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Arxiu Històric 

 

Activitats arxivístiques 

 
Descripció, indexació i catalogació dels fons documentals 
 
Durant el 2018 s'han descrit, indexat i catalogat els fons personals següents: 
 
- Incorporacions als fons d'Antoni Luchetti Farré i Alfredo Clemente Conte, dels quals 
una part s'havien fet l'any 2017. 
 
- Fons Rafael Senra Biedma 
  
  

Recollida de fons i col·leccions 
  
El 2018 han ingressat a l'arxiu els següents fons personals i d'estructures sindicals: 
  
Michel Guisset 
SSE CCOO Delphi 
Carles Périz Tomàs 
Pau Verrié Ainaud 
M. Paz González 

  
  
Catalogació bibliogràfica 
  
S'han incorporat a la biblioteca un total de 84 nous títols 
  

  
Atenció als usuaris 
  
S'han obert durant el 2018 un total de 16 fitxes de nous usuaris i s'ha atès un total de 
235 consultes, tant presencials, com telefòniques o per correu electrònic. 

 

 

 

 

 

 



Activitats de difusió 

 

Publicació Materials d’Història de l’Arxiu 

Publicació del número 7 de la Col·lecció Materials 

d’Història de l’Arxiu: Millorant la qualitat i les condicions de 

treball a l’educació de Lluís Filella, Quim Fornés i Jordi 

Mayol realitzada amb la col·laboració de la Federació 

d’Educació i la Federació de Pensionistes i Jubilats de 

CCOO de Catalunya 

 

Aquesta publicació va ser 

presentada el 31 de maig, a la 

sala d’actes de CCOO en el 

marc de les activitats 

organitzades per commemorar amb motiu dels 40 anys de la creació de Federació 

d’Educació de CCOO de Catalunya, amb la participació de Manel Pulido, secretari 

general; Rosa Sans, directora de la Fundació i Quim Fornés, autor. A l’acte assistiren 

més d’un centenar de persones. 

 

Jornada Portes obertes. Dia Internacional dels Arxius 

En el marc del Dia Internacional dels Arxius 2018, l'Arxiu Històric de CCOO de 

Catalunya va presentar els seus dos grans instruments de consulta per a la recerca 

d'informació:  

.       KOBLI (biblioteca.ccoo.cat), on 

localitzar totes les publicacions disponibles a 

l'arxiu, llibres i premsa.  

·         ATOM (atom.ccoo.cat), el catàleg dels 

fons dipositats a l'arxiu i descrits fins avui. 

Durant el dia 8 de juny,  va haver 

demostracions guiades d'aquests instruments  en el nou espai tècnic de l'arxiu (planta 

6, Biblioteca Ceres), en les que varen participar 14 persones. 



Historia i Memòria 

Activitats d’història i memòria 

 
Celebració del Centenari del naixement de Marcelino Camacho 
 

El 2018 se celebrà el centenari del naixement de Marcelino Camacho (21 de gener de 
1918 - 29 d’octubre de 2010).  
 
Es va realitzar un homenatge el 7 de febrer, en el marc de 
l'assemblea de delegats i delegades de CCOO de Catalunya, 
celebrada al Pavelló Marina Besòs de Sant Adrià de Besòs, 
amb la projecció d’un documental realitzat amb la secretaria de 
comunicació de CCOO de Catalunya. A l’assemblea hi 
participaren més d’un miler de persones. 
 
El 20 de maig es va organitzat un acte d'homenatge a 
Marcelino Camacho al Teatre municipal de Blanes. L’acte va 
comptà amb l'assistència de l'alcalde de Blanes, Mario Ros; del 
secretari general de CCOO de les Comarques Gironines, 
Bartomeu Compte, i de la filla del mateix Camacho, Yenia 
Camacho. L’acte va comptar amb unes 200 persones. 
 

 

Congrés de Cultura Catalana: el paper de la classe treballadora en la lluita 

per les llibertats nacionals 

El 21 de desembre del 1975 es va fer la 

presentació dels treballs preparatoris del 

Congrés de Cultura Catalana al Parc de les 

Aigües de Cornellà de Llobregat. 

Per fer memòria i dotar de significat històric 

aquest fet, vam organitzar, el 19 de març a 

l’Àgora del Museu de les Aigües de Cornellà de 

Llobregat una exposició i  una conferència – 

debat que va anar a càrrec d’Ignasi Riera, 

escriptor i periodista i presentat per Conxita Sánchez, presidenta del Centre d’Estudis 

Comarcals del Baix Llobregat. L’acte va ser clausurat per Josep M. Romero, secretari 

general de CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia – Garraf.  

A l’acte hi participaren 100 persones i varem comptar amb la col.laboració del Centre 

d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i del Memorial Democràtic. 

 

 



Que no s’apagui la llum d’Elna. Diàlegs  

 

El 17 d’abril, amb motiu de la 

inauguració de l’exposició La 

maternitat d’Elna  s’inicià un diàleg 

en el que van intervenir  Nicolàs 

García, ex alcalde d’Elna i promotor 

del memorial), que farà una 

explicació del procés de constitució 

del Memorial, el present i el futur 

i Michela Albarello, secretària 

d’Internacional de CCOO de 

Catalunya, en el que es va situà el 

tema des de la intervenció de les 

dones, l’ajuda mútua i la solidaritat 

per tirar endavant aquell projecte. 

En finalitzar, Esteve Bosch, de la Federació de Sanitat, farà un recital de poemes 

relacionats amb l’èxode republicà. 

A l’acte que va tenir lloc a l’espai L’Assemblea, intervingueren 60 persones. 

 

'El Jove Karl Marx': cinema i debat 

En el bicentenari del naixement de Karl Marx i en el 

marc del Maig de la cultura i el treball, el dissabte 5 

de maig es dedicà, al Born (Sala Moragues) una 

sessió matinal per recordar l'efemèride amb la 

pel·lícula El Jove Karl Marx, en la qual el director 

haitià Raoul Peck recrea la seva joventut. 

L'acte començà, amb la interpretació de La 

Internacional a càrrec de Fèlix Bosch. I va ser 

presentat per Laura Rozalén, jove marxista de menys 

de trenta anys, i Andreu Mayayo, catedràtic d'història 

contemporà

nia. 

L'acte 

organitzat 

per  la Fundació Cipriano García de CCOO 

de Catalunya i  El Born Centre de Cultura i 

Memòria va comptar amb 120 espectadors. 



La vaga del 14-D, ahir i avui 

 

Han passat trenta anys de la vaga general del 14 de 

desembre de 1988 que va paralitzar el país, i va constituir 

una expressió de malestar de la majoria de la ciutadania. 

Convocada "pel gir social" i contra els "contractes 

escombraria", feu possible la unitat d'acció entre les dues 

grans centrals sindicals CCOO i UGT, sota el lema "Junts 

podem", que va consolidar un model de concertació social 

que va portar importants millores per a la classe 

treballadora. Des de llavors s'han produït nombrosos 

canvis econòmics, polítics, socials i culturals, però també 

hi ha aspectes semblants. 

 

Per tractar sobre la vaga del 14-D, ahir i avui, es va organitzar un acte el dimarts, 11 

de desembre a la sala d'actes 

de CCOO de Catalunya, amb 

les intervencions de José Luis 

López Bulla, secretari general 

de CCOO de Catalunya del 

1976 al 1995; Cristina Torre, 

secretària d’Acció Sindical de 

CCOO de Catalunya, i Javier 

Pacheco, secretari general de 

CCOO de Catalunya. 

Presentà l'acte,  Irene Ortiz, 

coordinadora d’Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya.  Hi varen participar 150 

persones. 

 
 

Presentació del vídeo Guerres, Persones refugiades i solidaritat 
 

 

El 18 de desembre vàrem 

presentar a Can Jonch, Centre 

de Cultura per la Pau de 

Granollers el vídeo realitzat com 

a material complementari de 

l’exposició Guerres i, persones 

refugiades i solidaritat i la 

Maternitat d’Elna. 

Va comptar comptarà amb la 

intervenció de Quim Fornés, 

secretari cultura i cooperació de la Unió Intercomarcal Vormaros de CCOO, Rudi 



Benza, regidor de Civisme i Convivència, Participació Ciutadana i Barris, Nova 

Ciutadania i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers, Rosa Sans, Directora 

de la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya i Lalo Plata, Secretari General 

de la Unió Intercomarcal Vormaros de CCOO de Catalunya.  

 

Aquesta activitat es realitza amb el suport de l'Ajuntament de Granollers i van assistir 

20 persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornades i debats 

 

Les esquerres al sud d'Europa. 1968 -1982. Debat + cinefòrum 

 

El 19 d’abril va tenir lloc una Jornada de debat més 

cinefòrum, prenent com a punt de partida el llibre En 

el laberinto. Las izquierdas del sur de Europa (1968-

1982), on s’analitzà les interpretacions de les 

trajectòries de les formacions polítiques d’esquerra 

als diferents països del sud d’Europa durant els anys 

70 del segle XX. 

Van participar a la taula Mariona Petit, delegada del 

SDEUB de la Facultat de Ciències el curs 

67/68; Joan Antoni González Serret, productor de 

cinema; Andreu Mayayo i Javier Tébar (editors del 

llibre). 

 

La jornada es va tancar amb tancarà amb la projecció del documental "Spagna 

'68", d’Helena Lumbreras (28', 1968), seguida de debat. Rodada en secret entre 

Madrid i Barcelona, la pel·lícula dibuixa la situació política d'Espanya el 1968, a través 

de les anàlisis i testimonis dels protagonistes de la lluita antifranquista: les comissions 

dels treballadors, el moviment estudiantil, els sacerdots i els treballadors. 

 

L'acte es celebrà a l'Aula Ramon i 

Cajal de l'edifici històric de la 

Universitat de Barcelona i va comptar 

amb la inscripció de 85 persones. 

El programa va ser co-organitzat per 

l’Observatori Europeu de Memòries 

(EUROM) de, amb la col·laboració de 

l' Ateneu Memòria Popular i del  

Archivio Audiovisivo del Movimento 

Operaio e Democratico (AAMOD) 

 

 

 



Jornada Internacional: "Restes i rastres: memòries obreres, patrimoni i 

nous usos socials dels espais industrials" 

 

El fenomen de desindustrialització sofert en algunes conurbacions europees ha 

comportat una transformació dels espais i arquitectures industrials en centres 

d’expressió de diferents realitats 

econòmiques, socials i culturals.  

