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HISTÒRIA i MEMÒRIA 
 
 
Activitats  Arxivístiques 

 
 

Descripció, indexació i catalogació dels fons documentals 
 
Durant el 2017 s'han descrit, indexat i catalogat els fons personals de Pere Camps 
Campos, Antoni Luchetti Farré i Alfredo Clemente Conte 
  
  

Recollida de fons i col·leccions 
  
El 2017 han ingressat a l'arxiu fons personals i d'estructures sindicals: 
  
María José Górriz Fornás 
Ramiro Pàmpols Colomines 
Pere Arcas Mas 
Pedro Díez Gil 
Enric Cama Colomes 
Jordi Joan Santolaria 
USCOB 
SSE Renfe 
  
  

Catalogació bibliogràfica 
  
S'han incorporat a la biblioteca un total de 114 nous títols.  
  

 
Atenció als usuaris 
  
S'han obert durant el 2017 un total de 18 fitxes de nous usuaris i s'ha atés un total de 
251 consultes, tant presencials, com telefòniques o per correu electrònic. 

 
 
Jornada de portes obertes 
 

Amb motiu del dia Internacional dels Arxius, el 9 de juny, de 
10 a 14 h, vam celebrar una jornada de portes obertes a 
l’Arxiu de CCOO de Catalunya, amb una visita guiada i 
gratuïta. 
 
La visita, organitzada per la Fundació, en els 25 anys de 
l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya inclourà l’arxiu, on hi 
ha una mostra dels documents dels fons que custodiem a 
l’Arxiu Històric, i l’exposició permanent “CCOO: 50 anys 
d’història de Catalunya (1964-2014)” a l’Espai l’Assemblea. 
 
Van participar en aquestes visites un total de 7 usuaris.   
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Activitats d’història i memòria 
 
 
Visita a la  Presó Model 
 

Una delegació de CCOO de Catalunya va visitar la presó 
Model just un mes després del seu tancament.  
 
A la delegació, formada per 15 persones, hi van participat 
alguns companys que van estar tancats en aquesta presó 
per lluitar, des de la clandestinitat, contra la dictadura de 
Franco i en defensa dels drets dels treballadors i 
treballadores, ells han explicat els patiments a què van ser 
sotmesos. 
  
En aquesta visita van estat acompanyats del Comissionat 
de Memòria de l'Ajuntament de Barcelona,  Ricard Vinyes. 
 
Al mateix temps es va realitzar una denúncia pública de la 

mirada esbiaixada des d’un punt de vista ideològic de l’exposició sobre la presó Model 
de Barcelona que va organitzar el Departament de Justícia de la Generalitat qui va 
deixar qüestions essencials com la presència dels presó vinculats a la militància 
sindical de CCOO. 

 
 
Jazz i poetes de la revolució. Exposició: "Petrograd 1917 Barcelona" 
 
En el marc del centenari de la 
Revolució Russa, la Fundació 
Cipriano García va realitzar 
una exposició  "Petrograd 
1917 Barcelona". 1917  va ser 
un any clau per a la història 
contemporània. Petrograd, el 
1917, és la ciutat i el temps 
de la revolució, on els obrers 
assalten i prenen el poder 
polític, econòmic i cultural. 
Barcelona el 1917 viu temps 
convulsos com la resta 
d'Europa, està en vaga i amb 
revoltes organitzades per la 
classe treballadora. 
 
L'exposició, es va poder veure  del 24 al 27 d'octubre ala  Facultat de Geografia i 
Història, amb motiu de la celebració  del Congrés Internacional sobre la Revolució 
Russa (1917-2017) , en el que participava la Fundació Cipriano García 
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El 26 d'octubre, per presentar l'exposició "Petrograd 1917 Barcelona" varem celebarm 
un acte: Jazz i poetes de la 
revolució. Amb lectura de poemes 
a càrrec de Andreu Ausàs i la 
música de Random Quartet a la 
Casa de la Caritat. L’acte va 

comptar amb una 20 d’assistents. 
 
‘Petrograd 1917 Barcelona’ va ser 
esxposada a la Fira d’entitats del Clot i 
a l’Atenu Santfeliuenc de Sant Feliu de Llobregat durant el mes de novembre. 
 
 
Sindicalisme confederal: el pensament de Joan Peiró a la llum dels 
nostres dies 
 
 
Quan feia 75 anys de 
l’assassinat de Joan Peiró pel 
règim franquista. En el marc dels 
actes programats per 
homenatjar Joan Peiró, el  9 de 
novembre, va tenir lloc a Mataró 
una taula rodona amb el 
títol "Sindicalisme confederal: el 
pensament de Joan Peiró a la 
llum dels nostres dies", amb 
l’objectiu de reconèixer la seva 
figura i donar a conèixer la 
influència de les seves idees en 
la configuració del sindicalisme 
de classe a Catalunya i la seva 
vigència. 
 
L’acte organitzat per la Unió Intercomarcal de CCOO del Vallès Oriental - Maresme - 
Osona, la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya i la comissió ciutadana 
“Joan Peiró: 75 anys del seu afusellament (1942-2017)”.va comptar amb la participació 
de  Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya; Maria 
Rodríguez,historiadora, i Juan Manuel Tapia, responsable de Negociació Col·lectiva de 
CCOO de Catalunya. Ho presentà Gonzalo Plata, secretari general de la Unió 
Intercomarcal de CCOO del Vallès Oriental - Maresme - Osona. 

 
L’acte va comptar amb una asssistència de 60 persones. 
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Recordant Cipriano García 
 
La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament de 
Castelldefels, va organitzar l’acte “Recordant Cipriano García”, que va tenir lloc al 
Castell de  Castelldefels el 20 de novembre, al temps que inaugurà l’exposició 
“Cipriano García. Els valors de la dignitat obrera”, que recull la trajectòria vital de 
Cipriano García lligada als valors de compromís per la millora de les condicions de 
vida i de treball de la classe treballadora. 

 
Aquest acte va lligat a la 
celebració dels 25 aniversari 
de la Fundació Arxiu Històric 
de CCOO, que el 1995, 
arran de la mort de l’històric 
dirigent sindical i polític 
Cipriano García, la Fundació 
va passar a denominar-se 
Fundació Cipriano Garcia. 
  
 
El 2017 és també el 90è 
aniversari del seu naixement, 
i per això un dels objectius 
és  donar a conèixer a les 
noves generacions la figura 
de Cipriano 

García (Manzanares, Ciudad Real, 1927 - Castelldefels, Barcelona, 1995) –emigrant a 
Catalunya i lluitador a Comissions Obreres i al PSUC fins al final dels seus dies–, per 
reivindicar el seu nom i les seves idees per generar un debat que faci reflexionar sobre 
la societat que pretenem i la que estem construint. 
 
