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MEMÒRIA D’ACTIVITATS  2011 
 

 

 

A) ARXIU HISTÒRIC 
 
I. Actuacions arxivístiques 2011  

 
Avaluació i tria, descripció de fons i catalogació 
 
I.1.  Projecte Scriptorium digital (2011) 
  
Descripció i digitalització de fons documentals 
 
- Hemeroteca: 1.590 títols digitalitzats (34% del total), un total de 379.308 imatges  
   digitalitzades. Encara resten per digitalitzar 906 capçaleres. 
- Col·lecció de cartells: tota la col·lecció digitalitzada (3.702 cartells). 
- Col·leccions fotogràfiques: 6.651 imatges digitalitzades corresponents als fons de la  
   revista "Arreu" i de la Secretaria de Comunicació i Premsa de CCOO de Catalunya. 
- Col·leccions de fonts orals: 159 entrevistes digitalitzades corresponents a la col·lecció  
   pròpia de l‘AHCO. 
- Col·leccions de Llibres d’Actes del Jurats d’Empresa digitalitzades: 34.867 imatges,  
   corresponents a 159 llibres d’actes i 7 lligalls de 38 fons de Seccions Sindicals  
   d’Empresa i Comitès d’Empresa. 
- Fons d’advocats laboralistes: 64.879 imatges de la documentació digitalitzada. 
- Fons personals: s’han digitalitzat 131.410 imatges, corresponents a 52 fons. 
 
El total d’imatges digitalitzades i emmagatzemades és de 620.817,  
 
I.2. Catalogació de fons i col·leccions d’arxiu i de fons bibliogràfic 
 
a) Catalogació de capçaleres de premsa 
4.535 (1/4 part, poc més de 1.000 són clandestines) 
 
b) Catalogació de col·leccions de cartells 
3.677 (cal destacar el tractament del cartell d’en Joan Miró sobre “El 1r de Maig de 
1968”, a més d’altres d’Antoni Tàpies i de Joan Brossa) 
 
c) Fons i col·leccions audiovisuals 
 Fotografies: 6.617 (digitalitzades, procés d’anàlisi i descripció) 
 Col·leccions Fonts Orals (a l’actualitat 233 en total) 
  BBOO, un total de 164 – projecte obert per fer entrevistes, al voltant de  
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  150/200, tenint en compte que una organització com CCOO passà de la  
  clandestinitat a la legalitat (relació amb 50è aniversari). 
  Col. Sebastian Balfour (12 entrevistes) 
  Col. Angelina Puig (19 entrevistes) 
  Col. Elionor Sellés (38) 
 Films (ICC, avui traslladat i sent catalogat a la Filmoteca de la Generalitat) 
 
d) Biblioteca auxiliar, monografies, tesis i tesines universitàries 
Catalogats 8.187 registres, sobre material especialitzat en món del treball, segona part 
del segle XX. 

 
I.3. Difusió i accés al patrimoni documental 
 

Des del passat 4 d’octubre, l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya, ja té el seu catàleg 
de la biblioteca en línia a través d’Internet.  
S’ha instal·lat el programari 
lliure ‘Kobli’, una aplicació 
pensada per posar a l’abast 
de tothom les seves bases de 
dades complint tots els 
estàndards de descripció i 
catalogació de documents.  
 
Des de la seva instal·lació, 
l’AHCO ha estat treballant en 
la migració de dades des de 
l’anterior programa en ús 
(Winisis) a l’actual aplicació. 
El resultat és un nou catàleg 
bibliogràfic. Es pot consultar a l’adreça http://biblioteca.ccoo.cat 
 
Així mateix, ja s’està treballant per posar a l’abast de tots els usuaris els catàlegs de 
Premsa i de Cartells.  
 
I.4. Inici segona fase de creació, descripció, conservació i difusió de la col·lecció Biografies 

Obreres (BO) 

 

Realització d’entrevistes a dirigents de CCOO de Catalunya que enllaci la segona 
generació, és a dir, amb aquella que va arribar a partir de 1970 al compromís de lluita 
antifranquista. Els entrevistats han estat Isidor Boix Lluch, José Luis López Bulla, Agustí 
Prats Martí, Francisco Rodríguez de Lecea, Carles Vallejo Calderón.  Projecte realitzat 
amb subvenció  de la Subdirecció General d’Arxius. DG Patrimoni Cultural. 
Departament de Cultura. 

