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MEMÒRIA D‟ACTIVITATS  2016 
 
 
 

Arxiu Històric de CCOO de Catalunya 
 
I. Actuacions arxivístiques  
 

I.1.. Descripció, indexació i catalogació dels fons documentals 
 
Durant el 2016 s'han descrit, indexat i catalogat els fons personal d'August Gil 
Matamala, Dolors Solís Donat i Aurora Gómez Cano. 
  
  
I.2. Recollida de fons i col·leccions 
 
El 2016 han ingressat a l'arxiu 8 fons personals i d'estructures sindicals: 
 
  SSE Autodistribución, S.L. 
  Josep Casanovas Guitart 
  Jaume Sellés Santiveri 
  Unió Local CCOO Sant Adrià de Besós 
  Manuel Pérez Vera 
  Ramón Martín Bueno 
  Tomasa Cuevas Gutiérrez 
  Joan Viña Borrull 
 
També  hem rebut la donació de  3 obres Pere Diez Gil:  
 
1. ¿Quién teme al rojo? I (2015), 50x70 cm, pintura plàstica sobre paper 
2. ¿Quién teme al rojo? II (2015), 50x70 cm, pintura plàstica sobre paper 
3. ¿Quién teme al rojo? III (2015), 50x70 cm, pintura plàstica sobre paper 
 
 
I.3. Catalogació bibliogràfica 
 
S'han incorporat a la biblioteca un total de 123 nous títols, 
 
 
I.4. Atenció als usuaris 
 
S'han obert durant el 2016 un total de 21 fitxes de nous usuaris i s'ha atés un total de 
248 consultes, tant presencials, com telefòniques o per correu electrònic. 
 



 3 

II. Difusió i presència pública 
 
 
II.1. Presentació del llibre: 'Gobernadores. Barcelona en la España franquista 
(1939-1977)' 

 
El 14 de gener es realitzà al Museu 
d‟Història de Barcelona,  la presentació 
i debat al voltant del 
llibre Gobernadores. Barcelona en la 
España franquista (1939-1977), escrit 
per Javier Tébar, Manel Risques, Martí 
Marín i Pau Casanellas, publicat per 
l‟editorial Comares.  
 
Es tracta d‟un estudi original que 
intenta examinar “des de dins” el 
franquisme a Barcelona, entre els anys 
1939 i 1977, a través de les figures 
dels diferents governadors civils 
d‟aquesta província. 

 
 

II.2. 9 de Juny, Dia Internacional dels Arxius. Jornada de portes obertes a l‟Arxiu 
Històric de CCOO de Catalunya 
 
 
El dia 9 de juny, amb motiu de la celebració del Dia Internacional 
dels Arxius i dins de la nostra política de difusió, l‟Arxiu va 
organitzar una jornada de portes obertes a l‟Arxiu  Històric de 
CCOO de Catalunya. La visita va ser guiada i girà en torn dels fons 
que custodiem i l'accés a aquests. 
 
 
 

 

III.3 Participació al  XIII Congrés d'Història Contemporània. 

 
La Red de Archivos de CCOO, a la que pertany l'Arxiu Històric de CCOO de 
Catalunya, va estat present en el XIII Congrés d'Història Contemporània, que va tenir 
lloc a Albacete del 21 al 23 de setembre, amb la presentació de dues comunicacions a 
les que van participar Javier Tebar i Juan Manuel García. 
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III. 4. Jornada Internacional:  L'esquerra al sud d'Europa durant els setanta 
 
La Fundació Cipriano García de CCOO; Segle XX, 
Revista Catalana d’Història, i l‟Observatori de  
Memòries Europees de la UB, en col·laboració amb el 
MUHBA i el CEFID de la UAB, va organitzar el 10 de 
novembre, una jornada internacional de debat sobre 
l‟esquerra al sud d‟Europa. 
 
La  jornada estigué centrada en l‟anàlisi i la 
interpretació de les dinàmiques i dels canvis històrics 
(socials, culturals, econòmics i polítics) que es van 
produir a les societats del sud d‟Europa als anys 
setanta, quan es compleixen quaranta anys de les 
grans mobilitzacions socials que van produir-se l‟any 
1976, durant el procés de transició de la dictadura a 
la democràcia a Espanya, als anys setanta, quan es 
compleixen quaranta anys de les grans 
mobilitzacions socials que van produir-se l‟any 1976, 
durant el procés de transició de la dictadura a la democràcia a Espanya. 
 
Les sessions es desenvoluparen en el Museu d‟Història de la ciutat. 
 
La coordinació científica va anar a càrrec de Javier Tébar, director de l‟Arxiu Històric 
de CCOO de Catalunya, i el comitè científic el va formar Jordi Guixé, Steven Forti, 
Paola lo Cascio, Andreu Mayayo, Carme Molinero, José Manuel Rúa i Nadia Varo. 
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III. Participació en projectes amb d‟altres entitats i institucions 
 

III.1. Exposició "Això em va passar. De tortures i d'impunitats, 1960-1978"  

 
Inauguració de l'exposició "Això em va passar. De 
tortures i d'impunitats, 1960-1978", comissariada per 
Javier Tébar, director de l'Arxiu Històric de CCOO de 
Catalunya, juntament amb César Lorenzo i Jordi Mir.  
 
Aquesta activitat forma part del programa Evocacions 
de la ruïna d'El Born, Centre de Cultura i Memòria.  
 
La inauguració es va fer el dimarts, 27 de setembre, a 
les 19 hores a l'espai públic del mateix Born CCM de 
Barcelona. 

L‟exposició es va poder visitar gratuïtament a l'espai 
públic d'El Born CCM del 27 de setembre del 2016 al 
8 de gener del 2017 
 
 
 
 
III.2. Jornades sobre la Revolució Russa del 1917 

 
 
El Grup de Recerca sobre l'Època Franquista (GREF-CEFID) i la Comissió del 
Centenari de la Revolució Russa, de la qual n‟és membre la Fundació Cipriano 
García, han organitzat conjuntament les Jornades sobre la Revolució Russa del 1917, 
a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 

Aquestes jornades es varen celebrar del del 24 al 27 d'octubre amb dues sessions de 

conferències i dues projeccions cinematogràfiques. 

Hi participaren entre d'altres, Josep Fontana, catedràtic emèrit d‟història a la 

Universitat Pompeu Fabra; José Luis Martin Ramos, catedràtic d'història 

contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona; Francesc Serra, professor de 

relacions internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona; Antoni Domènech, 

catedràtic de filosofia de les ciències socials i morals a la Universitat de Barcelona, 

editor general de la revista Sin Permiso, i Jordi Borja, geògraf urbanista, director del 

màster sobre gestió de la ciutat de la Universitat Oberta de Catalunya. 