Per debatre sobre les diferents formes 

de resignificació dels antics centres 

fabrils, vam organitzar el 19 d’octubre 

una jornada internacional a l’Espai 

Bota de la Fàbrica de Creació Fabra i 

Coats de Barcelona on vàrem 

analitzar quines restes i quins rastres 

de la memòria obrera i industrial 

romanen en alguns espais. 

Van inaugurar la jornada Joan Roca, 

director del Museu d’Història de Barcelona i Toni Mora, secretari de Política Territorial, 

Acció Social, Barcelonès i migracions de CCOO de Catalunya. 

La Jornada estava dirigida a les persones interessades per la memòria i el patrimoni, 

així com a alumnes de grau d’història de la Universitat. 

La jornada s’estructurà en dues sessions, de matí i tarda. La assistència a la Jornada 

va comptar amb 55 assistents a la sessió del matí i 68 persones a la sessió de la 

tarda. 

La sessió del matí amb diferents ponències d’especialistes que ens situaren diferents 

exemples d’intervencions en espais i arquitectures industrials de diferents ciutats 

europees.  

La ponència inicial: “La Barcelona 

del treball: passat i present, 

realitzada per Javier Tébar  va 

explicar la Barcelona fabril, el 

significat del treball i de la memòria 

obrera.  

Els ponents ens van apropar a 

diferents intervencions realitzades. 

La primera ponència es presentà 

com s’ha actuat a la ciutat de 

Bochum a Alemanya, amb la 



ponència “¿Dónde están los espacios industriales?” realitzada per Manfred Wannöffel 

de la Ruhr-Universitat Bochum. 

La segona ponencia “Il quartiere operaio  de Sesto San Giovanni: il pollisse e la 

ruggine” va corre a càrrec de Sara Zanisi de la Fondazione ISEC (Instituto per la Storia 

dell’Età Contemporanea) de Milà. 

Rafael Ruzafa de la Universitat del País Basc, es qüestiona l’actuació que s’ha 

realitzat a Bilbao amb la ponència: “El gran Bilbao:una museografia de la 

desindustrialització?.  

La darrera ponència dels experts tractar sobre les diferents intervencions que han 

tingut lloc a la conca minera d’Astúries, a 

càrrec de Rubén Vega de la Universitat 

d’Oviedo amb la ponència “Astúries, el 

reflex del passat industrial en la creació 

cultural”. 

La segona sessió que es desenvolupà a la 

tarda a través de dues taules de debat amb 

persones involucrades en aquests 

processos de memòria i de transformació 

dels espais a la ciutat de Barcelona.  

La primera taula analitzàrem la iniciativa i els projectes dels grups de memòria obrera 

a través de les associacions d’antics treballadors. Comptarem amb representants de 

Fabra i Coats, Seat, Pegaso i la Maquinista-Macosa 

La segona taula “Models i projectes de gestió dels usos socials dels antics espais 

industrials” vam tractar els diferents projecte i models de gestió dels usos socials dels 

antics espais industrials amb les experiències de Can Batlló del barri de la Bordeta, 

Nau Bostik del barri de La Sagrera i Sevilla, 13 de Cornellà. 

Aquesta jornada forma part del Projecte de recerca Memorias Culturales del pasado 

industrial, i varem comptar amb la col·laboració del Museu d’Història de Barcelona i 

l’Observatori Europeu de Memòries.  Les ponències varen ser gravades en video i 

estem preparant la publicació de les mateixes. 

 

 

 

 

 

 



Exposicions 

 

El Congrés de Cultura Catalana: el paper de la classe treballadora en la 

lluita per les llibertats nacionals 

 

Del 9 al 24 d'abril es va poder veure l’Exposició: El Congrés de Cultura Catalana. El 

paper de la classe treballadora en la lluita per les llibertats nacionals a la seu de 

CCOO de Cornellà de Llobregat, on 

va ser visitada per les persones que 

van al sindicat, que va se inaugurada 

amb una conferència de Ignasi Riera. 

 

Aquesta exposició està realitzada 

amb patrimoni documental de l'Arxiu 

Històric de CCOO de Catalunya i 

amb la col·laboració de Memorial 

Democràtic per donar a conèixer que 

el  21 de desembre del 1975 es va fer 

la presentació dels treballs 

preparatoris del Congrés de Cultura Catalana al Parc de les Aigües de Cornellà de 

Llobregat. La presència dels treballadors de Laforsa, que estaven en vaga, van fer de 

la presentació del Congrés de Cultura Catalana una festa obrera i popular.  

Aquesta exposició consta de 4 roll ups, dues vitrines amb material del nostre arxiu i un 

power-point. 

 

La Maternitat d’Elna. Que no s’apagui la llum d’Elna 

 

Les males condicions de 

vida dels camps de 

refugiats republicans, 

insuportables, morals per 

les dones embarassades, 

el seu rescat per 

Elisabeth Eidenbenz  va 

ser una llum d’esperança i 

de vides salvades. La 

maternitat d’Elna van 

esdevenir un espai de 



dones i de solidaritat. 

La realització de l’exposició referma el compromís amb la memòria que des del conjunt 

de Comissions Obreres tenim. Pretenem relacionar-nos amb el passat, en el ben entès 

que hem de defensar el coneixement del passat com un dret de ciutadania. Aquesta 

exposició que consta de 8 roll ups i un programa de ma ha estat realitzada amb la 

col·laboració de amb la Secretaria d’ internacional, la 

Federació de Pensionistes i Jubilats, la federació de Sanitat 

de CCOO. 

L’acte d’inauguració de l’exposició La maternitat d’Elna  va 

tenir lloc el 17 d’abril,  al vestíbul de la seu de CCOO de 

Catalunya. L’acte va corre a càrrec de Rosa Sans, directora 

de la  Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya, amb 

la participació de 60 persones. L’exposició va estar oberta a 

la visita . L’exposició va estar oberta al públic del 17 al 30 

d’abril. 

 
 
L'exposició a Sant Feliu de Llobregat 
 

La Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat va 

acollir del 5 al 10 de setembre l'exposició 'Que no s'apagui la 

llum’. 

La inauguració, el dia 5 de setembre a la sala Joana Raspall 

de la Biblioteca va  comptà amb la participació de M. Jesús 

Bono, Rosa Sans i Lidia Muñoz, regidora de Dones i Polítiques 

d'igualtat. 

 

 

 

 

El Manifest comunista. Un fantasma recorre Europa 

En el marc del Maig de la Cultura i el 

Treball 2018, per commemorar el 

bicentenari del naixement de Karl Marx 

es va inaugurar l’exposició El Manifest 

comunista. Un fantasma recorre Europa, 

el dia 3 de maig  amb una visita guiada a 

càrrec del historiador José F. Mota, 

vestíbul de la seu de CCOO de 

Catalunya. A l’acte d’inauguració hi 



participaren 15 persones. 

Aquesta exposició reuneix diverses edicions en diferents idiomes del Manifest 

Comunista  de la col·lecció de J.F. Mota i dels fons de la biblioteca de la Fundació 

Cipriano García:  Va està oberta al públic del 3 al 15 de maig. 

 

Exposició al CRAI.  Biblioteca de Filosofia, Geografia i història de la UB 

 

El 22 de maig es va inaugurar  l’exposició "El Manifest 

comunista. Un fantasma recorre Europa", amb una visita guiada 

a càrrec del historiador José F. Mota, al CRAI Biblioteca de 

Filosofia, Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (C. 

Montalegre, 8 de Barcelona). 

 

L'exposició va està oberta del 22 de maig al 17 de juny. 

 

 

Cipriano García. La dignitat obrera 

En el marc de la Festa del Treball digne, el 6 d’octubre es va situar 

en el Centre Cultural Bellvitge l’exposició Cipriano García. La 

dignitat obrera que consta de 8 roll ups. 

 

 

 

 

Passat i present de la llibertat sindical i els drets humans 

Aquesta exposició realitzada per donar a conèixer  el 

procés de llibertat sindical al nostre país  que es va 

consagrar la Constitució de 1978 com un dret 

fonamental i que avui, amb les polítiques neoliberals 

s'intenta limitar es va exposar en el marc de la festa del 

Treball digne, el 6 d’ octubre al Centre cultural 

Bellvitge. 

 

 



 

Les Brigades Internacionals a Castelldefels 

Del 15 al 28 d’octubre de 2018, la Fundació Cipriano García - 

CCOO de Catalunya instal·là  l’exposició “Les Brigades 

Internacionals a Castelldefels” al vestíbul de la seu de CCOO 

de Catalunya per commemorar el 80è aniversari del seu 

comiat. 

L’acte d’inauguració va tenir  lloc el 

15 d’octubre amb les intervencions 

de : Eduard Amouroux, secretari 

d’Amical de les Brigades 

Internacionals, Alfonso 

López, comissari de l’exposició i 

Javier Pacheco, secretari general 

de CCOO de Catalunya. 

A l’acte d’inauguració hi van assistir 

25 persones. 

 

 

 

La catàstrofe de les guerres. Guerres, víctimes de l'exili… refugiats 

L’exposició a Lleida 

 

En el marc del 15è Cicle de Cinema i Drets Humans,  

organitzat per la Universitat de Lleida i del qual CCOO de 

Lleida és col·laborador juntament amb la Coordinadora 

d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, 

Amnistia Internacional i l’Ateneu Popular de Ponent, 

podeu veure l'Exposició. "La catàstrofe de les guerres. 

Guerres, víctimes de l'exili...refugiats", realitzada per 

CCOO.  

 

Aquesta exposició recull 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 es va realitzar 

al Rectorat de la Universitat de Lleida del 5 al 24 de 

novembre.  



L’exposició a Granollers 

 

Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau 

de Granollers va acollir del 18 de 

desembre al 14 de gener l'exposició 

'Guerres, Persones refugiades i 

solidaritat, realitzada per CCOO sobre la 

catàstrofe que comporta les guerres, les 

persones refugiades i víctimes de l'exili, i 

la mostra de la solidaritat que representa 

la història de la Maternitat d'Elna, com 

espai de llum en mig de la foscor, d'espai 

de vida en mig de la mort, d'espai de 

dones i de solidaritat.  

