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PLA DE TREBALL 2011 
 

 

A) ARXIU HISTÒRIC 
 

I. Actuacions arxivístiques 
 

I.1. Projecte Scriptorium digital (2010). Descripció i digitalització de fons 
documentals 
 

a) Descripció en programa ICA-atom 
 - Previsió de la descripció de 140 fons, entre ells el de CCOO (fons 
 històric) 
 - Finalització de descripció de la col·lecció oral Biografies Obreres 
 
b) Digitalització 
 Premsa (previsió 81.190 imatges) 
 Cartells (1.250 cartells/imatge) 
 
c) Primera incorporació d’instruments de descripció per consulta 

telemàtica 
 Catàleg de premsa 
 Catàleg de cartellisme 
 Col·leccions Llibres d’Actes (descripció normalitzada ISAB-G) 
 Catàleg de la biblioteca auxiliar 
 

I.2. Projecte d’arxivística de 2011 (avaluació i tria, descripció de fons i catalogació) 
presentació a convocatòria pública de la Subdirecció General d’Arxius. DG 
Patrimoni Cultural. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Orientada a 
completar la producció de la Col·lecció Biografies Obreres: fonts orals i militància 
sindical. 
 

II. Projectes de recerca pròpia 
 
II.1. Projecte sobre el TOP. Petició de subvenció al Memorial Democràtic de 
Catalunya 
 

a) Finalització del portal web TOPCAT 
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b) Projecte de recerca d’anàlisi El Tribunal de Orden Público i la repressió 
política sota la dictadura franquista a Catalunya  (1963-1977).  

 
 
 

II.2. Col·lecció “Materials d’Història de l’Arxiu” 
 

a) Edició del llibre-debat Canvi polític i transició sindical als anys setanta. 
Producte del debat d’Isidor Boix, José Luis López Bulla i Carles Navales. 

 
b) Nadia Varo, “Classe i gènere. La conflictivitat i la militància sindical 

durant el tardofranquisme a Catalunya” (títol provisional). Previsió per 
2010 o bé 2011. 

 

III. Difusió, presència pública i institucional 
 

III.1. Presentació pública del llibre “El moviment obrer a la gran ciutat. De la 
mobilització sociopolítica a la crisi econòmica” a l’Arxiu Històric de la Ciutat (Ca 
l’Ardiaca), previst finals de gener/principis de febrer de 2011 
 
III.2. Proposta d’organització de la taula de debat “La diversitat de models dels 
arxius sindicals. Una mirada comparada a nivell europeu”. Invitació a dos/tres 
experts (Itàlia i Portugal o França) i participació del mateix AHCO. Tres sessions en 
un matí, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Previsió: octubre-novembre 
2010.  
 
III.3. Participació institucional (a l’espera dels canvis en el Govern català) 

 
a) Assistència a la convocatòria del Consell de Participació del Memorial 

Democràtic. 
 
b) Consell Nacional d’Arxius de Catalunya  

 

IV. Participació en projectes amb d’altres entitats i institucions 
 
IV.1. Xarxa d’Arxius Històrics de CCOO (RACO) 
 
 IV.1.1. Reunió de la Red de Archivos Históricos de CCOO 

 
a) Participació en els treballs d’elaboració de normes reguladores i 
reglament dels arxius de CCOO (Reunió a Madrid i a Sevilla) 

 
 IV.1.2. Reunió del comitè de redacció de la revista Historia, trabajo y sociedad     
 per la preparació del número 1. 
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 IV.1.3. Escriptura de la biografia històrica Isidor Boix, la fascinación del 
sindicalismo (títol provisional). Encàrrec de la FITEQA estatal en el marc de l’acte 
d’homenatge a Boix (previsió lliurament febrer de 2011). 
 

 
 

V. SEGLE XX, revista catalana d’història 
 
SEGLE XX, revista catalana d’història, núm. 4 i disseny de continguts del número 5 
(2012).  Dues reunions del Comitè de redacció. 

 

VI. Atenció a l’usuari 
 

a) Renovació del conveni amb la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la UB per estada de pràctiques d’un alumne 
(setembre 2011) 

 
b) Segona reunió sobre definició, objectius i calendari  per l’organització 

del VIII Encuentro de investigadores del Franquismo. FCG de CCOO de 
Catalunya i CEFID de la UAB, Barcelona novembre 2013. [2010-2013]. 

 
c) Preparació de la petició de inclusió en el Sistema d’Arxius de Catalunya. 

 
d) Plantejar l’oportunitat de la reedició ampliada de Biografia de Cipriano 

García i selecció d’escrits. (Es podria incloure dins de les activitats al 
voltant del 50è aniversari de CCOO de Catalunya) 

 

B) Seminari Salvador Seguí 
 

I. Dinamització del grup de treball i del Consell Assessor  
 
I.1. Manteniment de les reunions periòdiques del grup de treball, amb ordre del dia i 
distribució de tasques als seus membres. Elaboració de les propostes  de nous debats. 
 
I.2. Convocatòria del Consell Assessor. Seguiment de la participació dels seus 
membres. 
  

II. Presentació pública  dels debats 
 
 II.1.   Document: “Mercat, globalització i nació”. Debat al seminari. Debat a la afiliació. 
Presentació a la direcció del sindicat. Presentació pública 
 
II.2. Debat del document sobre immigració 

 
III. Nou espai de participació: Acte 10 de març 
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Realització de la celebració del 10 de març com a espai de participació de la direcció 
sindical amb debats i reflexió contrastada: Mantenir línia de debat de model d’estat 
amb el que té a veure amb el món sindical. 