 

III.3. Segle XX, revista catalana d‟història 

Preparació i edició del número 8 de SEGLE XX, revista catalana d‟història, en format 

electrònic i multilingüe realitzada conjuntament per la Fundació Cipriano García de 

CCOO de Catalunya i la Universitat de Barcelona, com a revista científica de la UB 

(Rcub)  http://revistes.ub.edu/index.php/segleXX 

 
a) Elaboració de continguts en el Comitè de redacció 

http://revistes.ub.edu/index.php/segleXX
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b) Acceptació de propostes i encàrrecs a autors i 
ressenyadors 
c) Relació amb avaluadors 
d) Revisió de proves 
e) Difusió  
 

Desde la seva conversió en edició digital es va arribar a 

8.146 les entrades a la publicació. Havent incrementat 

aquestes consultes/descarregues de documents per més 

de 3 al 2016. 

 

 
 
IV. Participació institucional 
 
IV.1. 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. 
 
 
IV.2. Participació en el Consell de Participació del Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Catalunya 
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Seminari Salvador Seguí 
 
 
I. Commemoració del 93è aniversari de l'assassinat de Salvador Seguí, el Noi del 
Sucre 
 
CCOO de Catalunya, a través de la Fundació Cipriano García i el seu Seminari 
Salvador Seguí, va organtizar l‟homenatge a Salvador Seguí en el 93è aniversari del 
seu assassinat, el  dijous 10 de març, amb la realització de l‟ofrena  floral al Noi del 
Sucrea l‟antic carrer de la Cadena, actualment rambla del Raval, cantonada amb el 
carrer de Sant Rafael, a Barcelona. Hi va intervenir Joan Carles Gallego, secretari 
general de CCOO de Catalunya. 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  Realització de la 14a Jornada del Seminari Salvador Seguí: Debat al voltant 
d'una carta de drets socials i laborals a Catalunya 

 
 
En el marc de l‟11 de Setembre, Diada Nacional 
de Catalunya, la Fundació Cipriano García - 
CCOO de Catalunya organitza un debat sobre la 
Carta de drets socials i laborals a Catalunya. Serà 
la 14a Jornada del Seminari Salvador Seguí i que 
va tenir lloc el dijous, 8 de setembre, a la sala 
d‟actes de la seu central de CCOO de Catalunya. 
 
Va presentar el debat Montse Delgado, secretària 
de Formació Sindical, Estudis i Cultura de CCOO 
de Catalunya, i comptà amb les intervencions 
d‟Eduardo Rojo i Carolina Gala, catedràtics de dret 
del treball i Seguretat Social a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i de Joan Carles Gallego, 
secretari general del sindicat. Moderà l‟acte  Juan 
Manuel Tapia, responsable d‟Estudis Jurídics de la 
Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya. 
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Premi “Ángel Rozas” a la recerca en ciències socials per 
investigadors i investigadors novells 
 
 
Aquest any es va treballar en l‟edició del treball guanyador de l‟edició de 2014: 'Digues 
amb qui vas, i et diré com participes', de Mireia Bolíbar, i 
en la seva distribució a les universitats i a les 
biblioteques especialitzades. 
 
El 28 de novembre del 2016 va tenir lloc la presentació 
del llibre Digues amb qui vas, i et diré com participes, de 
Mireia Bolíbar, guanyador del Premi Ángel Rozas a la 
Recerca en Ciències Socials 2014. 
 
A l'acte, es va conversar sobre la participació de la 
immigració en el teixit social a Catalunya, amb Mireia 
Bolíbar, doctora en sociologia per la UAB i autora del 
llibre; Joel Martí, professor de sociologia de la UAB i 
membre del QUIT, i Carles Bertran, responsable del 
Departament de Migracions de CCOO de Catalunya. 
El lloc de la trobada va ser a l‟Speakers‟ Corner Espai 
l‟Assemblea, a la seu nacional de CCOO de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLziFDdKltY
https://www.youtube.com/watch?v=dLziFDdKltY
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Premi “Aurora Gómez” a la lluita feminista en l‟àmbit laboral 
 
 
 
I. Convocatòria i preparació de la 7ª edició del Premi Aurora Gómez, 2016 
 
Per a la convocatoria de la 7ª edició vam comptar amb la col.laboració del jurat format 
per Joana Agudo, Dolors Comas d‟Argemir, Mercè Otero i Teresa Torns, donat fixant 
el termini de presentación dels premis i per la preparació de la commemoració del 10è 
aniversari de la mort d‟Aurora Gómez, sindicalista i feminista que dona nom al Premi a 
la lluita feminista en l‟àmbit laboral. 

Es realitza el disseny de la difusió del premi consistent en 
l‟edició de cartells díptics en format paper en català i 
castellà. També es fa l‟edició en format digital i s‟inclou a 
la pàgina web de la Fundació. 
 
La difusió del premi es realitza 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 setena edició del Premi, es van presentar sis 
candidatures. Quare d‟elles sobre acció sindical amb 

temes d‟igualtat en diversos aspectes, plans d‟igualtat, temps de treball, difusió dels 
temes d‟igualtat, una a la lluita contra la violència masclista i una sobre memòria 
històrica.6 candidatures, 4 d‟ell 

El Premi va recaure en el Pla d‟igualtat de l‟empresa Unilever España, que té com a 
eix principal el compromís per la diversitat i la igualtat d‟oportunitats. 
 
En la seva valoració el jurat va considerar la tasca sindical de les delegades i delegats 
de CCOO a Unilever en matèria d‟igualtat, ja que han aconseguit exportar el seu Pla 
d‟igualtat al conjunt de plantes que l‟empresa té a l‟Estat i, a través del comitè 
d‟empresa europeu, les seves iniciatives s‟han incorporat al projecte Agenda 
Barcelona. 
 
També destacaren la gran quantitat d‟iniciatives i accions que s‟estan impulsant en el 
marc del Pla d‟igualtat d‟Unilever, entre les quals, la formació d‟igualtat per sensibilitzar 
el conjunt del personal, el protocol d‟assetjament, l‟ús del llenguatge neutre en les 
comunicacions tant internes com externes, l‟impuls de la igualtat d‟oportunitats, la 
promoció del MAPS (Matenity and Paternity suport).  

 
  
II. Acte de Lliurament del Premi 
 
L‟acte de lliurament del Premi va tenir lloc  el 3 de novembre del 2016 en el marc de 
l'XI Escola de Dones de CCOO de Catalunya, a la seu de CCOO de Cornellà. 