Amb aquestes exposició, CCOO vol contribuir a la memòria de la solidaritat que ahir i 

avui son tan necessàries per l'ajut a les persones refugiades 

 

La industria tèxtil en mans de les dones. L’Hospitalet  

Del 12 al 23 de novembre va estar 

l’exposició “La indústria tèxtil en mans de les 

dones. L’Hospitalet”  al vestíbul de la seu de 

CCOO de Catalunya  

CCOO d’Indústria de Catalunya, la Secretaria 

de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO, i la 

Fundació Cipriano García - CCOO de 

Catalunya vam organitzar l’acte d’inauguració  

el 12 de novembre a les 17 h, amb les 

intervencions de Yolanda Navarro Fernández, 

secretària de Polítiques d’Igualtat de CCOO d’Indústria de Catalunya; Alba Garcia 

Sànchez, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya, i Conxa 

Llinàs Carmona, comissària de l’exposició. A l’acte d’inauguració hi participaren 40 

persones. 

Aquesta exposició recull testimonis de les mateixes treballadores i la seva participació 

en les lluites obreres per millorar les seves condicions laborals, en un àmbit que 

històricament ha estat propi de l’univers femení. 

 

 

 



Itineraris 

 

Llegats de l'esclavitud i l'abolicionisme a Barcelona 

La Fundació Cipriano García i l'Observatori Europeu de Memòries (EUROM) van 

organitzar un itinerari per remirar i conèixer alguns dels espais 

de Barcelona relacionats amb l'esclavisme derivat del tràfic 

transatlàntic i la seva 

abolició. Aquest itinerari té 

la seva sortida en el 

Monument a Joan Güell, 

Jardins de la Reina Victòria 

(Gran Via de les Corts 

Catalanes/Rambla 

Catalunya).I té una durada 

aproximada de 2 hores. Guià la visita Omar 

Guzmán. 

Es varen realitzar 4  sortides: El 12 d'abril i el 19 

de maig, amb la col·laboració de la Federació de 

Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya; el 

22 d'abril, amb col·laboració de l'Ateneu del Clot i 

el 19 de maig, , amb col·laboració de la Federació 

i el 26 de maig, amb la participació  total de 100 persones. 

 

Espais emblemàtics del moviment obrer del Barri de Sants  

 

Amb motiu de la Ruta Activa, 2018, un 

esdeveniment sobre la mobilitat 

sostenible, que es celebrà el 30 de 

setembre h (amb bici i a peu). Amb 

bicicleta, la sortida es va fer des de la 

carretera d’Esplugues, 68 (seu de 

Comissions Obreres de Cornellà), en un 

recorregut de 10 km fins al parc de Can 

Sabaté (Zona Franca). 

 

A peu, la sortida  va ser des de la plaça 

de Sants (al costat de l’estàtua Font del Vell) en un recorregut de 4 km fins al parc de 

can Sabaté (Zona Franca). Aquest itinerari, inclou una aproximació a espais 

emblemàtics pel moviment obrer  que va realitzar de Miquel Falguera, jurista i veí de 

Sants. Hi van participar 45 persones. 



Descoberta dels valors culturals i naturals pel camí fluvial del riu Congost 

El 20 d'octubre, la Unió Intercomarcal de CCOO al Vallès Oriental, Maresme i Osona 

organitzà una passejada amb bici i a peu pel camí fluvial 

del Congost.`Aquesta és una activitat de sensibilització que 

forma part del projecte europeu Life Clinomics, d'adaptació 

al canvi climàtic, amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la 

bona pràctica de moure's a peu o amb bicicleta per espais 

apropiats com el camí fluvial del Congost i de fer un 

apropament als valors naturals del Montseny i del Vallès, 

tot fomentant el turisme sostenible.   

La passejada va tenir dues modalitats: amb bicicleta, a les 

10 h del matí des del Centre de Visitants de la Garriga 

(carretera Nova, 46) fins al bosc fluvial de Montornès, 20 

km de camí i a peu, a les 12 h des de l’estació de tren de Montmeló fins al bosc fluvial 

de Montornès, de 5 km de distància. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentacions de llibres 

 

Els Cristians i el moviment obrer amb Emili Ferrando 

El  30 de gener del 2018 va tenir lloc la presentació del llibre Els cristians i el 

moviment obrer. L’experiència catalana durant el franquisme,d’Emili Ferrando, 

historiador i membre del Grup de Recuperació de la Memòria Històrica de Benassal. 

Hi intervingueren:  Javier Pacheco, secretari general de CCOO 

de Catalunya; Mercè Solé, en representació de la Delegació de 

Pastoral Obrera i l’autor del llibre 

Emili Ferrando. 

L’acte es va realitzar a 

l’Speakers’ Corner - Espai 

l’Assemblea, a la seu de CCOO 

de Catalunya amb l’assistència 

de 50 persones. 

 

 

Clase antes que nación dels editors Jose Luis Oyón i Juanjo Romero 
 

 
Es va presentà a l’Espai l’Assemblea, 
el 21 de març el llibre, editat per José 
Luis Oyón: Clase antes que nación. 
Trabajadores, movimiento obrero y 
cuestión nacional en la Barcelona 
metropolitana, 1840-2017, amb 

textos de Juanjo 
Romero, Pere 
Gabriel, Álvaro 
Girón Sierra, 
Eduard Masjuan, 
José Luis Oyón, 
Enric Ucelay-Da 
Cal, José Luis 
Martín Ramos, Enrique Tudela Vázquez, Martí Marí,  Marc 
Andreu Acebal i Marina Subirats. 
 
En l’acte, presentat per Rosa Sans, directora de la Fundació 
Cipriano García van conversar dos dels autors: Jose Luis Oyón i 

José Luis Martin i en el que participaren 20 persones. 
 

 



Verdugos impunes. El franquismo y la violación sistémica de los 

derechos humanos 

El 13 d’abril, es va presentar el llibre Verdugos impunes. El 

franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos, de 

José Babiano, director de l’Área d’Historia, Archivo y Biblioteca de 

la Fundación 1º de Mayo; Gutmaro Gómez, professor d’Història 

Contemporània de la Universidad Complutense; Antonio 

Míguez, professor del departament d’Història Contemporània de 

l’Universidade de Santiago de Compostela, i Javier Tébar,professor 

d’Història de la Universitat de Barcelona i de la UAB, i director de 

l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya.  

 

La presentació va tenir lloc a  la Llibreria La Central del Raval, va comptà amb la 

participació de Javier Tébar, Mercedes García Aran i Gonzalo Pontón i una assistència 

de 30 persones. 

 

Vides truncades. Repressió, víctimes i impunitat a Catalunya (1964-1980) 

de David Ballester  

El  18 d’abril,va tenir lloc al Museu d’Història de Catalunya, la 

presentació del llibre Vides truncades. Repressió, víctimes i 

impunitat a Catalunya (1964-1980), de David Ballester. 

Hi intervingueren Javier Tébar, professor d’història contemporània 

de la UAB i director de l’Arxiu Històric de CCOO de 

Catalunya; Manel Risques, professor d’història contemporània de 

la UB, i David Ballester, professor d’història contemporània de la 

UAB i autor del llibre. 

 

 

El oficio de resistir. Miradas de la izquierda en Andalucía durante los años 

sesenta de Javier Aristu 

 

En el marc del Maig de la Cultura i el Treball, el  7 de maig, es 

presentà el llibre El oficio de resistir. Miradas de la izquierda en 

Andalucía durante los años sesenta de Javier Aristu, a l’espai 

L’Assemblea. 



Aquest assaig descriu i analitza les activitats intel·lectuals, sindicals i universitàries que 

es van desenvolupar a la dècada dels seixanta a Andalusia des de una posició 

antifranquista. Estudia el paper que alguns varen jugar en l'elaboració d'una "teoria 

social sobre Andalusia" i l'actuació d'altres que inventaren una "pràctica social" que va 

ser decisiva perquè la 

reivindicació de la 

democràcia anés guanyant 

terreny. Analitza el paper que 

la immigració andalusa i 

d'altres regions va jugar en la 

lluita política i sindical de 

Catalunya. 

Van intervenir en l'acte: 

Javier Aristu, autor del llibre, 

José Luis López Bulla, 

secretari general de CCOO 

de Catalunya (1976-1995), 

Nuria López, secretària 

general de CCOO 

d’Andalusia i Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya. 

L’acte va comptar amb la presencia de 60 persones. 

  

De la Guerra Civil española al Frente Amplio de Uruguay  de Carlos 
Bouzas 

 

Amb motiu de la presentació a 

Barcelona del llibre De la Guerra 

Civil española al Frente Amplio 

d'Uruguay, el 19 de setembre, 

l'autor Carlos Bouzas, sindicalista  

i polític,  un dels constructors del 

Frente Amplio  va mantenir un 

debat sobre la via uruguaiana al 

poder. 

El llibre De la Guerra Civil Española al Frente Amplio de 

Uruguay recull un fet poc conegut: la influència del 

desenvolupament i derrota de la II República espanyola en la 

decisió dels uruguaians que van participar a la Guerra Civil 

espanyola de convertir en necessària la unitat com a element 

fonamental pel progrés social, el que des de fa 48 anys va 

portar a la creació del Frente Amplio, que és al govern des del 

2004. 



El llibre, que es va editar a Uruguay l'any 2017 es presenta en la seva edició 

espanyola per l'editorial Correodelatarde amb pròleg de Baltasar Garzón i una 

presentació de l'autor a càrrec del periodista Félix Gil. 

A l’acte de presentació varen participar 50 persones. 

 
Sota els peus del franquisme. Conflictivitat social i oposició política a 
Tarragona, 1956-1977 de Cristian Ferrer González 
 

El  20 de novembre del 2018 va tenir  lloc la presentació del llibre Sota els peus del 

franquisme. Conflictivitat social i oposició política a Tarragona, 1956-1977, de Cristian 

Ferrer González, a la sala de graus de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 

Aquest llibre, a més d’un treball 
sobre el Partit Socialista Unificat de 
Catalunya a Tarragona, és un estudi 
on s’hi articulen els camps del 
moviment obrer, de l’antifranquisme i 

dels canvis socials i polítics durant 
els anys daurats i també de crisi de 
la dictadura franquista. 

