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MEMÒRIA D’ACTIVITATS  2015 
 
 
 

Arxiu Històric de CCOO de Catalunya 
 

 
I. Actuacions arxivístiques  
 
I.1. Presentació de la finalització del projecte Scriptorium Digital 
 
Aquest any es va finalitzar el projecte Scriptorium Digital, projecte finançat amb el 
suport de la Fundació La Caixa que tenia per objectiu per la digitalització, 
catalogació i indexació del fons documental de l’Arxiu Històric de CCOO, que ens 
permet la conservació, consulta i difusió del nostre fons.  
 

 Per la presentació pública dels resultats, la 
Fundació Cipriano García va organitzar una jornada 
d’estudi, en el marc de la celebració anual del Dia 
Internacional dels Arxius., el 8 de juny al Caixa 
Forum. 
 
El propòsit general de la jornada era contribuir a 
alguns dels objectius propis de la comunitat 
professional d’arxivers com ara conscienciar la 
ciutadania de la importància dels arxius per al 
mateix exercici dels seus drets i la construcció de la 
memòria col·lectiva; sensibilitzar, tant el sector 
públic com el privat, de la necessitat de preservar 

els arxius a llarg termini i facilitar-ne l’accés, la consulta i la difusió, i, finalment, 
promoure i millorar la imatge dels arxius entre la ciutadania. 
 
Els continguts de la jornada eren la presentació dels resultats de diferents 
projectes i experiències sobre el patrimoni històric i la seva digitalització, dutes a 
terme des del món sindical, des de l’àmbit associatiu i també des de l’Administració 
pública. Alhora, es pretenia conèixer i debatre sobre quina ha estat i quina és en 
l’actualitat la relació entre el món dels arxius i la societat. Els objectius específics de 
l’activitat eren els d’estimular la discussió i el debat al voltant d’aquestes 
qüestions, establir vincles de relació i, finalment, fer balanç i aportar algunes 
conclusions. 
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Hi participaren, Javier Tébar, director de l’AHCO de Catalunya (Fundació Cipriano 
García); Alberto Gómez Roda, director de l’Arxiu Històric José Luis Borbolla, de la 
Fundació d'Estudis i Iniciatives Sociolaborals de CCOO del País Valencià; Debora 
Migliucci, directora de l’Archivio della Camera del Lavoro de Milano; Manuel 
Salamanca, professor de la Universidad Complutense de Madrid, i Enric Cobo Barri, 
coordinador General d'Arxius del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
I.2.  Recollida de fons personals, de seccions sindicals i col·leccions 
 
A l’any 2015 han ingressat a l’arxiu 5 fons personals i de seccions sindicals: SSE 
Catalunya Caixa, SSE Quinta de Salut L’Aliança, Mercè Andres Daina, Gloria 
Montero i SSE Roca Umbert. 
 
 
1.3. Catalogació bibliogràfica 
 
Catalogació dels 164  nous títols incorporats a la Biblioteca auxiliar de l’AHCO 
 
 
1.4.  Atenció als usuaris 
 
L’accés públic dels nostres fons han comportat al llarg de 2015, 16 noves fitxes d’ 
usuaris  i es van atendre unes 275 consultes.  
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II. Projectes de recerca pròpia 
 
II.1. Col·lecció “Materials d’Història de l’Arxiu”  

 
Correcció i edició del Número 6 de la col·lecció Materials d’Història de l’Arxiu de la 
Fundació Cipriano García  – CCOO de Catalunya: 'La Pegaso: nuestra fábrica. Las 
CCOO como las habíamos imaginado (1966-1985)' de Manuel Perez Vera.  

 
Aqueta col·lecció recull treballs d’investigació en els 
que els fons documentals que custodia l’arxiu 
històric de CCOO de Catalunya hagin estat 
consultats per a la realització de la recerca.  
 
En el llibre, l’autor recull les experiències dels 
treballadors, realitzat un relat coral en el qual 
ressalta esdeveniments que foren decisius, la 
consecució de les llibertats al nostre país, la 
construcció dels sindicats o el manteniment dels 
llocs de treball. 
 
 

 
A l’acte de presentació del llibre que va tenir lloc el  30 de juny, van intervenir: 
Javier Tébar, director de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya, Juan Ignacio Marín, 
inspector de treball i el propi autor, Manuel Perez Vera. 
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III. Difusió i presència pública  
 

 
III.1. Denúncia sobre la situació dels arxius de la repressió a Espanya 
 
A propòsit de la publicació d'un document sobre el crim de García Lorca, 
denunciem la  situació dels arxius de la repressió franquista, custodiats pel Govern 
espanyol. Una situació que no fa sinó garantir la impunitat dels crims de la 
dictadura del general Franco. 
 
 
 III.2. Jornada "Historia y tecnología digital" 
 
Els dies 26 i 27 de gener del 2015, la Fundación 1º de Mayo, la Universitad 
Complutense de Madrid i la Casa Velázquez van organitzar la jornada "Historia y 
tecnología digital”, a la qual participarà Javier Tébar, director de l'Arxiu Històric de 
CCOO de Catalunya 
 
 
III.3. Presentació del llibre: 'Gobernadores. Barcelona en la España franquista 
(1939-1977)' 
 

El 29 de setembre es realitzà al Pati Llimona,  la 
presentació i debat al voltant del 
llibre Gobernadores. Barcelona en la España 
franquista (1939-1977), escrit per Javier Tébar, 
Manel Risques, Martí Marín i Pau Casanellas, i 
publicat aquest 2015 per l’editorial Comares. 
Intervindran en la presentació els autors i Pere Ysàs, 
del Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i 
Democràtica. 
 
Es tracta d’un estudi original que 
intenta examinar “des de dins” el franquisme a 
Barcelona, entre els anys 1939 i 1977, a través de les 

figures dels diferents governadors civils d’aquesta província. 
 
 
III.4. L'hora de las víctimes: història i memòria del terrorisme a Europa 
 
 El 7 d’octubre, Javier Hurtado, director de l’Arxiu Històric de 
CCOO de Catalunya, Fundació Cipriano García, intervindrà en 
la ponència sobre la pel·lícula Siete días d’enero(1979), de Juan 
Antonio Bardem en el marc de les divuitenes jornades “La 
Historia a través del cine”, que se celebren a Vitòria entre els 
mesos de setembre i octubre, organitzades per l’Instituto de 
Historia Social Valentín de Foronda de la UPV. 
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III. 5. Arxius, drets humans i democràcia. VII Jornades d'Arxivers sense Fronteres 
 
Els dies 20 i 21 de novembre, al Museu Marítim de 
Barcelona, Van tenir lloc les VII Jornades d'Arxivers sense 
Fronteres. Enguany tractà la relació entre arxius, drets 
humans i democràcia. El programa de les jornades està 
dirigit especialment a gestors d’organitzacions no 
governamentals, cooperants, arxivers, historiadors, 
estudiants i, en general, persones que tinguin interès o 
realitzin activitats relacionades amb la cooperació 
internacional o vinculades amb l’àmbit de la gestió del 
patrimoni documental. A les Jornades hi participà Javier 
Tebar, director de l’Arxiu històric de CCOO de Catalunya.  
 