Prèviament al lliurament del premi,  es va celebrar un acte obert al públic consistent en 
una conversa conduïda per Rosa Sans, directora de la Fundació Cipriano García - 
CCOO de Catalunya: “Explorant i aprenent de l‟Aurora Gómez”,  en commemoració del 
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10è aniversari de la seva mort. Hi van intervenir Carme Pallarol, del 
grup de dones de banca; Mercè Otero, del moviment feminista, i Neus 
Moreno, de la Secretaria de la Dona i de Cohesió Social de CCOO de 
Catalunya.  
 
A les persones assistents a l‟acte es donà un punt de llibre.  
 
A continuació, va tenir lloc la presentació del Premi Aurora Gómez, a la 
lluita feminista en l'àmbit laboral edició 2016, per part de Montse 
Delgado, secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura de CCOO 
de Catalunya. Les persones protagonistes premiades compartiran la 
seva experiència. 
 
Com a reconeixement del premi concedit es va atorgar l‟escultura 
realitzada per a l‟ocasió per Mercè Riba. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Maribel Navarro, secretària general de la Secció Sindical de CCOO a Unilever España, 
va rebre el guardó de mans de la secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura de 
CCOO, Montse Delgado, en el marc de l'Escola de Dones de CCOO de Catalunya. 
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Espai l‟Assemblea 
 
L‟Espai L‟Assemblea ha esdevingut un espai visitat per grups de persones que venen 
al sindicat per realitzar diferents activitats. En aquest any hem rebut 4 visites de 
diferents sindicats internacionals, i de la resta de l‟estat. 

 
I. Espai formatiu 
 
L‟Espai L‟Assemblea ha obert les seves portes a les sessions formatives. En els 
cursos de formació bàsica de delegats i delegades, la sessió dedicada a la història del 
sindicat realitzada a l‟Espai Assemblea ha estat en 15 cursos de formació bàsica amb 
la participació de 270 persones i 11 cursos de formació de quadres amb la participació 
de  165 persones.   

 
Aquest any hem iniciat una tasca de 
promoció per tal de fer arribar als 
centres educatius aquest recurs 
pedagògic per explicar la història del 
moviment obrer català a la dictadura i la 
transició. Amb aquest motiu s‟han 
realitzat tres sessions explicatives a les 
persones permanents de la Federació 
d‟educació de CCOO de Catalunya.  

  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Al llarg de 2106 hem rebut la 
visita de 5 centres educatius 
de secundària i universitària. 
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II. Speakers‟Corner 
 
L‟Speakers‟ Corner, a l‟Espai l‟Assemblea es un espai de debat obert per a la 
transformació social que volem oferir al conjunt de la societat. En ell s‟han realitzat 
diferentes activitats, promocionades per la Fundació Cipriano García. 
 
També s‟han realitzat altres activitats per part de diferents àmbits de CCOO de 
Catalunya (Fundació Pau i Solidaritat, CITE, Federació d‟Indústria, Federació de 
Serveis, Federació Pensionistes, Ambit LGTBI, ) 
 
 
II.1. Presentació del llibre 'Movimiento obrero y sindicalismo', de Jean Jaurès 
 

 
En el marc del Maig de la cultura i el treball, el  3 de maig, es va 
fer la presentació del llibre Movimiento obrero y sindicalismo de 
Jean Jaurès de l'editorial Yulca, Pere Gabriel, historiador, 
conversà amb Juan Manuel Tapia, sindicalista, i Albert Company, 
editor.  
 
Va haver un 
diàlec sobre 

el 
pensament 

de Jean 
Jaurès sobre el món del treball i 
el moviment obrer i les 
experiències i la vigència de les 
seves idees en l'actualitat. 
 
 
 
 
 
II.2.  80è aniversari de l'inici de la Guerra d‟Espanya: Presentació de dos llibres 
sobre la Guerra Civil (1936-1939) 
 
 

En el marc del Maig de la Cultura 
i el Treball, el dijous 19 de maig 
del 2016 va tenir lloc a 
l‟Speakers‟ Corner. Espai 
l‟Assemblea en el 80è aniversari 
de l‟inici de la Guerra d‟Espanya 
la la presentació dels llibres de 
l‟historiador José Luis Martín 
Ramos:  La rereguarda en 
guerra. Catalunya 1936-1937 y  
 Territori capital. La Guerra Civil a 
Catalunya, 1937-1939 

 

Va fer la presentació, Carme Cebrián, historiadora. 
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II.3.  Víctimes de l'exili i les fronteres (Portbou, 1939 - mar Egeu, 2016) 

 
En el marc del Maig de la cultura i el treball, la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de 
Catalunya va organitzar una Conversa amb l‟historiador i arxiver, Marià  Hispano,  i 
Miguel Pajares, president de la Comissió Catalana d‟Ajuda al Refugiat, sobre 
les Víctimes de l‟exili i les fronteres (Portbou, 1939 - mar Egeu, 2016). 

La trobada va ser el dijous 26 de maig de 2016 al Speakers‟ Corner. Espai 
l‟Assemblea, a la seu central de CCOO de Catalunya. 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
II.4. Cicle fem pedagogia  
 
 
II.4.1. Presentació del llibre 'Bullying: una falsa salida para los adolescentes' 
 
 
En el marc del Maig de la Cultura i el Treball, vam iniciar el cicle Fem Pedagogia, amb 
la presentació del llibre: Bullying: una falsa salida para los 
adolescentes a l'Speakers' Corner a l'Espai l'Assemblea, el  
dilluns 9 de maig del 2016. 

 
 
A més vam 
conversar 
amb Francesc 
Vilà,  psicoanali
sta, director 
sociosanitari de 
la Fundació 
Cassià Just i coautor; Enric 
Roldán, mestre d'El Casalet i coautor, 
i Dolors Vique, responsable de Política 
Educativa de CCOO de Catalunya. 
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II.4.2. Presentació del llibre: Educar adolescents… sense perdre la calma 
 

Dilluns, 12 de desembre, a l‟Speakers‟ Corner Espai 
l‟Assemblea, seguirem amb el cicle Fem pedagogia va tenir lloc 
la presentació del llibre: Educar adolescents… sense perdre la 
calma 

 
En aquest llibre, Jaume Funes parla de l'univers adolescent: 
l'atracció pel risc, els amors, la necessitat del grup, internet, 
l'escola... Però, sobretot, convida als adults a perdre la por i a 
veure-hi més enllà dels problemes, a no excedir-se en el control, 
a saber escoltar i preguntar i a acompanyar els nois i les noies 
en aquesta etapa de maduració. Aquest llibre ajudarà a pares, 
mares i educadors a compartir la passió de conviure amb 

adolescents i voler continuar educant-los. 
 