Van Intervenir  Montserrat Duch 
Plana, catedràtica d’Història de la 
Universitat Rovira i Virgili i directora de l'ISOCAC (Història, Societat, Política i Cultura 
des de Catalunya al Món), Joan Canela Coll, membre de la Fundació Cipriano García - 
CCOO de Catalunya i Cristian Ferrer González, historiador, membre del CEDID de la 
UAB i autor del llibre. 

A l’acte de presentació hi va participar 20 persones. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Bandera Roja. 1968-1974. Del maig del 68 a l'inici de la Transició, de Jordi 
Borja 
 

El  21 de novembre, es presentà el llibre Bandera Roja. 1968-1974. 

Del maig del 68 a l’inici de la Transició, de Jordi Borja, a la sala 

d’actes de la seu de CCOO de Catalunya.amb la participació de 

200 persones. 

A més de l’autor, van intervenir Jordi Amat, Antonio Castán, Carles 

Prieto, Marina Subirats i Javier Pacheco, secretari general de 

CCOO de Catalunya i altres persones antics militants de Bandera 

Roja. 

El llibre ens parla de la 

lluita política estudiantil a 

la universitat a finals dels 

anys seixanta, marcada 

per Bandera Roja, una 

organització d’esquerres 

antifranquista, nascuda la 

tardor del 1968, i 

impulsada per Jordi Borja, 

l’autor, juntament amb Jordi Solé Tura, amb gent de la universitat i dels sindicats 

estudiantils. 

 

 

14D, historia y memoria de la huelga general. El día que se paralizó 

España de José Babiano i Javier Tébar 

 

El 13 de desembre es va presentar a Madrid, el  llibre 14D, 

historia y memoria de la huelga general. El día que se paralizó 

España, que va ser coordinat per José Babiano i Javier Tébar, 

en la que hi varen participar José Babiano, coordinador, Unai 

Sordo, secretari general de CCOO  i els autors Laura Mora i 

Antonio Gutíerrez. 

Aquest llibre va ser presentat a Zaragoza el dia 19 de desembre 

amb les intervencions de José Babiano i Javier Tebar. 

 

 



Participació en projectes amb altres entitats i institucions 

 

Publicació revista segle XX núm. 10 

Preparació i edició del número 10 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). Amb les diferents tasques 

d’elaboració de continguts en el Comitè de redacció, 

acceptació de propostes i encàrrecs a autors i ressenyadors, 

relació amb avaluadors, revisió de proves i difusió.  

Durant l’any 2018 la revista ha tingut 7800 visites i 12.600 

descarregues d’articles. 

 

Plataforma Futur Monument a la Presó de dones de les Corts 

La Plataforma Futur Monument a la Presó de dones de les Corts, de la que forma part 

la Fundació Cipriano García ha realitzat diverses activitats en dates històriques 

significatives: 

 

8 de març, dia de la dona treballadora 

El 8 de març, dia de la dona treballadora, va participar en un recorregut reivindicatiu 

pel barri, que va tenir el seu inici a l’espai de la Presó de dones fent difusió de la seva 

existència i del que representà. 

 

Homenatge a Isabel Vicente, dona treballadora i lluitadora antifranquista 

En el marc de les activitats de la Primavera 
Republicana a Barcelona, amb la plataforma 
Futur Monument a la Presó de Dones de les 
Corts, l’EUROM i la conselleria Dona i 
Memòria del Districte de Gràcia van 
organitzar un homenatge a l’activista 
antifranquista Isabel Vicente. 
 
 El 12 d’abril es va inaugurar ’un passatge en 
el seu honor. Van participar la seva 
companya de lluita i amiga Maria Salvo i 

l’historiador Fernando Hernández Holgado. Un grup de dones de Les Corts, Sant Martí 
i Nou Barris realitzaren una lectura coral de cartes de preses polítiques del franquisme. 



Lliurament del premi al projecte guanyador del futur Monument Presó de Dones 

de les Corts 

El  mes de Gener de 2018 es va fer pública la resolució del Concurs convocat per 

l'Ajuntament de Barcelona per a l'Espai 

de Memòria, Monument Presó de Dones 

de les Corts. Projecte llargament 

reivindicat des de 2013, quan 

la Plataforma Futur Monument Presó de 

Dones de les Corts,  de la 

qual forma part la Fundació Cipriano 

Garcia - CCOO, començà a treballar de 

forma transversal per tal de debatre 

entorn a les formes de transmissió de la 

memòria de la presó en l'espai públic.  

El 10 d’octubre es  va fer lliurament del projecte guanyador amb la participació de: 

Maria Victòria Garcia (Grup de Dones Elisenda de Montcada / Plataforma Futur 

Monument Presó de Dones de les Corts), Núria Ricart, Jordi Henrich, Fernando 

Hernández (Equip del projecte guanyador), Jordi Guixé (EUROM Fundació Solidaritat - 

Universitat de Barcelona), Ricard Vinyes (Comissionat de Memòria - Ajuntament de 

Barcelona) i Agustí Colom (Regidor del Districte de les Corts - Ajuntament de 

Barcelona) 

 

Seminari Gregorio López Raimundo i el PSUC  

El Seminari Permanent d’Història del PSUC, en 

el que participa la Fundació Cipriano Garcia, 

amb la col·laboració del MUHBA va organitzar 

un seminari sota el títol “Gregorio López 

Raimundo i el PSUC”.   

El seminari va tenir lloc al MUHBA a la Sala de 

Martí l'Humà, el 11 de juny.  

 

Denúncia davant Consell de Drets Humans de Nacions Unides sobre la 
impunitat dels crims contra la humanitat a Espanya 

El 28 de juny a Ginebra, Trial Internacional en 
col•laboració amb la Coordinadora Estatal de Apoyo 
a la Querella Argentina i el Comitè Suïssa contra la 
impunitat del franquisme, van organitzar un acte per 
tal de denunciar la persistència de les polítiques 
d'impunitat mantingudes per l'Estat espanyol sobre 
els crims contra la humanitat durant la Guerra Civil i 

https://presodedones.wordpress.com/qui-som-quienes-somos/
https://presodedones.wordpress.com/qui-som-quienes-somos/


els 40 anys de dictadura franquista.   

A l'acte, hi intervingueren: Jacinto  Lara, advocat de la CEAQUA/APDHE; Begoña 
Lalana, advocada  de l'acusació particular crims del franquisme; Soledad Duque, 
representant de la CEAQUAT/Todos los niños robados tambien son mis niños, i Javier 
Tébar, director de l'Arxiu Històric de CCOO de Catalunya. 

 

Taula rodona "Del sindicalisme del 1917 al sindicalisme actual"'. El 

Congrés de Sants 

 

En el marc de la commemoració del Centenari del Congrés de Sants 1918-2018, el 29 

juny, participarem a la Taula rodona "Del sindicalisme de 1917 al sindicalisme actual". 

Un debat amb representants de diversos 

sindicats actuals sobre la trajectòria dels 

sindicats únics durant aquests cent anys i el 

reptes del sindicalisme en l'actualitat per part de 

CCOO de Catalunya, hi participà Juan Manuel 

Tapia, responsable de negociació col·lectiva, que 

va tenir lloc a les Cotxeres de Sants.  

 

 Homenatge a Salvador Allende 

Aquest any, es commemorà el 45è 

aniversari del cop d'estat a Xile i la 

mort del president Salvador Allende, 

l'11 de setembre a la Plaça de 

Salvador Allende al barri del Carmel 

de Barcelona, organitzat per CCOO 

de Catalunya, juntament amb el 

Comitè Ciutadà per l’Homenatge a 

Salvador Allende a Barcelona, la 

Casa Amèrica i el Centre Salvador 

Allende a Barcelona. S’escoltaren les darreres paraules de Salvador Allende, hi va 

haver una ofrena floral, una salve i una traca a càrrec dels Trabucaires d’en Perot 

Rocaguinarda i els components de Foc, així com una actuació musical de la coral 

Primavera per la Pau de Mataró. 

Presentà l’acte Rosa Sans, directora de la Fundació Cipriano García – Arxiu Històric 

de CCOO de Catalunya. 

 

 



Participació en el XIV Congreso de la Asociación de Historia 

Contemporánea 

La Xarxa d'Arxius Històrics de CCOO ha participat 

amb el taller “Imágenes del pasado, políticas de 

memoria y ciencias sociales”, en el  XIV Congreso 

de la Asociación de Historia Contemporánea, 

coordinat por José Babiano y Javier Tébar,  el  21 

de Setembre de 2018 a la Universitat d’Alacant. 

Seu Ciutat d’Alacant. 

 
També es va presentar al Congrés la 

Comunicació de Ana Abelaira i Susana Alba  de la Fundación 1º de Mayo: “Mensajes a 

una exposición. En torno a una experiencia dialógica sobre el movimiento obrero y el 

franquismo”. 

 

Fars “Fem nostre l’espai de la Model” 

 

El 20 de setembre, les set torres de vigilància de la presó Model van ser pintades per 

l’artista urbà Roc Blackblock destacant els conceptes clau del procés participatiu 

promogut per la Plataforma Fem nostre l’Espai 

de la Model. Les paraules educació, zona 

verda, memòria, gestió comunitària, espai jove, 

esport i habitatge públic van quedar impreses 

en l’edifici, coincidint amb la ubicació dels 

futurs equipaments destinats a aquests usos 

consensuats amb la ciutadania. 

L’acció comptà amb el suport de l’Ajuntament 

de Barcelona i culminà amb una il·luminació 

temporal durant les nits del pregó i la cloenda 

de la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample, 

els dies 28 de setembre i 7 d’octubre, de 19 a 

24 h.  

La Fundació Cipriano García - CCOO forma 

part, amb d'altres entitats, de la Plataforma 

Fem Nostre l'Espai de la Model. 

 

 

 



Commemoració del 109è aniversari de l’afusellament de Ferrer i Guàrdia 

 

Un any més, el 15 d'octubre a Montjuïc, la 

Fundació Cipriano García i CCOO de Catalunya 

vam participar a l'homenatge a Francesc Ferrer i 

Guàrdia, pedagog i fundador de l'escola moderna, 

que va ser afusellat el 1909. 

 

Per a aquesta edició, el parlament commemoratiu 

ha estat a càrrec de  Pere Solà. Per part de 

CCOO de Catalunya, vam assistir a l’acte Tere 

Esperabé, responsable de Política Educativa de la Federació d'Educació de CCOO de 

Catalunya, i Lluís Filellla, síndic de l’Afiliació del sindicat. 