 
III.6. Seminari internacional: L'esquerra a la transició espanyola 
 
Els dies 26 i 27 de novembre la sala d'actes de la Facultat de Filosofia i Lletres va 
acollir el seminari internacional "L'esquerra a la transició espanyola", organitzat 
pel Grup de Recerca sobre l'Època Franquista (GREF-CEFID) de la UAB, per conèixer 
els resultats assolits i contrastar-los amb altres treballs internacionals. El seminari 
van comptar amb la participació de Javier Tébar, director de l'Arxiu Històric de 
CCOO de Catalunya 
 
 

IV. Participació en projectes amb d’altres entitats i institucions, i 
persones 
 
IV.1. SEGLE XX, revista catalana d’història 
 

Preparació i edició del número 8 de SEGLE XX, revista 
catalana d’història, en format electrònic i multilingüe 
realitzada conjuntament per la Fundació Cipriano 
García de CCOO de Catalunya i la Universitat de 
Barcelona, com a revista científica de la UB (Rcub)  
http://revistes.ub.edu/index.php/segleXX 
 
a) Elaboració de continguts en el Comitè de redacció 
b) Acceptació de propostes i encàrrecs a autors i 
ressenyadors 
c) Relació amb avaluadors 
d) Revisió de proves 
e) Difusió  
 

 
 
 

http://revistes.ub.edu/index.php/segleXX
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IV.2. Acte de presentació de la Comissió del Centenari de la Revolució Russa 
 
Participació en la Comissió del Centenari de la Revolució Russa, que agrupa 
historiadors de les diferents Universitats catalanes i personalitats de diverses 
entitats, que té per objectiu realitzar el 2017 la commemoració del centanari de la 
Revolució Russa. El 23 de febrer varem realitza l'acte de presentació de la Comissió 
del Centenari de la Revolució Russa, amb la participació dels historiadors Andreu 
Mayayo, Anna Sallés i Josep Fontana.  
 
 

IV. 3. 9 de Juny, Dia Internacional dels Arxius 
 
La Fundació Cipriano García i l’Arxiu Històric de 
CCOO de Catalunya, components de la Xarxa 
d'Arxius de CCOO, ens sumem a la commemoració 
del Dia Internacional dels Arxius, decidida a 
l'Assemblea General del Consell Internacional 
d'Arxius (ICA), celebrada el novembre del 2007.  
 
 
IV. 4. II Congrés Internacional sobre Vagues i Conflictes Socials 

 
Entre el 16 i el 19 de juny, la Facultat de 

Filosofia i Lletres i la Facultat de Traducció i 
Interpretació de la UAB acullen el III Congrés 
Internacional sobre Vagues i Conflictes socials. El 
Congrés està organitzat per la IASSC (sigles en 
anglès de l'Associació Internacional per a l'Estudi 
de les Vagues i Conflictes), a la qual pertany la 
Xarxa d'Arxius de CCOO. Formen part del Comitè 
Organitzador José Babiano (Fundació 1 de Maig) i 
Javier Tébar (Fundació Cipriano García).  

 
L'historiador Josep Fontana, catedràtic emèrit 

de la Universitat Pompeu Fabra, va ser l'encarregat 
d'obrir les sessions amb la conferència inaugural. 

En l'esdeveniment participaren historiadors i historiadores de l'Argentina, el Brasil, 
Portugal, Espanya, Itàlia, Holanda, Gran Bretanya, França, Alemanya, Japó i Sud-
àfrica, que han presentat més d'un centenar de comunicacions. 
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IV.5.  IX Trobada Internacional d'Investigadors del Franquisme 
 
Participació en l’organització de les IX. Trobada Internacional d’Investigadors del 
Franquisme. Durant més de vint anys, les trobades internacionals d'investigadors 

del franquisme han estat un referent per als estudiosos 
procedents de camps molt diversos.   
 
Sota el subtítol de "80 anys de la Guerra Civil 
Espanyola", la trobada té diversos objectius. En primer 
lloc, ressaltar la centralitat de la guerra que va tenir lloc 
entre 1936 i 1939, en la mesura en què va constituir un 
pilar fonamental per a l'origen del règim franquista i la 
seva consolidació. Es pretén abordar noves temàtiques i 
perspectives que recullin els interessos i inquietuds 
actuals de la comunitat investigadora en relació amb la 
dictadura franquista i el procés de transició 
democràtica. 

 
La trobada tindrà lloc a Granada, els propers 10 i 11 de març del 2016.  Està 
organitzada pel Departament d'Història Contemporània de la Universitat de 
Granada, la Fundació Estudios Sindicales - Archivo Histórico de CCOO de Andalucía i 
la Red de Archivos Históricos de CCOO.  
 
 

V. Participació institucional  
 
V.1. Participació en el Consell Nacional d’Arxius de la Generalitat de Catalunya 
 
V.2. Participació en el Consell de Participació del Memorial Democràtic de la 

 Generalitat de Catalunya 
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Seminari Salvador Seguí 
 
 

I. Commemoració del 92è aniversari de l'assassinat de Salvador Seguí, el 
Noi del Sucre 
 

 
El dimarts 10 de març, es va retre 
homenatge i una ofrena floral al Noi del 
Sucre, a l’antic carrer de la Cadena, a 
Barcelona.  
 
Va intervenir Dolors Llobet, portàveu de 
CCOO de Catalunya i Rosa Sans, directora 
de la Fundació Cipriano García. 
 
 
 

 
 

II Realització de la 13a Jornada del Seminari Salvador Seguí: “Classe i 
nació a Comissions Obreres de Catalunya” 
 
 
En el marc de la commemoració de l’Onze de Setembre i coincidint amb el 50è 
aniversari de la fundació de CCOO de Catalunya, es va tractar sobre: “Classe i nació a 
Comissions Obreres de Catalunya”. 
 