Van intervenir: Jaume Funes, autor del llibre, educador i periodista i Dolors 
Vique, responsable de Política Educativa de CCOO de Catalunya. 
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Altres activitats 
 
 
I.  Exposició: La catàstrofe de les guerres. Guerra, víctimes de l'exili, …. 
Refugiats 

 
Amb motiu del 80 Aniversari de la Guerra Civil (1936-
2016, es va realitzar una exposició La catàstrofe de 
les guerres. Guerra,  víctimes de l’exili, ….  
Refugiats, on es mostrà la tragèdia que van patir els 
milers de persones que van haver de creuar les 
fronteres entre Espanya i França al 1939 i la seva 
coincidència amb el que està passant actualment amb 
els milers de persones que fugen de Síria, 
destrossada per la guerra.  
  
L‟exposició formà part del Maig de la cultura i el 
treball, i vas estar del 17 de maig al 3 de juny de 
2016, al vestíbul de la seu central de CCOO de 
Catalunya,   

Després aquesta exposició va tenir una d‟inerrància: 
 
- Ajuntament La Bisbal del Penedès 
(juliol/agost) 
- La Garriga (Fira solidària) 
- Barcelona (Fira Boja El Clot) 

 
 
 
 

 
 
 

II. Projecció del documental 'Corrupció: l'organisme nociu' i col·loqui 

El dijous 2 de juny, va tenir lloc la projecció del documental Corrupció: l'organisme 
nociu a la sala d'actes del local de CCOO de Catalunya a Barcelona.  

Seguidament es va fer  un col·loqui amb la 
participació de:  Joan Carles Gallego, secretari 
general de CCOO de Catalunya,  Carlos Jiménez 
Villarejo, de la 
Prefectura de la 
Fiscalia Especial 
Anticorrupció del 
1995-2003 i  
Albert Sanfeliu i 
Teresa Soler, 
directors del 
documental. 
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III. Exposició: "Els Jocs oblidats. L'Olímpiada Popular del 36" 

 
 
Amb motiu del 80è aniversari de l‟Olimpíada Popular, 
 l,a Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya 
va presentar l‟exposició, realitzada per la Fundació 
l‟Alternativa: "Els jocs oblidats", on es mostra 
l‟Olimpíada Popular que s‟havia de celebrar durant la 
setmana del 19 al 26 de juliol del 1936 a Barcelona i 
que no es va poder celebrar, ja que el dia de la seva 
inauguració va coincidir amb l‟inici de la Guerra Civil. 
 
Es va poder visitar l‟exposició del 8 al 26 de juliol, al 
vestíbul de la seu central de CCOO de Catalunya. 
 
L‟acte d‟inauguració tinguè lloc el divendres 8 de julio. 
Comptàrem amb les intervencions de: Carles 
Santacana, historiador; Adelina Escandell, presidenta 

de la Fundació l‟Alternativa i Montse Delgado, secretària de formació sindical, estudis i 
cultura de CCOO de Catalunya. 
 
 
Aquesta exposició formà part de les 
activitats programades pel Comitè per la 
Com
mem
oraci
ó del 
80è 
anive
rsari 
de 
l‟Oli
mpía
da Popular del 1936, del que formem part.  

 
IV. Visites guiades a l‟Exposició "Això em va passar. De tortures i d‟'impunitats, 
1960-1978" 
 
 
La Fundació Cipriano García va 
organitzar al llarg del mes de 
novembre cinc visites guiades a 
l‟exposició “Això em va pasar. De 
tortures i d‟impunitats. Varen 
participar en aquesta activitat 94 
persones.  
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Col.laboracions amb diferents organitzacions de CCOO de 
Catalunya 
 
 
I.  25 anys de la I Conferència d'Homes i Dones de CCOO de Catalunya. De la 
proporcionalitat a la paritat.  
 
El 3 de març a la Conferència d‟homes i 
dones. “Feminitzant el sindicat”  es va 
realitzar una intervenció de Rosa Sans, 
directora de la Fundació ,   Amb motiu de 
celebració dels 25 anys de la I 
Conferència d'Homes i Dones de CCOO 
de Catalunya, amb el lema "Com fer un 
sindicalisme de i per als homes i les 
dones", que va tenir lloc el 9 de maig de 
1991. 
 
 
 
 
II. Acte 'En defensa de les llibertats i del dret de vaga' 
 

El divendres 4 de març de 2016, a les 11.00 hores, 
CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya va 
organitzar l'acte 'En defensa de les llibertats i del 
dret de vaga'. Amb el lema #VagaNoÉsDelicte , es 
va fer a la sala d‟actes MediaTIC (Barcelona 
Activa) del c/Roc Boronat, 117, de Barcelona. 
 
Hi van intervenir: Eduardo Rojo Torrecilla, 
catedràtic de dret del treball i la seguretat social de 
la UAB, Andrés Pérez Subirana, president de 
l‟Associació Catalana de Juristes Demòcrates, 

Katiana Vicens, representant de CCOO al Comitè Econòmic i Social Europeu. 
Prudencio Colmenero, UGT de Catalunya, Josep M. Àlvarez, secretari general de la 
UGT de Catalunya i Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya. 
 
 
III. Jornada de revistes sindicals: pensar, actuar, comunicar 
 
 
El 16 de març de 2016 es va celebrar  la segona Jornada de revistes sindicals a la 
sala: Espai L'Assemblea amb la col·laboració de 
la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de 
Catalunya. 

Es va debatre en una taula rodona sobre els 
temes: 

“Premsa sindical, instrument per l'acció sindical” 
en la que hi van participar 4 seccions sindicals, el 
secretari d'acció sindical FSC Catalunya,  Raul 
Olmos, secretari acció sindical FSC estatal. Edu 
Allende (aj. Parets), Eugènia Valero (aj. 
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Barcelona ), Ramon González (aj Premià) i Manuel Cobo (Ceva Logistic). Moderarà el 
debat Pepe Ruiz, de la secció sindical de Parcs I Jardins.  

L‟altra taula “Com ens veuen els professionals dels mitjans de comunicació”, amb la 
participació de professionals de 
diferents mitjans de comunicació, va 
ser moderada per Diego 
Martínez delegat de CCOO a RTVE 

 
La cloenda va anar a càrrec 
de Manuel Fages Secretari 
General de la Federació de Serveis 
a la Ciutadania. 
 