 

La principal novetat d'enguany ha estat la visita posterior a  l’exposició ”La Revolució 

pedagògica de Ferrer i Guàrdia" al Castell de Montjuïc. 

 

Sessió sobre ‘La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona’  

 
 
El 16 d'octubre, a les 16 h, a la sala d'actes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
UAB, es va  celebrar una sessió conjunta dels seminaris permanents del Grupo de 
Estudios del Exilio Literario (GEXEL-CEDID) i el Grup de Recerca sobre l'Època 

Franquista (GREF-CEDID). 

Aquesta sessió va estar dedicada a la novel·la  La 
noche en que los Beatles llegaron a Barcelona, 
d'Alfons Cervera, i hi van intervenir el mateix autor 
i Martí Marín (UAB), Juan Antonio Masoliver 
Ródenas (crític literari), Miguel Riera (editor) i  Javier 
Tébar (Fundació Cipriano García).  

 

 

 

 

 

 

 



Actes commemoració del 80è aniversari del comiat a les Brigades 

Internacionals 

 

El 28 d’octubre del 1938, a Barcelona es feia una gran manifestació per acompanyar i 

acomiadar de manera emocionada els 

milers de voluntaris de la llibertat que 

amb les Brigades Internacionals havien 

vingut a defensar la II República i havien 

d’abandonar Espanya obligats per 

l’acord signat per diverses nacions, 

inclòs el Govern republicà espanyol. 

 

Per commemorar el 80è aniversari del 

comiat de les Brigades Internacionals, promogut 

per l'Amical de les Brigades Internacionals de 

Catalunya, la Fundació Cipriano García va 

participar en els actes que se celebraren a 

L’Espluga de Francolí, al Seminari Internacional 

realitat a la UB, i als actes d’homenatge de 

Barcelona i Castelldefels. 

 

 

II Seminari Internacional de Formació del Professorat:  Ensenyant els 

genocidis a l’aula 

 

Els dies 15 i 16 de novembre va tenir lloc la segona 

edició del seminari de transició de professors 

promogut per l'EUROM i el Memorial de la 

Shoah: Ensenyant els genocidi a l’aula, que es va 

centrar en compartir visions sobre els genocidis i les 

atrocitats massives en una perspectiva comparada 

centrada en Catalunya i Portugal.  

Dirigit als professors de secundària estudiants. Hi 

van participar experts de França, Països Baixos, Portugal i Espanya.   El divendres 

16. Javier Tébar, director de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya, intervingué 

sobre  «Violència en massa a la Guerra Civil Espanyola i la dictadura franquista» 

El seminari se celebrà a la Sala de professorat de la UB i comptà amb la participació 
de professorat i agents educatius de Portugal i Catalunya. 



 
Adhesió a la carta pública "40 años de Constitución, 40 años de 
impunidad" 
 

La Fundació Cipriano García s'ha adherit a la carta pública "40 años de Constitución, 

40 años de impunidad", aprovada en el 4.º Encuentro Estatal de Colectivos de 

Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, que va tenir lloc el  24 de novembre 

a Madrid. 

Aquesta carta, que es presentà al Congrés de Diputats el  5 de desembre, fa una crida 

a tots els diputats i senadors, als partits polítics amb representació parlamentària i al 

Govern d'Espanya perquè, en aquesta legislatura, es convoqui sense dilacions, un ple 

extraordinari en el qual s'acordi posar fi a la impunitat del franquisme. i també la 

ratificació de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims 

de lesa humanitat. 

També es demana que es tramiti i aprovi una llei de reconeixement i protecció integral 

a les víctimes del franquisme que reconegui les víctimes del franquisme i del nazisme 

com a víctimes de delictes de lesa humanitat,  i es garanteixin, en conseqüència, els 

principis consagrats pel dret internacional de veritat, justícia, reparació i garanties de 

no repetició, i deixar sense efecte tota aquella legislació que impedeixi el seu 

compliment efectiu. 

 

 

Col.loqui Internacional contra el feixisme al Memorial de Rivesaltes 
 

La Fundació Cipriano García va participar al Col·loqui Internacional contra el feixisme, 

amb sindicalistes francesos, italians i espanyols entorn el tema "La xenofòbia arma de 

divisió de la classe obrera" al Memorial 

de Rivesaltes el dies 5 i 6 de desembre. 

 

Davant l'augment de les idees d'extrema 

dreta, els sindicalistes europeus de les 

federacions de pensionistes de la CGT, 

CGIL i CCOO  han organitzat aquest 

col.loqui per tal de sensibilitzar a les 

joves generacions.

La vicepresidenta de la Lliga dels drets 

humans, Dominique Nogueres analitza el 

decret sobre internament dels 

indesitjables estrangers promulgat el 1938 per parlar de la xenofòbia ahir i avui. 

L'historiador Georges Sentis explicà les accions dels sindicats del sud de França per 

contrarestar la pujada del feixisme en els anys 30 i per col.laborar amb els 

antifranquistes espanyols fins a la mort de Franco. El politicòleg Dominique Sistach va 

analitzar la instrumentalització que fa l'extrema dreta de la xenofòbia. 



Participació Institucional 

 

Reunió amb la Consellera de Cultura, Laura Borràs 

Una delegació del sindicat encapçalada pel secretari general, Javier Pacheco es va 

reunir amb la Consellera de Cultura, Laura Borràs el 25 de juliol. Es va transmetre les 

reflexions sobre els valors culturals i la seva relació històrica amb el treball, en la 

necessitat de recuperar les polítiques i els recursos per la recuperació de la memòria 

històrica, que, en la vessant del treball, tenen un protagonisme cabdal, així com el 

paper de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya. 

També va fer  palesa la voluntat de treballar conjuntament amb la Generalitat per 

reforçar els lligams de la cultura amb les noves formes de treball i de relació del treball 

amb la societat, donat que la Fundació Cipriano García, es dedica intensament a 

aquestes tasques, amb iniciatives que connecten la poesia, la fotografia, la literatura, 

la música, la reflexió, l’estudi i la investigació d’arrels històriques i culturals amb el 

treball. 

 

Consell de Participació del Memorial Democràtic de la Generalitat de 

Catalunya 

 

La Fundació Cipriano García ha participat a les dues reunions ordinàries que s’han 

convocat del Consell de Participació del Memorial Democràtic de la Generalitat de 

Catalunya, el 12 de març i el 10 d’octubre. 

També vam participar a una reunió extraordinària de presentació del projecte del 

Camp de la Bota. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espai de Reflexió 

 

Seminari Salvador Seguí 

 

Commemoració del 95è aniversari de l'assassinat de Salvador Seguí, el 
Noi del Sucre 
 

El dilluns 12 de març va tenir lloc  

l’ofrena floral a l’antic carrer de la 

Cadena, actualment rambla del 

Raval, cantonada amb el carrer 

de Sant Rafael. En aquest acte va 

intervenir Javier Pacheco, 

secretari general de CCOO de 

Catalunya i van participar 40 

persones. 

 

 

Presentació del document “Una proposta per a la democràcia, la 

convivència i la cohesió social” 

 

El 15 de maig es va realitzar la presentació pública del 

Seminari Salvador Seguí amb la conferència: “Salvador 

Seguí i el desenvolupament del sindicalisme de classe a 

Catalunya”, a càrrec de Juan Cristóbal Marinello, 

investigador postdoctoral de l’Institut d’Història 

Contemporània 

de la 

Universidade 

Nova de Lisboa.  

També es va fer 

la presentació 

del document 

 “Una proposta 

per a la 

democràcia, la 

convivència i la 

cohesió 



social”, a càrrec d’Alfons Labrador,coordinador del Seminari Salvador Seguí i president 

de la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya, amb la cloenda a càrrec de 

Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya i serà presentat per Dolors 

Llobet, secretària d’Afiliació, Estudis i Coordinació dels Òrgans de Direcció. A la 

presentació participaren 30 persones.  

 

Acte Sobirania i interdependència 

 

En el marc de l’11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, el Seminari Salvador 

Seguí, organitzà el 5 de setembre, un acte sobre Sobirania i interdependència, amb les 

intervencions d’ Alfons 

Labrador, coordinador del 

Seminari Salvador Seguí; 

Marta Vilalta, periodista i 

portaveu d'ERC; Jordi 

Amat, escriptor i periodista 

i Javier Pacheco, secretari 

general de CCOO de 

Catalunya. A la jornada hi 

van participar 80 persones. 

L’acte va ser presentat per 

Dolors Llobet, secretària d'Atenció a l'afiliació, estudis i coordinació de direcció de 

CCOO de Catalunya. 

 

Presentació Seminari Salvador Seguí a Vilanova i la Geltrú 

En el marc de la commemoració de la Diada 

Nacional de Catalunya,  i de la Setmana Cultural 

de l'11 de Setembre de CCOO Baix Llobregat - Alt 

Penedès - Anoia - Garraf es va realitzà la 

presentació del Seminari Salvador Segui a 

Vilanova i la Geltrú. 

L’acte va tenir lloc el 18 de setembre amb les 

intervencions d’Alfons Labrador, coordinador del 

seminari, Dolors Llobet, secretària d’Estudis i 

Josep M. Romero, secretari general de CCOO 

Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf.  

Es presentà la proposta de CCOO per la 

democràcia, la convivència i la cohesió social. 

 



Aula treball i societat 

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. 

Els 15 alumes de la primera edició del postgrau 

va lliurar el treball d’investigació al mes de 

febrer de 2018.   

Aquest any ha finalitzat la segona edició del 

postgrau, ja amb calendari docent articulat amb 

la Universitat (Curs 2017-2018). El Curs es va 

iniciar  el mes d’octubre del 2017 i  finalitzarà el 

mes de juny la part lectiva  i el lliurament del treball d’investigació es realitzarà al mes 

de setembre. En aquesta edició han participat 18 alumnes. 

Pel que fa a la Fundació Cipriano García, ha treballat conjuntament amb formació per 

la selecció de les persones de la nostra organització proposades per realitzar el 

postgrau, qui van seleccionar persones de diferents organitzacions territorials i 

federatives com de la Comissió Executiva de la CONC. 

En la primera edició van participar 9 persones vinculades a CCOO (5 dones i 4 homes. 