 
Van intervindran en 
l'acte:  Candela López, 
primera tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de 
Castelldefels, Andreu 
Mayayo, catedràtic 
d’història de la 
Universitat de 
Barcelona, i Javier 
Pacheco, secretari 
general de CCOO de 
Catalunya. 
 
Va presentar l’acte Josep M. Romero, secretari general de la Unió Intercomarcal de 
Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia., i varem comptar amb la presencia de la familia 
de Cipriano García.  
 
Aquest acte hi van asistir 120 persones. 
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La llibertat sindical: "Ahir, la seva conquesta; avui, la seva extensió. 1977 
-2017" 
 
En el marc de la celebració del 25è Aniversari de la Fundació Cipriano García -CCOO 
de Catalunya, vam organitzar una jornada sobre la llibertat sindical: "Ahir, la seva 
conquesta; avui, la seva extensió.1977-2017" 

 
Ara fa 40 anys que es va aprovar la Llei 19/1977 de 
llibertat sindical que va representar  la legalització de 
les organitzacions sindicals, en un període que va 
significar el trànsit d'un règim dictatorial a un sistema 
democràtic i que es va consagrar la Constitució de 
1978 com un dret fonamental i que avui, amb les 
polítiques neoliberals s'intenta limitar.   
 

 
La jornada va tenir lloc els dies 12 i 13 de desembre a la seu de CCOO de Catalunya. 
 
El dimarts, 12 de desembre, es celebrà 
l'acte d’inauguració de 
l’exposició “Passat i present de la 
llibertat sindical i els drets humans” amb 
la intervenció de Rosa Sans, directora 
de la Fundació Cipriano García 
al vestíbul de CCOO de Catalunya i 
després, a les 18.30 h, es realitzà un 
diàleg sobre "La llibertat d’expressió i 
lluita obrera. El dret a la informació 
davant la dictadura i a la 
Transició"entre  Alfons Labrador, 
president de la Fundació Cipriano 
García, i Esther Cases, directora del 
documental El Pilar. Imatges clandestines de CCOO. Ho moderà: Montse Ros, 
portaveu i secretària d’Organització i Comunicació de CCOO de Catalunya, a l'Espai 
L'Assemblea. 
 
 
El dimecres, 13 de desembre, va tenir lloc un debat sobre "La defensa de la llibertat 
sindical avui", que comptrà amb les intervencions de : Joaquin Pérez Rey, professor de 
dret del treball i de la Seguretat Social de la Universidad de Castilla - La 

Mancha; Alejandra Ortega, 
consellera tècnica de CCOO per a 
l’OIT, i Javier Pacheco, secretari 
general de CCOO de 
Catalunya. Ho presentà: Dolors 
Llobet, secretària d’Afiliació, 
Estudis i Coordinació dels Òrgans 
de Direcció de CCOO de 
Catalunya, a la Sala d’actes del 
Sindicat. 
 
 

Van participar 250 persones a la JornadaAquesta Jornada va estar  organitzada amb 
el suport del Memorial Democràtic 
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Participació en projectes amb d’altres entitats i institucions 
 
 
Actes en memòria de les víctimes de l’Holocaust 
 
Amb motiu del Dia Internacional en memòria de les 
víctimes de l’Holocaust, la Fundació Cipriano Garcia i 
altres entitats memorialistes van col·laborar en els 
Actes institucionals, organitzats per l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
 
El dia 27 de gener, a la Capella Santa  Ágata  va tenir 
lloc una conferència  "Auschwitz-Birkenau, o la tensió 
entre el paisatge i la memòria, a càrrec de  Marta 
Marín-Dòmine, directora del Center for Memory and 
Testimony Studies (Canada) i  la inauguració  de la 
instal·lació: Je vous offre les oiseaux - Us ofereixo els 
ocells. I el dilluns 30 de gener de 2017 a la plaça de 
Sant Jaume a la Cerimònia del Record , amb l'encesa 
d'espelmes.  
 
 

 

 

Segle XX, revista catalana d’història 

Preparació i edició del número 9 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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Seminari internacional: "Narratives de la memòria sobre la violència de 

l'Estat: el parlar del victimari" 

El dimecres 22 de febrer del 2017 a 

la Sala-Auditori d'El Born Centre de 

Cultura i Memòria, al carrer 

Comercial, 5, de Barcelona, va tenir 

lloc el Seminari 

internacional: "Narratives de la 

memòria sobre la violència de 

l’Estat: el parlar del 

victimari",organitzat per l’Institut dels 

Passats Presents, amb la 

col·laboració de l’Observatori Europeu 

de Memòries, la Fundació Cipriano 

García de CCOO de Catalunya i 

Consortium for Advanced Studies 

Abroad of Barcelona. En el que 

participare 70 persones inscrites 

 

 

Homenatge a  la vida i obra de Tomasa Cuevas, lluitadora antifranquista 
 

En el marc de la celebrarció 
del 8 de març,  Dia 
Internacional de les Dones,  al 
districte de Les Corts de 
Barcelona, el Grup promotor 
per al futur monument de 
l’antiga presó de dones de les 
Cortes, format per entitats, 
familiar i amics d’expreses, 
entre les que es trova la 
Fundació Cipriano Garcia 
organitzà un homenatge a 
Tomasa Cuevas a l’Espai 
Dones/Preso a l’espai ocupat 
per l’antiga presó de dones de 
les Corts. En aquesta Jornada 
van participar al llarg del matí  

unes 200 persones que es van atansar en diversos grups. 
 
 

 



 

 10 

Visita guiada de l'exposició "Dones del 36", al Centre Cívic La Sedeta 
 
El dimecres 15 de març de 2017, a les 19 h,es va 
realitzar una visita guiada de l’exposició "Dones del 
36", al Centre Cívic La Sedeta, per part de  Rosa Sans, 
directora de la Fundació Cipriano García – CCOO de 
Catalunya. 
 
Aquesta exposició suposa un reconeixement a les dones 
que, amb motiu del premi 8 de Març Maria Aurèlia 
Campmany de l’any 1997, van elaborar un projecte de 
recuperació de memòria històrica sobre la vida de les 
dones, dones anònimes, a la Guerra Civil. 
 
L’objectiu de l’exposició és despertar la consciència 
històrica. A la visita guiada hi van participar 25 persones. 

 
 
 
 
Presentació del llibre 'Los desaparecidos de Franco', de Francisco 
Moreno 
 
En el marc de lac ol.lbaboració amb AMESDE, el dimecres, 29 de març es va 
presentar el llibre: Los desaparecidos de 
Franco, un estudio factual y teórico en el 
contexto de los crímenes internacionales 
y las comisiones de la verdad, de 
Francisco Moreno, a la seu de 
Blanquerna a Madrid. Aquest llibre és un 
assaig sobre la «Comisión de la 
Verdad» a tot Espanya.   

 
Hi van intervenir: Mirta Núñez Díaz-
Balart, professora titular del 
Departament d'Història de la 
Comunicació Social, a la UCM. JD de 
AMESDE; Francisco Moreno, autor, 
i Rosa Sans Amenós, directora de la 
Fundació Cipriano García 
(Barcelona).  A la presentació del 

llibre hi varen assistir 100 persones. 
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La República és viva!/ ¿La República está viva! 
 