 
 
 

 
 

http://biblioteca.ccoo.cat/
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II. Projectes de recerca pròpia 2011-2012 
 
II.1. Projecte sobre el TOP.  
 
a) Per a la finalització del portal web TOPCAT s’ha treballat en la programació 
informàtica del portal, consultable en procés de construcció en l’adreça 
http://topcat.ccoo.cat/  S’han vinculat al llarg de 2011: 

   - La indexació de la Col·lecció Biografies Obreres de l’Arxiu Històric de  
   CCOO de Catalunya 
   - El catàleg automatitzat de premsa de l’AHCO 
   - En part les col·leccions de fotografies associades al tema del TOP. 
 
 b) Projecte de recerca d’anàlisi El Tribunal de Orden Público i la repressió política sota 
 la dictadura franquista a Catalunya  (1963-197. Aquest projecte s’està realitzant i està 
 previst de publicar-ho el proper mes de juny de 2012. És previsible la seva publicació 
 amb Publicacions de la Universitat de València, en la seva col·lecció “Història memòria 
 del franquisme”. 

 

II.2.  Col·lecció “Materials d’Història de l’Arxiu” 
 
S’ha treballat en la preparació de l’edició del llibre-debat Isidor Boix, José Luis López 
Bulla, Carles Navales, Javier Tébar (ed.), Conversaciones en Colomers. Reflexiones sobre 
sindicalismo y política durante la transición a la democracia en España. Col. Materials 
d’Història de l’Arxiu/3. FCG-Germania, València, 2012 . L’aparició del llibre és previst 
pel 26 de març de 2012.  
 
II.3. Realització de la biografia històrica Isidor Boix, la fascinación del sindicalismo 
(títol provisional). 
 
S’ha elaborat el text del a recerca biogràfica. La previsió de la publicació d’un estudi de 
prop de 200 planes, pendent de fixar, juntament amb FITEQA de CCOO, i també la data 
de l’any 2012 per fer la seva presentació pública. 
 
 

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), realitzat el 2 de 
febrer, fou presentat per Xavier 
Tarraubella, director de l'Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona, i Rosa Sans, 
directora de la Fundació Cipriano 
García, comptà amb les intervencions 
de Javier Tébar, coautor i director de 
l'Arxiu Històric de CCOO de Catalunya; 

http://topcat.ccoo.cat/
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Pere Ysàs, coautor i director de l'Arxiu d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i 
Democràtica, i Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya. 
 

III.2. Organització de la Jornada Internacional "Arxius sindicals europeus: un 
model plural", en col·laboració amb l’Institut de Cultura de Barcelona, l’Arxiu 

Històric de la Ciutat de Barcelona, 
l’Associació d’Arxivers-Gestors de 
Documents de Catalunya i el Centre 
d’Estudis sobre les Èpoques 
Franquista i Democràtica de la UAB. 
L’objectiu de la Jornada era 
conèixer les realitats dels arxius 

sindicals de diferents països 
europeus, analitzar la 
implementació de diferents 
tipus de gestions 
arxivístiques en aquests 
arxius, debatre sobre els 
diferents models arxivístics i 
els problemes que plantegen, 
difondre l'existència d'un 
tipus d'arxius, que són una 
realitat poc coneguda fins i tot per als arxivers, i establir lligams entre diferents 
arxius i els seus professionals a nivell europeu. Va comptar amb l’assistència de 45 
persones i va tenir àmplia difusió a l’àmbit professional dels arxius (revista “Lligall” 
; Butlletí de l’AAiGD de Catalunya; webs de la Red de Archivos Históricos de 
CCOO.). 
 
III.3. Participació institucional  
 
III.3.1. La situació del Memorial Democràtic i la manca de convocatòria del Consell 
de Participació del 
Memorial Democràtic ha 
situat la nostra 
participació dins del 
conjunt de les entitats 
memorialistes de la lluita 
antifranquista en la 
denuncia de la seva 
inactivitat. El mes de juny 
amb la realització d’un 
comunicat  públic per 
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denunciar-ho “De com fer passat el futur del Memorial Democràtic”, i a la reunió 
del 8 de Setembre de 2011. 

 
III.3.2. Consell Nacional d’Arxius de Catalunya. No ha hagut cap nova convocatòria del 
CNA, però encara CCOO, a través de l’AHCO, continua formant part d’aquest 
organisme. 
 

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 a la preparació    
 del número 2 (2011). 
 

