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Arxiu Històric 

 

Activitats arxivístiques 

Descripció, indexació i catalogació dels fons documentals 

 

Durant el 2019 s'han ordenat, descrit i indexat els fons documentals següents: 

- Fons personal de José Luis López Bulla 

- Fons personal d'Albert Miralles Güell 

- Fons de l'empresa Tenería Moderna Franco-Española, SAL 

- Fons parcial de la Secretaria General de CCOO de Catalunya 

- Fons de la SSE de CCOO de La Papelera Española 

- Fons de la SSE de CCOO de Philips 

  

Recollida de fons i col·leccions 

  

El 2019 han ingressat a l'arxiu els següents fons personals: 

Julián Jiménez Trepat 

Carme Cebrián i Serret 

 

S'han fet noves incorporacions als fons personals ja existents amb anterioritat de: 

Maria Salvo Iborra 

Jordi Joan Santolaria 

Albert Miralles Güell 

Alfons Labrador Tames 

Gloria Montero 

  



Catalogació bibliogràfica 

  

S'han incorporat a la biblioteca un total de 56 nous títols 

  

Atenció als usuaris 

  

S'han obert durant el 2019 un total de 12 fitxes de nous usuaris i s'ha atès un total de 

197 consultes, tant presencials, com telefòniques o per correu electrònic. 

Activitats de difusió 

 

Publicació Materials d’Història de l’Arxiu 

Publicació del número 8 de la Col·lecció 

Materials de l’Arxiu: Cuando vengan los 

nuestros. Nando y Maruja: una historia de 

solidaridades, de Núria Sánchez Masip, editat 

amb la col·laboració del Memorial Democràtic.  

“Cuando vengan los nuestros”, de Núria 

Sánchez Masip, ens remet a una lluita activa, no 

a una espera sinó a un compromís perquè el 

desig sigui realitat, és una aproximació que 

tracta de rescatar el significat de l’experiència 

d‘aquelles persones a les que Manuel Vázquez 

Montalbán es va referir com “los peatones de la 

historia”. Es tracta d’una aproximació a la vida de 

Fernando Meialdea i Maruja Ruiz en la seva 

participació per la defensa dels drets laborals a 

la vaga de Motor Ibérica  i de les revindicacions 

veïnals de Nou Barris, de lluita contra la dictadura i per aconseguir les llibertats  i drets 

socials. 

 

 

 

 



Estrena del documental El Pilar, Resistència cinematogràfica. Filmmakers 

clandestins (1960-1978)    

El 23 de maig tingué lloc l’estrena del documental El Pilar, Resistència 

cinematogràfica. Filmmakers clandestins (1960-1978) dirigit per Esther Cases i 

coproduït per la Fundació Cipriano 

García. 

Aquest documental permet donar a 

conèixer unes fonts audiovisuals que avui 

ja formen part del patrimoni històric 

col·lectiu i retre homenatge al cinema de 

resistència política. 

 Aquestes pel·lícules clandestines ara formen part de la de la col·lecció documental de 

Comissions Obreres de Catalunya, gràcies a la Fundació de l’Arxiu Històric de l’Institut 

del Cinema Català (ICC), que les ha preservat fins als nostres dies. 

“Fiestas del Pilar” era el nom de l’etiqueta que identificava una llauna conservada al 

laboratori de Fotofilm durant els anys setanta. En realitat es tractava d’un títol fals, 

inventat per tal de protegir el que contenia: un film clandestí. No era la única, n’hi havia 

moltes més. Gairebé cinquanta anys després, alguns dels seus autors expliquen les 

històries d’aquestes pel·lícules de contingut polític. 

La projecció tingué lloc a la sala Chomón de la 

Filmoteca de Catalunya. La  presentació  i taula 

rodona posterior va corre a càrrec d’Esther Cases i  

de Joan A. González i va comptar amb la 

participació de molts dels seus protagonistes.   

La sala de la Filmoteca, que compta amb 360 

butaques que es van omplir per celebrar aquet 

acte. 

 

Presentació al Baix Llobregat del documental El Pilar 

El documental es va presentat el dissabte, 14 de desembre, al CineBaix, de Sant Feliu 

de Llobregat, vam comptar amb l’Aula García Nieto 

per la seva organització.  

La presentació de l’acte va anar a càrrec de Rosa 

Sans, directora de la Fundació Cipriano García, i 

Xavier Bach, president de l’Associació CineBaixi va 

comptar amb la intervenció de diferents protagonistes 

del documental. 

L’assistència a aquesta presentació va comptar amb 50 espectadors. 



Historia i Memòria 

 

Activitats d’història i memòria 

 

Acte: "Guerres, persones refugiades i solidaritat" 

El dia 20 de febrer va tenir lloc  un acte 

sobre "Guerres, persones refugiades i 

solidaritat", a l’Institut Aiguaviva de Mollet 

del Vallès, realitzat amb CCOO del Vallès 

Oriental, Maresme,osona. 

L’acte va ser conduït pels alumnes de 4t 

d'ESO de l'Institut Aiguaviva de Mollet del 

Vallès, i formà part de les activitats que han 

de realitzar per treballar els temes: república, guerra i exili. 

L’exposició parla de les víctimes de les guerres, refugiades i de l’exili, i la mostra de 

solidaritat que representa la història de la Maternitat d’Elna, i va estar a l’institut del 20 

al 23 de febrer. 

Hi van intervenir, Rosa Sans, 

directora de la Fundació Cipriano 

García - CCOO de Catalunya, 

i Gonzalo Plata, secretari general 

de CCOO del Vallès Oriental - 

Maresme – Osona i comptà amb la 

lectura poètica d’Esteve Bosch. 

A més dels alumnes de 4t d’ESO 

del centre, hi van participar nombrosos pares i professors de l’Institut. 

 

Acte: Recordant Cipriano García. 

En el marc de la Setmana Cultural i 

Reivindicativa del Primer de Maig vam organitzar 

conjuntament amb  CCOO del Vallès Occidental i 

la Catalunya Central un acte el  

El 25 d'abril,  al Centre Cívic Montserrat Roig de 

Terrassa, amb motiu de la inauguració de 

l’exposició “Cipriano García: els valors de la 



dignitat obrera”. A l’acte hi van 

participar: 

 Montse Ros, portaveu de CCOO de 

Catalunya,  Francisco Garcia, fill de 

Cipriano García, Manuel Martínez, 

exdirigent de CCOO de l'AEG i  

Enrique Rodríguez, secretari general 

de CCOO del Vallès Occidental - 

Catalunya Central.  

En aquest acte hi van participar 80 

persones 

 

Homenatge a l’escriptora Teresa Pàmies 

L’acte, organitzat pel Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya  i la Fundació Cipriano 

García - CCOO de Catalunya, s’emmarcà dins les activitats de l’Any Pàmies de la 

Generalitat de Catalunya, amb què es ret homenatge a Teresa Pàmies, en els 100 

anys del seu naixement. 

El 27 de maig, Joan Carles Gallego, director de l’Aula de Treball i Societat inaugurà 

l’exposició “Teresa Pàmies. Tot és en els llibres” al vestíbul de la seu nacional de 

CCOO de Catalunya  En finalitzar, es va oferir un petit piscolabis als30  assistents. 

L’exposició, produïda per 

la Institució de les Lletres 

Catalanes, amb la col·laboració 

del Servei de Biblioteques de la 

Generalitat de Catalunya, 

l’Institut Català de les Dones i el 

Departament d’Educació, va 

romandre al vestíbul de CCOO 

de Catalunya del 27 de maig al 

14 de juny.  

Gallego va fer un rigorós recorregut per la trajectòria vital de Teresa Pàmies, 

començant per la seva joventut a Balaguer, en què, juntament amb el seu pare, 

militant del Bloc Obrer i Camperol, començà a bastir la seva voluntat revolucionària i la 

ferma determinació de no deixar-se domesticar. La Guerra Civil i la dictadura 

franquista l’obligaren a un llarg exili, durant el qual no deixà mai d’estudiar ni de 

practicar el periodisme militant. Gallego va transmetre, des de la proximitat de la 

militància, però també des de l’admiració i el reconeixement, l’essència d’una Teresa 

Pàmies lluitadora, lliure, revolucionària i extremament crítica. 

 



Homenatge a l'historiador i amic Josep Fontana  

En el marc del Maig de la Cultura i el treball, el dia 29 de maig, en col·laboració amb la 

revista Perspectiva (Federació de Serveis a la 

Ciutadania de CCOO de Catalunya)  vam 

retre un homenatge a l'historiador, company i 

amic Josep Fontana, que ens va deixar uns 

mesos abans, amb la reproducció del vídeo 

de la 

darrera 

entrevista, enregistrada per la 

revista Perspectiva: “Lo único que no es lícito es 

resignarse”. 

A continuació s’inicià una conversa a l’entorn de 

la figura de Josep Fontana, amb Angelina Puig, 

Paola Lo Cascio i Joan Carles Gallego. L’acte 

va comptar amb la presència de 40 persones. 

 

Acte La maternitat d’Elna 

El 4 de juny va tenir lloc al local de 

CCOO de Girona un acte sobre  la 

Maternitat d'Elna, a càrrec de Rosa 

Sans, directora de la Fundació 

Cipriano Garcia - CCOO de 

Catalunya, i Esteve Bosch, poeta, 

amb motiu de l’estada a l’Hospital 

de Santa Caterina de l’exposició 

realitzada sobre La maternitat d’Elna 

del 5 al 20 de juny. 

A l’acte hi participaren 25 persones. 

 

 

Preestrena del documental 'I la lluita continua. Del camp a la construcció 

de Catalunya' 

En el marc de la Festa del Treball Digne de CCOO de Catalunya, el 5 d'octubre, a 

l'Auditori del Centre Cultural Bellvitge-Gornal es va dur a terme la preestrena del 

documental "I la lluita continua. Del camp a la construcció de Catalunya", 

un documental sobre els obrers de la construcció que van lluitar pels drets sindicals, la 

llibertat, l’amnistia i l’Estatut d’autonomia durant el franquisme. El guió i direcció és de 

Llúcia Oliva i la producció de Adela d’Alòs-Moner i Josep Maria Rodríguez Rovira. 



Treballadors de diferents comunitats d’Espanya, 

fonamentalment del camp d’Andalusia i Extremadura, van 

emigrar als anys cinquanta, seixanta i setanta a Catalunya, a 

la cerca de feina. La majoria es van incorporar al sector de la 

construcció, que en aquells anys experimentava un gran 

desenvolupament.  