El Grup Promotor del Monument a la Presó de Dones 
de les Corts, en el qual participa la Fundació Cipriano 
García, va organitzar un acte per commemorar el 14 
d'abril, dia d'adveniment de la República: "La 
República és viva!" / "¡La República  está viva!", que 
consistí en una penjada de banderes republicanes a 
l'Espai de la Memòria Dones/Presó, del 21 al 27 
d'abril. Participaren en l’acte de penjada de banderes 
unes 15 dones. 

 
 
 
Acte d'homenatge als republicans que foren represaliats pel franquisme 
 

La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya 
va participar a l'acte d'homenatge als republicans que 
foren represaliats pel franquisme, que  va tenir  lloc el 
passat 18 d'abril, al pati de la Biblioteca del Palau del 
Parlament, amb la participació de la presidenta del 
Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, diputats 
de les diferents formacions i i les diferents entitats 
memorialistes. 
 

 

 
Recuperació de la Model com espai de memòria 
 
La Fundació Cipriano García participa 
a la Plataforma ciutadana “Fem nostre 
l’espai de la Model” amb altres entitats 
del barri i memorialistes per tal 
d’aconseguir retornar aquest espai a la 
ciutat. El mes de juny es va 
aconseguir el tancament definitiu de la 
presó i la reivindicació de l’obertura 
d’un procés participatiu per crear un 
espai, amb zona verd, equipaments i 
un Espai de Memòria.  
 
També hem participat en la 
presentació d’un Manifest: Pel nom de 
tots, La Model és La Model a l’ Ajuntament de Barcelona per part de diferent 
associacions memorialistes signen un manifest sobre el nom que ha de dur La Model. 
Rebutgen amb tota fermesa que La Model, l’espai i l’edifici memorial porti un nom 
diferent al que li és propi, i que la ciutadania ha fet seu i que identifica la presó i el 
dolor d’ empresonats i familiars en la memòria popular.  
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Homenatge a Dolores Gonzalez, 100 anys de Lola 
 

El dijous 29 de juny, vam participar en l’acte d'homenatge a "la Lola" 
amb motiu dels seus 100 anys, al Centre Moral i Cultural del 
Poblenou. 
 
La seva vida al llarg dels 100 anys és un recull de la història 
d’Espanya. De petita va treballar la terra i va passar gana per 
l’explotació dels terratinents a Múrcia, i des de nena va estar servint; 
la seva família, compromesa amb la República, va patir penes de 
mort; el seu marit va estar a les presons franquistes. Fins els anys 50 

va viure al Camp de la Bota i casa seva sempre va ser un refugi pels membres del 
partit comunista i de CCOO en la clandestinitat.  
 
Forma part de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, està afiliada 
al PCC, i és sòcia de l’AV del Poblenou.  
 

 

Homenatge a Joan Peiró en el 75è aniversari del seu afusellament 
 

La Fundació Cipriano García  - CCOO de 
Catalunya va participar en els actes 
d'homenatge que van tenir lloc el 24 de juliol en 
commemoració dels 75 anys del seu 
afusellament, el 1942. 
  
CCOO de Catalunya forma part de la Comissió 
Ciutadana Joan Peiró que va organitzat un acte 
al matí a la plaça de Joan Peiró de Barcelona on 
es va inaugurar una placa, i un altre al Cementiri 
dels Caputxins de Mataró, a la tarda.  

 
 

11 de setembre: acte d'homenatge a Salvador Allende 

 
CCOO de Catalunya, juntament amb 
el Comitè Ciutadà per l’Homenatge a 
Salvador Allende a Barcelona i la 
Casa Amèrica, participà en l'acte 
d'homenatge a Salvador Allende, 
organitzat pel Centre Salvador 
Allende a Barcelona per 
commemorar el 44è aniversari del 
cop d’estat a Xile i la mort del 
president Salvador Allende. 
 
L’acte d’homenatge a Salvador 
Allende va ser presentat per Rosa 
Sans, directora de la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya, hi 
participaren Eulogio Dávalos, president del Centre Salvador Allende; Marcos 
Roitman, sociòleg, i el periodista Jordi Évole. A més de l’ofrena floral  es comptà amb 
una salva i traca a càrrec dels Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda i els components 
de Foc, així com de l’actuació musical del cantautor Luis Pastor i del grup Loro 
Choroy.  
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Ofrena floral en memòria del 108è aniversari de l'afusellament de 
Francesc Ferrer i Guàrdia 

 
Un any més, el 7 d'octubre a Montjuïc, la 
Fundació Cipriano García i CCOO de Catalunya 
vam participarn participat a l'homenatge a 
Francesc Ferrer i Guàrdia, pedagog i fundador 
de l'escola moderna, que va ser afusellat el 
1909, ara fa 108 anys. 
 
Per a aquesta edició, el parlament 
commemoratiu va estar  a càrrec de Joan 
Francesc Pons, president de la Fundació Ferrer i 
Guàrdia, de i Francina Martí, presidenta de 
l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Per part 
de CCOO de Catalunya, van assistir a l’acte 
Tere Esperabé, responsable de Política 
Educativa de la Federació d'Educació de CCOO 
de Catalunya, i Lluís Filellla, síndic de l’Afiliació 
del sindicat. 
   
 

 
Acció Perímetre, Presó de Dones de Les Corts. Marcació temporal de la 
presó desapareguda 

 
El Grup Promotor Futur Monument Presó 
de Dones de les Cortes, en el que 
participa la Fundació Cipriano García va 
organitzar una acció en memòria de les 
repressaliades del franquisme. 
 
L’acció té per objectiu marcar 
temporalment el perímetre de la 
desapareguda Presó de Dones de les 
Corts, -“Prisión Provincial” durant la 
dictadura franquista entre els anys 1939 i 
1955. I recuperar així part de la seva 
memòria, aquest cop evidenciant els límits 

de l’antic emplaçament; reproduint de forma efímera una part dels vestigis territorials 
desapareguts.  
 
L’acció va tenir lloc el 8 d'’octubre hores, a l’Espai Dones/Presó als carrers Joan Güell 
– Europa. Aquesta activitat s’emmarcava en la Festa Major de les Cortes 2017. 
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Acte en memòria del que ha representat la Presó Model 

 
La plataforma ciutadana "Fem nostre 
l'espai de la Model", a la qual participa 
la Fundació Cipriano García va 
organitzar un acte en memòria del que 
ha represenat la presó Model, el 8 
d’octubre. 
 
L'acte té per objectiu "acomiadar" la 
presó Model, un cop aconseguit 
l'alliberament de l'espai per al seu ús 
per la ciutadania. A l'acte hi va haver el 
testimoni de persones preses i de 
familiars.  
 