Varem comptà amb les 
intervencions de Javier 
Tébar, director de 
l’Arxiu Històric de 
CCOO de Catalunya -
 Fundació Cipriano 
García, i de Joan Carles 
Gallego, secretari 
general de CCOO de 
Catalunya. La 
presentació va anar a 
càrrec de Montse 
Delgado, secretària de 
Formació Sindical, 
Estudis i Cultura de 
CCOO de Catalunya. 
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III. Altres activitats 
 
III. 1 Col·laboració en la publicació de les VIII Jornades de Normalització Lingüística 
de CCOO del País Valencià, les Illes Balears i Catalunya: Viure en català sense cap 
retallada 
 

Des del mes de novembre de 2013 fins al mes de maig del 
2014 es van portar   a terme diversos espais de reflexió, 
tots ells emmarcats en les VIII Jornades de Normalització 
Lingüística, convocades per les CCOO de Catalunya, el País 
Valencià i les Illes Balears, que amb el títol de “Viure en 
català sense cap retallada” volen reflexionar sobre la 
llengua catalana sota la premissa que normalitzar-ne el 
coneixement i l’ús és un dret de ciutadania. 
 
El recull d'allò tractat a les jornades és l’objecte d’aquesta 

publicació que posa al dia algunes reflexions i propostes i 

consolidar espais de treball col·lectiu entre els territoris 

de parla catalana.  

 
III.2.  Col·laboració en l’acte “El Sindicat i la llengua catalana”. 
 
Dins de les activitats de commemoració del 50è 
aniversari de CCOO de Catalunya, el 29 d’abril es va 
organitzar l’acte  “El sindicat i la llengua catalana. A la 
taula rodona - col·loqui “El sindicat i la llengua 
catalana”, que, moderada per Montserrat Delgado, 
secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura, hi van 
intervenir Ester Franquesa, directora general de Política 
Lingüística; Joan 
Carles Gallego, 
secretari general de 
CCOO de Catalunya; 
Xesús González, 
responsable de 
l’Àrea Pública de 
CCOO de Catalunya, 
i Rosa Sans, 
directora de la 
Fundació Cipriano 
García. 
 
 
Es va reflexionar sobre els objectius i les necessitats que han anat orientant les 
actuacions dutes a terme per CCOO de Catalunya, amb el suport de la Generalitat, a 
favor de la normalització del català en l’àmbit sindical i el món del treball, així com les 
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els objectius prioritaris que han de guiar la tasca del sindicat en matèria lingüística. 
 
Paral·lelament a aquest acte, al vestíbul de la seu central 
del sindicat, es va realitzar l'exposició "Català, llengua 
d'Europa", organitzada pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i que mostra la vitalitat de la 
llengua catalana en el marc de les llengües d'Europa.   
 
 

 
III.3. Denuncia a l'atac al model d'immersió català per part del ministre Wert 
 
Davant la presentació d'un recurs per part del Ministeri d'Educació contra les normes 
de preinscripció escolar a Catalunya que suposaria la repetició de les matrícules, CCOO 
denuncia l’actitud bel·ligerant davant un conflicte inexistent a Catalunya sobre la 
llengua castellana, reivindica el model d’immersió català com un model consensuat, i 
eficaç, defensa l’escola pública catalana i de qualitat. 
 
 
III. 4. Diàlegs per una Catalunya Social  
 
Col·laboració en la presentació el 22 de juny dels Diàlegs per una Catalunya Social, 
impulsats per diverses entitats, com l’ANC, Federalistes d’esquerres i la Plataforma x 
una Catalunya Social -representada per CCOO, UGT i la FAVB-, per aportar contingut 
que ajudi a configurar un model social per a la Catalunya del futur i tracten temes com 
la sanitat i la salut ambiental, el benestar, l'exclusió i la pobresa, l'habitatge, l'educació 
i les relacions laborals. 
 
 
III:  Denúncia discriminació lingüística al Comitè Econòmic i Social Europeu 
 
Suport a la proposta de CCOO de Catalunya sobre la revisió  de l'acord entre el Govern 
de l'Estat espanyol i el Comitè Econòmic i Social Europeu perquè es pugui utilitzar el 
català en les sessions del Plenari.  
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Premi “Ángel Rozas” a la recerca en ciències socials per 
investigadors i investigadors novells 
 
A causa dels actes organitzats al llarg del mes de novembre per commemorar el 50è 
aniversari de la fundació de CCOO de Catalunya,  la Fundació Cipriano García varem  
haver d’ajornar el veredicte del Premi Ángel Rozas, fins el mes de gener. 
 
El veredicte del jurat va donar el premi al treball: "Digue'm amb qui vas i  et diré com 
participes: l'impacte de les xarxes personals sobre la participació associativa de la 
població immigrada", de Mireia Bolibar Planas.  
 
Es tracta d’una recerca sociològica que té com a objectiu general aprofundir en el 
coneixement dels mecanismes que intervenen en el procés d’integració social de la 
població immigrada a Catalunya. La recerca analitza específicament el vincle entre les 
xarxes socials i la participació associativa per tal de conèixer les dinàmiques relacionals 

d’inclusió i d’exclusió social que operen en 
el camp de la participació social i política. La 
recerca identifica i analitza, en primer lloc, 
com són les xarxes socials de la població 
immigrada i, en segon lloc, estudia el paper 
de les xarxes en la definició de la forma en 
què aquests actors participen en el món 
associatiu. 
 
En el 2015 es va realitzar la Quarta 
convocatòria del Premi Àgel Rozas a la 
recerca en ciències socials per investigadors 
i investigadores novells. Amb aquesta 
convocatòria t els components del jurat, 
presidit per Josep Fontana, historiador i 
professor emèrit de la Universitat Pompeu 
Fabra i està format per l'editor Xavier Folch, 
Rosa Sans, directora de la Fundació Cipriano 
García, el catedràtic  emèrit de Ciències 
Polítiques de la UAB, Josep M. Vallès i la 

professora d'Hisenda Pública de la UB, Maite Vilalta. 
 
En aquesta ocasió es va convocar el premi el mes de juny del 2015. La difusió del Premi 
es realitza a través del diferents departaments d’estudis de ciències socials de les 
universitats catalanes. El termini de presentació dels treballs és el 30 de setembre de 
2016. 
 
S’ha treballat en la correcció i edició del treball guanyador i resta pendent la seva 
publicació i presentació. 
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Premi “Aurora Gómez” a la lluita feminista en l’àmbit laboral 
 

I.  Preparació de la 5a edició del  Premi 
 
Es prepara la nova convocatòria amb el jurat, format  per: Joana Agudo, Consellera  del 
Comitè Econòmic i Social Europeu, en representació de CCOO; Dolors Comas d’Argemir, 
catedràtica d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Rovira i Virgili; Mercè Otero 
Vidal, professora i assessora de coeducació i Teresa Torns, professora titular del 
Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
És fixa un termini de presentació de candidatures el 20 de 
maig de 2015.  
 