A Catalunya, es van unir a la lluita per les reivindicacions 

laborals i sindicals, així com per les llibertats polítiques, 

suprimides pel règim franquista. Gran part d’aquests 

treballadors van participar en totes aquestes lluites com a 

militants de CCOO i el PSUC, i van patir acomiadaments i detencions. 

Encara que avui ja tenen entre 

setanta i noranta anys, continuen 

en la lluita defensant els drets de 

les persones jubilades. En aquest 

documental, aquests incansables 

lluitadors expliquen la seva història. 

L'acte el presentà Josep M. 

Rodríguez Rovira i hi van participar, 

entre d’altres, la directora del 

documental, Llúcia Oliva i Rosa 

Sans, directora de la Fundació 

Cipriano García - CCOO de Catalunya i 

La pre estrena del documental va tenir 120 espectadors. 

En acabar la projecció, Cristina Torre, 

secretària d’Acció Sindical de CCOO 

de Catalunya, va conduir un sobre 

“Vaga laboral i protesta social”, amb la 

participació de: Paula Pejenaute, 

advocada del Gabinet Tècnic Jurídic 

de CCOO de Catalunya i Jordi Mir, 

professor de la UAB i membre del 

Centre d’Estudis sobre Moviments 

Socials de la UPF. 

El 3 de desembre, al Cinema Girona (c/ Girona, 175, de Barcelona), tingué lloc una 

nova projecció del documental I la lluita continua. Del camp a la construcció de 

Catalunya. 

 

 



Passat i present de la vaga. De la Canadenca a l'actualitat.  

Un segle després de la vaga general a Barcelona 

que va conquerir la jornada de vuit hores, 

l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació 

UB i Fundació Cipriano García vam aprofitat per 

reflexionar sobre la vaga i els reptes i 

transformacions als quals s’enfronta en l'actualitat, 

vam organitzar una taula rodona. 

En aquesta taula rodona hi van participar: Isabel 

Benítez Romero, tècnica interina al Servei públic 

d'Ocupació de Catalunya; Carmen Juares Palma, 

responsable de Noves Realitats del Treball i 

Precarietat de CCOO de Catalunya, i Joaquín Pérez 

Rey, doctor en dret per l'UCLM, professor titular de 

Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Facultat 

de Ciències Jurídiques i Socials de Toledo i director 

del Departament de Dret del treball i Treball Social.  

Presentà i moderà: Joan Gimeno i Igual, 

doctor en Història Comparada, Política i 

Social per la UAB. 

L’acte va tenir lloc a l’Auditori de Can 

Batlló, el 12 de desembre de 2019 amb 

la col·laboració de Can Batlló i Ateneu 

de Memòria Popular i el suport de 

l’Ajuntament de Barcelona i va comptar 

amb la presència de 50 participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornades i debats 

 

Taula rodona: “Sense memòria històrica no hi ha democràcia” 

Davant l’augment de les idees d’extrema dreta, el sindicalisme europeu de les 

federacions de pensionistes dels sindicats europeus estan portant a terme un projecte 

de Memòria Històrica: Xarxa de llocs de la resistència contra el feixisme a Europa, que 

ha anat realitzant diferents activitats. 

Amb la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de 

Catalunya vam organitzar una taula rodona sota el 

títol “Sense memòria històrica no hi ha democràcia”, on 

participaren les organitzacions sindicals convidades: UCR, 

CGT i SPICGIL.  

L’acte tingué lloc el 13 de maig, a l’Espai Assemblea de la 

seu nacional de CCOO de Catalunya. 

A la trobada vam comptar amb una delegació de tots els 

sindicats participants, composada per 20 membres per 

cada delegació, entre ells comptarem amb  Miquel 

Lluch, secretari de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya, 

i Jaume Huguet, responsable internacional de la Federación Estatal de Pensionistas y 

Jubilados, i van saludar representants d'UCR, CGT i SPICGIL.  

Les intervencions van córrer a càrrec de Miquela Albarello, secretària d’Internacional i 

Cooperació de CCOO de Catalunya; Rosa Sans, directora de la Fundació Cipriano 

García - CCOO de Catalunya; Carles Vallejo, president de l’Associació d’Expresos 

Polítics de Catalunya, i Julián Gutiérrez, secretari de la Federación Estatal de 

Pensionistas y Jubilados de CCOO. 

Va tancar l’acte Javier Pacheco, Secretari General de CCOO de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Els debats del Cipri : Populisme(s). Canvis socials i tendències polítiques 

 

En el marc del Maig de la Cultura i el Treball, Els debats del Cipri van tractar 

sobre Populisme(s). Canvis socials i tendències polítiques, el dilluns 6 de maig, a 

la seu de CCOO de Catalunya  vam organitzar el debats 

del Cipri sobre Populisme(s). 

En el debat varem comptar amb la participació de  

Steven Forti, historiador de la Universitat Autònoma de 

Barcelona i de la Universitat Nova de Lisboa i Gemma 

Ubasart, politòloga de la Universitat de Girona,  

Es tractà de reflexionar perquè en un context de canvis 

socioeconòmics globals, que generen desigualtats i 

inseguretats, la democràcia s'afebleix i els populismes 

creixen.  També es va fer una mirada a la situació 

política de Catalunya, Espanya, Europa i el món després 

de les eleccions generals del 28 d'abril i en la 

perspectiva de la convocatòria del 26 de maig. 

 

El debat conduit per Sònia Olivella, del Centre per la defensa dels Drets Humans 

“Irídia”, va comptar amb la participació de 80 persones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exposicions 

 

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

Al llarg de l’any 2019, s’ha presentat en diferents localitats l’exposició "La Maternitat 

d'Elna" : 

Cornellà de Llobregat 

L'Associació per la Memòria Antifranquista del Baix Llobregat va 

portar l'exposició "La maternitat d'Elna", realitzada per la Fundació 

Cipriano Garcia -  Comissions Obreres de Catalunya, a la Biblioteca 

Central, Sala Ramon Llort de Cornellà de Llobregat, del 16 al 24 de 

gener. 

 

 

Salt 

 

Organitzada per CCOO de les Comarques gironines i la Fundació 

Cipriano Garcia - CCOO de Catalunya, es va poder visitar  a 

l'Hospital de Santa Caterina de Salt, del 5 al 20 de juny. L’acte de 

presentació va tenir lloc el dia 4 als locals de CCOO de Girona. 

 

 

 

Molins de Rei 

L’Àmbit de cultura de CCOO del Baix Llobregat amb col·laboració dels dos instituts 

d’Educació secundària de Molins de Rei, Bernat El Ferrer i Lluís de Requesens, 

instal·là l’exposició ¨La maternitat d’Elna¨ elaborada per la Fundació Cipriano Garcia - 

CCOO de Catalunya, i va realitzar una sèrie d’activitats educatives del 11 al 22 de 

novembre. 

  

La catàstrofe de les guerres i la Maternitat d’Elna 

El conjunt de les dues exposicions també han estat a: 

Mollet del Vallès 

L’exposició que parla de les víctimes de les guerres, refugiades i de l’exili, i la mostra 

de solidaritat que representa la història de la Maternitat d’Elna, i va estar a l’Institut 



Aiguaviva de Mollet del Vallès del 20 al 23 de febrer.  Va ser presentada en el marc 

d’un acte amb els alumnes de 4t. d’ESO 

Sant Feliu de Llobregat 

Les dues exposicions "La catàstrofe de les guerres" i "La Maternitat d'Elna", a Sant 

Feliu de Llobregat van estar  del 5 al 22 de març, al Centre d’Estudis Comarcals del 

Baix Llobregat.  Organitzat per CCOO del Baix Llobregat,  

l'Associació per la Memòria Antifranquista del Baix Llobregat 

i el Centre d'estudis Comarcals del Baix Llobregat.   

Aquestes dues exposicions, amb el fil conductor de la 

guerra, ens parlen de l’empoderament de les dones per 

conquerir i mantenir un 

espai de vida i  en mig de 

la desolació, i de com el 

que està passant 

actualment amb les 

persones refugiades té un espectacular 

paral·lelisme amb la nostra història recent i amb les 

experiències de vida de milers de persones que 

van haver d’exiliar-se l’any 1939. 

 

República. Valors republicans, valors de futur  

El dimecres, 10 d'abril, tingué lloc l'acte d'obertura de l'exposició "República. Valors 

republicans, valors de futur" al vestíbul de la seu 

de CCOO de Catalunya de  Barcelona, per 

commemorar el 14 d'abril del 1931, en què es va 

proclamar la II República. 

L’objectiu de l’acte a més de difondre l'experiència 

republicana que va significar una fita de progrés 

social, ressaltar els valors republicans com valors 

de futur per seguir lluitant pels dret socials i 

econòmics  com a expressió d'avenç democràtic i d'igualtat. 

Comptà amb les intervencions de Dolors Llobet, 

secretària d’Atenció a l’Afiliació, Estudis i 

Coordinació de Direcció, David Ballester, 

professor d’Història Contemporània a la UAB 

i Javier Pacheco, secretari general de CCOO de 

Catalunya. 

A l’acte d’obertura es presentà el catàleg de 

l’exposició, que inclou la conferència que Josep 



Fontana va fer a la seu de CCOO amb motiu del 75è aniversari de la proclamació de la 

II República. Varem comptar amb la presència de 25 persones. 

L’exposició a Sant Feliu de Llobregat 

L’ Exposició va estar exposada del 24 de setembre al 4 d’octubre 

del 2019 a l’Aula de Cultura de l’Ateneu Santfeliuenc de Sant 

Feliu de Llobregat. 

 El dia  2 d’octubre va tenir lloc una conferència amb José 

Manuel Rua, professor d’història de la UB i comissari de 

l’exposició, amb la participació de Rosa Sans, directora de la 

Fundació Cipriano García, en la que van participar 40 persones. 

 

 

Miguel Núñez a Barcelona. Entre la revolució i el desig. Actes en record 

d'un dels màxim dirigents del PSUC 

La Fundació Cipriano Garcia, l'Associació Catalana 

d'Expresos polítics, l'Amical de les Brigades Internacionals 

de Catalunya i Joves d'Esquerra Verda juntament amb el 

Museu d'Història de Barcelona van organitzar una sèrie 

d'actes en record de Miguel Núñez,  lluitador antifranquista, 

un dels màxims representats del PSUC, que al llarg dels 

més de 70 anys de militància política ha esdevingut un 

referent pel seu compromís per la transformació social 

 

Es va realitzar una exposició que recreava una sèrie de 

moments de la vida a Barcelona de Miguel Núñez que 

formen part del llibre gràfic Mil vidas más 

L’esposició es va poder visitar del 3 al 28 d'abril a la Casa Padellàs del MUHBA de 

Barcelona 

Diferents relators, com Enric Cama, 

Carlos Jiménez Villarejo, Joan Saura, 

Isidor Boix, Marga Arboix, Carles 

Vallejo i Montse Figuerola, 

desenvoluparen els variats aspectes de 

la seva vida.  