3 Federació Industria, 1 Federació Educació, 1 Baix Llobregat, 1 Federació Serveis, 3 

Comissió Executiva) i en la segona edició estan participant 8 persones (4 dones i 4 

homes. 2 Federació Industria, 1 Federació Sanitat, 1 Federació Serveis, 1 Federació 

Educació, 3 Comissió Executiva). 

 

 



Debats del Post-grau 

En el marc d’aquest postgrau han tingut lloc diferents debats: 

Debats sobre feminisme  

Es van realitzar dues conferències : 

La primera va tenir lloc el 13 de març: "Dir 

prou! Vagues de dones en la història" i 

va anar a càrrec de Soledad Bengoechea, 

historiadora, presentat per  Alba García, 

responsable de la Secretaria de Dones de 

CCOO a l’Espai Assemblea. 

La segona, va tenir lloc el 22 de març: "Un 

balanç de les polítiques contra les 

violències masclistes"  va anar a càrrec 

d’Encarna Bodelón, professora de filosofia del 

dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

presenta Cristina Bigordà, coordinadora de 

Dones amb Iniciativa. 

En els debats sobre feminismes van participar 

50 persones. 

 

Debats sobre treball i capitalisme 

Els debats sobre treball i capitalismes varen realitzar en dos fases diferents. 

Primerament una Jornada de treball i una conferencia debat.  

Per una banda es va realitzar el 16 

d’abril, la  Jornada sobre representació 

del treball i sindicalisme, a càrrec 

d’Antonio Baylos, catedràtic de Dret del 

Treball i de la Seguretat Social a la 

Universitat de Castella-La Manxa, i de 

Joan Herrera, professor de Teoria de les 

Elits a la Universitat de Girona.  



Al matí,  a la seu de la Fundació Cipriano García amb la participació de unes 40 

persones i a la tarda al Casal Pere Quart de Sabadell, amb la participació de 25 

persones.  

La Conferència-debat “Les tenalles del 

capitalisme”, a càrrec de Gonzalo Pontón, 

autor del llibre La lucha por la desigualdad, 

Pasado & Presente, 2016 (Premi Nacional 

d’Assaig). Presenta: Javier Pacheco, secretari 

general de CCOO de Catalunya va tenir lloc el 

24 d’abril a la seu de la Fundació Cipriano 

García, amb la participació de 20 persones.  

 

 

Conferència sobre el Pensament de Marx a càrrec de 

Michael R Krätke 

Amb motiu del Bicentenari del naixement de Karl Marx (1818-

2018), s’organitzà  dues conferències sobre el pensament de 

Marx, a càrrec de Michael R. Krätke, professor de Política 

Econòmica a la Universitat de Lancaster (Regne Unit) que 

finalment va tenir lloc el  23 de maig, a la Sala de Graus de la 

Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

 
 
Presentació dels treballs dels estudiants de la 1a edició del postgrau en 
Idees i Experiències Polítiques Transformadores 
 

La presentació dels treballs dels estudiants de la primera edició de la diplomatura de 

postgrau en Idees i Experiències Polítiques 

Transformadores, que imparteix la UAB amb 

la Fundació Cipriano García i la Fundació Nous 

Horitzons va tenir lloc el 29 de juny a l’Espai 

L’Assemblea on van donar a conèixer el resultat 

del seu treball.  A la presentació participaren entre 

professors i alumnes 30 persones. 

Aquesta formació forma part de l’itinerari formatiu 

que tenim a CCOO per a persones afiliades i 

compromeses en diferents òrgans de participació sindical i, a la vegada, oferim 

l’oportunitat de poder fer-la a aquelles persones afiliades per la seva formació 

personal. 



Postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores 

 

Després de l’experiència del 

Postgrau d’Idees i experiencies 

polítiques transformadores, 

realitzat amb la UAB, presentem 

pel curs 2018-2019 el Postgrau en 

Anàlisi del Capitalisme i Polítiques 

Transformadores en col·laboració 

amb la UAB i la UB. 

Es una Diplomatura de Postgrau 

de durada anual i modalitat 

presencial dirigida a estudiants 

universitaris, a persones amb 

titulació acadèmica (llicenciades, 

graduades, doctores etc) i a 

persones vinculades a 

l'associacionisme polític i social, a 

les institucions i administracions 

públiques. 

 

S'hi tractaran les principals idees 

del republicanisme, del socialisme, 

de l'anarquisme, de l'ecologisme, 

del feminisme, de les teories de la justícia i del comú. S'analitzaran el capitalisme, els 

treballs, el sindicalisme i les polítiques socials tradicionals com les propostes més 

recents. I s'explicaran els processos polítics i socials més rellevants, històrics i actuals, 

en els quals s'han desplegat els projectes polítics transformadors. 

 

Debats del Post grau 

Conferència Debat: La sociedad del trabajo. Una perspectiva histórica amb 

Fernando Díez 

El 24 d’octubre va tenir lloc la conferència debat: 

"La sociedad del trabajo. Una perspectiva 

històrica", a càrrec de l'historiador Fernando 

Díez, doctor en Història i que va ser professor 

del Departament d’Història Contemporània de la 

Universitat de València, a la seu de CCOO de 

Catalunya. Va ser presentat per: Juanjo 

Romero, professor d’Història de la Universitat de 



Barcelona.  Al debat varen assistir 45 persones. 

 

Presentació del llibre: 'La revolución tranquila', de Bruno Estrada 

 

En el llibre La revolución tranquila, de Bruno Estrada, 

adjunt al secretari general de CCOO, reflexiona sobre com 

l'esquerra pot recuperar l'hegemonia cultural perduda des 

de finals del segle passat. Aquesta recuperació, segons 

l'autor, es farà a partir d'un procés social més complex que 

en el passat, ja que el treball no ocupa el mateix espai de 

centralitat que ara fa un 

segle. 

 

La Fundación 1 de Mayo i la 

Fundació Cipriano García 

vam organitzar  la 

presentació d'aquest llibre, 

que ha prologat Joaquín 

Estefania i ha estat editat 

per l'editorial Bomarzo, l’11 

de desembre l'Espai 

l'Assemblea, a la seu de CCOO de Catalunya. En  la presentació hi participaren 50 

persones. 

A més de l'autor, hi van intervenir: Pere Rusiñol, periodista d'Alternativas 

Económicas; Paola Lo Cascio, historiadora i politòloga, i Javier Pacheco, secretari 

general de CCOO de Catalunya. 

 
 

"Clase, precariedad y ejército global de reserva en el capitalismo flexible. 
Algunas consideraciones en perpectiva histórica" 
 

José Babiano, director del Área de Historia, Archivo y Biblioteca de la Fundación 1º de 

Mayo  i Javier Tébar, director del Arxiu Històric de CCOO de Catalunya (Fundació 

Cipriano García) van publicat a la revista Anuari IET de Trabajo y Relaciones 

Laborales en el número sobre 'Presente y futuro del Trabajo' un article "Clase, 

precariedad y ejército global  de reserva en el capitalismo flexible. Algunas 

consideraciones en perpectiva histórica" en el que es reflexiona en clau històrica sobre 

la naturalesa i característiques de les noves formes laborals. 

En un primer apartat es tracta sobre els processos associats a "l'economia de 

plataforma" i a les noves figures de treball atípic, després es tracten sobre els 



problemes que hi ha en el debat sobre la noció de precarietat i finalment es tracta 

sobre l'anàlisi de la construcció de la classe obrera com identitat col·lectiva 

 

Escola d’Estiu 

 

L’Àmbit d’Estudis organitzà els dies 25 i 26 

de juny, a 27èna edició de l’Escola d’Estiu de 

CCOO de Catalunya,aquest any al Neàpolis 

de Vilanova i la Geltrú, amb el títol “Noves 

formes de treball i precarietat laboral. 

Resposta sindical”. En aquesta ocasió, 

l’escola tractà el tema dels canvis 

tecnològics que s’estan produint en la nostra 

societat, i com aquests afecten les formes de 

treball i de relacionar-nos, però també com 

això afecta les condicions laborals i la forma d’abordar aquests canvis des de la 

vessant sindical, per poder fer front a la precarietat laboral. 

Per tractar aquests temes hi participaren, entre d’altres, José Manuel Rua, Joan Miquel 

Hernández, Carles Roig, Antonio Martin, Adrià Todolí, Marina Subirats, etc., i es 

presentarà l’estudi sobre la dimensió de l’economia de plataforma que està elaborant 

CCOO de Catalunya, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona. En la 

inauguració va anar a càrrec de Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, i 

Josep M. Romero, secretari general de la UI CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - 

Anoia - Garraf; i en la cloenda Javier Pacheco, secretari general de CCOO de 

Catalunya.  A l’Escola es van inscriure 120 persones que van assistir a les diferents 

sessions. 

 

 

Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 

 
La XIV edició de la UPEC (Universitat 

Progressista d’Estiu de Catalunya) se 

celebrà a la seu de la UGT, els  dies 

4, 5 i 6 de juliol,  amb el lema “El futur 

del treball: utopia o distopia?”. En 

aquesta edició de la UPEC es parlarà 

àmpliament sobre els temes 

relacionats amb els drets del treball i 

les polítiques públiques, la 

precarització, el paper dels sindicats i les pensions, que són alguns dels aspectes que 



hi ha al damunt de la taula. També es tractà sobre l’amenaça a les llibertats o els murs 

que avui han de saltar els joves, entre d’altres.  

En aquesta edició participaren John Carlin, Ada Colau, Joan Tardà, Yolanda Díaz, 

Juan Carlos Monedero, Javier Pérez Royo, Oleguer Presas, Vicenç Navarro, Miquel 

Iceta, Xavier Domènech, Ester Capella, Montserrat Tura, Mireia Vehí, Javier Pacheco, 

Camil Ros, Laura Rosel, Alena Arregui, Carles Santacana, Oriol Lladó, Bruno Estrada, 

Sara Berbel, Daouda Dieye, Mònica Clua-Losada, Berta Barbet, Arantxa Tirado, David 

Casassas, Lina Gálvez, Antoni Gutiérrez-Rubí, Cristina Santos i Joaquín Pérez Rey. 