 

IV. Debat: Les 3 Xemeneies, símbol de lluita obrera al Barcelonès Nord 

 
El 5 d‟abril, coincidint amb el 43è aniversari de l'assassinat de Manuel Fernández 
Márquez en mans de la policia franquista, CCOO del Barcelonès Nord organitzà una 
xerrada-debat sota el títol: Les 3 Xemeneies, símbol de lluita obrera al Barcelonès 
Nord. Quin és el seu futur? Què proposem des de CCOO? Al local de CCOO de Sant 
Adrià.   

Van intervenir: Alfonso Moya, 
històric sindicalista de CCOO, 
treballador de la construcció a la 
Tèrmica del Besòs; Emili 
Ferrando, historiador del 
territori; Vicenç Tarrats, 
secretari de Política Territorial i 
del Barcelonès de CCOO de 
Catalunya, i Jose Luís Muñoz, 
representant de la Plataforma 
per la Conservació de les 3 
Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.  Ho presentà Loli Murillo, de la Secció Sindical de 
CCOO a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.  

 
V. Exposició: 85è aniversari de la II República Espanyola 
 

 
La Fundació Cipriano Garcia - CCOO de Catalunya, juntament 
amb la Secretaria de Política Territorial i del Barcelonès de 
CCOO, ha organitzat una exposició commemorativa dels 85 
anys de la proclamació de la II República Espanyola, sota el 
títol:  “República, memòria històrica, valors de futur”. 

L‟exposició estarà instal·lada del 14 al 21 d‟abril del 2016, de 9 
h a 14 h i de 16 h a 19 h, al vestíbul de la seu central de 
CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16 (Barcelona). 
 



 19 

VI. Model sindicals europeus: Model anglosaxó. La diversitat. Feblesa o 
fortalesa? 

La Fundació Cipriano García 
conjuntament amb la Secretaria 
d‟Internacional, Migracions i 
Cooperació van organitzar una sèrie 
de debats entorn dels models 
sindicals europeus. El darrer d‟ells va 
tenir lloc el 28 d‟abril dedicat al model 
anglosaxó sota el títol: "La diversitat. 
Feblesa o fortalesa?". 

Van intervenir a: Richard Hyman, professor emèrit de relacions laborals de la London 
School of Economics i editor de la European Journal of Industrial Relations, sobre "El 
model sindical anglosaxó" iRebecca Gumbell-McCormick, professora titular del 
Departament de Gestió de la Universitat de Londres, a Birkbeck, sobre "Els models 
sindicals. De la crisi a la renovació!". Van introduir la conferència Montserrat Delgado, 
secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura de CCOO de Catalunya, i Ricard 
Bellera, secretari d‟Internacional, Migracions i Cooperació. 

La cloenda va anar a càrrec de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de 
Catalunya. 

 

VII. Col·laboració en l‟estrena del curtmetratge „Ni doblegats ni domesticats' 
 
 

El projecte de curtmetratge documental Ni doblegats ni domesticats, promogut per les 
federacions d'Indústria i 
Agroalimentària, va ser 
presentat el 29 d'abril, a la 
sala d'actes de CCOO de 
Catalunya. Presentà l'acte 
Miguel Ángel Domínguez, 
secretari general de la 
Federació Agroalimentària. 
Un cop finalitzada la 
projecció, s'obri un col·loqui-
cinef
òrum 
amb 

la participació de Pol Fuentes, director del projecte; Javier 
Pacheco, secretari general de CCOO d'Indústria; Joan Carles 
Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, i Esther 
Sánchez, doctora em Dret i màster en Dret del Treball. 
 
 
L'estrena del documental s'emmarca en els actes de la 
setmana cultural de CCOO, al voltant del 1r de Maig.  
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VIII.  18a Mostra de Cuines Obreres 
 
 
En el marc del Maig de la Cultura i el Treball, el Centre de Formació de Persones 
Adultes Manuel Sacristán i el Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya van organitzar 
la 18a Mostra de Cuines Obreres, que va tenir lloc el 5 de maig del 2016 a la sala 11 
de l'edifici de CCOO de Catalunya. La temàtica d‟aquest any va ser: “La cuina per 
compartir i acollir”. 
 
 .  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Acte de lliurament dels Premis de Poesia Martí i Pol i José M. Valverde –  
Homenatge a Miquel Martí i Pol 
 
 
L‟acte de lliurament dels premis de poesia Martí i Pol, en llengua catalana, i José M.ª 

Valverde, en llengua 
castellana, tinguè lloc el 
divendres  6 de maig del 
2016, a les 13 hores, a 
l'Speakers's Corner. Espai 
 L'Assemblea. Seu de CCOO 
de Catalunya.  

 
L'acte comptà amb la 
col.laboració de Maria 
Hispano, Manel Vilaseca, 
Pau i Gabriel, Pharos que va 
presentar: Perifèries 
poètiques. Acusació de 
Jaime Gil de Biedma. Contra l'oblid. A plena veu, la poesia en fàbrica 
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X. 40 anys de la tancada de les dones dels treballadors de Motor Ibérica 
 
Coincidint amb els 40 anys de la tancada a l‟església de Sant Andreu del Palomar, el 
21 de maig, es va fer un acte reivindicatiu d‟homenatge a les dones i fills dels 
treballadors de Motor Ibérica que es van tancar a l‟església en recolzament d'aquesta 
vaga històrica en la que els treballadors 
varen ser violentament desallotjats per la 
policia. 
 
L‟acte, convocat per l‟Agrupació de 
Jubilats de CCOO de Nissan, va tenir 
lloc  als jardins que hi ha al costat de 
l‟església de Sant Andreu del 
Palomar, plaça Orfila de Barcelona. 
 
 
 
 
XI.  Conferència i presentació del llibre "Sindicats en la crisi de l'euro" 
 

 
Col.laboració amb la secretaria internacional, cooperación i 
migracions de CCOO per la celebració l‟1 de Juny, a la seu 
central de CCOO de Catalunyad‟ una jornada de conferències i 
la presentació del llibre Sindicats en la crisi de l'euro, de 
Frank Bsirske, president del sindicat Ver.di, i Klaus Busch, de 
la Universitat d'Osnabrück i conseller d'Assumptes Europeus del 
sindicat Ver.di. 
 
En la inauguració hi van intervenir: Montse Delgado, de CCOO 
de Catalunya; Laura Pelay, de la UGT de Catalunya, i Gero 
Maass, de Friedrich Ebert Stiftung, oficines de Madrid. Va 

moderar Francesc Trillas, de la Fundació Rafael Campalans. 
 

 
XII.  El darrer passatge. Les últimes hores de la vida a l'exili de Walter Benjamin a 
Portbou 
 
La Secretaria de Cultura i la Federació de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya 
van organitzar una sortida a Portbou, el 4 de juny, 
per tal de recordar Walter Benjamin i totes les 
persones que van haver de fugir de la barbàrie. 
 