A l’acte d’inauguració varen participar 

80 persones. 

 

 



Itineraris 

 

80 aniversari de la retirada republicana 

El 2 de febrer de 2019 per commemorar el 80 

aniversari de la retirada republicana per la 

Garrotxa, es va fer una marxa caminant des de 

Sadernes fins a Sant Llorenç de Cerdans 

(França), pels mateixos indrets per on van 

passar els nostres exiliats. 

Aquesta marxa va ser organitzada pel “Projecte 

Cisquet” i hi va participar, entre d’altres, la 

Fundació Cipriano Garcia.  

 

Barcelona: Sants, el cor del moviment obrer 

Des de la Fundació Cipriano García  té cura de la difusió de la 
memòria històrica del moviment obrer català i del seu pes en la 
configuració de les ciutats avui, per la qual cosa té un projecte 
per generar itineraris per donar a conèixer la relació de treball i 
ciutat, en la que el moviment obrer ha estat motor de canvi des 
de la revolució industrial.  

El projecte la memòria obrera a la ciutat s’inicia amb 
l’elaboració d’un desplegable  de l’ itinerari:  Barcelona. Sants, 
el cor del moviment obrer, realitzat amb l’assessorament de 
Miquel Falguera i Javier Tébar i textos de Cristian Ferrer, 

fotografies d’Enric 
Berenguer que 
vam realitzar en el 
marc de la commemoració del Centenari 
de la Organització Internacional del Treball 
(OIT). 

Pel disseny d’aquest desplegable hem 
seguit el model del que havíem realitzat 
anteriorment sobre El llegat de l’esclavitud 
i el abolicionisme a Barcelona. 

 

 

 

 



Presentacions de llibres 

 

Llegim: "Trabajo y hogar ", amb la seva autora Núria Sánchez Mira 

La revista El Viejo Topo inicià el Club de lectura online 

amb el llibre Trabajo y hogar. Un análisis de género y 

clase en un contexto de crisis, de Núria Sánchez Mira, 

que va obtenir el Premi Ángel Rozas a la recerca en 

ciències socials, 2014, que va tenir lloc el 11 de febrer. 

El llibre analitza les transformacions en la divisió social 

del treball entre homes i dones. I ho fa en un moment 

en què està canviant acceleradament -almenys en part 

de la societat- el rol masculí com "proveïdor domèstic". 

Vist des d'una perspectiva feminista, es tracta un assaig 

rigorós i documentat que dóna pistes sobre els canvis 

que van a produir-se en els propers anys, a més de 

donar compte dels que ja s'han produït o s'estan 

produint. 

 

Presentació del llibre 'La noche fenomenal', de Javier Pérez Andújar 

 

Es tracta d’una novel·la d'amistat i esoterisme, 

desenfrenada, plena de romanticisme, estrafolària, 

trepidant, embogida, poètica i molt barcelonina, que 

confirma l’autor com una de les veus més 

sorprenents, mestisses i lliures de la nostra literatura. 

 

Intervingueren l'autor, Javier Pérez Andújar, i Bea 

Ballestín, sociòloga, antropòloga i professora de la 

UAB. 

 

L’acte tingué lloc el 20 de juny  a l’Speakers’ 

Corner, Espai l’Assemblea la seu de CCOO de 

Catalunya, amb l’assistència de 50 persones. 

 

 

 



 

Presentació del llibre 'RUANO', de Rafael Senra Biedma 

 

El dia 8 d'octubre es va presentar el llibre de Rafael Senra 

Biedma, Ruano, a l'Espai l'Assemblea, amb les intervencions 

d'Alfons Labrador, president de la Fundació Cipriano García; 

Jordi Agustí, president de l’Associació Catalana de Juristes 

Demòcrates i magistrat emèrit del Tribunal Suprem; Ascensió 

Solé, ex magistrada, i Rafael Senra, autor, advocat laboralista 

i professor universitari. 

L’estudiant andalús Rogelio Ruano ens narra la seva peripècia 

vital fins a arribar a Barcelona. Aquesta història novel·lada és 

comuna a bona 

part d’una jove 

generació que va viure la dictadura 

sense experimentar la guerra, però sí 

les seves conseqüències. Aquest és un 

relat dedicat a la segona meitat dels 

anys seixanta i a les persones que van 

actuar amb els mandats ètics de la 

igualtat i la solidaritat.  

A l’acte assistiren 80 persones. 

 

 

Presentació dels llibres: La espiral del silencio de Mayte Martín i Llegarà 

el invierno d’Alfons López i Pepe Gálvez  

En el marc de la Festa del treball digne, el 5 d’octubre,  a la Plaça de la Cultura de 

l’Hospitalet de Llobregat a l’Espai Literari de la Federació de Serveis a la Ciutadania es 

va fer la presentació de dos llibres: 

La espiral del silencio amb la presència de 

la periodista canària, autora del llibre Mayte 

Martin. 

Una obra inspirada en els riscos que corren 
els periodistes d’investigació. La novel·la 
tracta sobre la llibertat d’expressió i la 
manca de protecció internacional que tenen 
els periodistes. 



  

També es presentà el llibre Llegarà el 

invierno d’Alfonso López i Pepe 

Gálvez, amb la presència d’ aquest.  

És aquesta una novel·la gràfica 

negra: La trama té lloc a la Costa 

Brava i lliga la intriga policíaca amb 

els costumisme mediterrani. Sense 

oblida el grau de denúncia de temes 

com l’explotació  sexual de la dona i 

el tema de la prostitució. 

A la presentació s’aplegaren unes 40 persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visites a l’espai L’Assemblea 

 

IES “La Serreta” de Rubí. Xerrada amb alumnat FP1 Perruqueria 

 

El 21 d’octubre, va tenir lloc una xerrada amb alumnat 

FP1 Perruqueria, de l´IES “La Serreta” de Rubí a l’Espai 

l’Assemblea a la seu central de CCOO de Catalunya.  

Es van tractar temes de la història de CCOO i la situació 

laboral del sector perruqueria i estètica. L’acte va estar 

dirigit per Aurora Huerga i Quim Fornés. 

L’Espai l’Assemblea, creat per la Fundació Cipriano 

Garcia - CCOO de Catalunya, acull una exposició permanent sobre els 50 anys 

d’història de CCOO i el moviment obrer de Catalunya, inaugurada a l’any 2014. Es 

tracta també d’un espai de memòria oral del sindicalisme i d’un recurs educatiu per al 

coneixement de la nostra història laboral i sindical recent ben apropiat per alumnat de 

l'ESO, Batxillerat i cicles formatius. La visita a l'exposició compta amb guiatge 

especialitzat i qüestionari didàctic de comprensió dels continguts. 

 

Xerrada amb alumnat d'FP1: atenció a persones amb dependència 

 

El 4 de novembre ens van visitar per segona vegada amb alumnat de l'IES La Serreta, 

en aquesta ocasió alumnes de FP1 a qui es va fer una xerrada sobre Atenció a 

persones amb dependència, a l’Espai 

l’Assemblea, de CCOO de Catalunya 

Van venir acompanyats de la professora de 

Formació i Orientació Personal (FOL) Sara López, 

organitzadora de la visita, i de dos professores 

més. Es van tractar temes de la història del 

moviment obrer i de CCOO, així com de la 

situació del mercat de treball i de les condicions 

laborals del sector sociosanitari d'atenció a la 

dependència. 

L’acte va estar dirigit per Quim Fornés, secretari d'Educació de CCOO del Vallès 

Oriental - Maresme, i per Albert Bargalló, d'Acció Jove i també treballador sanitari. 

 

 



Participació en projectes amb altres entitats i institucions 

 

Publicació de 'Segle XX', revista catalana d'història, núm. 11 

Preparació i edició del número 11 de Segle XX, revista catalana d’història. A partir del 

número 6, la revista va passar a ser una publicació multilingüe 

i d’edició electrònica, mantenint la seva estructura de 

continguts, editada conjuntament per la Fundació Cipriano 

Garcia - CCOO de Catalunya i la Universitat de Barcelona, 

com a revista científica de la UB (Rcub), assumint 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 2019 la revista ha tingut 7.050 visites i 10.500 

descàrregues d’articles.  

 

Campanya "Judici a Martín Villa" 

El mes de gener de 2019, La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya participà 

a la campanya "Judici a Martín Villa", engegada 

per unes 40 entitats a escala estatal. Amb 

aquesta campanya es volen exigir 

responsabilitats civils, polítiques i penals a qui 

ha estat un dels majors representants 

franquistes de la Transició, pel paper que va 

exercir durant els últims anys de la dictadura. 

 

Durant la campanya s'impulsà per tot el territori 

estatal diferents iniciatives de sensibilització 

ciutadana, denúncia política, reclams 

institucionals i actuacions penals. 

 

Recollida de signatures:  Un lloc de memòria contra la impunitat a la 

Jefatura de Policia de Via Laietana 

L’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, la Fundació Cipriano 

García de CCOO de Catalunya, la Fundació Irla i Òmnium Cultural van constituir una 

comissió cívica per intentar aconseguir el compromís estatal de cessió del número 43 

de la Via Laietana a la ciutadania.  



Al mes de febrer, representants 

d’aquesta comissió cívica es van reunir al 

Parlament amb diputats de diversos 

grups polítics dels quals van obtenir el 

compromís d’activar el suport de la 

cambra catalana.  

També van promoure una campanya de 

recollida de signatures per aconseguir 

que la "Jefatura" de Policia de Via 

Laietana de Barcelona sigui un lloc de 

memòria contra la impunitat.  En aquest moment s’ha arribat a 1.113 suports. 

 

Nou espai memorial; “Parapet de les executades i executats 1939-1952”, 

al Camp de la Bota 

Al parapet del Camp de la Bota, en els límits de Sant Adrià de 

Besòs amb Barcelona, la Guàrdia Civil va executar 1686 

condemnats per rebel•lió pels tribunals franquistes entre 1939 

i 1952.  