Aquesta activitat s’emmarcava en els actes de la Festa Major de l'Esquerra de 
l'Eixample. 

 
 
Homenatge a les Brigades Internacionals 
 

L'Associació d'Amics de les Brigades 
Internacionals de Catalunya amb la 
col·laboració de l'Associació Catalana 
d'Expresos Polítics del Franquisme, del 
Memorial Democràtic i de l'Ajuntament de 
Barcelona van organitzar un homenatge a les 
Brigades Internacionals, en 
commemoració del 79è aniversari del seu 
comiat. 
 
L'acte va tenir lloc el  21 d’octubre a l'Espai 
Jove Boca Nord  i constà una exposició 

sobre les Brigades Internacionals, una lectura de les paraules de "la Pasionaria" de 
comiat als brigadistes, unes interpretacions musicals i el documental El comiat dels 
brigadistes (Octubre, 1938). 
 
Per finalitzar l'homenatge es realitzà una ofrena floral al Monument a les Brigades 
Internacionals  en el qual participà la Fundació Cipriano García. 
 
 
Congrés internacional sobre la revolució russa, del 25 al 27 d'octubre del 
2017, a Barcelona 

 
Amb motiu de la commemoració del centenari de 
la Revolució Russa (1917-2017), des del Centre 
d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de 
Barcelona, a través del seu grup de recerca GRANMA 
(Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual)va realitzar un 
congrés internacional per recollir les aportacions, dins 
del camp de la recerca històrica, sobre la revolució i el 
seu impacte a escala internacional. Aquest congrés  
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formà part de les activitats impulsades per la Comissió del centenari de la Revolució 
Russa en la que participà la Fundació Cipriano García.  
 
El congrés se celebrà a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de 
Barcelona, del 25 al 27 d’octubre del 2017. 

 
 
Kristallnacht: la Nit dels Vidres Trencats 
 

 
La Fundació Cipriano García - CCOO de 
Catalunya, col·laborà en l'acte institucional 
que organitza el Comissionat de Programes 
de Memòria de l'Ajuntament de Barcelona i 
les Comunitats Jueves de Barcelona en 
commemoració de la Nit dels Vidres 
Trencats (Kristallnacht) i del Dia 
Internacional contra l'Antisemitisme, el 9 de 
novembre a la plaça del Rei de Barcelona  

 
 

 
Congrés internacional La hibernació de la granota, 10 anys de Lleis de la 
Memòria i politiques a Espanya i Catalunya (2007-2017) 

 
Del 28 al 30 de novembre vam participar en el Congrés 
Internacional “La hibernació de la granota, 10 anys de 
Lleis de la Memòria i politiques a Espanya i Catalunya 
(2007-2017)” a la Universitat Central de Barcelona, com 
entitat col.laboradora de l’EUROM que organitzava el 
Congrés.  
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Participació institucional 
 
Participació en el Consell nacional d’Arxius de la Generalitat de Catalunya 
 
Amb la realització d’una proposta sobre la situació dels fons documentals de l’antic 
Arxiu del Govern Civil de Barcelona (segons el Censo Guía del MEC són 13.240 
metres lineals), de titularitat estatal, gestionat per la Delegació del Govern a Catalunya, 
realitzant una proposta de un tractament tècnic encaminat a garantir la preservació i 
l’accés gradual a aquest fons documental. 
 
 
Participació en el Consell de Participació del Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Participació a les reunions del Consell de participació del Memorial, com entitat 
memorialista 
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ESPAI DE REFLEXIÓ 
 
 
Seminari Salvador Seguí 

 

 
Commemoració del 94è aniversari de l'assassinat de Salvador Seguí, el 
Noi del Sucre 
 

CCOO de Catalunya va retre ret 
homenatge a Salvador Seguí, el 
Noi del Sucre, per la seva 
aportació al sindicalisme de 
classe i nacional, amb motiu del 
94è aniversari del seu 
assassinat. 
 
L’acte va tenir lloc el divendres 
10 de març de 2017 i consistí 
amb una ofrena floral l’ofrena 
floral a l’antic carrer de la 
Cadena, actualment rambla del 
Raval i amb la intervenció de 
Joan Carles Gallego, secretari 
general de CCOO de Catalunya. 

Van assistir a l’acte 30 persones.   
 
 

Trobada sindical Galeuscat 
 
Amb el lema "La Confederació davant dels fets 
nacionals", CCOO de Galícia, CCOO d'Euskadi i CCOO de 
Catalunya va tenir lloc, el 7 de de setembre novament una 
trobada GalEusCat després dels congressos realitzats a 
les comunitats corresponents i a la confederació estatal del 
sindicat.  
 
La trobada pensada com un espai d'intercanvi 
d'experiències i d'estratègies entre les tres organitzacions i 
en la seva relació amb la Confederació de CCOO 
d'Espanya. 
 
La Fundació va realitzar una visita guiada per la Barcelona 
de l’Eixample als participants de la trobada. 
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La Confederació davant dels fets nacionals. 
 

 
En el marc de l’11 de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, El seminari Salvador 
Sequí, organitzà, el 8 de setembre,  el debat sobre la Confederació davant dels fets 
nacionals. Aquest debat forma part de la trobada  Galeuscat. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El debat presentat per Alfons Labrador, coordinador del Seminari Salvador Seguí, va 
comptar amb les intervencions de Loli Garcia, secretaria general de CCOO d’Euskadi; 
Ramon Sarmiento, secretari general de CCOO de Galicia, i de Javier Pacheco, 
secretari general de CCOO de Catalunya. L’acte va ser moderat per Dolors Llobet, 
secretaria d’Afiliació, Estudis i Coordinació dels Òrgans de Direcció de CCOO de 
Catalunya., va comptar amb 80 participants. 
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Debats i conferències 
 
L’Espai l’Assemblea ha esdevingut un espai de debat obert per a la transformació 
social. En ell s’han realitzat diferents activitats, promocionades per la Fundació 
Cipriano García. 
 

 
Presentació del llibre  Can Ricart i el patrimoni industrial de Barcelona 
 
 
El dimecres 1 de febrer de 2017, a 
les 18 h., va tenir la presentació 
del llibre Can Ricart i el patrimoni 
industrial de Barcelona, de 
Salvador Clarós i Ferret, a  l’ 
Speakers’  
 

Es tracta d’una crònica del procés que involucrà 
agents socials, polítics i econòmics per redefinir el 
projecte, i convida a reflexionar sobre les 
contradiccions dels protagonistes, el conflicte social i 
el model de desenvolupament urbà, que va se 

presentada per Joan Roca, director del Museu d’Historia de Barcelona i va comptar 
amb 40 participants. 