Es va realitzar  una ruta guiada pel centre de 
Portbou, en concret pel que va ser l‟últim 
recorregut que va fer Walter Benjamin abans de 
morir, amb col·laboració amb el Museu Memorial 
de l‟Exili de Portbou. 
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XIII. Dictadures i impunitat. Guatemala: arxius i drets humans 
 
El dia 9 de juny se celebrà arreu del món, des de l‟any 2007, el Dia Internacional dels 
Arxius. L'Assemblea General del Consell Internacional 
d'Arxius (ICA/CIA) va optar per aquesta data perquè el 9 de 
juny del 1948 es va crear l‟esmenat consell sota els 
auspicis de la UNESCO. 

La Fundació 
Cipriano García, 
l‟Arxiu Històric i 
la Fundació Pau 
i Solidaritat de 
CCOO de 
Catalunya, amb 
la col·laboració  

d'Arxivers 
sense Fronteres, es  sumen a aquesta 
commemoració i  han organitzat una 
trobada on es debatrà sobre Dictadures i 
impunitat. Guatemala: arxius i drets 

humans. 

Hi van intervenir: Fina Solà, arxivera i 
membre fundadora d'Arxivers sense 
Fronteres, coordinadora del Projecte de 
recuperació del Archivo Histórico de la 
Policía Nacional de Guatemala. 
Procuradoría de los Derechos Humanos 
i Michela Albarello, directora de la Fundació 
Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya. 
 
 
 
 
XIV.  25a Escola d'Estiu de CCOO de Catalunya 
 
Col·laboració en la realització de l‟Escola 
d‟Estiu de CCOO de Catalunya: “Treball 
amb drets, vida digna. Una mirada sobre 
la precarietat” a Vic els 6 i 7 de juliol. 
Reflexionarem sobre l'accés als drets 
laborals i socials des del treball, sobre la 
relació entre ambdós i com de fràgils es 
troben les vides quan es degrada 
l'ocupació. 
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XV. Celebració dels 40 anys de l‟Assemblea de Barcelona 
 
 
L‟11 de juliol se celebrà a Barcelona 
el 40è aniversari de l‟Assemblea de 
Barcelona de CCOO. 
 
Per aquest motiu, l‟actual Consejo 
Confederal de CCOO d‟Espanya es 
va reunir a l‟Església de Sant Medir el 
matí del dia 11 de juliol per recordar 
aquella històrica assemblea i també 
per convocar l‟11è Congrés del 
sindicat, que s‟ha de celebrar el juny 
del 2017. En el marc de la 
convocatòria es va fer també un 
homenatge a Cipriano García, sota la 

placa que porta el seu nom i 
que és al costat de 
l‟església.  
 
A la tarda va tenir lloc, a 
l‟espai de Can Fabra de 
Barcelona, un acte 
commemoratiu per recuperar 
la memòria col·lectiva i el 
paper de desenes de milers 
d‟homes i dones que van 
contribuir a la recuperació de 
la democràcia i a la 
consolidació de Comissions 

Obreres com l‟organització social més important del país. 
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XVI. Projecció del documental: España en dos trincheras. La Guerra Civil en 
color 
 
 
La Fundació Cipriano García i 
la Federació d'educació de 
CCOO de Catalunya han 
organitzat la Projecció del 
documental: "España en dos 
trincheras. La Guerra Civil en 
color", comptarem amb la 
presència de Manel Lucas, 
guionista del documental, 
amb qui varem conversar, de 
l‟esforç tècnic i creatiu per 
posar color, del rigor 
documental i del seu 
pedagògic. 
 
La projeccció va tenir lloc el 13 de desembre a la sala d‟actes del sindicat. 
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Col.laboracions amb diferents entitats 
 

 I. Moviment obrer i emigració. Homenatge a Cipriano García 

 
El 19 de gener de 2016 varem celebrar al 
Centre Cultural Blanquerna de Madrid, una 
conferencia organitzada per Amesde en 
homenatge a Cipriano García, Moviment obrer i 
emigració, amb la participació de Rosa Sans, 
directora de la Fundació Cipriano García – 
CCOO de Catalunya.   

 
 
 
 
II. Homenatge a Marcelino Camacho.Presentació del llibre: 'Confieso que he 
luchado' 

 
El 21de gener de 2016,  va tenir lloc la presentació del 
llibre Confieso que he luchado, una nova edició de les 
memòries de Marcelino Camacho amb motiu del cinquè 
aniversari de la seva mort, produïda el 29 d‟octubre del 2010. 
 
Hi van intervenir Gloria Aguilar, responsable de Movimiento 
Republicano y Memoria Democrática, del PCE; Joan Carles 
Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya; Albert 
Miralles, secretari general del PSUC Viu, i Yenia Camacho, 
filla de Marcelino Camacho. Amb l‟actuació musical de Lucía 
Sócam. 
 

L‟acte, va ser organitzat per per  Atrapasueños, CCOO de Catalunya i PSUC Viu, es 
va celebrar a la sala d‟actes de la seu central de CCOO de Catalunya. 
 
 
 
III. Curs sobre la  Dictadura franquista i transició democràtica. 50 anys de la 
caputxinada 
 
En el marc de la col·laboració de la Fundació 
Cipriano García i la Universitat Autònoma de 
Barcelona,  es va organitzar  a la Facutat de Dret, 
l‟assignatura  de lliure elecció: Dictadura franquista 
i transició democràtica. 50 anys de la caputxinada. 
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IV. 14 d'abril: 85è aniversari de la proclamació de la II República i homenatge a 
Maria Salvo 
 
 
El Grup Promotor per al Futur 
Monument Presó de Dones de les 
Corts, del que forma part la 
Fundació Cipriano García – 
CCOO de Catalunya vam realitzar 
un  homenatge a l‟expresa política 
Maria Salvo Iborra el  14 
d‟abril durant la commemoració 
del 85è aniversari de la 
proclamació de la II República. 
 
L‟activita va ser un recorregut de 
les diferents senyals 
commemoratives de  la presó al barri amb breus parlaments de representants de la 
societat civil i serà precedida per una explicació sobre la història d‟aquest espai de 
repressió franquista. 
 