 

Després d’un procés en el que la Fundació Cipriano García 

va participar, l'Ajuntament de Barcelona va organitzar l’acte d’inauguració del nou 

espai memorial; “Parapet de les executades i executats 1939-1952”, obra de l’artista 

Francesc Abad, tindrà lloc el diumenge 24 de febrer al Camp de la Bota (Pl. del Fòrum) 

Barcelona. 

A més dels diferents parlaments, es va 

comptar amb les  actuacions d’Andrea Motis, 

Rusó Sala, Sabor de Gràcia i Brodas Bros. 

Va assistir a l’acte Javier Pacheco, secretari 

general de CCOO de Catalunya. 

 

 

Plataforma pel 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 diferents activitats. 

 

 



 8 de març, dia de la dona treballadora  

La Plataforma pel Monument a la Presó de Dones de 

les Corts celebra el 8 de Març, Dia Internacional de les 

Dones, als tòtems que recorden l'espai que va ocupar 

la desapareguda presó, per reivindicar la memòria 

d'aquest espai. 

 

 

 

Presentació pública de l'inici d'obres del monument de la Presó de Dones de les 

Corts 

En el marc de la Primavera republicana, el dia 12 d’abril, a l'espai de memòria 

dones/presó, a la cantonada Joan Güell/Europa, 

s’inaugurarà un nou vinil de Memòria històrica i 

anticipació del futur monument a la Presó de Dones. 

També es va fer una presentació pública del projecte de 

monument i es recolliren els objectes, les imatges i els 

escrits que formaran part de la primera pedra del 

monument. 

El mes de maig s'iniciaren les obres per a la construcció del monument de la Presó de 

Dones de les Corts. 

 

25 de Novembre. Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les 

dones

En el transcurs de les obres de construcció del 

monument a la Presó de dones de Les Corts, el 

25 de novembre al xamfrà dels carrers Europa - 

Joan Güell, tingué lloc l'acte d'enterrament de la 

caixa de records que s'han anat recopilant en el 

llarg procés de recuperació de la memòria de 

l'antiga Presó de les Corts.   

 

Inauguració del Monument de la Presó de Dones de les Corts  

En el marc de la inauguració del Monument de la Presó de 

Dones de Les Corts vam promoure una taula rodona: 

"Pedres d'altres memòries", recuperació d'espais i 

processos memorials a Almeria, Bustarviejo, Cehegín, 



Segovia, Solsona i Barcelona en el  Centre Cívic Tomasa Cuevas - les Corts. 

L’objectiu era reflexionar al voltant dels diferents orígens de les pedres que conformen 

el monument. Símbol de la diversitat d'origen geogràfic de les preses que van estar 

confinades en aquesta presó després de la Guerra Civil Espanyola.  

Van participar a la taula rodona: José Carlos 

González. Treballs forçats a Bustarviejo, Madrid. 

Los Barracones, Paqui Ureña. Les migracions 

murcianes a Barcelona. Alumbra Alumbre, Rafael 

Molina. Carretera Màlaga - Almeria. Contra el 

Silencio y el Olvido,  Jordi Guixé. Les preses de 

la Catalunya Central. Eurom. Centre d'Estudis 

Lacetans, Memoria.cat, Santi Vega. Les preses 

polítiques de Segòvia. Fórum por la Memoria de Segovia i Adela Agelet i Marta Mas. 

La recuperació de la memòria de la Presó de dones de les Corts. Plataforma Futur 

Monument Presó de Dones de les Corts. Vam comptar amb l’historiador Fernando 

Hernández per la moderació. 

El 14 de desembre va tenir lloc la inauguració del 

monument. A l’acte van assistir representants de les 

associacions vinculades a cada una de les sis 

pedres que conformen el Monument; les 

associacions membres de la Plataforma Futur 

Monument Presó de Dones de les Corts, -promotora 

del projecte; i representants de l’Ajuntament de 

Barcelona, al capdavant dels quals, l’Alcaldessa Ada Colau. 

 

Ateneu Memòria Popular 

Itinerari: Llegats de l’esclavatge i l’abolicionisme a Barcelona 

Amb motiu del Dia Internacional de Record de les víctimes 

de l’esclavitud i el tràfic Transatlàntic d’Esclaus que es 

commemora el 25 de Març, l’Ateneu Memòria Popular 

organitza un itinerari per remirar i conèixer alguns dels 

espais de Barcelona relacionats amb l'esclavatge derivat 

del tràfic transatlàntic i la seva abolició.  

L’itinerari: Llegats de l’esclavatge i l’abolicionisme a 

Barcelona va tenir lloc el diumenge 24 de març,  des del 

Monument a Joan Güells fins a la Plaça Antonio López, 

amb una durada aproximada de 2 hores. Va guià la visita Omar Guzmán. 

Aquest itinerari és un projecte de la Fundació Cipriano García, l’Associació Conèixer 

història i l’EUROM  



Acte reivindicatiu de la Prefectura de Policia de Via Laietana com a espai de 

memòria 

Com a primera activitat de l'Ateneu Memòria Popular, del qual forma part la Fundació 

Cipriano García entre d’altres entitats, el dimarts, 26 de març tingué lloc un acte 

reivindicatiu de la Prefectura de Policia de Via Laietana de Barcelona com un espai de 

memòria, a la cruïlla de Sant Pere Més 

Alt amb Via Laietana. 

L'acte va ser presentat per César 

Lorenzo i consistí en la lectura de textos 

de testimonis de persones 

represaliades, a càrrec de Mireia 

Clemente i Miguel Martínez Llanas. Es 

va col·locar una senyalització i finalitzà 

amb la lectura d'un manifest. També, 

mentre durà l'acte, es recolliren 

entrevistes filmades de persones represaliades. 

Amb aquest acte: Impunitat i violació dels drets humans. L'estat d'excepció del 1969, 

l'Ateneu Memòria Popular es concep com un espai plural, cooperatiu, de diàleg i de 

coordinació conjunta de totes les entitats memorialístiques i del grup d'entitats culturals 

i socials interessades per la memòria que tenen 

presència a la ciutat de Barcelona. 

Així mateix, també es va fer la inauguració del 

faristol instal·lat per l’Ajuntament de Barcelona, al 

costat de la Jefatura Superior de Policia de 

Catalunya, en el qual van participar totes les 

persones que van assistir a l’acte. 

 

Convocatòria de repulsa de l’acte vandàlic contra la placa de senyalització de la 

Prefectura de Policia 

Els pocs dies de la senyalització de la 

placa, aquesta va ser vandalitzada, amb la 

crema del faristol.  L’Ateneu Memòria 

Popular es va pronunciar en contra 

d’aquest fet, a través d’un comunicat i de 

la convocatòria davant de la Jefatura el dia 

28 de març, en la que es van concentrar 

nombroses persones torturades, 

maltractades i represaliades per la policia 

franquista, donant el seu testimoniatge i 

amb l’ofrena de clavells vermells.   

 



Jornada Tortures impunes: passat i present dels drets humans. 
 
Després de la primera activitat reivindicant l'espai de la "Jefatura" de Via Laietana, es 

va donar continuïtat a les activitats previstes en la línia de 
treball sobre impunitats amb la realització d'una 
jornada: Tortures impunes, el dimarts 30 d'abril a El Born 
CCM de Barcelona. 
 
L'objectiu de la jornada fou dialogar i debatre amb aquest 
passat d'impunitat i violació de drets humans que ha restat 
en la memòria privada, si no en el silenci, i no pas en el 
debat públic. La participació de públic va superar les 70 
persones. 
 
La jornada fou inaugurada per Montserrat Iniesta Gonzàlez, 
directora d’El Born CM i Rosa Sans Amenos, vicepresidenta 
de l’Ateneu Memòria Popular. 
  

La jornada constà de dos debats, cadascun d’ells introduïts pel visionat de dos 
documentals realitzats en l’acció a l’espai públic. El primer d’ells mostra testimonis de 
persones torturades i el segon una explicació de l’acció realitzada el 26 de març.  
 
En el primer titulat “Botxins impunes”, comptarem amb la participació de José Babiano 
Mora, director de l’Archivo del Trabajo, Fundación 1º. de Mayo, historiador i autor de 
l’informe pericial de la querella argentina, i d'Aràdia Ruiz Blanco, membre de la 
Cooperativa el Rogle, advocada de la primera querella admesa a tràmit 
sobre tortures policials durant el franquisme a València, i serà moderat per Angelina 
Puig i Valls, historiadora i membre de l’Ateneu 
Memòria Popular. 
El segon debat es va titular "Impunitat i 
simbologia a l’espai urbà”, anirà a càrrec 
de Kathrin Golda-Pongratz, doctora en 
arquitectura i urbanisme i membre de l’Ateneu 
Memòria Popular, i de Manel Risques Corbella, 
historiador i professor de la UB, comissari de 
l’exposició “Franco, Victòria, República. 
Impunitat i Espai Urbà", i serà moderat per 
Ricard Conesa Sánchez, historiador de 
l’EUROM i membre de l’Ateneu Memòria 
Popular. 
 
Acte Impunitats en les memòries 

A mes de continuar amb la tasca reivindicativa de la reivindicació de la 

"Jefatura" de Via Laietana com espai de memòria, es va donar 

continuïtat a les activitats previstes en la línia de treball sobre impunitats 

amb la realització d'una acte Impunitats en les memòries, el  18 de 

setembre, a la seu de CCOO de Catalunya de Barcelona. 

L'objectiu de l’acte era reflexionar sobre la impunitat i violació de drets 

humans de les persones assassinades que encara resten a les cunetes 

del nostre país, així com dialogar amb altres experiències d’impunitat de 



crims, com és el cas de la dictadura argentina. 

L’acte consistí amb la projecció del guardonat documental “El silencio de otros” (2018) 

dirigit per  Almudena Carracedo y Robert Bahar. El debat posterior va comptar amb les 

intervencions d’Almudena Carracedo, directora del documental, Martín Mozé , 

H.I.J.@.S. Barcelona i de Carme Molinero, 

catedràtica de història i membre del GREF-

CEDID de la UAB. 

Aquest acte es realitza amb la col·laboració del 

Grup de Recerca sobre l’Època Franquista i del 

Centre d’Estudis sobre Dictadures i 

Democràcies de la UAB. La participació de 

públic va superar les 120 persones, amb una 

important intervencions des de les persones 

joves del públic. 

