranca del Penedès, tel. 93 818 20 77.
20% dte. sobre preus tarifa, primera revisió gratuïta, i finançament fins
a 12 mesos sense interessos en pressupostos superiors a 25 euros.

● ÒPTICA I AUDIÒFONS
Vila Visió
Pl. de la Vila, 2, 08720 Vilafranca del Penedès, tel. 93 892 38 50. 
40% en muntures i vidres graduats, audiòfons i lents de contacte
(excepte les de color).
Laudio Centros Auditivos
C/ St. Pere, 52, 08720 Vilafranca del Penedès, tel. 93 817 43 83. 20% dte.
● FOTOGRAFIA
Fotoclic
C/ Sant Pere, 66, 08720 Vilafranca del Penedès, tel. 93 817 35 33. 
10% dte. en material excepte revelatge i càmeres. Regal d’un rodet de
24 fotos per cada revelatge.
● AUTOMOCIÓ
Opel Jounou
Av. Tarragona, 139, 08720 Vilafranca del Penedès, tel. 93 890 44 33.
Dtes. especials i 15% en lloguer de vehicles a Viresa.

ESTABLIMENTS DE CONSUM A L’ALT PENEDÈS

ESTABLIMENTS DE CONSUM AL GARRAF
● AUTOMOCIÓ
Automòbils Guti
C/ Francisco de Vitoria, 2, 08812 les Roquetes, tel. 93 814 21 21.   
5% dte. en posades a punt i canvi d’oli. 10% en mà d’obra.
Autoescoles Vilafell
Rbla. Ventosa, 23, baixos, 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 815 12 50.
Condicions especials per als afiliats. Altres oficines a les Roquetes,
Segur de Calafell, el Vendrell i l’Arboç.
Opel Jounou
Ctra. C-246, km. 42,3, 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 814 22 64. 
Dtes. especials i 15% en lloguer de vehicles a Viresa.
Estacions de Servei JP
Av. Eduard Toldrà, 62 (Meroil), 08800 Vilanova i la Geltrú, i a la ctra. 
C-246, urb. Mas Mel, de Segur de Calafell. 
Dte. de 0,02 euros/litre en tots els carburants.
● DIVERSOS
Calçats Bertran
Pl. de les Cols, 1, 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 893 89 97. 
10% de descompte als afiliats a CCOO.
Lauren Films Vilanova
Centre Comercial Vila Lauren, pol. ind. Masia d’en Barreres. 08800
Vilanova i la Geltrú. 
Per a afiliats, els dies feiners, tret de vigílies i festius, són dia de l’espectador.
Encuardenaciones Neus
Ctra. Vilafranca, 58, 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 893 67 30. 
15% dte. en enquadernacions de llibres, revistes, etc.
Herbolari l’Espígol
Rambla de la Pau, 103, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 815 13 11.
Dte. del 10% en alimentació i 15% en complement sobre tarifa.
La Factoria
Plaça de la Mediterrània, 3, local 5, 08800 Vilanova i la Geltrú. 
5% de dte. en tots els videojocs, excepte versions Platinum, sobre les tarifes.
● ESPORTS
Gimnàs Paraíso
C/ Miquel Servet, 21-23, 08812 Les Roquetes, tel. 93 814 50 85. 
Dte. de 30 euros en inscripcions individuals, 42 en familiars i un 5% en
les quotes mensuals.
● INFORMÀTICA
Telemàtic Divisió Consum
C/ Sant Sebastià, 7, local, 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 814 49 96. 
5% dte. en les vendes. No acumulable a altres ofertes.
Telemàtic PC (servei tècnic)
C/ Boulevard Roxi, local 8, 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 814 23 34.
5% dte. en components.

● MOBLES
Mobles Vilanova (Albert Montagut)
Av. Eduard Toldrà, 58, 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 893 78 03. 
10% descompte en tapisseria.
● ODONTOLOGIA
Dental Vallès
Rambla Salvador Sama, 112. tel. 93 815 22 22. Revisió i neteja bucal
anual gratuïta.
Centre Mèdic i Dental Deghat & Díaz
C/ Joan Llaverias, 45, C, cantonada F. Macià, 08800 Vilanova i la Geltrú,
tel. 93 810 02 41. 
Centre Dental Vilanova
Rbla. Principal, 44, 1r 1a, 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 811 59 30. 
20% dte. sobre tarifes oficials.
● ÒPTIQUES, AUDIÒFONS I ORTOPÈDIA
Ortopèdia Jordi
C/ Greco, 12, local dret, 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 810 10 51. 
10% dte. en tot tipus de tractament (ortopèdia, massatges, callista,
etc.).
Laudio Centros Auditivos
C/ Santa Eulàlia, 1, 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 893 29 74. 
20% dte.
Casanovas Òptics
C/ Plaça de les Cols, 3, 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 893 90 20. 
45% dte. en vidres, 40% en muntures i 20% en ulleres de sol.
● SANITAT
Consultori Psicoterapèutic Vilanova
C/ Olèrdola, 39, 4t 1a, 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 815 83 38 i 
609 73 09 09. Primera visita gratuïta. 10% dte. sobre preu tarifa.
Centre d’Atenció Psicosocial i de la Salut CAPSIS VILANOVA
Av. Francesc Macià, 55, 1r pis, 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 893 06 58.
15% dte. sobre tarifes.
Centre Seu l’Estel
C/ Gas, 16, 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 815 18 20. 
20% dte. reflexoteràpia, quiromassatge, classe de ioga i tai-txi, etc.
Ares (Associació de Recerca i Experiències Socials)
Rbla. Josep A. Vidal, 11, 1r 1a, Vilanova i la Geltrú, tel. 607 275 062 i 93
814 09 47. Serveis domiciliaris d’atenció a les persones. 
Dtes. als afiliats i afiliades.
● VIATGES
Viatges Vilanova Tours
C/ Recreo, 44-46, rbla. Principal, 59, i av. Francesc Macià, 63, 
08800 Vilanova i la Geltrú. 
Condicions especials per als afiliats a CCOO.
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