 
IV.2. Participació en el debat al cinefòrum de la pel·lícula Das Leben der Anderen 
(La vida dels altres), de Florian Henckel von Donnersmarckde a  la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona  a càrrec de José F. 
Mota. (30 de març de 2011) 
 
IV.3. Presentació del llibre: Economía 
franquista y corrupción organitzat 
conjuntament amb la Fundació 
L’alternativa, una obra col·lectiva signada per 
Andreu Mayayo, Paola lo Cascio i José 
Manuel Rúa, professors de la Universitat de 
Barcelona, i editada en la col·lecció "Con 
Franco vivíamos peor", de l'Editorial Flor del 
Viento (12 d’abril 2011)  
 
 
 
 
 
IV.4. Participació en les Jornades 'La SEAT i Barcelona. La represa sense 
democràcia, 1947-1973' amb una conferència sobre "La gestació de lideratges als 
moviments socials en els anys 50" que realitzà Javier Tébar Hurtado, director de 
l'Arxiu Històric de CCOO de Catalunya. (14-15 d’abril 2011) 
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IV.5 Presentació del llibre 
Materiales para el estudio de la 
abogacía antifranquista coordinat 
per José Gómez Alén i Rubén Vega i 
editat per la Fundación Abogados de 
Atocha i Editorial GP, al Col·legi 
d'Advocats de Barcelona,    amb la 
participació de Rosa Sans, directora 
de la Fundació Cipriano García (28 
d’abril 2011)  
 
IV.6. Seminari 'Història en moviment'. Conflicte, participació i imatges del treball 

Amb motiu de la presentació del número 24 de la revista 
"Zapruder", l'Associació d'Historiadors italians “Storie in 
movimento” i la Fundació Cipriano García organitzaren una jornada 
de debat al voltant de la qüestió de l'autoritat en la història del 
treball. (6 de maig de 2011) 
 
 

 
 
IV.7.  Participació amb una conferència al Seminari “El movimiento obrero 
asturiano bajo la represión franquista”  de Javier Tébar, director de l’Arxiu 

Històric, a la Universidad Laboral de Gijón, 
organitzat per la Fundació Juan Muñiz 
Zapico. (27 de maig 2011)  
 
 
 
 
 
 

 
IV.8. Publicació d’un article sobre els arxius sindicals a la revista 
“Lligall: revista catalana d’arxivística” de José F. Mota. (juliol 2011) 
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IV.10.  Participació  a la  jornada "Fuentes orales e historia del movimiento 
obrero: perspectivas teóricas, técnicas y proyectos"  de Javier Tébar, director de 
l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya, organitzada per la José Unanue Fundazioa, 
de CCOO del País Basc ( 22 de setembre 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 anuals del 
Comitè de redacció. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VI. Treballs de preparació de l’organització del VIII Encuentro de 
investigadores del Franquismo.  

   
 El 1992 a Barcelona va tenir lloc el I 
Encuentro. Ara la seva vuitena edició 
està organitzada de manera conjunta 
entre la FCG de CCOO de Catalunya i 
CEFID de la UAB, prevista per 21 i 22 de 
novembre 2013, a Barcelona, i que 
compta amb el suport de la RAHCO. 
 
Aparició de la primera circular de 

convocatòria del Encuentro, previst de realitzar els dies 21 i 22 de novembre de 
2013.  
(Vegeu 
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/0CircularVIIIEncuentroFranquismoDEF.pdf) 
 
S’està cercant finançament per part del Centre d’Estudis sobre les Èpoques 
Franquista i Democràtica i treballant en el programa i l’organització (lloc de 
realització, invitació de ponents i recollida de pre-inscripcions de participants). 

 
 
 
 
 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/0CircularVIIIEncuentroFranquismoDEF.pdf
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VII. Atenció a l’usuari 
 
El total d’usuaris donats d’alta per l’AHCO, des de 
l’11 de gener fins el 30 de novembre han estat 17. En 
aquestes moments, els registres de les fitxes 
d’usuaris donats d’altes són 941. 
 
El total de consultes realitzades, tant a l’AHCO com a 
la seva biblioteca auxiliar ha estat al llarg de 2011 de 
157 consultes ateses. El 64% de les consultes han estat d’investigadors 
universitaris en la realització de tesis doctorals o recerques d’altres tipus. 
 

VIII. Formació i reciclatge 
 
a. Participació de Juanma García Simal i J.F. Mota en el Curs de Gestió Electrònica 
de Documents, organitzat per l’Associació d’Arxivers de Catalunya, juny 2011. 
b. Participació de Juanma García Simal i J.F. Mota al 9è Simposium Internacional 
Inter PARES 3 Project. Associació d'Arxivers de Catalunya; 5-10-2011, matí i tarda. 
c. Assistència de J.F. Mota a Jornada sobre la fotografia a museus i arxius. Centre 
de Documentació Marítima - Arxiu Fotogràfic del Museu Marítim de Barcelona (25-
10-2011). 
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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. S’han realitzat 6 reunions de treball (17-1, 21-
2, 13-4, 16-5, 1-6 i 9-12). 
 