 

Memòria democràtica del treball  

Sota el títol Aturats en moviment, l’Ateneu 

Memòria Popular organitzà un acte el dia 

16 de novembre per realitzar un debat al 

voltant de la precarietat en perspectiva 

històrica comparada i reivindicar una 

senyalització permanent a la Plaça 

d’Urquinaona, com un espai de memòria 

relacionat amb la contractació informal de 

treballadors: 

Visibilitzar aquest passat, que conforma la 

memòria del veïnat de la plaça, com vam tenir oportunitat de comprovar in situ, era un 

dels objectius principals de l’acte. Un passat que, mig segle després, se’ns presenta 

com d’actualitat: actualment encara trobem importants quotes de precarietat, 

temporalitat i informalitat en el nostre mercat 

laboral. 

El diàleg entre passat i present es va produir a 

través d’un debat dinamitzat pels professors de 

sociologia a la UPF Pere Jódar i Jordi Guiu, 

autors del llibre Parados en movimiento. A 

l’acte-debat hi van assistir entre 50 i 70 

persones. 

Per finalitzar, es va portar a terme la representació teatral de Salir del pozo, a càrrec 

d’un grup amateur de teatre format per persones en situació d’atur laboral del Poble 

Sec, i dirigida per Miguel Martínez Llanas. Acte seguit, a mode de cloenda, es va 



instal·lar una senyalització efímera que feia esment al fenomen de la contractació 

informal que va tenir lloc a la plaça  durant el franquisme i la primera dècada de 

democràcia. 

A posteriori, es va realitzar la petició formal a l’Ajuntament de Barcelona per tal de que 

s’instal·lés una senyalització permanent.   

 
La memòria de l’escola pública 
 

El 29 de novembre es donava inici a l’acte titulat La memòria 
de l’escola pública. Formava part del seguit d’actuacions i 
treballs de resignificació memorial de la Via Laietana de 
Barcelona. 
 
L’acte va constar dues accions: Primerament la Presentació 
del llibre Una escola simbòlica i monumental, de Cèlia 
Cañellas i Rosa Toran,  és un recull de la història de l’Escola 
Àngel Baixeras amb to divulgatiu, del primer centre escolar 
graduat de caràcter públic-municipal obert a Barcelona. La 
ubicació d’una escola monumental a la Via Laietana, el nou 
bulevard de la moderna ciutat dels anys 1920, era tota una 

declaració d’intencions sobre la centralitat que ocupava la nova pedagogia per a la 
burgesia catalanista.  Va ser elaborat pel grup de treball sobre educació de l’Ateneu 
Memòria Popular amb materials de l’escola i de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i 
repartit entre els assistents. 
 
 
L’acte de presentació es va realitzar a la Sala 
d’Actes de CCOO a Via Laietana 16. Van 
intervenir-hi les autores i Cristian Ferrer, membre 
de l’Ateneu Memòria Popular i coordinador del 
grup de treball sobre educació. El nombre 
d’assistents va superar el mig centenar de 
persones, que també van participar en el debat 
que es va produir després de les intervencions, 
així com en l’acte reivindicatiu posterior.  
 
 
L’acte reivindicatiu a l’espai públic  va consistir en realitzar una concentració davant 

l’escola Àngel Baixeras  on diferents membres 
de la comunitat educativa van realitzar 
intervencions en torn a la conveniència de 
senyalitzar l’escola com un espai de la 
memòria democràtica. 
 
Es va reivindicar que l’Ajuntament de 
Barcelona instal·lés en aquell indret un faristol 
explicatiu de la història del centre, de la seva 
importància patrimonial i que s’hi  reflectís el 

compromís de l’escola amb l’educació pública i la cohesió social al Districte de Ciutat 
Vella.  



Reconeixement a les persones represaliades del franquisme. Constitució 

de la Junta de Valoració 

La Fundació Cipriano García participà al Consell Assessor de la Junta de Valoració per 

al Reconeixement a les Persones 

Represaliades del Franquisme que 

acreditin haver patit violacions dels 

seus drets durant l'etapa final del 

franquisme. 

 

Aquesta iniciativa de l'Ajuntament de 

Barcelona va ser aprovada al Ple del 

mes de febrer i, tal com preveu el 

reglament, es va posar en marxa el 

passat 27 de març amb la constitució 

de la Junta de Valoració, formada per 

sis membres: dos de l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut, dos juristes i dos 

historiadors. 

 

75è aniversari de l'alliberament de París. Homenatge a les persones que hi 

van participar i, en especial, a Lluís Martí Bielsa 

Amb motiu del 75è aniversari de l’alliberament de París, que es va produir entre el 19 i 

el 25 d’agost del 1944, el Memorial Democràtic va 

organitzar aquest homenatge per tal de recordar 

aquests fets històrics. 

L’acte tingué lloc dimarts, 18 de juny, al Palau 

Centelles de Barcelona. 

Hi van participar Javier Tébar, historiador i professor 
associat del Departament d’Història Contemporània i 

Món Actual de la Universitat de Barcelona i director de l’Arxiu Històric de CCOO de 
Catalunya; Carles Vallejo, president de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del 
Franquisme, i Cinta González, membre de l’Amical de les Brigades Internacionals.  
 
També vàrem comptar amb l'actuació musical d'Ángel Petisme, cantautor i poeta 
aragonès, i de l’homenatjat, Lluís Martí Bielsa. La presentació va anar a càrrec de 
Jordi Font, director del Memorial Democràtic. 
 
 

'Memorias culturales de un pasado industrial' 

Audiovisual de la Universitat d'Oviedo, dirigit per Irene Díaz i Rubén Vega, que 

s'emmarca en un projecte d'R+D+I de la institució acadèmica i està vinculada a l'Arxiu 

de Fonts Orals per a la Història Social d'Astúries, i compta amb la participació de la 

Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya.  



El documental ha estat premiat amb l'Studs Terkel Award, que concedeix anualment la 

Working-Class Studies Association (WCSA) dels Estats Units. 

El treball és fruit del projecte d'R+D+I "Canvi sociocultural, 

memòria, patrimoni i identitats en contextos de 

desindustrialització", que té com a investigador principal el 

professor Rubén Vega, i del qual també forma part com a 

investigadora Irene Díaz. 

El resultat del guardó s'ha decidit a Geòrgia (EUA) i es lliurà a 

Canterbury (Kent, Regne Unit) el mes de setembre. 

La realització va anar a càrrec de Pedro Timó i Javier Lueje; 

les entrevistes les van dur a terme Irene Díaz, Maria del Mar Díaz, Marta Mori i Rubén 

Vega; els operadors de càmera van ser Javier Ovies, Pere Timó, Pelayo M. Duarte, 

Alex Zapico, i els fotògrafs, Àlex Zapico, Marcial Gómez i Pelayo M. Duarte. 

L'audiovisual està realitzat en castellà i asturià, amb subtítols en anglès. 

 

Homenatge Salvador Allende 

 
CCOO de Catalunya participà en l'acte per commemorar el 46è aniversari del cop 
d'estat a Xile i la mort del president Salvador Allende. 
 

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, va organitzar un acte 
per commemorar el 46è aniversari 
del cop d’estat a Xile i la mort del 
president Salvador Allende, així 
com el 80è aniversari de l'arribada 
a Xile del Winnipeg, un vaixell de 
solidaritat.   
 

L’acte d’homenatge a Salvador Allende tingué lloc l’11 de setembre, al Centre Cívic del 
barri del Carmel.  
 
Presentà l’acte, Rosa Sans, Directora de la Fundació Cipriano Garcia – Arxiu Històric 
de CCOO de Catalunya. També va haver parlaments d’Eulogio Dávalos, Open Arms i 
Jorge Contreras; seguits del minut de silenci en record de las persones víctimes i 
represaliades; es van escoltar les últimes paraules de Salvador Allende; es va fer 
l’ofrena floral institucional al bust de Salvador Allende; s’escoltà l’himne de Xile, l’himne 
de Catalunya i Venceremos. Tancà l’acte l’actuació musical de Marina Rossell i el 
Col·lectiu Jardins Humans. 

 



Jornades Internacionales. Transiciones a la democracia en el sur de 
Europa y en América Latina: España, Portugal, Argentina y Chile 

Organitza: Grup de Recerca sobre l'Època 
Franquista (GREF-CEDID)Facultat de Filosofía i 
Lletres de la UAB, 19 y 20 de setembre de 2019. 
Amb la participación de Javier Tébar Hurtado, 
juntament amb Rodrigo Araya (Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano), per presentar 
la ponencia "Los procesos de amnistía laboral en 
España y Chile". 

 

Homenatge als republicans espanyols combatents a França.  

La Fundació Cipriano García - CCOO de 

Catalunya va participar, el 28 de 

setembre, com a convidada a 

l’homenatge als republicans espanyols 

combatents a França. Aquest 

homenatge es va realitzar en el marc 

dels actes del 3er Festival de Cinema 

Social que es va dur a terme a Narbona, 

del 26 al 28 de setembre del 2019. 

En el marc d’aquest festival de cinema 

es va fer un reconeixement als lluitadors 

republicans, que van arribar a la regió d’Aude durant la retirada, i que mai van deixar 

les armes. Aquests lluitadors van participar en la victòria contra el nazisme a França i 

es van reagrupar dins de la Unió Nacional Espanyola, i van participar en l’operació de 

reconquista d’Espanya, fins al 1945. La seva associació va ser prohibida a França el 

1950, fins a la mort de Franco, el 1975. 

Els actes d’homenatge es van emmarcar per recordar aquests lluitadors de la llibertat, 

amb motiu del 75è aniversari de l’Alliberament i del 80è aniversari de la Retirada. Com 

a representant de la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya, hi va participar 

Quim Fornés, que va recordar aquells republicans. 

 

Homenatge als immolats pel franquisme 

La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya va 

participar, el 13 d’octubre, en l’homenatge als immolats pel 

franquisme, organitzat per l’Associació Pro-Memòria als 

Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Memorial Democràtic, 

en record dels republicans que van ser executats pel règim 

franquista per raons polítiques i ideològiques, i als que van ser 



empresonats i/o van patir represàlies a causa del seu compromís amb la lluita per les 

llibertats. L’homenatge es va realitzar al Fossar de la Pedrera, del cementiri de 

Montjuïc.  

 

Commemoració del 110è aniversari de l’afusellament de Ferrer i Guàrdia 

La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya participà en l'ofrena floral a Ferrer i 

Guàrdia, en commemoració del 110è aniversari del seu afusellament.. 