 
IV. Realització Jornada anual del Seminari  de l’Onze de Setembre 
 
Preparació de la Jornada anual del Seminari Salvador Seguí pel voltant de la diada 
nacional de Catalunya. 
 
 

C) Espai de debat i reflexió: Els dilluns del Cipri 
 

I. Programació de les sessions 
 
I.1. Posada en marxa del cicle: Laicitat i ciutadania al segle XXI. 
  
I.2. Definició des nous cicles:  

 

II. Coordinació  
 
Realització de les tasques de coordinació i difusió  de les diferents sessions.  
 
 

D) Premi “Angel Rozas” a la recerca en ciències socials per 
investigadors i investigadores novells 
 

I. Acte lliurament premi 
 
IV.1. Preparació de l’acte de lliurament del premi en la seva primera convocatòria 
previst per la setmana cultural del 1 de maig de 2011 
 
IV.2. Difusió de la celebració de l’acte 
 
IV.3. Recerca de publicació del premi. 
 

II. Preparació de la nova edició 2012 
 
II.1. Renegociació del patrocini 
II.2. Millora de les bases del premi. 
II.3. Confirmació jurat 
II.4. Millora de la difusió 
 
 
 
 



 5 

E) Premi “Aurora Gómez” a la lluita feminista en l’àmbit laboral 
 

I.  Preparació de la nova edició 2011 
 
I.1. Renegociació del patrocini 
I.2. Millora de les bases del premi. 
I.3. Confirmació jurat 
 

II. Difusió 
  
II.1. Millora de la difusió. Distribució material de difusió de la convocatòria a diferents 
organitzacions socials, de dones, Universitats, etc.  en paper i electrònicament. 
 
II.2. Difusió a les diferents estructures sindicals de CCOO de Catalunya i a de la resta de 
l’Estat. 

 
III. Recollida propostes 
Seguiment dels treballs presentats. Constitució del jurat, distribució als seus membres 
dels treballs a valorar i coordinació de la reunió pel veredicte 
 

IV. Acte lliurament premi 
  
IV.1. Preparació de l’acte de lliurament del premi previst pel juny de 2011. Coordinació 
de la realització de l’objecte commemoratiu. 
 
IV.2. Difusió de la celebració de l’acte.  
 
 

F) Comunicació i difusió de la Fundació 
 

I. 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. En les seves revistes, revistes digitals, pàgina web. 
 

II. Web de la Fundació  
 

II.1. Manteniment de la pàgina web amb l’elaboració de continguts i actualització de 
les diferents activitats que realitza la fundació. 
 
II. 2. Revisió de la pàgina web per la millora de les seves prestacions.  
 
II.3. Ampliació prestacions web. Incorporació al web de la Fundació de noves 
prestacions per consulta de documentació de l’Arxiu Històric: consulta base de cartells 
i premsa. Inclusió portal TOPCAT. 
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III. Realització e-pamflet 
 
Elaboració del dos números  d’un butlletí digital pel manteniment del contacte amb els 
amics i amigues de la Fundació i amb les persones que s’interessin. 

 
IV. Consolidació i ampliació dels amics i amigues del Cipri 
 
IV.1. Manteniment de la relació amb els amics i amigues de la Fundació. 
  
IV.2. Extensió del material de difusió per l’ampliació de la base actual dels amics i 
amigues. Difusió a través dels mitjans de comunicació de CCOO de Catalunya 
 
 

G) Gestió 
 
I. Dinamització de les tasques de la Fundació 
 
I.1.  Fomentar la implicació dels diferents membres del Patronat de la Fundació en els 
diferents espais o àmbits de treball. 
 
I.2. Facilitar la incorporació de persones que vulguin col·laborar amb la realització dels 
objectius de la Fundació. 
 

II. Adequació dels instruments de gestió de la Fundació 
 
II.1. Realització del conveni de col·laboració de CCOO de Catalunya per el 
manteniment i gestió del fons documental del sindicat per part de la Fundació 
 
II.2. Adaptació de l’arxiu de gestió de la Fundació a nivell informàtic i documental a les 
noves necessitats de la Fundació  
 
II.2. Posar en marxa procediments d’actuació en la gestió adaptada als requeriments 
de la normativa per les fundacions 
 
II.3. Elaboració de les bases de dades pròpia de la Fundació.   
 
II.4. Gestió del Projecte de seguretat de les organitzacions i adequació de la LOPD 
 
 

H) Col·laboracions amb diferents organitzacions de CCOO de 
Catalunya 
 
I. 1. Participació en la preparació dels actes del 50è Aniversari de CCOO segons 
projecte  aprovat per la direcció del sindicat. 
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I.2. Projecte “Valors en temps de crisi”. En col·laboració amb la Secretaria de Formació 
de CCOO de Catalunya, realització d’un seminari que acompanyi la presentació del 
llibre elaborat. 
 
I.3.  Projecte d’investigació amb CCOO de Lleida – Universitat de Lleida 
 
I.4. Col·laboració  amb el premi d’investigació promogut per la Federació 
d’Ensenyament 
 
I.5. Participació en les plataformes d’entitats socials i de relació amb el món 
universitari 

 
J) Col·laboracions amb diferents entitats 
 
I.1. Conveni de col·laboració a AMESDE 
 
I..2. Conveni de col·laboració amb la Plataforma contra la impunitat 
 
I.3. Projecte UPEC sobre memòria històrica i valors actuals 
 