 
 

Converses negres: La immigració, entre el rebuig i l’acollida 
 
 

En el marc de la campanya "Casa nostra, casa vostra" i 
dels actes de BCNegra 2017, la Fundació Cipriano García 

- CCOO de 
Catalunya va 
organitza el 
dimarts 14 de 
febrer,   la 
presentació dels 
llibres:Aguas de 
venganza, de Migu
el Pajares i La 
muerte de 

Naim, de Salva 
Redón. 
. 
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Va conduir la conversa: Saida  Ehliluch, secretària de la Dona i Socioeconomia de la 
Unió Intercomarcal de CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf. En 
aquest acte varen participar 50 persones. 
 

 
Pere Díez Gil. Reivindicació i compromís. 70 anys de trajectòria artística 
 
 

El  28 de març de 2017, es va celebrar 
un acte de reconeixement a  Pere Díez 
Gil. Reivindicació i compromís. 70 anys 
de trajectòria artística pel seu compromís 
social i polític  participant tant a la mostra 
de Milà el 1972, que es va organitzar per 
donar suport a la lluita dels treballadors i 
treballadores contra la dictadura 
franquista, com creant cartells contra la 
guerra de Bòsnia, per la pau i contra la 
invasió de d’Iraq, entre d’altres.  
 
Va intervenir  l’artista, Pere Díez Gil, 

Marà Hispano, perifèria poètica de CCOO de Catalunya, historiador i arxiver, i Joan 
Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya. Van participar 45 persones 
en l’acte de reconeixement. 
 

 
Seminari: “La lluita per a la revitalització dels sindicats japonesos: 
l'organització dels treballadors després de la desregulació del mercat 
laboral” 
 
 
La Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya, 
amb la col·laboració del Grup de Pensament Crític de 
la Universitat Pompeu Fabra, va organitza, el 9 de 
maig, el seminari “La lluita per a la revitalització dels 
sindicats japonesos: l’organització dels treballadors 
després de la desregulació del mercat laboral”, amb el 
professor Hiroaki Watanabe, de la Universitat de 
Sheffield, especialista de l'economia política japonesa 
comparativa i les relacions internacionals de l'Àsia 
Oriental.  
 
Ens hi acompanyaran: Chiao in Chen, professora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, i Ricard 
Bellera, secretari de Treball, Economia i Estudis de CCOO de Catalunya. 
 
El seminari va comptar amb 30 participants. 
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Presentació de la novel·la gràfica 'Esperaré siempre tu regreso', sobre els 
records d'un supervivent de Mauthausen 

 
El 19 d'octubre tes va presentar la novel·la gràfica Esperaré siempre tu 
regreso, de Jordi Peidro, a l'Espai l’Assemblea,  
 

El llibre recull l'epopeia dels republicans espanyols a partir 
de l'emocionant relat biogràfic de Paco Aura. Des de l'exili a 
França, com a refugiat, fins al seu pas pel camp 
de concentració de Mauthausen. L'autor, amb els records 
d'aquest supervivent, ens ofereix un advertiment contra la 
barbàrie.  
A l'acte de presentació hi  van intervenirn Jordi Peidro, autor 
del llibre, i Rosa Toran, membre de l’Amical de Mauthausen i 
pesentà l'acte Pepe Gálvez, de l'àmbit de Cultura de CCOO. 
 
A l’acte hi participaren 25 persones. 
 
 

 

 
Debat sobre Treball esclau. Passat i present. 
 

 
En el marc de la Setmana del Treball Digne que organitza la Fundació Pau i 
Solidaritat, al voltat del 7 d'octubre, jornada mundial pel treball digne, la Fundació 
Cipriano García – CCOO de Catalunya vam organitzar un debat sobre Treball esclau. 
Passat i present. L’acte es va celebrar el 30 d’octubre a l’Espai L’Assemblea. 
   

Es tractà d’un diàleg entre 
el treball esclavitzat en el 
passat i el que va 
representar en l’estructura 
econòmica i social de la 
ciutat de Barcelona i el que 
avui significa el treball 
d’explotació severa al món i 
com ens interpela. En 
aquest acte es presentà  la 
guia de l’itinerari Barcelona, 
llegats de l’esclavitud i 
l’abolicionisme. 
 
Van intervenir: Javier 
Laviña, professor d’història 
d’Amèrica de la Universitat 

de Barcelona, i Michela  Albarello, secretària  d’Internacional i Cooperació de CCOO 
de Catalunya. Presentà l’acte: Toni Mora, secretari de Política Territorial, Acció Social i 
Migracions de CCOO de Catalunya. 
 
Van participar en el dialeg 80 persones. 
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Presentació del llibre 'Los ingenieros de Franco', de Lino Camprubí. 

 
El 15 de novembre, 
tingué lloc la 
presentació del 
llibre Los ingenieros 
de Franco, de Lino 
Camprubí. 
 
Es tracta d’un assaig 
sobre la dictadura 
franquista des d'una 
perspectiva diferent, 
que aporta un 
ingredient original als 
estudis sobre 
aquesta etapa 
històrica de la 
història d'Espanya: el 
poder dels enginyers 
i científics a l’Estat 
franquista. 
 
Ho presentà Joan Carles Gallego i va intervenir l’autor, Lino Camprubí. Va comptar 
amb l’assistència de 25 persones. 
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Postgrau en 'Idees i experiències polítiques transformadores' 
 
 
La Fundació Cipriano Garcia i la Fundació 
Nous Horitzons van signar un conveni de 
col·laboració amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona per tal d’impulsar un postgrau propi 
de la Facultat de Ciències polítiques i 
Sociologia de la UAB, adreçat als alumnes 
universitaris, amb titulació acadèmica, i a 
persones sense la titulació requerida, 
vinculades a l’associacionisme polític i social, i 
a les institucions i administracions públiques. 
 
 
L’objectiu del postgrau en 'Idees i experiències polítiques transformadores' és que es 
coneguin les principals idees polítiques transformadores de l’època contemporània: 
socialisme, anarquisme, sindicalisme, ecologisme i feminisme. Aproximar-se a altres 
idees i teories polítiques més recents. Així com les experiències històriques i actuals 
més rellevants en els quals s’han desplegat els projectes polítics transformadors. 

 
L’any 2017 ha estat el de la realització de dos 
edicions del postgrau. La primera edició, es va 
iniciar el mes de febrer i finalitzant el mes de 
desembre, la part lectiva. A finals de febrer de 
2018 s’han de lliurar el treball d’investigació.  
En la primera edició es va comptar amb 15 
alumnes.  
 
També aquest any s’ha iniciat la segona edició 
del postgrau, ja amb calendari docent articulat 
amb la Universitat (Curs 2017-2018). El Curs 
es va iniciar  el mes d’octubre i  finalitzarà el 
mes de juny la part lectiva  i el lliurament del 
treball d’investigació es realitzarà al mes de 
setembre. En aquesta edició estan participant 
18 alumnes 
 
Pel que fa a la Fundació Cipriano García, ha 
treballat conjuntament amb formació per la 
selecció de les persones de la nostra 
organització proposades per realitzar el 

postgrau, qui van seleccionar persones de diferents organitzacions territorials i 
federatives com de la Comissió Executiva de la CONC. 
 