Aquest 2019 es va complir el 110è aniversari de 

l’afusellament del pedagog català Francesc Ferrer i Guàrdia. 

La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya ha 

participat en l’homenatge, el passat 14 d’octubre del 2019, a 

una figura que va lluitar durant tota la seva vida per 

l’educació i la llibertat, i que va ser assassinat injustament 

per les seves idees i per haver creat l’Escola Moderna. 

L’ofrena floral es va fer davant el seu monument, a la muntanya de Montjuïc. En l’acte 

hi va participar Pascual Velázquez, doctor en Pedagogia i Dret, especialista en Ferrer i 

Guàrdia i l’Escola Moderna. La directora de la fundació, Sílvia Luque, va conduir l’acte, 

i Joan-Francesc Pont va fer el discurs de benvinguda a l’homenatge. 

 

Homenatge a les Brigades Internacionals. En commemoració del 81è 

aniversari del seu comiat de Barcelona 

 

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, van organitzar un 

homenatge a les Brigades 

Internacionals, en commemoració 

del 81è aniversari del seu comiat de 

Barcelona. 

 

Hi intervingueren: Eduard Amouroux, membre de l'Associació Catalana d'Expresos 

Polítics; Grégory Tuban, historiador; Jordi Font, director del Memorial Democràtic, i 

 



Durant l'homenatge, tingué lloc l’actuació musical del Quartet Brossa i una ofrena 

floral al monument a les Brigades Internacionals, amb la participació de la coral Roig 

Encès de CCOO de Catalunya.  

També es van llegir unes paraules de La Pasionaria, a càrrec d’Isabel Ribas, 

exregidora de l’Ajuntament de Barcelona, i es guardà un minut de silenci en memòria 

de Lluís Martí Bielsa.  

L'acte tingué lloc el dissabte 26 d’octubre, al Monument a les Brigades Internacionals 

(Boca Nord del Túnel de la Rovira, Barcelona). 

 

Conferència inaugural a càrrec de Javier Tébar “El Valle de los Caídos: de 
desaparicions forçades i fosses comuns” 
 

Realitzada en el marc de les IV Jornades d’Història Espai i 

poder en la Catalunya Contemporània 2019, activitat del 

Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) 

Divendres, 29 octubre, 2019 - 19:00 h. Lloc: Vandellòs i 

l'Hospitalet de l'Infant. Acte inaugural del curs 2019-2020, 

amb la participació de la vicerectora de Relacions 

Institucionals, Cultura i Compromís Social de la URV, Cori 

Camps Llauradó, l’alcalde del municipi, Alfons Garcia, i la 

regidora de Cultura i Patrimoni, Núria Ortiz. 

 
 

 
Estrena a Barcelona de la nova versió d'Una nova primavera. La història 
de les Brigades Internacionals 
 
El 29 d’octubre, tingué lloc a Barcelona l’estrena i única funció de l’obra teatral, Una 
nova primavera. La història de les Brigades 
Internacionals, a l’Almeria Teatre de Barcelona. 
 
Amb aquesta obra es va retre homenatge a les 
Brigades Internacionals, aquells homes i dones que 
voluntàriament van venir a Espanya a lluitar amb el 
poble en armes per la llibertat i contra el feixisme. 
Es tractava de rescatar un fragment de la història 
perduda del nostre país, de parlar també de les 
moltes petites històries que es van produir en 
aquella guerra per la llibertat, on hi va haver dones 
lluitant pel seu dret a la igualtat i homes de diferents 
ètnies que lluitaven també contra el racisme. 
Col·laborà, entre d’altres entitats, la Fundació 
Cipriano Garcia - CCOO de Catalunya. 

 
 



X Trobada Internacional d'Investigadores i Investigadors del Franquisme a 
València 

Dels dies 13 al 15 de novembre, tindrà lloc la X Trobada Internacional d’Investigadores 
i Investigadors del Franquisme a València. Es tracta 
d’una iniciativa dels arxius de CCOO, encetada a 
Barcelona el 1992, i que va tenir la darrera celebració a 
Granada el 2016. En la trobada d’enguany es 
commemora el vuitantè aniversari del final de la Guerra 
Civil Espanyola.  

Hi participarà, entre d’altres, Javier Tébar, historiador i 
director de l’Arxiu de CCOO de Catalunya.  

La majoria de les activitats es van fer a l'edifici de la Facultat de Geografia i Història de 
la Universitat de València, al campus de Blasco Ibáñez.  

 
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 4º Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria 

Histórica y de Víctimas del Franquismo, que va tenir lloc el  24 de novembre a Madrid. 

 
Seminari interuniversitari "Los gobernadores civiles durante el 
franquismo" 
 
Els dies 28 i 29 de novembre se va celebrar el seminari 

interuniversitari "Los gobernadores civiles durante el 

franquismo: gobernación, red gubernativa y personal 

político". 

Aquest seminari va ser coorganitzat pel Departamento 

de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla 

i el Grup de Recerca sobre l’Època Franquista (GREF-

CEDID), i va tenir lloc a la sala d'actes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, i 

va comptar amb la participació, entre d’altres, de Javier Tébar Hurtado (Fundació 

Cipriano García). 

 



Participació Institucional 

 

Consell de participació del Memorial Democràtic de la Generalitat de 

Catalunya 

La Fundació Cipriano García ha participat a les dures reunions ordinàries que 

s’han convocat del Consell de Participació del Memorial Democràtic de la 

Generalitat de Catalunya, el 9 d’abril i 22 d’octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espai de Reflexió 

 

Seminari Salvador Seguí 

 

Commemoració del 96è aniversari de l'assassinat de Salvador Seguí, 'el 

Noi del Sucre' 

El dilluns, 11 de març, CCOO de Catalunya va retre homenatge a 

Salvador Seguí, el Noi del Sucre, per la seva aportació al 

sindicalisme de classe i nacional, amb motiu del 96è aniversari de 

la seva mort, el 10 de març del 1923. 

A l’acte, es va fer 

una ofrena floral a 

l’antic carrer de la 

Cadena, actualment 

rambla del Raval, cantonada amb el 

carrer de Sant Rafael, on va tenir lloc el 

seu assassinat.  

Hi intervingué Javier Pacheco, secretari 

general de CCOO de Catalunya i van participar 30 persones. 

 

Acte sobre Valors republicans: Valors de futur. Feminisme. Drets de 

ciutadania  

En el marc de la Diada nacional de Catalunya 

d’enguany, CCOO de Catalunya va organitzar un 

acte el 10 de setembre, amb el títol "Valors 

republicans: valors de futur, feminisme i drets de 

ciutadania", que tingué lloc a la sala 11 de la seu 

central del sindicat i en el que hi van participar 80 

persones.   

 

L’acte, va ser organitzat pel Seminari Salvador 

Seguí, de la Fundació Cipriano Garcia - CCOO de Catalunya. Hi van participar Alfons 

Labrador, coordinador del Seminari Salvador Seguí, Cristina Rodríguez, membre del 

Seminari, David Casassas, professor de Teoria Social i Política de la UB, Montserrat 

Vilà, presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere i Javier 

Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya. 



 

Document 'Valors republicans: valors de futur, feminisme, drets de 

ciutadania’  

La Fundació Cipriano García-CCOO de Catalunya va elaborar el document 'Valors 

republicans: valors de futur, feminisme, drets de ciutadania' amb reflexions del 

Seminari Salvador Seguí celebrat a Barcelona el 10 de setembre de 2019. 

Aquest document incorpora la reflexió del Seminari Salvador Seguí així com diverses 

aportacions recollides en l’acte realitzat en el marc de la celebració de la diada 

nacional de Catalunya. 

 

Aula de treball i societat 

 

Postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores 

Després de dues edicions del Postgrau en Idees i experiències transformadores 

realitzat amb la Universitat Autònoma de Barcelona, es presenta pel curs 2018-2019 el 

Postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores en col·laboració amb 

la UAB i la UB. 

És una Diplomatura de Postgrau de durada anual i modalitat presencial dirigida a 

estudiants universitari, a persones amb titulació acadèmica (llicenciades, graduades, 

doctores, etc) i a l’associacionisme polític i social, a 

les institucions i administracions públiques . 

S’hi tracten 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. 

Al llarg d’aquest any, s’encavalquen dos cursos 

lectius: 

La primera edició ha estat del 1 d’octubre 2018 al  13 de juny 2019) i han participat 5 

alumnes de CCOO.  



Aquest postgrau permet la matriculació en cada mòdul per separat. El Mòdul III: 

Capitalisme, treballs, sindicalisme i polítiques socials es van matricular 4 alumnes de 

CCOO. 

La segona edició ha estat del 14 d’octubre 2019  i es 

desenvoluparà fins el 11 de juny 2020. En aquesta ocasió 

han participat 2 alumnes en el curs complert, un alumne, 

provinent del curs anterior, en el que havia realitzat el mòdul 

III, finalitzarà el postgrau, un alumne en el mòdul I: 

Fonamentació històrica normativa de la llibertat  republicana 

i 5 alumnes en el mòdul III Capitalisme, treballs, 

sindicalisme i polítiques socials 

 

 

 

Debats del Postgrau 

En el marc d’aquest postgrau s’han realitzat dos debats: 

Conferència-debat: El futur del treball 

El 9 d’abril va tenir lloc una conferència-

debat amb Domique Méda, professora de 

Sociologia a la Université Paris-Dauphine, 

directora de l’IRISSO (Institut de 

Recherceh Interdisiplinaire en Sciencies 

SOciales) i titular de la càtedra “Ecologia, 

treball, ocupació” al Collège d’Études 

Mondiales (CEM) . Va presentar l’acte  

Pere Jódar, sociòleg, professor de la 

Universitat Pompeu Fabra.  

L’acte va tenir lloc a la sala 42 de la seu 

de CCOO de Barcelona i van assistir 40 persones. 

 

Solucions des de l’ecosocialisme a les crisis ecològica i del treball 

En el 30 aniversari  del primer manifest 
ecosocialista, es va organitzar una  
Conferència-debat a càrrec de Frieder Otto 
Wolf, signant del manifest “Per una 
alternativa verda a Europa”, publicat el 1989 
que va tenir lloc el 20 de setembre a la sala 
11 de la seu central de CCOO a Barcelona. 



L’acte va ser presentat per Dani Raventós, coordinador del Postgrau i van assistir 30 
persones. 

 

Seminaris de l’Aula 

L’aula de treball i societat organitza uns seminaris dirigits a la reflexió i al debat de les 

persones membres del Comitè Confederal i de les persones de l’àmbit universitari que 

participen a l’Aula. 