I.2. Reunió del Consell Assessor 21-2-2010, debat del document sobre immigració  
nació ’Unitat en la diversitat: L'aposta de CCOO de Catalunya per la convivència i la 
igualtat d'oportunitats’ i proposta de nou espai de participació el 10 de març aniversari 
de la mort de Salvador Seguí  i una ofrena floral. 
  

II. Ampliació i millora mecanismes participació 
 
II.1. 10 de març. Actes aniversari de la mort de Salvador Seguí 
 
II.1.1. Ofrena floral realitzada per una representació de la direcció de CCOO i el 
Seminari Salvador Seguí a l'antic 
carrer de la Cadena, actualment de Sant 
Josep Oriol, al 
barri del Raval 
de Barcelona, 
 per recordar 
aquesta 
important figura 
del sindicalisme 
català. 
 
 

II.1.2. Realització  d’una 
activitat que permet la 
participació al Seminari 
Salvador Seguí als membres 
del comitè confederal del 
sindicat, a través d’un debat 
amb dos ponents   amb 
posicions contrastades, al 
voltant d’alguna de les 
temàtiques del Seminari.  
Acte del 9 de març: 
“Negociació col·lectiva i 
qüestió nacional", que va 

comptar amb les intervencions de Ramón Górriz, secretari d'Acció Sindical de la 
Confederació Sindical de CCOO, i Juan Manuel Tapia, secretari de Negociació 
Col·lectiva de CCOO de Catalunya. 
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III. Presentació pública  dels debats 
 
III.1.  Presentació del  document : “Mercat, globalització i 
nació”al  Comitè Confederal de CCOO del 13 de juliol de 2011  i 
posterior aprovació del document. Edició del document.  
 
III.2. Realització del debat sobre la immigració a Catalunya i les 
propostes de CCOO per la convivència i la igualtat d'oportunitats 
del document "Unitat en la diversitat: L'aposta de CCOO de 
Catalunya per la convivència i la igualtat d'oportunitats".  Debat 
obert a l’afiliació fins el 30 de novembre gener 2011 a través del 
web.  
 
III.3. Jornada de reflexió sobre la immigració, organitzada conjuntament amb la 

secretaria d’immigració . Realització de dues taules rodones: 
una sobre “Els discursos sobre la immigració: de l’estereotip a 
la discriminació”, amb la participació de Teun A. Van Dijk, 
professor del Departament de Traducció i Ciències del 
Llenguatge de la UPF; Ramon Sanahuja, director de Serveis 
d’Immigració i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona, i  
Ricard Zapata, professor de Ciències Polítiques i Socials de la 
UPF, i una segona sobre “Unitat en la diversitat: treball 
sindical i immigració”, amb la participació de Pere Jodar, 
professor de sociologia de la UPF, Carles Bertran, membre 
del Seminari Salvador Seguí i Ghassan Saliba, secretari 
d’immigració de CCOO de Catalunya. 
 
Aquesta jornada s’inclou dins dels actes de celebració del 25è 
aniversari de la fundació del CITE (11 de novembre de 2011). 
 

 

IV. Realització Jornada anual del Seminari  de l’Onze de Setembre 
 
Realització de la 9a 
Jornada del Seminari 
Salvador Seguí: "Quin 
Estat del benestar 
volem per a Catalunya? 
Propostes i alternatives 
per una sortida a la crisi 
solidària, equitativa i 
amb drets socials". 
Amb les intervencions 
d’ Agustí Colom, 
professor d’Economia 
de la Universitat de 
Barcelona, i Joan Carles 
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Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.  
 

V. Altres activitats 
 
V.1. Participació en la campanya d’Acció Cultural del País Valencià per demanar el 
restabliment de l'emissió de TV3 al País Valencià. 
 
V.2. Adhesió a la campanya 'No canviem de llengua', 
promoguda per l'Associació de Juristes en Defensa de la 
Llengua.  
 

V.3. Participació a la trobada “Galeuscat” a  Santiago de 
Compostela (27 i 28 de maig de 2011). 
 
V.4. Adhesió a la campanya per l’ús del català a l’ensenyament, a favor del model 
lingüístic i la immersió en l'escola catalana. 
 