 
 
V. Festa reivindicativa per recuperar l‟Espai de la Model 
 

 
El diumenge, 29 de maig, de 12 a 14 hores, a l'espai 
alliberat de la presó, entre els carrers Rosselló i 
Entença, es va celebrar una festa reivindicativa per 
recuperar per la ciutat l‟espai que ocupa la presó Model. 
A l‟hora de guanyar un solar com aquest, convergeixen 
tres dinàmiques reivindicatives: la necessitat d‟una gran 
zona verda per a una part de la ciutat tan edificada i 
densament habitada; afrontar algunes de les 
mancances en equipaments i serveis diversos, i 
recuperar la memòria del que ha significat la presó 
Model. 

 
Hi va haver activitats artístiques, 
reivindicacions ciutadanes i 
vermut. 
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VI. Presentació del llibre 'Cultura clandestina. Los intelectuales del PSUC bajo el 
franquismo de Giaime Pala' 

 
 
Presentació del llibre, Cultura clandestina. Los 
intelectuales del PSUC bajo el franquismo, el 3 de juny a 
la Llibreria Taifa de Barcelona. 
 
Hi van intervenir Angel Duarte, catedràtic d'història 
contemporània de la UdG, José Luis Martín Ramos, 
catedràtic d'història contemporània de la UAB i l'autor del 
llibre, Giaime Pala. 
 
L'acte va estar organitzat per EspaiMarx, ACIM, amb la 
col·laboracio de la Fundació Cipriano García, Llibres Taifa i 
Editorial Comares. 

 
 
 
VII.  Actes de commemoració del 80è aniversari de l'Olimpíada Popular 
 
La Fundació Cipriano 
García participà en el  
Comitè per la 
commemoració del 80è 
aniversari de l'Olimpíada 
Popular del 1936, amb la 
col·laboració del Memorial 
Democràtic i amb el 
Comissionat de Memòria de 
l'Ajuntament de Barcelona 
organitzà una sèrie 
d'activitats per  recordar 
aquest esdeveniment. 
 
El diumenge 17 de juliol es van rebre els ciclistes del Club Clarion que vénen des de 
Londres a la plaça Catalunya. 
 
El 19 de juliol va tenir lloc un acte a l'Estadi Olímpic Lluís Companys consistent en un 
recorregut per l'Estadi Olímpic, una visita a l'exposició dedicada a l'Olimpíada Popular, 
i un diàleg entre el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, i l'historiador 
Xavier Pujades.  

 
El mateix dia per la tarda es va 
inaugurar l'escultura fotogràfica "80 
anys Olimpíada Popular a la pl. de 
Catalunya, Portal de l'Angel de 
Barcelona. 
 
Aquests actes s'emmarquen en el 
conjunt d'activitats que es realitzen en 
memòria de l'inici de la Guerra Civil, que 
van tenir lloc el 18 i 19 de juliol.   
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VIII. Participació a la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) 
 

La dotzena edició  de la 
Universitat Progressista d‟Estiu 
de Catalunya (UPEC) es va 
celebrar els dies 29, 30 de juny 
i 1 de juliol a la Sala de 
Brigades Internacionals d‟UGT 
de Catalunya (rambla Santa 
Mònica, 10, Barcelona), amb el 
lema "Entre les places i els 
palaus". 
 
Alguns dels ponents van ser, 
entre d‟altres: Teresa Crespo, Dani Raventós, Juli Fernàndez, Joan Carles Gallego, 
Camil Ros, Xavier Domènech, Dolors Sabater, Borja de Riquer, Montserrat Duch, 
Javier Pérez Royo, Vicenç Navarro, Miquel Iceta, Anna Gabriel, Daniel Raventós o 
Oriol Junqueras,  
 
 
IX. 11 de setembre de 2016: homenatge de Barcelona a Salvador Allende 

 
 
El diumenge 11 de setembre, com anualment, des de fa anys, es 
va organitzar un homenatge en memòria de la persona i el llegat 
històric de Salvador Allende, president de Xile des de l‟any 1970 
fins al 1973. 

Començà l‟acte amb la lectura del manifest d'aquest any. A 

continuació parlarà Leo Lamich Betancourt represaliat per la 

dictadura xilena i activista social, es reproduí l'últim discurs 

d'Allende en el Palau de la Moneda, es va fer una ofrena floral i, 

per acabar, va sonar la cançó de Venceremos.Després de 

l'homenatge, hi va haver un piscolabis. 

 

 

X. Actes reivindicatius: Fem nostre l'espai de La Model 

 

 

Amb motiu de la festa major de l‟Esquerra de l‟Eixample, per al diumenge 2 d‟octubre 

la plataforma ciutadana "Fem nostre l'espai 

de La Model" va organitzar, als jardins de La 

Model, una sèrie d‟actes reivindicatius sobre 

la presó, amb activitats familiars i concerts. 

  

També va tenir lloc una taula rodona el 

dimecres 5 d‟octubre, a les 19 h, sobre “La 

història de La Model i la reivindicació del seu 

trasllat”, al Centre Cultural Teresa Pàmies. 

 

A la Taula Rodona van participar: Xavier Riu 

Presentació de la Plataforma i resum de la situació actual Toni Colomina (President 
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AVVEE) Antecedents en el barri de l'Esquerra de l'Eixample de la lluita perquè la presó 

marxi Enric Pubill (president de l'Associació d'ex-presos polítics) Vivències de la presó 

franquista Manuel Rodríguez (CNT i participa ara al projecte de Can Batlló) Vivències 

de la presó de l'època democràtica Núria Ricard (de la UB) Art i espai públic en les 

reivindicacions ciutadanes sobre la Model Gabriel Gómez (Associació "Hèlios 

Gómez"). 

 

 

XI. Segon Congrés d'Història del PSUC: 1936-2016 

 

Els dies 6, 7 i 8 d‟octubre de 2016, al Museu d‟Història de Catalunya va tenir lloc el 

segon congrés d‟història del PSUC, amb 

motiu del 80 anys de la seva fundació, un 

partit fonamental en la història de les 

classes treballadores i populars i en la del 

nostre país. Ho fou durant el anys de la 

guerra civil i, més endavant, en la lluita 

contra la  dictadura franquista; 

protagonista, també, de la transició. Amb 

motiu d‟aquest aniversari el Grup d‟Estudis 

República i Democràcia (GERD) de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, 

juntament amb l‟Associació Catalana 

d‟Investigacions Marxistes i la Fundació Nous Horitzons, amb la col.laboració de la 

Fundació Cipriano García. 

 

 

XII. Commemoració del 107è aniversari de l'afusellament de Ferrer i Guàrdia.  
 

Un any més, el 13 d'octubre a Montjuïc, 
la Fundació Cipriano García i CCOO de 
Catalunya han participat en l'homenatge 
a Francesc Ferrer i Guàrdia, pedagog i 
fundador de l'Escola Moderna, que va 
ser afusellat al 1919, ara fa 107 anys. 
 