 

Seminari: El futur del treball 

El 9 d’abril i en el marc del centenari de l’OIT, que se celebra 
enguany, organitzarem un seminari sobre el futur del treball. 
Hi vàrem convidar a  Dominique Méda, professora de 
Sociologia a la Université Paris-Dauphine, directora de 
l’IRISSO (Institut de Recherche Interdisciplinaire en 
Sciences Sociales) i titular de la càtedra “Ecologia, treball, 
ocupació” al Collège d’Études Mondiales (CEM). 

Dominique Méda presentà una ponència sobre els escenaris 
del futur del treball a partir de la qual es va establir  un debat 

en el que 
participaren 

tant les 
persones del 
món universitari que col·laboren amb 
l’aula com els responsables sindicals. El 
debat va ser moderat per Michela 
Albarello, secretària d’Internacional i 
Cooperació de CCOO de Catalunya.  

Van participar 60 persones en aquest 
primer seminari.   

 

 

Seminari: El dret de vaga, avui 

El dimecres 6 de novembre, tingué lloc el seminari El dret de vaga, avui, organitzat per 

l’Aula de Treball i Societat de CCOO de 

Catalunya. En aquest acte, es va analitzar 

la situació en què es troba avui l'exercici 

d'aquest dret fonamental.   

La ponència va anar a càrrec de Joaquín 

Pérez Rey,  director del Departament de 

Dret del Treball i Treball Social de 



la Universidad de Castilla-La Mancha 

Moderà la sessió Cristina Torre, 

secretària d’Acció Sindical de CCOO de 

Catalunya i presentà: Jonathan Gallego 

Montalbán, director professional de GTJ 

de CCOO de Catalunya  

El seminari es celebrà a la Sala 11 de la 

Seu de CCOO de Catalunya de 

Barcelona i va participar 60 persones. 

 

 

Escola d’Estiu 

L’àmbit d’Estudis organitzà la 28a Escola d'estiu de 

CCOO de Catalunya: "Comunicació, identitat, 

credibilitat i 'fake news'". A la seu de la Universitat 

Politècnica de Terrassa el 9 i 10 de juliol de 2019. Es 

van inscriure a l’Escola d’Estiu 120 persones. 

Les formes de comunicació d’una organització tenen 

una gran influència en la seva identitat i credibilitat i al 

mateix temps també serveixen per reflectir els seus 

principis i valors. La comunicació sempre ha estat un element molt important per a 

CCOO. però en el món actual les fake news o notícies falses s’han convertit en un 

element a tenir en compte que pot tergiversar la nostra capacitat d’analitzar la realitat i 

que hem d’aprendre a identificar. 

L'escola d'estiu 

d'enguany va comptar 

amb la presència de 

professionals de la 

comunicació com Sílvia 

Sivera, Joao França, 

Liliana Arroyo o Dolors 

Reig, entre d'altres, i 

s'hi presentaren 

diverses experiències 

sindicals. 

 

 

 



Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 

Les XV Jornades de la UPEC, 2019: "El futur és un país 

estrany", celebrades els dies 3, 4 i 5 de juliol de 2019 a la seu 

de CCOO de Catalunya. 

La XV edició de la UPEC va portar per lema: “El futur és un 

país estrany”, lema construït a partir d’un text del mestre 

d’historiadors, Josep Fontana, al qual la UPEC retrà un 

homenatge en aquesta edició.  

Una part dels debats va girar al voltant de les identitats, del 

darrer cicle electoral, les conseqüències del judici als presos 

independentistes i sobre les diferents propostes per a 

Catalunya i l’Estat. 

La conferència inaugural, “La Justícia, entre Turquia i Dinamarca”, va anar a càrrec 

d’Anaïs Franquesa, advocada i membre d’Iridia, Centre per a la Defensa dels Drets 

Humans, i la conferència de cloenda, “La cultura, la primera de les sobiranies”, va ser 

impartida per Pere Camps, activista cultural i director del BarnaSants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultura 

‘El compromiso de la cultura con la Agenda 2030? 

La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya 

dona suport al manifest “El compromiso de la cultura 

con la Agenda 2030”, perquè sense un canvi cultural 

no hi ha desenvolupament sostenible. La fundació 

considera que la cultura ha de ser el quart pilar, 

juntament amb l’educació, per a la consecució dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per això, 

la fundació subscriu la declaració i el manifest de la cultura amb l’agenda 2030, 

i fa una crida a una gran aliança del món de la cultura per assolir aquest 

objectiu.  

 

Espai Poètic de CCOO 

Convocatòria dels Premis de Poesia 
 
Aquest any s’ha fet un treball de potenciació dels premis 

de  poesia de CCOO de Catalunya, convocant 

conjuntament els tres premis que es realitzaven. 

CCOO de Catalunya convocà els seus premis de poesia 

2019: Premi Miquel Martí i Pol” (en llengua 

catalana), Premi José M. Valverde (en llengua 

castellana) i Memorial José López García (per a 

persones afiliades, en català o castellà). Hi podrien 

participar les persones que no haguessin obtingut el 

primer premi en les dues edicions anteriors dels premis, 

i no es podrien presentar poemes guardonats en altres 

certàmens. 

El termini de presentació de poemes va ser el 16 d’abril.   

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

El lliurament dels Premis de Poesia 2019 Miquel Martí i Pol, José M. 

Valverde i Memorial José López García, convocats per l’Àmbit de Cultura de CCOO de 

Catalunya, tingué lloc el proper dissabte 25 de maig, en el decurs d’una jam-session 



que estava prevista a la plaça de Víctor Balaguer de 

Barcelona, que per motius climàtics es va realitzar a 

l’espai L’Assemblea. 

Enguany, amb motiu de la commemoració del 

centenari del naixement de Joan Brossa, es va fer un 

homenatge a aquest gran poeta i al seu compromís 

social i polític. 

L’acte s’inicià amb una breu presentació de la figura de Joan Brossa, a càrrec de Marià 

Hispano, dins del marc de les “Perifèries poètiques de CCOO”, i amb la lectura dels 

seus poemes, amb la participació d’Esteve Bosch. La lectura poètica alternà amb una 

jam-session del grup Random Blue. Finalment, va concloure amb la lectura de l’acta 

del jurat i el lliurament dels premis. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Recital poètic: Un alè poètic compromès amb la lluita de la classe 
treballadora 
 
En el marc de la Festa del Treball Digne, el 5 d'octubre, l’ Espai poètic de CCOO va 

organitzar una activitat a la Plaça  ‘Un alè poètic compromès amb la lluita de la classe 

treballadora’ que consistí en un Taller poètic de poesia oral, social i reivindicativa, en la 

que varen participar 20 persones. 

Entre tots i totes es va fer una composició poètica jugant amb les paraules, i després 

van participar en la jam poètica, amb Esteve Bosch i Fco. Javier Solé (poetes) i Tomás 

Pinel (cantautor), sota la direcció d’Esteve Bosch. 



CCOOMICS 

 

Presentació de COOMICS2019 - Joves i Solidàries  

El dia 28 de maig, en el marc del Maig de la Cultura i el Treball,  va tenir lloc l’acte 

d'inauguració de l'exposició CCOOMICS2019, vinyetes realitzades per part de 

l'alumnat de pràctiques de còmic, a la Sala d'Actes de l'Escola del Treball de 

Barcelona. 

 A l'acte, hi intervingueren Irene Ortiz, coordinadora nacional d'Acció Jove; Marcos 

Prior, guionista i dibuixant de còmics, i Noelia Sierra, autora de COOOMICS18. 

Aquest és el resultat d'una experiència de col·laboració de CCOO de Catalunya amb 

diferents escoles d'art per la realització de les pràctiques de còmic, de la qual aquest 

any celebrem la tercera edició. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"CCOOmics 2019: vinyetes joves i solidàries" i presentació del llibre 

'Llegará el invierno', de Pepe Gálvez. Dins de la 35a Mostra de Còmics 

Ciutat de Cornellà 

El 12 de novembre tingué lloc la presentació de l’exposició 

"CCOOmics 2019: vinyetes joves i solidàries", que mostra un 

projecte compartit de trenta joves de les escoles de la Llotja, Serra 

i Abella, Pau Gargallo, Art i Disseny La Industrial i la Massana, a la 

sala d'actes de CCOO del Baix Llobregat 

(carretera d'Esplugues, 68 - Cornellà de Llobregat) 

 

Hi intervingueren: Pepe Gálvez, que presentà el seu còmic Llegará 

el invierno, realitzat juntament amb Alfons López. 

Rodri Plaza, responsable de Formació Professional de la Federació d'Educació de 

CCOO de Catalunya, Lidia Gómez, regidora delegada de l’Àrea de Joventut i Acció 



Ciutadana de l’Ajuntament de Cornellà i Isabel 

Castro, autora de Travesia i alumna de l’Escola 

Massana.   

L'exposició fou organitzada per l’aula de formació 

Joan N. Garcia-Nieto, de CCOO del Baix Llobregat, 

amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat. 

Es va poder visitar del 12 de novembre al 29 de desembre del 2019. 

 

Coral Roig Encès 

La Coral Roig Encès, creada el 2018, compta amb 21 veus i està dirigida per Victor 

Béjar.  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 

Primera actuació de la Coral Roig Encès 

El 19 de febrer, la Coral Roig Encès, de CCOO 

de Catalunya, va oferir la seva primera actuació 

pública al Casino de l’Aliança del Poblenou, en el 

marc de l'assemblea de delegats i delegades de 

CCOO del Barcelonès. Al final de l’assemblea 

van interpretar “La Internacional” i “Els segadors”  

A l’acte hi van assistir Javier Pacheco, secretari 

general de CCOO de Catalunya, centenars de 

representants de CCOO, així com Ada Colau, 

alcaldessa de Barcelona 

 

Participació al Primer de Maig 

La coral Roig Encès va participar al Primer de Maig 

amb la interpretació del En el Pozo Maria Luisa en 

el marc de la manifestació convocada per CCOO i 

UGT davant de foment en l’acte memorial de les 89 

persones que han mort en accidents de treball. 

També va interpretar dos temes en la trobada de 

l’actiu de CCOO que es realitza en acabar la 

manifestació a la seu central del CCOO a 

Barcelona. 