V.5. Participació a la 1a Jornada sobre Moviment Obrer i Sobiranisme.  Noel Climent, 

del Departament de política sectorial de CCOO de Catalunya i 
membre del Seminari Salvador Seguí, va participar en la taula rodona 
sobre sindicats i el seu posicionament davant del moviment 
sobiranista (17 de setembre de 2011). 
 
 

 
V.6. Projecció de la pel·lícula Catalunya über alles! i posterior col·loqui 
amb el seu director Ramon Térmens (12 de desembre de 2011). 
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C) ELS DILLUNS DEL CIPRI 
 
L’assistència a les diferents sessions dels dilluns del Cipri ha estat entre 40 i 80 
persones. S’ha consolidat un nucli d’assistents que habitualment estan interessats en 
participar en aquest espai de reflexió al voltant de 30 persones i la resta es variable 
depenent del tema presentat. 
 
La participació en els debats és important, tant pel interès que desperta com per les 
reflexions realitzades. 
 
Les sessions han estat retransmeses en directe per Internet, a petició de gent de Lleida 
i Girona que els era complicat desplaçar-se. Les gravacions de les intervencions estan 
disponibles a la web de la Fundació.   

 
 
 

 
 
 
 
 



 14 

 
I. Programació  del cicle  sobre Laïcitat i ciutadania al segle XXI  
  
I.1. Jorge Wagensberg: 'Ciencia y creencias' -  7 de febrer de 2011. Presentat per Joffre 
Villanueva, secretari general del Moviment Laic i Progressista. 
 
I.2. Juan José Tamayo: 'Laicismo y cristianismo: un contencioso histórico' -  21 de març 
de 2011. Presentat per Ester Boixadera, secretària de Relacions Institucionals i 
Coordinació de Direcció de CCOO de Catalunya. 

I.3. Gema Martín Muñoz: ‘Islam y laicismo’ -  20 juny 2011. Presentat per Ghassan 
Saliba, secretari d'Immigració de CCOO de Catalunya. 

 
 

II. Realització d’altres sessions 

II.1. Anton Costas: “¿Hay alternativas a las políticas de ajuste?” - Els dilluns del Cipri 10 
d'octubre 2011. Presentat per Joan Coscubiela, president de la Fundació Cipriano 
García – CCOO de Catalunya. 
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D) PREMI “ÁNGEL ROZAS” A LA RECERCA EN CIÈNCIES SOCIALS 
PER INVESTIGADORS I INVESTIGADORES NOVELLS 
 
I. Realització 2a Convocatòria  
 
Preparació de la 2a convocatòria del Premi Àngel Rozas a la recerca en ciències socials 
per investigadors i investigadores novells. Millora de les bases de convocatòria per 
facilitar la presentació de treballs als  investigadors. 
  
 

II. Acte lliurament premi i Homenatge a Josep Fontana i Jordi Nadal 
 
El 20 de novembre de 2010, segons convocatòria, es va fer públic el guanyador del 
Premi: La industria algodonera en China, 1890-1950, de Carles Brasó Broggi.  
El treball presentat aborda des de l'anàlisi d'un sector concret, com és el cotoner a 
Shanghai en el període esmentat, els factors que varen impedir la industrialització de 
la Xina. La mirada interdisciplinar en la qual l'autor presenta el treball ens ajuda a 
comprendre les relacions econòmiques mundials en el passat però també en el 
present.  
 
El jurat del premi també va decidir donar un accèssit al treball Les llavors de la 
protesta. Els orígens del moviment veïnal a l'àrea metropolitana de Barcelona (1964-
1974), de Nadia Varo Moral, amb el qual ens fa una aportació als moviments socials en 
el desenvolupament de la transició política després de la mort del dictador. 
 

El 2 de juny de 2011, 
es realitzà l’acte 
públic de  lliurament 
de la primera edició 
del Premi Ángel Rozas 
a la Recerca en 
Ciències Socials, per a 
investigadors i 

investigadores 
novells. Després del 
lliurament del Premi i 
de l’accèssit, va 
intervenir el 
guanyador del premi, 
Carles Brasó Broggi. 

