
 

 

 

MEMÒRIA D’ ACTIVITATS 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fciprianogarcia.ccoo.cat

http://www.fciprianogarcia.ccoo.cat/


Índex 

 

Arxiu Històric 

Activitats Arxivístiques  .................................................................     4    

Activitats de difusió  ........................................................................    5   

 

Història i Memòria 

Activitats d’història i memòria .......................................................     8    

Jornades i debats   ..........................................................................   11  

Exposicions  ....................................................................................    14    

Itineraris  ..........................................................................................     15  

Presentacions de llibres ...................................................................   17 

Participació en projectes amb altres entitats i institucions .......      19 

Participació Institucional ..................................................................   26  

 

Espai de reflexió 

Seminari Salvador Seguí ..................................................................   27 

Aula de Treball i Societat ...................................................................  30  

 

Cultura 

Espai poètic de CCOO ........................................................................  36 

CCOOmics ...........................................................................................  36 

Coral Roig Encès .................................................................................  38 

Altres Activitats ...................................................................................   39 

 



Premis 

Premi Angel Rozas ...............................................................................   42  

Premi Aurora Gómez ............................................................................   43  

 

Difusió i comunicació 

 

Dia de la Fundació  ................................................................................  45 

Amics i Amigues de la Fundació .........................................................   46 

Difusió en publicacions de CCOO .......................................................   47 

Webs i xarxes socials ...........................................................................   47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arxiu Històric 

 

Activitats arxivístiques 

Descripció, indexació i catalogació dels fons documentals 

 

Durant el 2020 s'han ordenat, descrit i indexat els fons documentals següents: 

- Fons del Centre de Treball i Documentació 

- Fons parcial d’Alfredo Bienzobas Gargallo 

  

Recollida de fons i col·leccions 

  

El 2020 han ingressat a l'arxiu el fons personal d’Eusebio de Solo Rispa 

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

Carles Martínez Riba 

Antonio Sorribas Prada 

Isidor Boix Lluch 

  

Catalogació bibliogràfica 

S'han incorporat a la biblioteca un total de 47 nous títols 

  

Atenció als usuaris 

S'han obert durant el 2020 un total de 7 fitxes de nous usuaris i s'ha atès un total de 86 

consultes, 57 de les quals s’han pogut atendre i solucionar mitjançant correu 

electrònic. 

 

 



Activitats de difusió 

 

Publicació Materials d’Història de l’Arxiu 

Publicació del número 9 de la Col·lecció Materials 

de l’Arxiu La dignitat obrera. Recordant l’Ángel 

Rozas de Javier Tébar Hurtado (Ed.)  

“La dignitat obrera”  recull un conjunt de 35 textos 

que són mirades sobre Ángel Rozas qui va ser 

una persona clau en la recuperació de les llibertats 

democràtiques, polítiques i sindicals del nostre 

país, i va ser uns dels fundadors de les 

Comissions Obreres i impulsor de l’Arxiu històric 

del sindicat.   

Als 10 anys de la seva mort, recordem a Ángel 

Rozas amb l’edició dels escrits de diferents 

persones, amb l’edició a càrrec de per Javier 

Tébar i amb pròleg d’Enric Juliana. 

 

 

Presentació del Web: Col·leccions audiovisuals: El treball i la protesta. 

Imatges en moviment 

L’Arxiu Històric de CCOO de 

Catalulunya ha recuperat i 

preservat 30 col·leccions 

audiovisuals. Aquestes imatges 

constitueixen un patrimoni fílmic 

indispensable per a conèixer i 

difondre la història dels 

treballadors i del moviment obrer 

durant la Dictadura del general 

Franco. El treball i la protesta 

foren un dels actors principals 

que conqueriren la Democràcia a 

Espanya. 

La realització d’aquest web, editat amb el suport de l’Obra social la Caixa 

https://colleccions-audiovisuals.ccoo.cat/  ens permet difondre el material audiovisual i 

facilitat el seu accés a les persones interessades a través d’Internet. 

https://colleccions-audiovisuals.ccoo.cat/


Presentació del catàleg de l’Arxiu Històric en una nova web  

L’Arxiu Històric de CCOO tracta des del punt de vista tècnic i arxivístic els fons que 

custodia per facilitar la consulta a 

investigadors i investigadores 

socials, essent un dels centres de 

referència per a la història del 

treball. 

Per la preservació de la 

documentació, especialment la 

clandestina,  es va iniciar l’any 

2010, un procés de digitalització 

que ens ha premés juntament amb 

el treball de descripció arxivística facilitar l’accés als fons, tan de forma presencial, al 

nostre arxiu amb cita prèvia com a través d’Internet.   