Es realitza el disseny de la difusió del premi consistent en 
l’edició de 50 cartells díptics en format paper en català i 
castellà. També es fa l’edició en format digital i s’inclou a 
la pàgina web de la Fundació. 
 
La difusió del premi es realitza en el marc dels actes del 8 
de març que organitza la secretaria de la dona de CCOO 
de Catalunya i a les diferents secretaries de la dona de 
federacions i territoris de CCOO, així com a les seccions 
sindicals de CCOO de les principals empreses de 
Catalunya.  També es posà un anunci a la revista 
Treballadora de la secretaria de la dona de CCOO de 
Catalunya.  
 
Es  va difondre a les diferents organitzacions de dones de 

Catalunya, a través del correu electrònic, i de l’enviament de material a les 
organitzacions.  
 
En la sisena edició del Premi, es van presentar 8 candidatures:  Cinc d’elles proposaven 
accions sindicals i tres d’elles a entitats. 
 
El Premi va recaure en el grup de treball de prevenció de riscos psicosocials de l’Hotel 
Colon de Barcelona pel seu treball en el procés d'avaluació de riscos psicosocials, ja 
que va aconseguir implantar mesures que fomenten la participació de la plantilla en 
l'organització del treball a l’hotel, fet que suposa una millora substancial de les 
condicions de treball per al conjunt de la plantilla. 
 
En la seva valoració, el jurat va considerar el fet que al departament de cambreres de 
pisos, departament feminitzat totalment, s'han aconseguit implementar mesures que 
tenen una dimensió de gènere important, ja que han suposat la participació de les 
treballadores a l'hora de distribuir la feina, un procés democràtic i participatiu per triar 
l'uniforme de treball i passar de la bata clàssica als pantalons... Es tracta d'una 
experiència a partir de la qual s'ha apoderat les dones que treballen en aquesta 
empresa i que han valorat tant el conjunt de la plantilla com la direcció de l’empresa. 
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El jurat, en un any en què se celebra el 50è aniversari de la fundació de CCOO de 
Catalunya, va decidir, a més, realitzar una menció especial al Grup Impulsor per a 
un Futur Monument a la Presó de Dones de les Corts, com a projecte participatiu que 
pretén fer visible la memòria de les dones represaliades pel franquisme i que 
representa un gran esforç per fer un projecte participatiu per a la recuperació de la 
memòria històrica de la ciutat de Barcelona  
  

II. Acte de Lliurament del Premi 
 
L’acte de lliurament del Premi va tenir lloc a Sabadell.  L’acte de lliurament del premi 
va tenir lloc el passat dia 9 de juliol en el marc de l’Escola d‘Estiu de CCOO de 
Catalunya a Sabadell. 
 
Com a reconeixement del premi concedit es va atorgar l’escultura realitzada per a 
l’ocasió per Mercè Riba. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://blocs.lescorts.cc/presodedones/
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50 Aniversari de CCOO de Catalunya  
 
I. Visites Exposició 
 

La celebració del 50 aniversari de CCOO de Catalunya  
comportà la realització de l’Exposició: "50 anys d'història de 
Catalunya 1964-2014" en el Museu d’Història de Catalunya, 
inaugurada el 20 de novembre de 2014 i amb la previsió de 
que estès oberta fins el 20 de febrer de 2015.  A causa de 
l’èxit de públic  es va prorrogar fins el 3 de maig de 2015. 
 
Segons les dades facilitades pel Museu d’història de 
Catalunya, l’exposició  en general, va rebre un total de 14.127 
visitants. 
 
Novembre/Desembre: 3.825            
Gener: 2.114 
Febrer: 3.010 
Març: 3.326 
Abril: 1.852 
 

 
Pel que fa a visites en grup, es van 
realitzar 61 visites guiades per part del 
comissariat de l’exposició  amb la 
participació de 824 persones.  
 
Cursos Formació Sindical: 15 
Seccions sindicals i estructures sindicals: 23 
Instituts :  4 
Visitats sindicals: 14 
Associacions culturals: 5 
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II. Espai de debat i reflexió:  Speakers’Corner 
 
Al llarg dels mesos en què restà oberta al públic l’exposició CCOO 50 anys d’història de 
Catalunya s’organitzà cada dimecres per la tarda,  uns debats a l’Speakers’Corner, 
espai de debat sobre arguments i idees sobre el passat, el present i el futur del 
moviment sindical.   
 
Després de la primera sessió amb Guy Standing, professor de la School of Oriental and 
African Studies (SOAS) de la Universitat de Londres, que presentà el seu darrer llibre 
"Precariado. Una carta de derechos” que va tenir lloc el desembre de 2014 es van 
programar 15 sessions  que van comptar amb una participació de 30 a 60 persones per 
sessió 
 
Gener 
 
14/01/2015 
Antonio Madrid (Professor de filosofia del Dret i coordinador del dret al Dret, UB):  La 
lucha por los derechos: una tarea compartida. Presenta: Juan Ramon Capella, 
catedràtic de Filosofia del dret de la UB 
 
21/01/2015 
Jordi Guixé (Observatori Europeu de Memòries, UB), Els eixos europeus de les 
polítiques de memòria, debats i conflictes. Presenta Ricard Vinyes, historiador UB 
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28/01/2015 
Dolors Comas d’Argemir (Catedràtica d’antropologia social URV i Presidenta Fundació 
Nous Horitzons), El Tractat Transatlàntic, una nova ofensiva contra el model social 
europeu.  Presenta: Mònica Vargas, membre de la Comissió No al TTIP. 
 
Febrer 
 
4/02/2015  
Jordi Borja, professor UOC i president de l’Observatori DESC: Ciutats i urbanització:crisi 
de ciutadania en època de globalització. Presenta: Mireia Belil, directora de la 
Fundació Fòrum Universal de les Cultures. 
 