 
En el transcurs de l’esdeveniment es va realitzar un acte de reconeixement a la 
trajectòria cívica i professional dels professors Josep Fontana i Jordi Nadal.  
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Les intervencions  van corre a càrrec de Borja de Riquer, historiador, que va fer una 
glossa en reconeixement a les figures de Josep Fontana i Jordi Nadal; de Xavier Folch, 
editor, que ha lliurat el Premi Ángel Rozas. Després de les paraules dels homenatjats, 
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya va realitzar  la cloenda de 
l'acte.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest acte va tenir repercussió en els mitjans de comunicació: 
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/dossier_de_premsa_acte_font_nadal.pdf 
 

 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/dossier_de_premsa_acte_font_nadal.pdf
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E) PREMI “AURORA GÓMEZ” A LA LLUITA FEMINISTA EN 
L’ÀMBIT LABORAL 
 

I. Preparació de la 2a edició del  Premi 
 
Després de la primera edició del Premi es va reunir el jurat per tal de valorar el 
desenvolupament de la primera edició per aportar millores en la convocatòria de la 
segona edició.  
 
El jurat va mantenir la configuració anterior, amb 
l’excepció de una de les persones implicades en 
la promoció del premi. Finalment el jurat va 
quedar format  per: Dolors Comas d’Argemir, 
catedràtica d'Antropologia Social i Cultural de la 
Universitat Rovira i Virgili;  Mary Nash, 
Catedràtica Història Contemporània de la 
Universitat de Barcelona, M. Jesús Pinto, 
Antropòloga, Patrona de la Fundació Cipriano 
García i  Teresa Torns, Professora Titular del 
Departament de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
Per tal de facilitar la presentació de candidatures 
es realitzà un formulari, es marcaren els criteris 
d’avaluació de les candidatura i es fixà el termini de presentació de candidatures abans 
del 30 d’abril de 2011.  
 

II. Difusió del Premi 
 
Es realitza el disseny de la difusió del premi consistent en l’edició de 500 díptics en 
format paper i 100 cartells. També es fa l’edició en format digital i s’inclou a la pàgina 
web de la Fundació Cipriano García, www.fciprianogarcia.ccoo.cat. 
 
La difusió del premi es va realitzar a través de 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. 
 
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. 
 
També es va difondre a través de 

http://www.fciprianogarcia.ccoo.cat/
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l’agenda de les dones de l’Institut Català de les Dones. 
 

III. Participació al Premi 
 
Es van presentar 13 candidatures al Premi en aquesta segona edició, tres més que a 
l’anterior:  
 

 4 dels projectes presentats són accions realitzades per persones i col·lectius 
diversos, externs al sindicalisme, però que actuen colze a colze en l’àmbit 
laboral per afavorir la igualtat de gènere, des de diferents vessants. 

 3 de les candidatures presentades han estat projectes de sensibilització, 
informació i formació. 

 4 de les candidatures presentades responen al treball sindical per la realització 
de plans d’igualtat. 

 2 candidatures que presenten el protagonisme de les dones en la lluita sindical. 
 
El jurat es reuneix el 31 de maig per emetre el seu veredicte. Es valora positivament el 
ressò assolit per la convocatòria del Premi en la segona edició, així com la qualitat dels 
projectes presentats. 
 
Tal i com es reflexa en l’acta, s’acorda per unanimitat atorgar el Premi Aurora Gómez a 
la lluita feminista en l’àmbit laboral, en la seva segona edició, a la proposta 
presentada per Héctor Illueca a la mobilització d’unes dones pel manteniment dels 
seus drets laborals: Girona, la acampada de la dignidad. 
 
De la candidatura presentada,  el jurat ha valorat  una acció sindical exitosa d’un 
col·lectiu invisible, com és el personal de la neteja, per aconseguir que s’acomplís la 
legalitat vigent i mantenir els seus drets laborals.  
 
També  s’ha valorat la seva creativitat en la forma de lluita, en fer una acampada que 
va durar 43 dies fins aconseguir les seves reivindicacions, una mostra de la força de la 
lluita col·lectiva, de la lluita sindical,  així com la relació amb la ciutadania, de qui van 
aconseguir la seva solidaritat. 

 
 

IV. Acte de Lliurament del Premi 
 
L'acte de lliurament del Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral, 
en la seva segona convocatòria, es va 
celebrar el  dilluns 15 de juny, a les 
18 hores, a la sala d'actes de la seu 
de CCOO de Catalunya.  
 
En l'acte es va donar a conèixer la 
candidatura guanyadora d'aquesta 
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segona convocatòria.  Com a reconeixement del premi concedit es va atorgar 
l’escultura realitzada per a l’ocasió per Mercè Riba.  
 
L’acte, dirigit per Clara Dudris, guanyadora de la primera edició del premi a l’any 

anterior, va comptar amb les 
intervencions de la directora de la 
Fundació Cipriano Garcia, Rosa 
Sans, i Emiliana Téllez, secretaria 
de la Dona de la Federació 
d’Activitats Diverses de CCOO de 
Catalunya.  
 