L’assistència a les jornades va ser de 600 persones al llarg de les diferents sessions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultura 

 

Espai Poètic de CCOO 

Convocatòria dels Premis de Poesia 
 
L’àmbit de Cultura de CCOO de Catalunya 
va convocar el 29è Premi de Poesia Miquel 
Martí i Pol, en llengua catalana, i el 22è 
Premi de Poesia José M. Valverde, en 
llengua castellana. El tema és lliure i 
l’extensió del poema o del conjunt de 
poemes ha de ser d’un mínim de 80 i un 
màxim de 140 versos (la prosa poètica es 
compta per línies). 
 
El termini de presentació de poemes tancà 
el dia 16 d’abril del 2018. 
 

 

Lliurament dels premis de poesia Miquel Martí i Pol i José M. Valverde de CCOO 
de Catalunya 
 

En el marc del Maig de la Cultura i el treball, el 12 de maig,  va tenir lloc  l’acte de 
lliurament dels premis de poesia de 
CCOO: el 29è Premi de Poesia Miquel 
Martí i Pol, en llengua catalana, i el 22è 
Premi de Poesia José M. Valverde, en 
llengua castellana, en el decurs 
d’una jam session poètica, a la plaça 
Víctor Balaguer de Barcelona. El premi 
de poesia està inclòs en la programació 
de la Setmana de la Poesia de 
Barcelona. 
Enguany, el premi es va dedicar a la 

poeta Montserrat Abelló, en l'any que commemora els 100 anys del seu naixement. 
L’acte va consistir en una breu 
presentació d'Abelló a càrrec de 
Marià Hispano, i la lectura 
d’alguns dels seus poemes, 
amb la participació de dones de 
diferents generacions de 
Comissions Obreres. Aquesta 
lectura poètica i els parlaments 
es va alternar amb una jam 
session del grup Random Blue. 
 
L’acte va finalitzar amb la 
lectura final de l’acta del jurat, el 
lliurament dels premis i la 



lectura dels treballs dels participants guanyadors. L’acte va comptar amb la 
participació de 90 persones amb les que es va celebrar un vermut de confraternització. 
 
 
Dona-Foc, la dona que es crema 

 
En el marc de la Festa del Treball digne, el 6 d’octubre en el 
Centre Cultural Bellvitge varem realitzar un espectacle Poetìc, 
teatral i musical Dona-Foc, la dona que es crema de la 
Companyia Les Fugitives. Una combinació de versos escrits 
només per dones com Maria Merce Marçal, Estel Solé, 
Primitiva Reverter, entre d’altres. 
 
Van assistir a l’espectacle 40 persones. 

 

 

Recital poètic de Esteve Bosch De Jaureguízar 

En el marc de la Festa del Treball digne, el 6 d’octubre en el 

Centre Cultural Bellvitge varem realitzar un recital poètic a 

càrrec d’Esteve Bosch de Jaureguízar, habitual del circuit poètic 

alternatiu tan a nivell local com estatal i guanyador de diversos 

premis. 

 

 

Acte de lliurament del 19è Premi de Poesia de Tardor – Memorial José López  

 

El 29 de novembre, es celebrarà l'acte de lliurament del Premi de Poesia de Tardor, 

organitzat per la Federació 

de Pensionistes i Jubilats de 

CCOO de Catalunya, a 

l’Espai Assemblea. Va 

presentar l’acte Jaume 

Calatayud i Vicente Monera. 

Enguany recordaren La 

Nova Cançó, un dels 

moviments més populars de 

la nostra cultura 

contemporània.  A l’acte hi participaren 60 persones. 



CCOOMICS 

Presentació de Vinyetes Joves  CCOOMICS  

 

El 24 de maig es va tenir lloc la presentació 

de CCOOMICS 2018: Vinyetes Joves, amb 

historietes sobre memòria i futur i sobre gènere i 

jovent realitzades per alumnes de les escoles 

d'Art i Disseny La Industrial, Llotja, Massana, Pau 

Gargallo, Serra i Abella i de l'Escola del Treball. 

La participació a la jornada d’alumnes i professors 

va ser de 70 persones. 

La jornada va comptar amb dues taules: 

La primera Taula versà  sobre memòria i futur 

amb la participació de Jaime Martín, autor de 

còmics com Las guerras silenciosas i Jamás 

tendré veinte años, i de David Fernández, autor 

del llibre Memòria i vinyetes. 

La segona taula tractà sobre gènere i jovent amb la participació de Raquel Gu, autora 

d’Estic estupenda, i Antoni Guiral, estudiós del 

còmic i autor de 100 años de TBO. 

La jornada es realitzà a la Sala Martí l’Humà del 

MUHBA, on els alumnes varen presentar els 

seus treballs i finalitzà amb la inauguració de 

l’exposició “Vinyetes Joves”a la Capella de 

Santa Àgata del MUHBA. L’exposició es va 

poder visitar del 24 de maig al 7 de juny del 

2018.  

 

 

Exposició CCOOmics 2018: Vinyetes Joves a la Festa del Treball digne 

En el marc de la Festa del Treball digne, el 6 

d’octubre, es va poder visitar en el Centre Cultural 

Bellvitge l’exposió CCOOmics 2018. 

 

 

 



Exposició CCOOmics 2018: Vinyetes Joves a Cornellà 

En el marc de la 34 Mostra de còmics "Ciutat de Cornellà", el dijous 15 de novembre  

va tenir lloc la presentació de l'exposició CCOOmics 2018: Vinyetes Joves, amb 

historietes sobre memòria i futur i sobre gènere i jovent realitzades pels alumnes de les 

escoles d'Art i Disseny La Industrial, Llotja, Massana, Pau Gargallo, Serra i Abella i de 

l'Escola del Treball i que es va poder visitar  

del 15 de novembre al 15 de desembre.  

A l’acte d’inauguració van intervenir: Rodri 

Plaza, responsable de la Formació 

Professional de la Federació d'Educació 

CCOO de Catalunya; Conxita 

Sánchez, Presidenta Centre d'Estudis 

Comarcals Baix Llobregat; Rocío 

García,Tinenta d'Alcalde i Regidora 

delegada de l'àrea de cultura i igualtat 

i Josep M. Romero, secretari general CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia, 

Garraf 

Aquesta exposició està organitzada per l’Aula de formació Joan N. Garcia-Nieto, de 

CCOO del Baix Llobregat, amb la col·laboració del Centre Comarcal del Baix Llobregat 

i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

  

Creació de la Coral Roig Encès 

 

Aquest any várem obrir un  nou espai de trobada, 

vinculat amb un altre àmbit de la cultura, que és la 

música en qualsevol de les seves manifestacions. 

En aquest cas, la creació d’una coral  Roig Encès. 

El 3 d’octubre varem realitzar una sessió 

informativa. 

Roig Encès és un espai de trobada d’homes i 

dones amants del cant, de les cançons que 

expressen lluites per la llibertat, la democràcia, el 

treball, els drets socials. Els assaigs de la Coral 

Roig Encès son tots els dimecres de 18 a  19 

hores, a la seu de CCOO de Catalunya des del 

mes d’octubre.  

La coral està formada per 20 veus i està dirigida 

per Victor Béjar. 

 



Altres activitats culturals 

La Fundació Cipriano García col.labora en l’organització d’activitats culturals 

col·laborant amb les diferents propostes que es realitzen des de diverses estructures 

del sindicat. 

 

Exposició de fotografies de Mar C. Llop: "Construccions identitàries" 

 
En el marc del Maig de la Cultura i el Treball i 

amb motiu de la celebració, el dia 17 de maig,  

del Dia Mundial contra la LGTBIfòbia, l'àmbit de 

CCOO va presentar l'exposició de fotografies 

de Mar C. Llop, "Construccions identitàries". 

 

La inauguració va anar a càrrec de la autora, 

Mar C. Llop i va comptar amb una participació 

de 25 persones. 

Aquesta exposició es va poder visitar fins el  30 de maig, al vestíbul de CCOO de 

Catalunya. 

 

 
Mobilitat amb perspectiva de gènere: la seguretat de les dones treballadores 
 
 

Dins de la Setmana Europea de la Mobilitat des 

de la secretaria de polítiques sectorials i 

sostenibilitat  de CCOO de Catalunya organitzà  la 

Segona Jornada sobre Mobilitat amb perspectiva 

de gènere. Aquesta Jornada tractà sobre la 

seguretat de les dones treballadores.  

La jornada va tenir lloc el 20 de setembre,  a 

l’Espai L’Assemblea. Presentat per Carlos del 

Barrio, secretari de Polítiques Sectorials i 

Sostenibilitat de CCOO de Catalunya es realitzà 

un col·loqui amb les intervencions d’Alba García, 

secretària de dones i polítiques LGTBI de CCOO 

de Catalunya, Sara Ortiz, membre del Col·lectiu 

Punt 6, Ruben Carbonero, vocal de la junta 

directiva del Bicicleta Club de Catalunya i Mari 

Paz Lago, delegada de CCOO. L’acte va ser 

moderat per Laura Diéguez, tècnica de Sostenibilitat de CCOO.  



Finalment es va fer un recorregut per Ciutat Vellat sindicat, amb acompanyament del 

Col·lectiu Punt6.  

El col·lectiu Punt 6 amb Sara Ortiz, va ser guanyadora del Premi Aurora Gómez 2017 

amb el projecte “Nocturnas: La vida cotidiana de las mujeres que trabajan de noche en 

el Área Metropolitana de Barcelona. 

 

Presentació del documental El Pilar, filmmakers clandestins a cavall de 50 anys 

En el marc de la Festa del Treball Digne el 6 d’octubre, la 

Fundació Cipriano García va passar el documental  El Pilar, 

filmmakers clandestins a cavall de 50 anys, a la sala d’actes del 

Centre Cultural Bellvitge,  amb posterior debat amb la 

realitzadora del documental Ester Cases. 

Van  estar presents 100 persones. 

 

 

Representació teatral: Salir del Pozo 

En el marc de la Festa del Treball Digne el 6 d’octubre,  el grup de 

l’associació d’aturats T’acompanyem varen realitzar  una 

representació teatral: Salir del Pozo de l’autor i director Miguel 

Martínez Llanas, adaptació de la novel·la d’Isidro Gutierrez de Tena 

titulada Paro. 

Van veure la representació teatral 150 persones. 