En aquest any s’ha 

implementat la versió 

2.5.3. AtoM, facilitant així 

la difusió comunicació de 

la naturalesa i continguts 

del fons i col·leccions de 

l'AHCO   

Per facilitar el seu accés 

tant a investigadors i 

especialistes com al públic 

en general s’ha creat una 

nova face que facilita la 

realització de la consulta a 

través de a pàgina web de 

la Fundació. 

https://ccoo.cat.accesstom

emory.net/ . Aquesta 

actuació s ‘ha realitzat 

amb la col·laboració de l’Obra Social de la Caixa. 

 

Vídeos de presentació de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya 

En el marc del Dia Internacional dels Arxius 2020, la Direcció General de Patrimoni 

Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va editar una sèrie 

de vídeos sobre el funcionament dels arxius. Un esdeveniment que se celebra arreu 

del món i que s’allarga durant tota la setmana. 

https://ccoo.cat.accesstomemory.net/
https://ccoo.cat.accesstomemory.net/


Enguany, davant la situació excepcional provocada per la COVID-19, els arxius 

catalans s’han unit per proposar una jornada diferent en la que s’ha marcat com a 

objectiu fer protagonista els usuaris i les usuàries mitjançant una campanya virtual 

amb una proposta de difusió diferent que vol mostrar la cara més personal dels arxius. 

En aquest mac es van presentar  dos 

vídeos sobre el funcionament de l'Arxiu 

Històric de CCOO de Catalunya:.  

- Albert Miralles Güell, antic dirigent de 

CCOO de Catalunya i del PSUC. 

Durant aquest darrer any ha fet donació 

del seu fons personal a l’Arxiu Històric 

de CCOO de 

Catalunya https://www.youtube.com/wat

ch?v=WePdQpzrnDc&list=PLoSdotam3

UngFhZaQHLnXiUJp-dKX-

OSq&index=8 

- Joan Gimeno Igual, historiador i usuari habitual de l’Arxiu Històric de CCOO de 

Catalunya per la realització de la seva tesi doctoral i per diferents treballs de recerca 

histórica https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0nVNb94RvCw&list=PLoSd

otam3UngYDJwQkhiANU_l9bZAxKlv&index=12&pli=1 

 

Butlletí de la biblioteca 

Després del procés d’integració de les biblioteques de CCOO de Catalunya (Arxiu 

històric i CERES) que permet la consulta online del catàleg que consta entre d’altres 

amb 21.00 libres i 24.200 publicacions periòdiques, el desembre del 2020 es va 

publicar el nou Butlletí de les Biblioteques que presenta les incorporacions al catàleg. 

https://estudis.ccoo.cat/2020/12/17/butlleti-de-la-biblioteca-desembre-del-2020/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WePdQpzrnDc&list=PLoSdotam3UngFhZaQHLnXiUJp-dKX-OSq&index=8
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https://www.youtube.com/watch?v=WePdQpzrnDc&list=PLoSdotam3UngFhZaQHLnXiUJp-dKX-OSq&index=8
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Historia i Memòria 

 

Activitats d’història i memòria 

 
Deu anys sense Ángel Rozas 
 
El passat 1 de juny de 2020 va fer 10 anys de la mort d’Àngel Rozas, fundador de 

CCOO de Catalunya i president de la Fundació. Degut a la Covid19, en la que no era 

possible realitzar un acte presencial per recordar la seva persona, la commemoració 

va tenir un format virtual. Varem recollir més d’una trentena de testimonis d’amics i 

amigues com José Luis López Bulla, Carme Molinero, Ángel Abad, Javier Pérez 

Andujar, Josep M. Rodriguez Rovira, Xavier Domenech, Montse Torras i Enric Cama, 

Andreu Mayayo, entre d’altres  en format de microrelats, que amb tots ells conformen 

un perfil de l’Ángel Rozas, tant a nivell personal com a militant antifranquista i lluitador 

pels drets dels treballadors i treballadores. 

 
Al llarg del més de juny es va difondre a través de les xarxes socials, Facebook i 

Twitter els diferents textos amb  fotografies que construeixen una mostra del significat 

que va tenir per CCOO i el que el mateix sindicat va tenir a la seva llarga trajectòria, 

segons els diferents autors i autores que van conèixer en moments i situacions 

diferents al dirigent obrer. 

L’impacte d’aquest acte d’homenatge a les xarxes socials va ser molt important, en 

estar recordant cada dia un  post i un twitt  en el que s’enllaçava a l’escrit de cada 

autor o autora. 

