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PRESENTACIÓ 

La Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya té com objectius 

principals la recuperació, conservació i difusió de la memòria històrica 

del moviment obrer català, i l’ impuls de la reflexió, l’estudi i la 

recerca en relació amb els valors de la transformació social. 

Per tal de dur a terme els seus objectius, la Fundació Cipriano García 

– CCOO de Catalunya centrarà les activitats del 2016 en aprofundir 

en la relació entre els treballs i les ciutats. 

Tot el que té relació amb els treballs constitueixen un element 

fonamental de la vida de les persones i de les cultures que es genera 

a la societat. A les ciutats, és un procés en construcció, és al mateix 

temps un medi físic i simbòlic, és l’espai on es condensa la història i 

s’expressa el conflicte social. 

Amb l’objectiu de recuperar la memòria del treball i la memòria 

col·lectiva de la ciutat per tornar a posar en valor el treball i la ciutat  

i també donar un coneixement del conflicte social com un element 

positiu  pel progrés social. 

En aquest marc pretenem aprofundir en el paper del moviment 

sindical en un mon globalitzat. Per les característiques que els hi són 

comunes es tindrà especial atenció al desenvolupament del moviment 

sindical en els països del sud d’Europa. Així com als drets humans i 

els arxius. 

Un altre dels punts de reflexió al voltant dels treballs en la seva 

concepció més àmplia que afecta tots els àmbits de la vida de les 

persones. 

Entre els objectius de la Fundació Cipriano García – CCOO de 

Catalunya té un eix fonamental en la difusió del patrimoni 

documental del moviment obrer. Aquest any es centraria en la difusió 

de les Biografies Obreres i en el conflicte laboral i social i el paper del 

sindicat en la transició política.  

També un eix central de la nostra actuació és el manteniment de la 

nostra contribució amb altres entitats memorialistes de la 

reivindicació sobre la  memòria històrica per la transmissió del passat, 

lluitar contra l’oblit, reclamar la veritat, la justícia i la reparació de les 

víctimes de la guerra i el franquisme.  
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1. ARXIU HISTÒRIC DE CCOO DE CATALUNYA 

  
Activitats  Arxivístiques 

 
1. Descripció, indexació i catalogació dels fons documentals 

 
2. Recollida de fons i col·leccions 

 
3. Atenció als usuaris 

 
 

Activitats d’iniciativa pròpia  
 

1. Projecte difusió patrimoni audiovisual. Preservació, descripció i difusió. En 

col·laboració amb l’ICC i la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, Serveis 

de Restauració (Terrassa) 

2. Catàleg 50 anys de CCOO de Catalunya 

3. Projecte “Memòries dels treballs, treballs de les memòries”. Proposta per 

arxius de Brasil, Argentina i Xile. Amb la proposta per la convocatòria de la 

Fundación Mapfre que finalment s’ha deixat de convocar es va fer un 

projecte i establir una xarxa de relacions en particular amb arxius de Brasil, 

en concret amb el Arquivo Edgard Leuenroth (UNICAMP, Universidade 

Estadual de Campinas) 

4. Explorar projectes Unió Europea. Entrar en contacte per projectes 

Twenty-twenty  com a socis 

5.  40 Aniversari de la Vaga general de 1976. Conflicte laboral i social. El 

paper de la mobilització obrera a la transició.  

  

Activitats en les quals participem 
 

1. Projecte Barcelona: ciutat dels treballs. Observatori de les Memòries 

Europees.    Vinculat amb l’anterior, plataforma web  de la UB per a la difusió 

de la relació entre moviment obrer i moviments socilas. Presentació Projecte 

i taller-seminari. Col·laboracions: MUHBA, CEMS de UPG, CEFID de la UAB 

2. Vinculació projecte de recerca  universitària del Mineco  amb Grup 

Memòria i Societat  de la UB i CEFID de la UAB 
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3. Número 9 de Segle XX, revista catalana d’història, edició el 

desembre de 2016 
 

4. Participació a la Comissió del Centenari de la Revolució Russa 

 
5. Participació en la Red d’Archivos de C.S. de CCOO 

 
 

2. SEMINARI SALVADOR SEGUÍ 
 

1. Obrir nova etapa del Seminari 
2. Acte 10 de Març – Aniversari assassinat 

3. Acte 11 de setembre 
 

 
3. ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ 

 
1. Grups de debat. Retorn de les aportacions realitzades en el marc 

de l’Assemblea Sindical Oberta i lligam amb debat congressual 

 
2. Els debats del Cipri. Represa de les sessions lligades als grans 

temes de reflexió estratègica 
 

 
 

4. PREMI ANGEL ROZAS 
 

1. Acte de presentació publicació 3ª edició i difusió  (Sala Cipriano 
García) 

 
2.Dinamització nova convocatòria Premi 4ª Edició. Lliurament premi 

20 Novembre 
 

 

5. PREMI AURORA GÓMEZ 
 

1. Presentació 8 de març 
 

2. Lliurament més de juliol 
 

 
6. ESPAI L’ASSEMBLEA 

 
Dinamització de l’espai 

 
 1. Activitats sindicals : Jornades d’acollida de nous afiliats, de 

formació de delegats, intercanvi d’experiències….  
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2.  Activitats pedagògiques : Revisió materials didàctics, treball amb 

Federació Educació per visites estudiants, Contactes amb els centres 
de recursos pedagògics 

 

3. Activitats culturals: pròpies de l’organització i obertes a altres 
entitats 

 
 

7.COL.LABORACIO AMB ACTIVITATS DE LES ORGANITZACIONS 
DE CCOO DE CATALUNYA 

 
1. Participar en l’impuls de l’activitat cultural, plataforma cultural  

Premi de Poesia Jose M. Valverde i Martí, Maig de la Cultura i treball 
 

2. Col·laboració en la Conferència d’Homes i dones. Record de 25 
anys de la 1ª. Conferència d’homes i dones de CCOO  

 
3. Col·laboració amb tasques formatives: Seminaris, Escola d’Estiu, .. 

 

 
8. COL·LABORACIONS AMB DIFERENTS ENTITATS I 

INSTITUCIONS 
 

1. Participació en el Memorial Democràtic a través del Consell de 
Participació a les activitats commemoratives vinculades a la II 

República i a la transició. 
 

2. Manteniment de col·laboració a AMESDE. Acte centre cultural 
Blanquerna 

 
3. Relació amb les entitats memorialistes. Petició d’anulació dels 

judicis del franquisme  
 

4. Col·laboració amb altres entitats i Fundacions per sinergies de 

debats i reflexions (Preparació Postgrau amb Fundació Nous 
Horitzons) 

 
5. Participació en la realització de la UPEC 

 
6. Acords per la creació d’estudis específics amb les Universitats 

catalanes. 