 

 

Commemoració de l'Any Fabra: "Llengua, ciència i poesia" 

 

L’ 11 d’octubre,va tenir lloc una 

conferència organitzada pel Servei 

Lingüístic de CCOO de Catalunya 

per retre homenatge a Pompeu 

Fabra i a la riquesa que va 

representar la confluència de la 

ciència i la llengua en la seva 

persona. La conferència, titulada 

“Llengua, ciència i poesia”, serà a 

càrrec de David Jou, poeta i catedràtic jubilat de Física de la Matèria Condensada de 



la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la Secció de Ciències i Tecnologia 

de l’Institut d’Estudis Catalans. David Jou ha format part del Consell Supervisor del 

TERMCAT i és autor d’una àmplia obra poètica i assagística que combina ciències i 

humanitats. Presentarà l’acte Montse Ros, secretària de Comunicació Integral i 

Finances de CCOO de Catalunya. 

 

La conferència es fa amb la col·laboració del Departament de Cultura dins el marc dels 

actes de commemoració de l’Any Fabra, enguany que es compleixen cent cinquanta 

anys del naixement de Pompeu Fabra i cent de la publicació de la Gramàtica catalana 

 
El model lingüístic del sistema educatiu 
 

CCOO d'educació va organitzar un cicle de debats descentralitzats sobre El model 

lingüístic del sistema educatiu, arrel del la presentació pública que va fer  el 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat del que serà el model lingüístic del 

Sistema educatiu.  

Es va celebrar un debat a Barcelona el 3 de 

desembre a la Sala d’Actes de CCOO, amb la 

presència a Barcelona d’Anna Camps, Catedràtica 

emèrita de Didàctica de la Llengua. És mestra, 

llicenciada en Pedagogia i en Filologia romànica i 

Doctora en Psicologia, Pilar Gargallo, mestra, 

presidenta de la Federació de Moviments de 

Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRC), 

Marina Gay, Enginyera de camins, membre de la 

comissió d’educació i de la Junta Directiva 

d’Òmnium Cultural. I Josep Bargalló, llicenciat en 

filologia catalana, catedràtic de secundària, 

conseller d'Ensenyament.  

EI un debat a Girona, el 10  de desembre amb 

Josep Maria Serra, Doctor en Psicologia, 

Professor de Psicologia evolutiva, autor de 

recerques sobre educació plurilingüe i cohesió social i en la formació del professorat. 

Actualment és el Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica de la UdG, 

Margarida Flagàs, mestra i professora de Didàctica de la Llengua a la UdG, 

representant de MRP a Girona, Mónica Pereña, Llicenciada en filologia catalana,  sub-

directora general de Llengua i Plurilingüisme al Departament d'Ensenyament i Victoria 

Saget, mestra jubilada, representant d'OMNIUM Girona.  

 
 

 

 



Premis 

 

Premi Angel Rozas 

Publicació  i presentació del llibre del treball guanyador  de la 4ª. Edició 

(2016): Trabajo i Hogar de Núria Sánchez Mira 

El , 13 de novembre a l’Espai l’Assemblea, es presentà el llibre Trabajo y hogar. Un 

análisis de género y clase en un contexto de crisis, de Núria Sánchez Mira, que va ser 

guardonat amb el Premi Ángel Rozas a la Recerca en Ciències Socials 2016. 

Aquest llibre analitza els canvis que ha 

patit el model d'ocupació i de benestar 

espanyol en les últimes dècades, 

partint de la llar com a espai central 

d'anàlisi, i fixant-se tant en els 

desenvolupaments esdevinguts durant 

el període d'expansió econòmica com 

en l'impacte de la crisi 

iniciada el 2008. 

Van intervenir a l’acte:  

Alfons Labrador Tames, president de la Fundació Cipriano 

García - CCOO de Catalunya; Alba Garcia 

Sánchez, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO 

de Catalunya; Fausto Miguélez Lobo, sociòleg; Joan Miquel 

Verd Pericàs, director de QUIT - UAB, i , doctora en 

Sociologia de la UAB i autora del llibre. A l’acte hi van 

participar 30 persones. 

  

 

Lliurament del Premi Angel Rozas 2018, a David Taranilla amb el treball 

“Tecgnosis de sàpiens a la singularitat. L'acceleració del procés adaptatiu 

de transmissió cultural el l'època contemporània 

Dels  treballs presentats a la cinquena convocatòria del Premi Angel  Rozas, a la 

recerca en ciències socials per a investigadors i investigadores novells , va resultar 

guanyador l’assaig  “Tecgnosis de sapiens a la singularitat. L’acceleració del procés 

adaptatiu de transmissió cultural el l’època contemporània” de  David Taranilla 

Garcia.  



L’autor aprofundeix d’una manera sistemàtica 

en la investigació dels factors culturals que 

expliquen com s’han anat creant i acumulant els 

coneixements, com s’han anat transmeten i 

quina influència han tingut sobre els altres 

fenòmens socials. 

El 20 de novembre, el jurat, presidit per Carme 

Molinero, historiadora i catedràtica de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i format 

per Xavier Folch, editor; Rosa Sans, directora 

de la Fundació Cipriano García; Josep M. 

Vallès, catedràtic de ciència política i de 

l'administració (Universitat Autònoma de 

Barcelona), i Maite Vilalta, doctora en ciències 

econòmiques i professora d'hisenda pública 

(Universitat de Barcelona, ha apreciat la gran qualitat de tots els treballs presentats i 

ha atorgat un accèssit al treball de Fidel Barrios, La construcció d’una barri democràtic 

a Barcelona: el cas del Poble-Sec (1972-1986). 

 

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

 

Convocatòria i preparació de la 9ª edició del Premi Aurora Gómez, 2018 
 

Per a la convocatòria  de les bases de  la 9ª edició 

vam comptar amb la col·laboració del jurat format 

per Joana Agudo, Dolors Comas d’Argemir, Mercè 

Otero i Teresa Torns, Aquest any es modifica el 

termini de presentació de les candidatures que es 

situa el 15 de setembre. 

Es realitza el disseny de la difusió del premi 

consistent en l’edició de cartells i targetons en  

format paper. També es fa l’edició en format digital 

i s’inclou a la pàgina web de la Fundació. 

La difusió del premi es realitza a la secretaria de la 

dona de CCOO de Catalunya i a les diferents 

secretaries de la dona de federacions i territoris de 

CCOO, així com a les seccions sindicals de CCOO 

de les principals empreses de Catalunya.  També es posà un anunci a la revista 

Treballadora de la secretaria de la dona de CCOO de Catalunya.  



A  la novena edició del Premi, es van presentar 8 candidatures, que ocupen diferents 
aspectes de l’acció sindical: aplicació plans d’igualtat, aplicacions de conveni per 
igualtat, cosificació, lactancia; així com treball territorial per assessorament sindical i 
comunicació. 

El  Premi d’aquest any es va atorgar al Grup d’Acció per 

aconseguir la ratificació del conveni 189 de l'OIT sobre treball 

digne de les treballadores de la llar i dignificar, així, el sector 

del treball de la llar i les cures. 

Aquest és un grup format per diferents entitats de dones 

estrangeres treballadores de la llar de diferents països que 

tenen per objectiu la ratificació del conveni 189 de l’OIT sobre 

treball digne de les treballadores de la llar i  dignificar el 

sector del treball de la llar i les cures.  

El jurat va valorar la unió mostrada pels diferents col·lectius 

que tenen especial dificultat per fer arribar la seva veu i les 

seves reivindicacions, i la experiència innovadora de col·laboració que ha apoderat les 

dones que realitzen aquestes feines i fomenta l’organització i sindicació de les 

treballadores de la llar. 

Aquest any, el jurat també ha decidit atorgar una menció especial com a 

reconeixement al compromís militant per portar la lluita feminista a l’acció sindical de 

l’empresa a la Secció Sindical de CCOO del Grup Naturgy a Catalunya, per a la revista 

de la dona que, des de fa 28 anys i de forma ininterrompuda publiquen cada 8 de 

Març. 

 

Acte de Lliurament del Premi 

 

L’acte de lliurament del Premi va 

tenir lloc el 6 d'octubre, dins dels 

actes de la Festa del Treball Digne, 

a l'escenari exterior de la plaça de 

la Cultura de l’Hospitalet de 

Llobregat,. 

Es tracta d'una jornada festiva i 

reivindicativa que s'ha consolidat 

com un lloc de trobada de la gent 

de CCOO de tot Catalunya.  

Com a reconeixement del premi concedit es va atorgar l’escultura realitzada per a 

l’ocasió per Mercè Riba, que va ser lliurada per Unai Sordo a les companyes 

participants al projecte. 

 



Gestió i comunicació 

 

 

Transparència a la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya 
 

En la línia que segueix CCOO de Catalunya des de l'any 2005 per 

aconseguir transparència en l'ús dels recursos públics, la Fundació Cipriano Garcia de 

CCOO de Catalunya Ha posat a disposició de la ciutadania algunes dades que poden 

ser d'interès en relació amb la seva activitat. 

Es pot consultar a la web, els plans de treball, les memòries i els comptes auditats.  

 

 

Amics i amigues de la Fundació 

 

Manteniment de la comunicació amb els 94 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. 

També s’envia informació a 320 persones que han 

sol·licitat rebre la informació de les activitats. 

 

Difusió en publicacions 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 dels 24 números deLluita 

Obrera digital (Números 290,293,295, 

296,297,299,300,301,302,304,305,306,30

7,308,310 i 311). 

 



Web i Xarxes socials  

 

Manteniment de la pàgina web amb l’elaboració de 

continguts i actualització de les diferents activitats que 

realitza la Fundació. Les visites durant el 2018 han estat 

12.695, amb un promig de temps a la pàgina de 2 minuts.  

 

 

 

 

Presencia a Facebook amb el perfil de la Fundació, 

amb 1.331 seguidors. En els que situem les 

activitats que realitza la Fundació. S’han situat  71 

entrades. Amb una ‘alcance’ de 38.619. La 

publicació que ha tingut més impacte ha estat la 

inauguració de la Maternitat d’Elna amb 819 

d’alcance. 

 

 

El perfil de la Fundació de twitter creat al 2017 té 

en aquests moments 1.195 seguidors. El twitt que 

ha tingut més impressions ha estat el referit a la 

inauguració de l’exposció d’Homenatge a les 

Brigades Internacionals amb  5.461 impressions. 

 

 

 

 

 

 

 

 