En la primera edició van participar 9 persones vinculades a CCOO (5 dones i 4 homes. 
3 Federació Industria, 1 Federació Educació, 1 Baix LLobregat, 1 Federació Serveis, 3 
Comissió Executiva) i en la segona edició estan participant 8 persones (4 dones i 4 
homes. 2 Federació Industria, 1 Federació Sanitat, 1 Federació Serveis, 1 Federació 
Educació, 3 Comissió Executiva). 
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Acte Públic de presentació del Postgrau 
 
Per fer la presentació del postgrau es va organitzar un Acte Públic a la seu de 
Comissions Obreres, el 10 
de gener.  
En l’acte van intervenir els 
Coordinadors del Postgrau, 
Enric Prat i Maria Freixenet, 
per part de la Universitat 
Autònoma de Barcelona va 
intervenir Joan Botella, per 
la Fundació Nous Horitzons 
Dolors Comas i per la 
Fundació Cipriano García, 
Montse Delgado.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vam comptar amb la conferència Democratitzar la democràcia a càrrec de Jordi Borja, 
professor emèrit de la UOC, presentat per Joan Carles Gallego, secretari General de 
CCOO. A l’acte hi van assistir 60 persones. 
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Escola d’Estiu 
 
L’Escola d’estiu de CCOO de Catalunya. ‘El valor 
dels temps’ va tenir lloc el 14 i 15 de setembre a la 
Farga de l’Hospitalet.  
 
L’objectiu de l’Escola d’Estiu de CCOO de 
Catalunya és reflexionar sobre el valor dels temps 
socials i laborals per ajudar, d’una banda, a definir 
l’estratègia sindical i a elaborar propostes per als 
espais de negociació col·lectiva i, de l’altra, 
elaborar propostes de caràcter intern de 
l’organització per a la millora de la gestió del 
temps. 
 
El programa comptava amb conferències i debats 
des de diferents àmbits, i sessions dinàmiques a 
través de la realització de tallers participatius.  
 
La inscripció a l’escola va estar amb 120 
persones. 
 
 
. 
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Col·laboracions amb altres entitats 
 
 

Que fem amb la Unió Europea? 

 
El 13 de gener de 2017 varem col·laborar amb l’organització de la Jornada Que fem 
amb lla Unió Europea?, organitzada pel Centre de 
Treball i Documentació que també comptà amb la 
col·laboració del Centre Delàs d’Estudis per la 
Pau.  

la Jornada constà de dues taules. La primera 
tractarà sobre les alternatives polítiques i 
institucionals amb Cesáreo Rodriguez-Aguilera, 
professor de ciència política de la UB, i Montserrat 
Pi, professora de dret internacional públic de la 
UAB, amb la moderació de Joaquim 
Lleixà, professor de ciència política de la UB.  La 
segona tractarà sobre les alternatives 
econòmiques i socials amb Xavier Vidal-Folch, 
periodista d'El País expert en la Unió Europea, 
i Ignacio Álvarez,professor de ciència econòmica, 
amb la moderació d'Andreu Missé, periodista i 
director d'Alternativas Económicas, 

A la jornada es tractà de la crisi de la Unió Europea i les alternatives a l'ordre 
neoliberal i als seus poders oligàrquics i tecnocràtics, per generar una altra manera de 
desenvolupar el projecte de construcció europea. 

Assitiren a la jornada 120 persones. 

 

Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya  
 

La XIII edició de la UPEC, la 
Universitat Progressista d’Estiu 
de Catalunya, se celebrarà 
aquest any els dies 5, 6 i 7 de 
juliol a la sala d’actes de CCOO 
de Catalunya. 
 
 
L’edició 2017 està inspirada en 
la coneguda frase d’Antonio 
Gramsci: “El vell món es mor. 
El nou triga a aparèixer. I en 
aquest clarobscur sorgeixen els 
monstres”. Per fer-ho senzill ho 
hem adaptat i el lema 
d’enguany serà “En l’interval 

sorgeixen monstres“. Els inscrits a la jornada varen ser 325.  
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Entre els ponents varem comptar amb  Javier Pacheco, Camil Ros, Jordi Serrano, 
Albert Om, Irene Escorihuela, Lucía Delgado, Oriol Nel·lo, Helena López, Cecilia Bayo, 
Aina Tarabini, Assumpta Baig, Pau Rodríguez, Enric Juliana, Roger Palà, Vicenç 
Navarro, Andy Robinson, Elena Freix, Núria Parlon, Marta Rovira, Xavier Domènech, 
Anna Gabriel, Joan Rueda, Natza Farré, Laia Serra, Fina Birulés, Laia Soldevila, 
Gerardo Pisarello, Joan Manuel Tresserras, David Miró, Josep Fontana, Toni 
Domènech, Raimon Obiols, Soledad Bengoechea, Maria Cruz Santos, Quico Sallés, 
Xosé Manuel Beiras i Sara González. 
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ALTRES ACTIVITATS 
 
 

Premi “Ángel Rozas” a la recerca en ciències socials per 
investigadors i investigadors novells 
 
 
En el 2017 es va realitzar la Cinquena convocatòria del Premi Àgel Rozas a la recerca 
en ciències socials per investigadors i investigadores novells.  
 
En aquesta convocatòria em mantingut 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 maig de 2017. 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 28 de setembre 
de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’ha treballat en la correcció del treball guanyador de la quarta edició i resta pendent la 
seva publicació que es realitzarà a traves de la Editorial El Viejo Topo i la seva 
presentació al lliurament del Premi de la cinquena convocatòria 
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Premi “Aurora Gómez” a la lluita feminista en l’àmbit laboral 
 
 
 

Convocatòria i preparació de la 8ª edició del Premi Aurora Gómez, 2017 
 
Per a la convocatoria  de les bases de  la 8ª edició vam comptar amb la col.laboració 
del jurat format per Joana Agudo, Dolors Comas d’Argemir, Mercè Otero i Teresa 
Torns, Essent el termini de presentación de 
les caniddatures el 31 de maig. 

Es realitza el disseny de la difusió del premi 
consistent en l’edició de cartells i targetons 
en  format paper. També es fa l’edició en 
format digital i s’inclou a la pàgina web de la 
Fundació. 
 
La difusió del premi es realitza a 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

A la vuitena  edició del Premi, es van presentar 11 candidatures. Totes elles amb 
matèria d’acció sindical que ocupen totes les matèries: aplicació plans d’igualtat, 
protocols d’assetjament sexual., reducció de jornada, lluita contra la bretxa salarial 
mobilitat i comunicació. 

El Premi d’aquest any es va atorgar al projecte “Nocturnas: la vida cotidiana de las 
mujeres que trabajan de noche en el área metropolitana de Barcelona", realitzat 
per Sara Ortiz Escalante i presentat per Laura Lozano Pintor, responsable de la Dona 
a la Federació de Sanitat de la Unió Intercomarcal del Baix Llobregat - Alt Penedès - 
Anoia - Garraf i col·laboradora en aquest projecte. 