 
 
 
 

 
A continuació, Macarena Moreno Peláez i Joaquina Arroyo Martinez, en nom de 
l’equip guardonat amb la candidatura Girona, la acampada de la dignidad, van rebre 
el premi de mans de Rosa Sans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per finalitzar l’acte, El grup de Teatre ATRESSÍ T de CCOO del Vallès Occidental 
representà 14 minuts d’una dona,  interpretada per Pali Aguilar Giménez. 
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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. Aparició amb informacions de diferents activitats de la Fundació en 4 dels 
números de Lluita Obrera, i en 12 del Lluita Obrera digital (Números 
106,108,110,114,117,118,121,122,123,124,125 i 126) 
 

 

 
 
 
 
 
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. 
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II.2. Ampliació prestacions web. Incorporació al web de la Fundació de noves 
prestacions per consulta de la biblioteca de l’Arxiu Històric. 
 

III. Facebook de la Fundació 
 
Participació de la Fundació Cipriano García en les Xarxes Socials, amb la creació del 
perfil a Facebook. Amb 911 seguidors. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. AMICS I AMIGUES DEL CIPRI 
 
IV.1. Consolidació i manteniment de la relació amb els amics i amigues de la Fundació. 
Relació a través de correu electrònics. 
 
IV.2. Extensió del material de difusió per 
l’ampliació de la base actual dels amics i 
amigues. En el 2011 han entrat a formar part 
dels amics i amigues de la fundació 2 noves 
persones. En aquests moments comptem amb 
95 persones. 
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G) COL·LABORACIONS AMB DIFERENTS ORGANITZACIONS DE CCOO DE 
CATALUNYA 
 

I. “Homenatge a  Miguel Núñez, la seva memòria, la nostra herència: de 
la República a la globalització” 
  
En col·laboració amb la secretaria de formació i cultura de CCOO de Catalunya, 
realització d’un acte d’homenatge a Miquel Núñez, el 18 de maig amb la  Presentació 
del còmic Mil vidas más, de Pepe Gálvez, Alfons López i Joan Mundet, que ha estat 
Premi Nacional de Còmic de Catalunya-2011,  i un extracte del documental Al final de 
l'escapada, d'Albert Solé. 
 

 

 
II.  Col·laboració en l’opuscle "Simón Rosado, motor del moviment obrer 
al Vallès Oriental" 

 

Col·laboració en la realització de l’opuscle “Simón Rosado, 
motor del moviment obrer al Vallès Oriental”, realitzat per la 
Unió Inter comarcal del Vallès Oriental-Meresme de CCOO de 
Catalunya.  
 
Presentat en un acte el 13 d'octubre del 2011 al Teatre 
Auditori de Granollers, amb la presència d’ Ignacio Fernández 
Toxo, secretari general de CCOO; Joan Carles Gallego, 
secretari general de CCOO de Catalunya; el ministre de Treball 
i Immigració, Valeriano Gómez; Joan Rosell, president de la 
CEOE, i Josep Mayoral, alcalde de Granollers, entre d'altres. 
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III. Participació en la commemoració del 40è aniversari de l'ocupació de 
la SEAT: la conquesta de la representativitat obrera 
 
 
Participació amb la Federació d’indústria de CCOO de Catalunya, i amb El Memorial 
Democràtic dels Treballadors de SEAT en la commemoració del 40è aniversari de 
l'ocupació de la SEAT.  
 

En aquest acte es recordà l’ocupació de l’empresa, el 18 d’octubre de 1971, per part 
dels treballadors, en solidaritat amb els acomiadats i detinguts pel règim franquista. En 
l'acte  van intervenir Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya; 
David Matellán, secretari general de la secció sindical de la SEAT, i Carles Vallejo, 
president del Memorial Democràtic de la SEAT. L'acte va ser presidit i conduït per 
Javier Pacheco, secretari de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya 
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H) ALTRES COL·LABORACIONS AMB ENTITATS 
 

I.  Col·laboració amb AMESDE 
  

Participació a la taula rodona realitzada al 
Centre Cultural Blanquerna a Madrid, en 
motiu de la realització d’un Homenatge al 
catedràtic Josep Fontana, amb la intervenció 
de  Javier Tébar, director de l’Arxiu Històric 
de CCOO de Catalunya; Carlos Berzosa, 
catedràtic d'Economia Aplicada de la 
Universidad Complutense de Madrid; Julio 
Aróstegui catedràtic d’Història 
Contemporània de la Universidad 

Complutense de Madrid, i Jaime Ruiz, president d’AMESDE (25 d’octubre 2011). 
 