11/2/2015 
Mary Nash,  catedràtica d’història de la Universitat de Barcelona. Presentació del llibre 
Feminidades y masculinidades: Arquetipos y prácticas de género. Presenta: Carme 
Porta, Feminista i Activista LGTB 
 
19/2/2015 
Víctor Gómez Pin, catedràtic de filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Presentació del llibre Reducción y combate del animal humano. Presenta: José Luis 
López Bulla,  
 
25/2/2015  
Andreu Mayayo,  catedràtic d’història de la Universitat de Barcelona: 'Operación 
Palace' i el 23F un any després. Presenta: Josep Cabanyol, periodista i  president de 
Sicom, Solidaritat i Comunicació    
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Març 
 
4/3/2015  
Miquel Falguera, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: Valoració 
jurídica de la reforma laboral del 2012 tres anys després”. Presenta: Félix Azón Vilas, 
magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 

 
 
 
11/3/2015  
Nadia Varo, historiadora, Gènere, dones i sindicalistes. Presentació del llibre: Las 
militantes ante el espejo. Clase y género en las CCOO del área de Barcelona (1964-
1978). Presenta: Jordi Mir, professor d’humanitats UPF i director de CEMS 
 
18/3/2015 
Rafael Senra Biedma, advocat laboralista:  “Los límites del poder de dirección de los 
empresarios: el control de las TIC, discrecionalidad y discriminación”. Presenta: Andrés 
Pérez Subirana, president Associació Catalana de Jurístes Demòcrates 
 
25/3/2015 
Isidor Boix, coordinador de la Federació Sindical Internacional "Industriall Global 
Union" i director de l'Observatori "Sindicalisme en la Globalització" de la Fundació 
Primero de Mayo, Centro Sindical de Estudios. Sindicalisme i solidaritat dins d’un món 
global.  Presenta: David Minoves, exdirector general de Cooperació de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Abril 
  
8/4/2015  
Joan Benach,  professor salut pública UPF i director grup investigació GREDS-
EMCONET. Presentació del llibre:  Sin trabajo, sin derechos,  sin miedo. Las reformas 
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laborales y sus efectos sobre el trabajo.  Presenta: Salvador Moncada  Centre de 
Referència en Organització del Treball i Salut de ISTAS-CCOO 
 
15/4/2015  
Teresa Torns,   professora sociologia UAB i membre del Quit: Els temps, els treballs i la 
conciliació. Presenta: Neus Moreno, professora  Antropologia Cultural UB 
 
22/04/2015 
Marc Andreu, presentació del llibre Barris, veïns i democràcia. El moviment ciutadà i la 
reconstrucció de Barcelona (1968-1986). Presenta: Josep Maria Muñoz, historiador i 
director de L’Avenç 
 
29/04/2015 
Paco Camarasa, llibreter de Negre i Criminal,  Classe obrera i sindicalisme en la 
transició política espanyola: la mirada del detectiu Carvalho i la de Manuel Vázquez 
Montalbán. Presenta: Michael Eaude, autor del llibre Con el muerto a cuestas: Vázquez 
Montalbán y Barcelona. 
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Altres activitats 
 
I. Homenatge a Jaume Perich, en el vintè aniversari de la seva mort 
 
El 12 de maig varem realitzar una taula rodona 
amb  Alfons López, L’Avi i Josep Maria Cadena,   
per agrair-li tanta lucidesa i diversió, i per 
constatat l’actualitat de la seva sàtira.  
 
L’ humor del Perich, malgrat la seva aparent 
senzillesa, era fruit d’un intens procés 
d’elaboració.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Li pertanyen un bon grapat de frases corrosives sobre la desigualtat i el 
desvergonyiment dels poderosos. La seva mirada analítica no es perdia en la superfície 
del moment o de la situació, sinó que aprofundia en el situació particular per 
evidenciar el seu sentit general. És el que va diferenciar qualitativament l’humor de 
Jaume Perich i el que el manté viu en el present. 

 
 
II. Recordant Cipriano García: pensament, compromís i militància 
 
Amb motiu del 20è aniversari de la mort de Cipriano García, la Fundació Cipriano 
García - CCOO de Catalunya ha organitzat l’acte ”Recordant Cipriano García: 
pensament, compromís i militància”, el 18 de maig.  
 
Van intervenir: Andreu Mayayo, catedràtic d’Història de la Universitat de Barcelona; 
José Luis López Bulla, secretari general de CCOO de Catalunya 1976-1995, i Joan Carles 
Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya. La presentació va corre a càrrec de  
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Montse Delgado, secretària de Formació Sindical, Estudis i 
Cultura de CCOO de Catalunya.  
 
També varem comptar amb la presencia de familiars de 
Cipriano García  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

III. CCOO, amb les víctimes de la repressió de la dictadura franquista 
 
Amb motiu del 15 d'Octubre, Dia Nacional en Memòria de les Víctimes de la Guerra 
Civil i de les Víctimes de la Repressió del Franquisme proclamat pel  Govern de la 
Generalitat de Catalunya, coincidint amb el 75è aniversari de l’afusellament del 
president de la Generalitat, Lluís Companys, màxim representant institucional dels 
ciutadans i ciutadanes d’aquest país, s’elaborà un comunicat reclamant l’impuls de les 
polítiques publiques de memòria. 
 

 
IV. Exposició permanent "CCOO: 50 anys d'història de Catalunya (1964-
2014) "  
 

Preparació de l’Espai L’Assemblea, 
al soterrani de Via Laietana, 
realitzant l’adaptació de l’exposició 
realitzada amb motiu del 50 
aniversari del Sindicat.  
 
Amb la voluntat del sindicat de 
seguir construint presents i futurs 
des dels valors arrelats a la nostra 
història, defensant un sindicalisme 
de classe i nacional, compromès 
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amb els treballadors i treballadores i amb el nostre país. Tot lligant passat, present i 
futur, l’espai L’Assemblea acull l’exposició permanent “CCOO: 50 anys d’història de 
Catalunya (1964-2014)” i, alhora, 
l’Speakers’ Corner, un espai de debat 
obert per a la transformació social 
que volem oferir al conjunt de la 
societat.  
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.I. Acte d'inauguració de l'Espai l'Assemblea 
 
L’acte d’inauguració  va tenir el  20 de novembre, va comptar amb la intervenció de 
 Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, i Montse Delgado, 
secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura de CCOO de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hi va actuar la companyia Gracias a Ramón, que representà l’obra Mis manos, su 
capital, escrita i dirigida per Roger M. Puig, i interpretada per Jordi Cadellans, Sergi 
Cervera i Virgínia Sánchez. 
 