Es tracta de l'informe de resultats d'un projecte d'investigació-acció feminista 
participativa portat a terme entre 2015 i 2017 amb dones que treballen de nit a l'àrea 
metropolitana de Barcelona (AMB). L'objectiu del projecte és fer visible i analitzar com 
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el disseny i la planificació urbana a l'AMB, 
les seves ciutats i els seus barris afecta el 
desenvolupament de la vida quotidiana de 
les dones que treballen de nit. 

El jurat va concedir  també una menció 
especial al projecte "Auxiliares de la 
dependencia, cuidadoras del pueblo". 

. 
 

 

 

 

 

Acte de Lliurament del Premi 

 
L’acte de lliurament del Premi va tenir lloc  el 16  de setembre  dins dels actes de la 
tradicional Diada del Treball Digne, a La Farga de L’Hospitalet,. 

Es tracta d'una 
jornada festiva i 
reivindicativa que 
s'ha consolidat com 
un lloc de trobada 
de la gent de CCOO 
de tot 
Catalunya. Prèviame
nt al lliurament del 
premi,  es va tenir 
lloc un col·loqui amb 
el nou secretari 
general de CCOO 
d’Espanya i de 
Javier Pacheco, 
secretari general de 
CCOO de 
Catalunya. El col·loqui va ser conduït per Milagros Pérez Oliva, periodista d’El País. La 
Diada del Treball Digne també disposava de diferents espais lúdics, gastronòmics i 
culturals, així com un reconeixement a l’filiació i una actuació musical. 
 
Com a reconeixement del premi concedit es va atorgar l’escultura realitzada per a 
l’ocasió per Mercè Riba, que va ser lliurada per Unai Sordo a les companyes 
participants al projecte. 
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Maig de la Cultura i el Treball 
 
La Fundació Cipriano Garcia participa en la celebració del Maig de la cultura i el treball 
amb l’organtizació d’activitats i col.laborant amb les diferents porpostes que es 
realitzen des de diverses estructures del sindicat. 
 
 

Exposició Pere Díez Gil, 70 anys de trajectòria artística: Reivindicació i 
compromís 

 
En el maig de la cultura i el treball, la Fundació Cipriano Garcia 
va organitzar una Exposició de l’obra de Pere Díez Gil, 70 anys 
de trajectòria artística: Reivindicació i compromís. 
 
Una mostra de 20 cartells de caràcter social i reivindicatiu de 
l'artista que va estar exposats  al vestíbul de la seu de  CCOO 
de Catalunya a Barcelona del 21 d'abril al 26 de maig.   
 

 
 
 

 
40 Anys de la massacre d'Atocha. Una acció criminal, un antemptat contra 
la democracia 
 
Comissions Obreres del Vallès Occidental - Catalunya Central va organitzar, el 21 

d’abril a Sabadell, un acte sobre 
els 40 anys de la massacre 
d'Atocha., el 24 de gener de 
1977.  
 
Participà  Alejandro Ruiz Huerta, 
últim sobrevivent de la massacre 
d'Atocha, catedràtici de dret 
constitucional de la Universitat de 
Còrdova i president de la 
Fundació Advocats d'Atocha. 
També van intervenir Juli 

Fernàndez, alcalde de Sabadell, Javier Pacheco, secretari general de CCOO de 
Catalunya i Enrique Rodriguez, secretari general del CCOO del Vallès Occidental - 
Catalunya central. 
 

 
La lluita per la devolució del Patrimoni Sindical. L'ocupació del sindicat 
vertical a Mollet 
 
Comissions Obreres del Vallès 
Oriental-Maresme-Osona va organitzar 
un acte en commemoració de 
l'ocupació del sindicat vertical a Mollet, 
el 29 d'octubre de 1979 en la lluita per 
la devolució del Patrimoni Sindical.   
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L’acte va tenir lloc el  24 d'abri, amb laparticipació de José Luis López Bulla, secretari 
general de CCOO de Catalunya del 1976 al 1994 i sindicalistes i afiliació veteranes, 
Paco Agüera, José Feria, Paquita Morales 

 
 
Visita guiada a la instal·lació audiovisual: Je vous offre les oiseaux/us 
ofereixo els ocells 
 

En el marc del Maig de la cultura i el treball,  el 
25 d'abril, es va organitzar una visita guiada a 
la instal·lació audiovisual de Marta Marín-
Dominè, Je vous offre les oiseaux/ us ofereixo 
els ocells que es pot veure a la Capella de 
Santa Àgata MUHBA, a la Plaça del Rei. 
 
La instal·lació pren com a referència el camp 

d’Auschwitz-Birkenau per mostrar la distorsió que es produeix en una situació de 
violència extrema entre la percepció del supervivents dels camps nazis que mai van 
veure cap ocell sobrevolant la zona i l’estudi que va arribar a catalogar la presència de 
fins a 127 ocells diferents.   
 
La visita realitzada per la pròpia autora, va comptar amb 16 participants. 
 

 
Mostra de Cuines Obreres 
 
El  27 d’abril va tenir lloc la 19a Mostra de Cuines Obreres 
de CCOO de Catalunya, organitzada pel Servei Lingüístic i 
el Centre de Formació de Persones Adultes Manuel 
Sacristán, i amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura. 
 
Com cada any  els participants porten un plat preparat (un 
primer, un segon o unes postres)per compartir-lo amb la 
resta de participants. 
 
 

Projecció del documental “El  Cinturón Rojo” 
 

El  27 d'abril, CCOO a Cornellà, i l'Aula Garcia Nieto va presentar la 
projecció del documental "El Cinturón Rojo", soobre la lluita a la 
comarca del Baix Llobregat en l'última etapa del franquisme, des de 
1970 fins a l'arribada de les primeres eleccions democràtiques, el 
juny del 1977. Vam comptar amb les intervencions:  Francesc 
Castellana, president de la Fundació Utopia i Luis Campo Vidal, 
director del documental.  
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Conversa: La memoria de les víctimes de l’Holocaust 
 

La Fundació Cipriano García - CCOO de 
Catalunya va organitzar una conversa amb Marta 
Marin-Dominè, professora de literatura i directora 
del Centre for Memory and Testimony Studies 
(Laurier, University, Canada)  i Ricard Bellera, 
secretari de Treball, Economia i Estudis de CCOO 
de Catalunya, sobre la memòria de les víctimes 
de l'Holocaust, el 3 de maig, amb la participació 
de 25 persones 
 
 

 
Projecció de la pel.lícula Gràcies patró! 

 
CCOO del Vallès Oriental, Maresme i Osona van organitzar la 
projecció de la pel·lícula-documental Gràcies, patró (Merci Patron), de 
François Ruffinr, el  4 de maig a La Garriga. 
 