Per a aquesta edició, el parlament ha 
anat a càrrec d'Andreu Francisco, 
alcalde d'Alella,   Per part de CCOO de 
Catalunya, han assistit a l‟acte Montse 
Delgado, secretaria de Formació 
Sindical,  Estudis i Cultura; Lluís Filellla, 
síndic de l‟Afiliat, i Manel Pulido, 
secretari general de la Federació 
d'Educació de CCOO de Catalunya.   
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XIII. SEAT: Homenatge a la memòria d'Antonio Ruiz Villalba i Inauguració del 
carrer d'Antonio Ruiz Villalba 
 
El dimarts, 18 d'octubre, va tenir lloc 
l'homenatge a la memòria d‟Antonio Ruiz 
Villalba, treballador de la Seat, que va 
caure mortalment ferit pels trets de la 
policia franquista durant l‟ocupació de la 
fàbrica en defensa dels drets sindicals i 
la dignitat i la llibertat de la classe obrera.  
 
A les 12 hores hi va haver l'ofrena floral 
davant la placa commemorativa al 
recinte dels aparcaments de Seat a la 
Zona Franca de Barcelona, al 
carrer d'Antonio Ruiz Villalba, número 51, 
al costat de Catalunya Wagen Seat, i a les 13 hores, s'inaugurà el passatge Ruiz 

Villalba, jardins de l'Arboleda, darrere 
de l'escola Seat. 

 

Aquest acte està organitzat pel 
Memorial Democràtic dels 
treballadors de Seat i l'Ajuntament de 
Barcelona. Districte Sants-Montjuïc   
 
 
 

XIV.  Exposició de la memòria democràtica (1939-1976). Sabadell 1976. La vaga 
general 

 
En el marc de la commemoració de la vaga 
general del 1976 de Sabadell,  l'exposició de 
la memòria democràtica (1939-1976) de la 
Fundació Cipriano García - CCOO de 
Catalunya es va exposar  al centre cívic de 
Sant Oleguer del 18 al 30 d'octubre,  
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XV. Actes commemoració 78è Aniversari del Comiat de les Brigades 
Internacionals 
 
L'Associació d'Amics de 
les Brigades 
Internacionals de 
Catalunya i l'Associació 
Catalana d'Expresos 
Polítics del 
Franquisme, amb la 
col·laboració del 
Memorial Democràtic i 
l'Ajuntament de 
Barcelona, han organitzat 

un homenatge a les Brigades 
Internacionals, en commemoració del 
78è aniversari del seu comiat.  
 
L'acte va tenir lloc el dissabte 22 
d‟octubre, al Monument a les Brigades 
Internacionals (boca nord del Túnel de la 
Rovira, Barcelona). Durant l'homenatge, 
es realitzà una ofrena floral i els 
cantautors Sergi Dantí, Enric Hernàez i 
Jordi Montáñez van interpretar diverses 

cançons. També es van llegir unes paraules de la Pasionaria.  
 
Hi van participar Eduard Amouroux, membre de l'Associació Catalana d'Expresos 
Polítics; Carles Santacana, professor d'història contemporània de la Universitat de 
Barcelona, que parlà de l'Olimpíada Popular; Plàcid Garcia-Planas, director del 
Memorial Democràtic, i altres representants institucionals. 
  
 
 
XVI.  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. 
 
Aquest nou postgrau consta de 30 crèdits, 24 teòrics i 6 de treball final, amb un total 
de 180 hores de docència. Les sessions presencials es desenvoluparan del 17 de 
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febrer fins el 27 de novembre de 
2017. El 28 de febrer de 2018 és 
la data límit de lliurament del 
treball final. Les classes seran en 
sessions de dilluns i divendres de 
16.30 a 21 hores, i s‟impartirà a 
la seu de la Fundació Cipriano 
Garcia de CCOO de Catalunya a 
Via Laietana, 16 4a planta de 
Barcelona. 
 
La formació adquirida aportarà un 
bagatge cultural important que ha 
de facilitar la integració i la 
promoció laboral dels estudiants 
d'aquesta Diplomatura de 
postgrau en feines als àmbits 
institucional, social, polític i del 
tercer sector. 
 
Aquesta formació compta amb 
beques de la UAB i de les dues 
Fundacions que col·laborem. 
 
Posar en marxa el postgrau ha 
significat la culminació d‟un 
procés de treball conjunt entre les 
dues fundacions i la facultat de 
ciències polítiques de la UAB, i 

que per part de la Fundació ha comportat un treball de col·laboració amb formació 
sindical. 
 
 
XVII.  Acte Homenatge a les persones afusellades al Camp de la Bota 
 

El 27 de novembre varem 
participar en l‟acte d‟homenatge 
a les persones afusellades al 
Camp de la Bota pel franquisme, 
amb el conjunt d‟entitats 
memorialistes, l‟Ajuntament de 
Barcelona i el Memorial 
democràtic. 
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XVIII. Xerrada. El poder a l'empresa. El contracte únic 

La Fundació Cipriano Garcia i la Fundació Nous Horitzons van 
organitzar una xerrada pública sobre El poder a l'empresa. El 
contracte únic amb Miquel Falguera, magistrat del Social del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el dimecres 14 de 
desembre a Mataró. 

  

 

 

 

 

XIX. Setze organitzacions reclamen que es jutgin els crims franquistes comesos 
a Barcelona 

 

El 2 de desembre 16 organitzacions demanen a 
l'Ajuntament de Barcelona que interposi una 
querella criminal perquè s'investigui, jutgi i 
condemni els responsables directes i indirectes 
dels crims del franquisme. 
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Gestió i comunicació 
 
 
I.  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 comptes auditats del 2014 i 2015. 
 
 
II. 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 16 del 
Lluita Obrera digital (Números 235, 
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 
246, 247, 248, 249, 250, 256, 257) 
 

 
 
 
 
 
 
També activitats de la Fundació han estat recollides a l’edició 
especióal de Serveis a la ciutadania en els materials de debat del 
III congrés federal  
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IV. 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 2016 han estat 
13.869.  
 
 
 
 
 

 
 
V. Activitats a les Xarxes socials 
  

Presencia a Facebook amb el perfil de la Fundació, 
amb 1.301 seguidors. En els que situem les 
activitats que realitza la Fundació. S‟han situat  50 
entrades. Amb una „alcance‟ de 26.755. La 
publicació que ha tingut més impacte ha estat la 
exposició sobre la República amb 2066 „d‟alcance‟.  
 

 
 
 

 
El perfil de la Fundació de twitter creat al 2013 té 
en aquests moments 852 seguidors.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