II. Col·laboració amb l'Associació Catalunya-Liban 
 

Celebració de les XV Jornades Àrabs de Barcelona: "Les 
revolucions àrabs: democràcia, drets socials, laïcisme i el 
paper de la dona” amb les xerrades "El Líban; la dona per un 
Estat laic", a càrrec de la periodista libanesa Marie Nassif-
Debs; "Les revolucions àrabs i la relació amb Europa", a càrrec 
de l'economista libanès Kamal Hamdan, i "Egipte: la 

participació de la dona en la revolució", a càrrec de la periodista i activista del 
moviment feminista Farida al Nakash (9-11 de maig 2011). 
 

 
III. Participació en la UPEC  
 

Participació en las reunions del Consell Assessor de la 
UPEC i en les Jornades del 2011: “Resistències” . (4-8 de 
juliol 2011) 
 

 
 

 
IV. Col·laboració en el Congrés Internacional de l'Antifeixisme 
combatent, des de les Brigades Internacionals a la “Resistència”. 
 
Participació en el Comitè organitzador del Congrés Internacional de l’Antifeixisme 
combatent, des de les Brigades Internacionals a la “Resistència”, organitzat per Terra 
de Germanor-Terra de Fraternitat.  
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L’objectiu d’aquest congrés va ser investigar sobre el què va 
suposar la creació de les Brigades Internacionals i 
què va succeir amb aquests brigadistes i amb els republicans 
espanyols en acabar la Guerra d’Espanya, els quals, prenent 
com a exemple el d'aquells herois internacionals, van fer el 
mateix en terres estrangeres, fonamentalment a França, per 
vèncer l'enemic comú, el feixisme (27 - 29 d’octubre de 
2011). 
 
En el marc d’aquest  congrés es varen realitzar diverses 
activitats paral·les: presentació de llibres, de documentals, 
etc... 

 
 
V. Participació en iniciatives per la recuperació de la memòria històrica 

V.1. Adhesió al manifest 'Memòria i justícia. Contra la impunitat i l'oblit' promogut 
per l'Associació Catalana d’Expressos Polítics com a reivindicació de la memòria dels 
represaliats pel franquisme 

V.2. Participació  a la plataforma  ‘Contra la impunitat de la dictadura franquista. 
Justícia per a les víctimes i per a Garzón’. Concentració dissabte, 26 
de març. 

 

 

V.4. Jornades 'La SEAT i Barcelona. La represa sense democràcia, 1947-1973', 
organitzades pel Museu d'Història de Barcelona 

 
V.5. Participació a l’ofrena floral al monument Ferrer i Guardia, 
en record del seu afusellament, organitzat pel Moviment Laic i 
Progressista (13 d’octubre de 2011).  
 
V.6. Participació en l’acte d’homenatge a les Brigades Internacionals en la 

commemoració del 75è aniversari de l'arribada i del 73è aniversari del 
seu comiat a Barcelona de les Brigades Internacionals, organitzat per 
l'Associació d'Amics de les Brigades Internacionals de Catalunya 
(ADABIC), amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, Districte Horta-
Guinardó (29 d’octubre 2011). 
 

V.7. Adhesió a la iniciativa per concedir  la Medalla de la Ciutat de Sabadell al Mèrit 
Periodístic a Xavier Vinader Sánchez, lliurada el 2 de novembre de 2011, per 
l’Ajuntament d’aquesta ciutat.  
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VI. Participació en campanyes  
 
VI.1. Suport a la Campanya per un impost a les transaccions financeres i l'abolició dels 

paradisos fiscals impulsada des de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, 
Ambiental i Solidària (17 de febrer de 2011)  i participació en la 
Ciberacció promoguda per la campanya a favor d'un impost a les 
transaccions financeres (ITF). 
 
 

VI.3. Participació en la Plataforma “Prou retallades”. Adhesió a la manifestació "Prou 
retallades! Defensem el nostres serveis públics!"  (14 de maig 2011). 
Adhesió al manifest contra els pressupostos de la plataforma "Prou 
retallades!" (19 de juliol 2011). 
 
 

VI.4. Adhesió a  la mobilització "Contra la reforma 
#jovullvotar", contra la reforma de la Constitució   i per reclamar 
un referèndum (6 de setembre 2011). 
 
 
VI. 5. Suport a la commemoració de la Jornada Mundial pel Treball Digne (7 d’octubre 
2011). 
 