Aquesta activitat 
s’emmarca dins la 
programació “Franco 
40/40: el franquisme en 
quarantena”, que 
organitza Eurom - 
European Observatory 
on Memories UB. 
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Col·laboracions amb diferents organitzacions de CCOO de 
Catalunya 
 
I. Col·laboració amb activitats culturals 
 
I.1. 17a Mostra de Cuines Obreres a Barcelona 
 
En el marc del Maig de la Cultura i el Treball, 
col·laboració en la celebració de la 17a Mostra 
de Cuines Obreres, organitzades pel  Servei 
Lingüístic de CCOO de Catalunya i el Centre de 
Formació de Persones Adultes Manuel Sacristán 
En aquesta ocasió les receptes eren “Sense 
mordassa”, fen referència a la nostra denúncia 
de la llei de Seguretat ciutadana 
 
 
I.2. Exposició “Butifarra! Vinyetes de la Transició 1975-1987” 
 

En el marc dels actes del Maig de la Cultura i el 
Treball, dedicat enguany a la llibertat 
d’expressió, es va a instal·lar l’exposició de 
cartells i vinyetes: “Botifarra! Vinyetes de la 
Transició 1975-1987”, del 4 al 31 de maig,  
 
 
 
 

 
I.3. Acte de lliurament dels Premis de Poesia Martí i Pol i José M. Valverde - 
Homenatge a Miquel Martí i Pol 
 
Col·laboració en l’acte de lliurament dels Premis de Poesia en el marc de la setmana 
cultural del 1 de maig. CCOO de Catalunya convoca el 26è Premi de Poesia Miquel 
Martí i Pol, en llengua catalana, i el 19è Premi de Poesia José M. Valverde, en llengua 
castellana. Aquests premis estan oberts a tots els poemes que no hagin estat 
guardonats en altres certàmens. El tema és lliure. 
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II. Jornada: El treball en els mitjans de comunicació, la llibertat 
d'expressió. Premsa sindical: el nostre repte 
 
La Federació de Serveis a la Ciutadania, conjuntament amb la Fundació Cipriano 
García, va organitzar  una jornada: "Premsa sindical: el nostre repte", en què 
s'aprofundia sobre diferents aspectes relacionats amb la comunicació. 

 
En la primera taula rodona, sobre "El treball i els 
mitjans de comunicació", hi participava Alfons 
Labrador, exdirector de Lluita Obrera; Pepe 
Fernández, secretari de Comunicació de la FSC 
estatal; Jaume Raventós, de la revista El Talp, de 
la Secció Sindical de CCOO de Brians2; Tomeu 
Ferrer, de Catalunya Plural, i Ariadna Trillas de la 
revista Alternativas Económicas. Ho moderava 
Pepe Gálvez. 
 
En la segona taula rodona, sobre "La llibertat 
d'expressió", hi participava Albert Monteys, de la 
revista digital Orgullo y Satisfacción, Alex Gallego 
y Ernesto Priego de l'Associació Espanyola de 
Caricaturistes; Roger Palà, periodista de Sentit 
Crític; Emili Rey de Lluita Obrera, i Jordi Lopez de 
la Secció Sindical de TV. Ho moderava Rosa Sans. 

 
En el transcurs de l'acte va tenir lloc un reconeixement a les publicacions de les 
seccions sindicals, amb una breu intervenció de persones d'algunes de les més 
antigues: COCO3, La Cotorra, El Corcó, La Nostra Veu... 
 
 

III. Projecte “Agree”  
 
III. 1 Presentació de l'estudi: "La explotación laboral severa de extranjeros en el 
trabajo agrícola en Cataluña" 

 
El 22 de maig s’organitzà la presentació de l’estudi: "La 
explotación laboral severa de extranjeros en el trabajo 
agrícola en Cataluña" fet per la Fundació Cipriano García 
sobre el fenomen estudiat. Aquest estudi forma part del 
projecte AGREE que està cofinançat per la Comissió Europea 
sota el programa Prevenció i lluita contra el crim, que finança 
la recerca i la formació en el camp de la lluita contra el tràfic i 
l’explotació de treballadors i treballadores  
 
Aquest projecte està liderat per l’Associazione Bruno Trentin, 
un centre de recerca i iniciativa de formació del sindicat italià 
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CGIL, i compta amb la participació  de la Fundació Cipriano García i la Secretaria 
d’Internacional, Migracions i Cooperació de CCOO de Catalunya,  del sindicat romanès 
CNSLR Fratia i del centre d’investigació CPE. 
 
 
III.2. Programa sindical de CCOO a Televisió de Catalunya: "Perseguint l'explotació 
laboral al camp" 
 
Participació en el programa sindical per difondre el projecte. 
 
 
III.3. Fem Xarxa: anàlisi i actuacions al Baix Ebre contra l'explotació laboral severa en 
l'agricultura 
 
El 26 de novembre de 2015, es va celebrar a 
Tortosa una jornada per tractar l'explotació 
laboral severa en l'agricultura a les Terres de 
l'Ebre. 
 
L’objectiu d’aquesta jornada va ser presentar 
la recerca que s'ha fet sobre aquesta temàtica 
i, posteriorment, organitzar una taula rodona 
per debatre la situació dels treballadors i 
treballadores del sector agrícola i un petit 
debat sobre els resultats i les conclusions de la investigació que es presenta, així com 
afavorir la constitució de la xarxa de treball entre els actors implicats. 
 
 
III. 4. Conferència final del Projecte.  
 
La presentació de les conclusions, va tenir lloc a Roma el 14 de desembre. Amb la 
presentació de l’anàlisi comparativa de l’explotació (severa) dels treballadors 
estrangers en l’agricultura.  
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IV. Assemblea Sindical Oberta 
 
Col·laboració en la preparació i desenvolupament  de 
l’Assemblea Sindical Oberta, que ha de servir per dissenyar i 
reforçar la funció i la utilitat del sindicat al segle XXI.   
 
Realització de dues assemblees amb persones externes a 
CCOO per tal de recollir les seves opinions. De l’àmbit de la 
cultura, amb la participació de 6 persones de diferents camps, 
fotografia, cinema, escriptors  i una altra amb  historiadors i 
arxivers, en la que varen participar unes 10 persones. 
 
Presència en l’acte final de l’Assemblea Sindical Oberta del 7 
de novembre a Sant Adrià. 
 

 
V. Jornades sobre els models sindicals a Europa 
 
La Fundació Cipriano García conjuntament amb la Secretaria d’Internacional, 
Migracions i Cooperació de CCOO van organitzar una sèrie de debats entorn dels 
models sindicals europeus,  coincidint amb el procés organitzat al voltant de 
l’Assemblea Sindical Oberta. 
 
Es van programar quatre sessions, sobre el model escandinau, alemany, llatí i 
anglosaxó. Tenint lloc els tres primers en l’any 2015. 
 
 
V. 1. El model sindical escandinau. Claus i reptes actuals 
 

La primera Jornada sobre el ‘Model 
escandinau’ , va tenir lloc el 25 de 
març, amb la presentació per part de 
Krister Andersson,  secretari general 
del sindicat suec LO a la regió del sud-
oest (Göteborg), la regió més 
industrial del país.  
 