Acte de reconeixement a l’afiliació a Cornellà de Llobregat 

La Coral Roig Encès va participar en l’acte de 

reconeixement de l’afiliació que es va realitzar 

al local de CCOO de Cornellà el dia 8 de maig 

amb la interpretació de dos temes Pan y 

Rosas i Canto a la Libertad.  També, , vam 

acompanya a  l’ofrena anual al monòlit que la 

ciutat de Cornellà va posar per reconèixer la 

lluita del moviment obrer en la conquesta de 

les llibertats socials i democràtiques de la 

ciutat i de la comarca. 

 

Festa del Treball Digne 

La coral Roig Encès de CCOO de Catalunya va oferir 

un recital el dissabte 5 d’octubre del 2019, en el marc 

de la Festa del Treball Digne. En aquest concert de 45 

minuts, el públic va gaudir d’un programa musical amb 

cançons de lluita i reivindicació. 

 

La Coral Roig Encès pujà a l’escenari de l’auditori del 

Centre Cultural Bellvitge-Gornal, sota la direcció de 

Víctor Béjar i amb l’acompanyament del Trio del 

Centre d’Estudis Musicals Passatge, format per Javier 

Feierstein, a la guitarra; Iu Boixader, al baix, i Mario 

Fierro al piano. 

Van realitzar 10 temes. Repertori: 

Canto a la libertad, J. A. Labordeta; 

Te recuerdo Amanda, V. Jara; Bella 

ciao, popular; No serem moguts, 

popular;  En el pozo María Luisa, 

popular (himne dels miners 

d’Astúries); There is Power in a 

Union, popular - B. Bragg; Zamba 

del Che, R. Ortiz; Viva la Quinta 

Brigada, C. Moore; Pan y rosas, J. 

Oppenheim - J. Denver i El pueblo 

unido jamás será vencido, S. Ortega 

– Quilapayún. 

 

 



Homenatge a les Brigades Internacionals 

La Coral Roig Encès va participar en l’acte 

d’Homenatge a les Brigades Internacionals. En 

commemoració del 81è aniversari del seu comiat de 

Barcelona, amb una actuació mentre es realitzava 

l’ofrena floral, interpretant ¡Ay Carmela! 

 

 

 

Dia de la Fundació Cipriano García 

La Coral Roig Encès va participar en El 

dia de la Fundació, al 20 de novembre 

en la que van interpretar dues peces en 

l’acte de clausura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premis 

 

Premi Angel Rozas 

 

En el 2019 es va realitzar la Cinquena convocatòria del Premi Àngel Rozas a la 

recerca en ciències socials per investigadors i investigadores novells.  

 

En aquesta convocatòria, per la defunció del historiador Josep Fontana, president del 

Jurat, va ser substituït per la historiadora i professora de la UAB, Carme Molinero com 

a presidenta del Jurat constituït per l'editor Xavier Folch, Rosa Sans, directora de la 

Fundació Cipriano García, el catedràtic  emèrit de Ciències Polítiques de la UAB, 

Josep M. Vallès i la professora d'Hisenda Pública de la UB, Maite Vilalta. 

En aquesta ocasió es va convocar el premi el mes de novembre de 2019. La difusió 

del Premi es realitza a través del diferents departaments d’estudis de ciències socials 

de les universitats catalanes. El termini de presentació dels treballs és el 25 de 

setembre de 2020. 

S’ha treballat en la correcció del treball guanyador de la 

cinquena edició i en la seva publicació que es realitzà a traves 

de la Editorial El Viejo Topo i resta pendent la seva presentació 

al lliurament del Premi de la sisena convocatòria  

 

 

 



Premi Aurora Gómez 

Convocatòria i preparació de la 10ª edició del Premi Aurora Gómez, 2019 
 

La Fundació Cipriano García convocà la 

10ª edició del Premi Aurora Gómez a la 

lluita feminista en l'àmbit laboral, 2019. 

El Premi es concedeix a persones, 

col·lectius, entitats o organitzacions 

socials que s’han distingit per les seves 

actuacions en el món laboral i sindical 

per eradicar o disminuir les 

discriminacions per raons de gènere 

que es donen en aquests àmbits i, al 

mateix temps, atorgar valor al treball de les dones. 

Per a la convocatòria  de les bases de  la 10ª edició vam comptar amb la col·laboració 

del jurat format per Joana Agudo, Dolors Comas d’Argemir, Mercè Otero i Teresa 

Torns, Essent el termini de presentació de les candidatures 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 desena edició del Premi, es van presentar 6 candidatures. Totes elles amb 

matèria d’acció sindical que ocupen protocols d’assetjament sexual, reducció de 

jornada, lluita contra la bretxa salarial, lluita contra les discriminacions i defensa de la 

diversitat. 

El Premi d’aquest any es va atorgar  al “Conveni col·lectiu de treball de comerç de 

materials de construcció de la província de Barcelona, un exemple de clara bretxa 

salarial”, presentat per Aurora Richarte Giménez, de la Federació de Serveis de CCOO 

de Catalunya i responsable de Plans d’igualtat de CCOO de Catalunya.        

El jurat  va valorar el resultat del conveni col·lectiu, molt favorable per a les 

treballadores, en el que es va corregir un clar exemple de bretxa salarial. En el sector 

de comerç de materials de la construcció, les tasques de magatzem són 

desenvolupades majoritàriament per personal masculí i les tasques administratives ho 

són per personal femení, per la qual cosa, havia uns treballadors amb possibilitat 

d'ascens i d’altres, majoritàriament dones, que no tenien aquesta possibilitat. 

 

Per corregir aquesta situació s’ha creat una categoria superior per equiparar salaris 



d'una categoria feminitzada amb un altra masculinitzada (a treballs d'igual valor), amb 

la corresponent pujada salarial. Amb aquesta resolució s'ha iniciat el camí per acabar 

amb una injusta bretxa salarial, d’altra banda molt generalitzada. 

 

Lliurament del Premi Aurora Gómez 2019  

 

El lliurament del Premi va tenir lloc el 5 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. També disposava de diferents espais 

lúdics, gastronòmics i culturals, així com un 

reconeixement a l’afiliació i una actuació musical.   

El Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en 

l'àmbit laboral 2018 ha estat atorgat al “Conveni 

col·lectiu de treball de comerç de materials de 

construcció de la província de Barcelona, un 

exemple de clara bretxa salarial”, presentat per 

Aurora Richarte Giménez, de la Federació de 

Serveis de CCOO de Catalunya i responsable de 

Plans d’igualtat de CCOO de 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 

Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya a les persones participants 

del projecte.   

 

 
 

 

 

 

 

 



Difusió i comunicació 

 

Dia de la Fundació 

Aquest any hem instituït la celebració del  Dia de la Fundació Cipriano Garcia 

coincidint amb el 20 de Novembre, aniversari de la fundació del Sindicat. Amb caràcter 

anual, aquest dia es convida a tots els amics i amigues del Cipri i a totes les persones 

que col·laboren amb la Fundació ( en els àmbits de memòria històrica, universitats, 

cultura, estudis, etc.) a una trobada  per debatre  les funcions de la Fundació i es faria 

una de les activitats programades per la Fundació.  L’objectiu és mostrar el 

reconeixement  a totes aquestes persones i a la vegada reforçar la  seva vinculació 

amb la Fundació.  

El dia de la Fundació amb Unai Sordo 

El 20 de novembre de 2019, a la sala d’actes de la seu de CCOO a Barcelona van 

organitzar per primera vegada 

l’acte "El dia de la Fundació". Es 

commemorava la fundació del 

sindicat, el 20 de novembre del 

1964, fa 55 anys, a l’església de 

Sant Medir de Barcelona.   

En aquesta celebració, posarem 

en valor la funció que compleix la 

Fundació Cipriano Garcia – 

CCOO de Catalunya, dins del 

Sindicat, el seu projecte, i les activitats que desenvolupa. 

Amb la presentació de Dolors Llobet, secretària de Atenció a l'Afiliació, Estudis i 

Coordinació de Direcció de CCOO de Catalunya, en una primera part el president del 

Patronat de la Fundació va presentar el projecte estratègic de la Fundació i Rosa 

Sans, directora de la Fundació va presentar un balanç de les activitats.  

Després del recital poètic d’ Esteve Bosch, la segona part es va fer un col·loqui amb 

Unai Sordo, secretari general de la Confederació Sindical de CCOO, que presentarà el 

seu llibre  ¿Un futuro sin Sindicatos?. en un debat amb Ariadna Trillas, periodista 

d’Alternativas Económicas, 

Va tancar l’acte Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya i la 

interpretació de la Coral Roig Encès.  

Finalment els més d’ un centenar de convidats i convidades van tenir un espai de 

conversa entorn a una copa de cava.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amics i amigues de la Fundació  

 comunicació amb els 97 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. 

S’ha posada en marxa 

un nou Newsletter de la Fundació Cipriano Garcia per 

explicar el sentit, les funcions i les activitats de la 

Fundació i demanar als quadres sindicals i a l’afiliació 

que es facin socis i sòcies ( “amics i amigues del Cipri”), 

amb una especial incidència en el Consell Nacional de 

la CONC. La periodicitat és quinzenal i en el 2019 es 

van enviar 7 números.   

El Newsletter s’envia també a 560 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 13 dels 22 

números de Lluita Obrera digital (Números 316, 317, 318, 

320, 321, 322, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 333).  

 

 

 

 

 

 



Web i Xarxes socials  

Aquest any hem renovat la pàgina Web 

de la Fundació. Hem realitzat el 

manteniment de la pàgina web amb 

l’elaboració de continguts i actualització 

de les diferents activitats que realitza la 

Fundació. Les visites durant el 2019 han 

estat 19.791, amb una mitjana de temps 

a la pàgina de 1:38 minuts.  

 

Presencia a Facebook amb el perfil de la 

Fundació, amb 1.362 seguidors. En els que 

situem les activitats que realitza la Fundació. 

S’han situat  42 entrades. Amb una ‘alcance’ de 

38.619. La publicació que va tenir més impacte 

ha estat el Maig de la Cultura i el treball amb 740 

d’alcance. 

 

 

Aquest any hem creat un grup de Facebook, 

CCOOultura per donar a conèixer les activitats 

culturals realitzades per la Fundació o per altres 

entitats. Un espai d’intercanvi de diferents 

expressions culturals que  la conformen els 

membres que formen part del grup que son 503 

persones 

 

El perfil de la Fundació de twitter creat al 2017 té 

en aquests moments 1.355 seguidors. El twitt 

que va tenir més impressions ha estat el referit a 

la commemoració del procés 1001 amb 6.027 

impressions. 

 

 

 

 