Es tracta d'una comèdia que denuncia les injustícies comeses per 
Bernard Arnault, l’home més ric de França i propietari de marques 
com Dior o Givenchy.  
 

 
Lliurament dels premis de poesia Miquel Martí i Pol i José M. Valverde de 
CCOO de Catalunya 
 
CCOO de Catalunya ha dut a terme l’acte de lliurament dels seus premis de poesia: el 
28è Premi de Poesia Miquel Martí i Pol, en llengua catalana, i el 21è Premi de Poesia 
José M. Valverde, en llengua castellana, el 13 de maig, en el decurs d’una jam poètica, 

a la plaça Víctor Balaguer de Barcelona. A 
l’acte van participar unas 40 persones. Aquest 
any el premi de poesia va ser inclòs en la 
programació de la Setmana de la Poesia de 
Barcelona. 
 
El premi es va dedicar al poeta José Agustín 
Goytisolo, i hi va assistir la seva vídua, 
Asunción Carandell. L’acte va consistir en una 
breu presentació de Goytisolo com a 
intel·lectual, militant i poeta, a càrrec de Marià 

Hispano, i la lectura d’alguns dels seus poemes. Aquesta lectura poètica i els 
parlaments es va alternar amb una jam session del grup Random Quartet. 
 
L’acte va finalitzar amb la lectura final de l’acta del jurat, el lliurament dels premis i la 
lectura dels treballs dels participants guanyadors. 
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Exposició del fanzín CCOOOMICS 
 
El 30 de maig, es fa fer la presentació del fanzín CCOOMICS, amb historietes de 
contingut social 
realitzades per 
alumnes de les 
escoles d'art La Llotja, 
de Barcelona, i Pau 
Gargallo de 
Badalona. També hi 
haurà una exposició 
dels treballs dels 
alumnes d’aquests 
instituts. Van 
participar unes 40 
persones entre 
alumnes  i professors. 
 
Es la presentació d’un treball de col.lboració amb CCOO de Catalunya, perquè 
diferents alumnes realitzin les pràctiques de Comic. L’exposició va romandra oberta al 
públic fins el 16 de juny.  
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Altres actuacions 
 
Acte d’Homenatge en els  40 anys de la matança d’Atocha 

 
El 24 de gener del 1977 uns pistolers d’extrema dreta van assassinar cinc persones i 

en van deixar malferides quatre més del despatx dels 
advocats laboralistes del carrer d'Atocha de Madrid. 
Quaranta anys després, CCOO del Baix Llobregat, Alt 
Penedès, Anoia i Garraf va retra un homenatge als 
advocats d’Atocha i despatxos laboralistes del Baix 
Llobregat. 
 
L’acte se celebrà el  26 de maig als locals de CCOO 
de Cornellà de Llobregat. Hi participà Alejandro Ruiz, 

últim supervivent de la matança i president de l’Associació d’Advocats d’Atocha, i 
Rafael Senra Biedma, advocat laboralista durant el franquisme., i va comptar amb una 
assitència de 100 persones  
 

 
Presentació del llibre 'No tengáis miedo de lo nuevo. Trabajo y sindicato 
en el capitalismo globalizado' 
 
El 14 de juny es presentà a la seu de 
CCOO de Catalunya el llibre:No tengáis 
miedo de lo nuevo. Trabajo y sindicato en 
el capitalismo globalizado, de José Luis 
López Bulla i Javier Tébar Hurtado.   
 
Hi van participar els autors i Javier 
Pacheco, secretari general de CCOO de 
Catalunya. 
 
L’assistència a la presentació del llibre va 
ser de 55 persones. 
 
 

Exposició: ‘SEAT 600, motor de llibertat’ 
 

Amb motiu del 60è aniversari de la 
fabricació del Seat 600, tingué lloc 
l’acte 60 anys del Seat 600, 60 
anys de lluita, en el transcurs del 
qual s'inaugurà l'exposició el 27 de 
juny, amb les intervencions 
d’Alfonso Rodríguez, portaveu de 
l'Agrupació de Jubilats de SEAT i 
Rafael Guerrero, secretari general 
de CCOO de Seat Intercentres.  
 
A l’acte d’inauguració hi participà 
40 persones. 
 
L’exposició "Seat 600, motor de 

llibertat". Va estar al vestíbul de CCOO de Catalunya fins el 27 de juliol. 
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Diada del Treball Digne 
 

En el marc de la Diada del Treball Digne, La 
Fundació Cipriano García va estar preset amb 
l’Espai L’Assemblea on organitzarem dues 
sesions de Lectura de poesia a càrrec 
d’Esteve Bosc i de Música de Costa d’Ivori 
amb Drissa Diarra. També vam organitzar una 
xerrada sobre el tema de pensions.   
 
Vam reunir entorn a les activitats preparades 
unes 150 persones. 
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Gestió i comunicació 
 
 

Transparència a la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya 
 
En la línia que segueix CCOO de Catalunya des de l'any 2005 per 
aconseguir transparència en l'ús dels recursos públics, la Fundació Cipriano Garcia de 
CCOO de Catalunya Ha posat a disposició de la ciutadania algunes dades que poden 
ser d'interès en relació amb la seva activitat. 
 
Es pot cosultar a la web, els plans de treball, les memòries i els comptes auditats.  
 
 

Amics i amigues de la Fundació 
 

 
Manteniment de la comunicació amb els 104 amics i 
amigues que té la Fundació Cipriano García, a qui a més 
de rebre la informació, se’ls envia les publicacions que es 
realitzen. 
 
 

 
 

 
 
III. Difusió de la Fundació en els diferents espais de  CCOO de Catalunya 

 
Mantenir una presència en els 
diferents mitjans de comunicació de 
CCOO de Catalunya. Aparició amb 
informacions de diferents activitats de 
la Fundació en els quatre números 
ordinaris de Lluita Obrera, i en 14 del 
Lluita Obrera digital (Números 261, 
263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 
276, 279, 281, 283, 284,) 
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Web de la Fundació  

 
Manteniment de la pàgina web amb l’elaboració de 
continguts i actualització de les diferents activitats que 
realitza la Fundació. Les visites durant el 2017 han estat 
11.971, amb un promig de temps a la pàgina de 1.44 
minuts..  
 
 
 
 

 
 
Activitats a les Xarxes socials 
  

Presencia a Facebook amb el perfil de la Fundació, 
amb 1.319 seguidors. En els que situem les 
activitats que realitza la Fundació. S’han situat  83 
entrades. Amb una ‘alcance’ de 38.619. La 
publicació que ha tingut més impacte ha estat El 
debt de la Confederació davant dels fets nacionals 
amb 1.438  ‘d’alcance’.  
 

 
 

 
 
El perfil de la Fundació de twitter creat al 2017 té 
en aquests moments 968 seguidors. El twitt que 
ha tingut més impressions ha estat el referit a 
l’Homenatge a les Brigades Internacionals amb  
5.151 impressions 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