 
V. 2. El model sindical alemany: un model d'èxit? 
 
Jornada sobre el ‘Model alemany’ amb la 
participació de Heinz Bierbaum, doctor en 
economia i expert en CEE alemany que va 
tenir lloc el 4 de juny. 
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V.3. El model sindical llatí. Sindicalisme amb classe?' 
 

El 6 d’octubre va teneri lloc la 
jornada sobre el model sindical 
llatí. Sindicalisme amb classe? a 
càrrec de Nico Cue, secretari 
general de la Federació d’Indústria 
del sindicat belga FGTB i de Pablo 
Ghelfi, secretari d’Internacional de 
la GGL de Llombardia. També 
comptarem amb Montse Delgado, 
secretària de Formació Sindical, 

Estudis i Cultura de CCOO de Catalunya, i Cristina Torre, secretaria d’Acció Sindical de 
la Federació Agroalimentària de CCOO de Catalunya.  Després de la Jornada es lliurà el 
Primer Premi a la Iniciativa Sindical Solidària. 
 
 

VI. Col·laboració en el projecte ‘Ni doblegats ni domesticats' 
 

Col·laboració, en el marc dels actes per commemorar el 50è 
aniversari, amb  CCOO d'Indústria i la Federació 
Agroalimentària en l’assessorament de la preparació per r 
l'elaboració d'un curtmetratge documental,  Ni doblegats ni 
domesticats  amb la productora COMPACTO, que es finançà 
mitjançant una campanya de micromecenatge a través de la 
plataforma digital Verkami. 

 
 

VII. 24a Escola d'Estiu de CCOO de Catalunya 
 
Col·laboració en la realització de l’Escola d’Estiu 
de CCOO de Catalunya : “El sindicat davant 
noves realitats: reptes i propostes” a Sabadell el 
9 i 10 de juliol. Reflexionarem al voltant del 
treball en la seva concepció més àmplia i sobre 
la necessitat de tenir en compte totes les 
activitats que desenvolupem els homes i les 
dones.  
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Col·laboracions amb diferents entitats  
 
I. Homenatge a Miquel Caminal: "Les esquerres i el catalanisme" 
 

El 12 de març de 2015, varen celebrar 
un Homenatge a la figura de Miquel 
Caminal (Barcelona, 1952 - 23 de maig de 2014), 
catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat 
de Barcelona. Van intervenir  Anna Sallés, 
historiadora, Borja de Riquer, historiador, Carme 
Cebrián, antropòloga i Joaquim Lleixà, politòleg, 
que reflexionaren sobre "Les esquerres i el 
catalanisme". 
 
Organitzat per  la Fundació Nous Horitzons i la 
Fundació Cipriano Garcia - CCOO de Catalunya. 

Amb la col·laboració de l’Ateneu Barcelonès, l’Observatori Europeu de Memòries, 
Fundació Solidaritat, Amics i amigues de Miquel Caminal.  
 
 

II. Participació a la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) 
 

Els dies 1,2 i 3 de juliol, a la sala d’actes de CCOO de es 
celebrà l'XI edició de la Universitat Progressista d’Estiu de 
Catalunya (UPEC), sota el lema “De la protesta a la proposta”. 
 
Alguns dels ponents varen ser: Iñaki Gabilondo, Dolors 
Bramón, Gemma Calvet, Lluís Bassets, Joan Herrera, Miquel 
Iceta, Oriol Junqueras, Gemma Ubasart, Quim Arrufat, Josep 
M. Álvarez, Joan Carles Gallego, Jordi Serrano, Joan 
Puigcercós, Jordi Hereu, Imma Mayol, Rosa Calaf, Sergi 
Picazo, Josep Fontana, Adoración Guaman, Joan Manuel 
Tresserras, Xavi Domènech i Iñigo Errejón. 

 
 

III. 11 de setembre de 2015: homenatge de Barcelona a Salvador Allende 
 
Participació  en la commemoració del 42è aniversari del cop 
d’estat a Xile i la mort del president Salvador Allende., organitzat 
pel Comitè Ciutadà per l’Homenatge a Salvador Allende i el Centro 
Salvador Allende, amb la col·laboració de CCOO de Catalunya, Casa 
Amèrica de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, a la plaça de 
Salvador Allende del Carmel. L’acte va comptà amb les 
intervencions de Joan Manuel Serrat i d'Eulogio Dávalos. 
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IV. Taula rodona: 27-S, propostes polítiques envers la memòria històrica 
 
Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya, el  21 de setembre, amb 

diferents entitats memorialistes varem organitzar 
un a Taula rodona per tractar   sobre  les propostes 
i les opinions de les diferents candidatures, i les 
seves polítiques en relació amb el tema de la 
memòria històrica, la institució del Memorial 
Democràtic i la relació en general del futur govern 
amb les entitats memorialistes. 
 

Hi participaren representants de les diferents candidatures que concorren a les 
eleccions del 27-S.Presidirà l’acte Enric Pubill, president de l’Associació d’Expresos 
Polítics, i el moderarà Rosa Toran, de l'Amical de Mauthansen i Altres Camps. 
 
 

V. Visita guiada a l'exposició fotogràfica "Més enllà de Mauthausen" 
 

Amb motiu del 70è aniversari de la fi de la 
Segona Guerra Mundial i de l'alliberament dels 
camps nazis, el 26 de setembre, la Fundació 
Cipriano García -  CCOO de Catalunya i 
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics varem 
organitzar una visita guiada a l’exposició 
fotogràfica: "Més enllà de Mauthausen", amb 
obres del fotògraf Francesc Boix.  

La visita, dirigida per Rosa Toran (comissària de l’exposició) va comptar amb 
l’assistència de 26 persones. 
 
 

VI. Participació en la commemoració de l'aniversari de l'afusellament de 
Ferrer i Guàrdia 

 
CCOO i la Fundació Cipriano García participaren, el 13 
d’octubre, en l'ofrena floral anual que commemora el 106è 
aniversari de l'afusellament de qui va ser fundador de l'escola 
moderna, Francesc Ferrer i Guàrdia. L'acte, amb la intervenció 
del professor Jorge Mantilla, de la Universitat de Yucatan: "[La] 
Revolució Afusellada", que tractà sobre l'impacte de Ferrer a 
Mèxic i l’ alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. 
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VII. SEAT: Homenatge a la memòria d'Antonio Ruiz Villalba 
 
El 18 d’octubre participarem en el recinte de la SEAT 
de la Zona Franca de Barcelona, un homenatge a la 
memòria d’Antonio Ruiz Villalba, treballador de la 
SEAT, que va caure mortalment ferit pels trets de la 
policia franquista durant l’ocupació de la fàbrica en 
defensa dels drets sindicals i la dignitat i la llibertat 
de la classe obrera. 
 
Van assistir a l'acte, Ada Colau, alcaldessa de 
Barcelona; Carles Vallejo, cap del Memorial SEAT; Joan Carles Gallego, secretari 
general de CCOO de Catalunya; Montse Delgado, Secretària de Formació Sindical, 
Estudis i Cultura de CCOO de Catalunya, i membres de les diferents seccions sindicats 
de la fàbrica. 
 
 

VIII. Actes commemoració 77è Aniversari del Comiat de les Brigades 
Internacionals 
 

El  24 d’octubre de 2014es retrà un homenatge a les Brigades 
Internacionals en el 77è aniversari del seu comiat de la ciutat. L'acte va 
tenir lloc a Barcelona, a la boca nord del túnel de la Rovira, rambla del 
Carmel amb el grup Catorze d’Abril interpretarà diferents peces 
musicals.  
 

 
 

IX. Presentació a Barcelona del llibre: 'Antoni Farrés. Quan els obrers van 
assaltar l'Ajuntament' 
 
Participació en la presentació el 11 de novembre al MUHBA del 
llibre:Antoni Farrés. Quan els obrers van assaltar l'Ajuntament, 
de Jordi Serrano i Xavier Domènech.   
 
Hi participaren Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona; Joan Carles Gallego, secretari 
general de CCOO de Catalunya, i els autors del llibre. 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

X. Cicle de xerrades debats: 'Té alguna cosa a dir l'esquerra davant la 
crisi política catalana, espanyola i europea?' 
 
En el marc de les eleccions generals del 20 de desembre, en el context de la crisi 
política, econòmica i social a Catalunya, Espanya i Europa, la Fundació Cipriano García - 
CCOO de Catalunya i el CTD organitzarem una sèrie de debats en els quals es 
combinava l’anàlisi i la reflexió. 
  
la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya i el CTD us convoquem a una sèrie de 
debats en els quals voldríem que es combinessin l’anàlisi i la reflexió. 
 
X.I. Eleccions i crisi política a Catalunya? Possibles conseqüències institucionals? 
 
La primera sessió: Eleccions i crisi política a 
Catalunya? Possibles conseqüències 
institucionals? Va tenir lloc el 12 de 
novembre i va corre a càrrec de Joan 
Coscubiela i Joan Botella. Moderador: 
Joaquim Lleixà.  
 
 
 
 
X.II. Dèficit democràtic i nous reptes de la Unió Europea 
 
La segona sessió, "Dèficit democràtic i nous reptes de la Unió Europea", se celebrà el 
 19 de novembre , va anar a càrrec de Miren Etxezarreta i Cesáreo Rodríguez-Aguilera i 
ho moderà Alfons Barceló. 
 
 
X.III. Sobre quina base se sosté l’esquerra d’avui? Quines polítiques poden permetre 
agafar força? Quines són les formes organitzatives que avui funcionen? 
  
La tercera sessió, titulada "Sobre quina base se sosté l’esquerra d’avui? Quines 
polítiques poden permetre agafar força? Quines són les formes organitzatives que avui 
funcionen?", se celebrà el 3 de desembre amb la intervenció d'Albert Recio i Joan 
Subirats, i ho moderà Pere Ortega. 
 
 

XI. Justícia pels crims del franquisme 
 
Participació el 20 de novembre, coincidint amb els 40 anys de la 
mort del dictador Franco, a l’acte organitzat per Òmnium 
Cultural amb la col·laboració de CCOO i nombroses entitats més i 
el suport de Memorial Democràtic i l’Ajuntament de Barcelona,  
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davant la presó Model, en la confluència del carrer Rosselló amb el carrer Nicaragua. 

XII. Franco 40/40,: el franquisme en quarantena 
 

La Fundació Cipriano García col·laborà en la proposta 
multidisciplinar de l'Observatori Europeu de Memòries de 
la Universitat de Barcelona per revisitar els 40 anys de la 
mort de Franco.  
 
En total, es van dur a terme al voltant d’una vintena 
d’activitats acadèmiques, culturals i divulgatives en 
col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra, el Museu 
Marítim de Barcelona, Arxivers sense Frontera, Cinespaña 
Toulouse, Eduxarxa, Fundació Cipriano García, Museu de 
la Paz de Gernika, Filmoteca de Catalunya, Universitat 
Rovira i Virgili i l’Université de Perpignan Via Domitia. 
 

 

XIII. Taula rodona: Impactes del turisme i l'economia ciutadana 
 

En col·laboració amb la UOC es va organitzar 
una Taula rodona sobre els impactes del 
turisme i l’economia ciutadana el 2 de 
desembre. Per tractar sobre les estratègies 
per arribar au equilibri necessari per la 
sostenibilitat del model.  Intervingueren 
Albert Sunyer i Roger Arias i  Jordi Borja 
 

 
 
 

XIV. Debat amb els candidats al 20D: Quines són les propostes sobre 
Memòria Històrica? 
 

L'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació 
Solidaritat de la UB (EUROM) i la Fundació Cipriano 
Garcia varen promoure, el 9 de desembre, un debat amb 
els representants de les candidatures catalanes a les 
eleccions generals amb l'objectiu de donar a conèixer les 
posicions dels diferents partits davant les polítiques de 
memòria.  Comptà amb la participació de Feliu 
Guillaumes (Democràcia i Llibertat), Gabriel Colomé 
(PSC),  Joan Mena Arca (En Comú Podem) i Joan Tardà 
(ERC). 

 
La moderació realitzada per Jordi Guixé i Coromines, historiador i director de l'EUROM, 
i Javier Tébar, historiador i director de l'Arxiu Històric de CC.OO. 
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Participació en mobilitzacions socials 
 

I.  Manifestació Ni terrorisme ni guerra ni feixisme ni retallada de 
llibertats. Per la pau, la justícia social i els drets humans aquí i arreu 
 
 

Participació a la manifestació del 28 de novembre de la 
Plataforma Mai mes, davant l’amenaça que els nostres 
governs responguin amb intervencions militars als mateixos 
països que pateixen el terrorisme, o amb l’enduriment de les 
lleis d’estrangeria i les repatriacions forçoses, o amb el 
tancament de fronteres i la vulneració dels drets humans a 
qui busca acollida, o amb limitacions de les nostres llibertats 

en benefici d’un suposat augment de la seguretat. 