 



Per tenir una visió global del conjunt dels relats es poden consultar a la pàgina web 

Ángel Rozas. Mirades    https://cultura.ccoo.cat/angel-rozas-mirades/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

Deu anys sense Simón Rosado 
 
L’11 d’octubre feia 10 anys que ens va deixar de forma sobtada Simon Rosado. 

 secretari d’Acció Sindical i Política Sectorial de CCOO de Catalunya en aquell 

moment, i membre històric de l’organització, on havia desenvolupat diferents 

responsabilitats sindicals i polítiques. Hàbil negociador i alhora directe en les seves 

posicions, es va guanyar l’admiració dels seus companys i el respecte d’aquells amb 

qui negociava com a contrapart. 

 
 

 

 

 

https://cultura.ccoo.cat/angel-rozas-mirades/


Com a referent per als sindicalistes, la Fundació Cipriano García va engegar una 

campanya a twitter amb el hastag #10anysSenseElSimon on companys i companyes 

mostrarem el nostre reconeixement. 

 

Josep Benet, defensor de sindicalistes 

En el marc de la commemoració de l’any Benet, per commemorar els 100 anys del 

naixement de Josep Benet i Morell, advocat, historiador, editor i polític, la Fundació 

Cipriano García i el Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya van organitzar un 

acte, el divendres 18 de desembre, per recordar i analitzar el seu paper com a advocat 

defensor de sindicalistes i treballadors antifranquistes en consells de guerra i davant 

del Tribunal de Orden Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’acte, van intervenir Dolors Llobet, secretària d’atenció a l’Afiliació Estudis i 

Coordinació de direcció de CCOO de Catalunya,  Jesús Martínez, advocat de CCOO 

de Catalunya, i  Luis Salvadores, advocat de CCOO de Catalunya. 

Celebrat en modalitat semipresencial va tenir lloc a la sala d’actes de CCOO de 

Catalunya, amb aforament limitat 

per causa de la covid-19 en el que 

varen estar presents 30 persones  

i es va poder seguir pel canal de 

youtube del sindicat 

https://www.youtube.com/watch?v

=CXOa3C653lE, comptat amb el 

seguiment de 180 persones  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CXOa3C653lE
https://www.youtube.com/watch?v=CXOa3C653lE


Jornades i debats 

 

Jornada Internacional “Amos y esclavos: trabajo, rebelión y comercio en 

la esclavitud transatlàntica” 

La Facultat de Geografia i Història de la Universitat 

de Barcelona, la Fundació Cipriano García, 

l’EUROM i l’Ateneu Memòria Popular  van organitzar 

el divendres 9 d’octubre la Jornada internacional  

Amos y esclavos: trabajo, rebelión y comercio en la 

esclavitud transatlàntica.  

Aquesta jornada amb un caràcter acadèmic va 

comptar amb les intervencions van córrer a càrrec 

de Martin Rodrigo, professor de la Universitat 

Pompeu Fabra,  Vicent Sanz de la Universitat 

Jaume I, Aurelia Martin de la Universitat de Malaga, 

Juan Marchena de la Universidad Pablo de Olavide, 

Guillermina Itzel de Senacyt de Panamà, Michael 

Zeuske de la Universitat de Bonn i de Javier Laviña, 

de la Universitat de Barcelona. 

Acte celebrat a la sala Jane Addams de la Facultat 

de Geografia i Historia de la UB de forma presencial 

amb les places limitades am motiu de la covid19. Va comptar amb l’assistència de 40  

persones, principalment universitaris i persones interessades en l’esclavitud i les 

implicacions en la configuració del nostre present. 

 

Jornada Internacional: El llarg adéu de la desindustrialització. 

La ciutat dels treball (S) 

En el marc de l’anàlisi i  proposta de canvi sociocultural, memòria, patrimoni i identitats 

en contextos de desindustrialització en els espais industrials de la ciutat, CCOO ha 

realitzat des del 2018 diferents actuacions com han estat la Jornada Restes i Rastres: 

memòries obreres, patrimoni i nous usos socials dels espais industrials i la publicació 

de les de les ponències de les Jornades, Coordinat per Javier Tébar i Joan Gimeno, 

Restos y Rastros. Memorias obreras, patrimonio y nuevos usos de los espacios 

industriales. 

La necessària continuïtat d’aquest projecte, en uns moments en que s’ha produït un 

procés de desindustrialització de la ciutat junt amb la realitat de necessària 

relocalització de la indústria que ha posat de manifest la pandèmia de la Con¡vid19 a 



van estar present a la Jornada 

Internacional  El llarg adéu de la 

desindustrialització. La ciutat dels treball(s) 

La jornada, compta amb el suport de 

l'Ajuntament de Barcelona i hi col·laboren 

“Proyecto cambio sociocultural, memoria, 

patrimonio e identidades en contextos de 

desindustrialización” i la Nau Bostik,. 

La Jornada va tenir lloc a la Nau Bostik, el 

passat 8 d’octubre de 2020. A 

conseqüència de la situació de pandèmia 

de la Covid-19, la Jornada es va 

desenvolupar de forma semi presencial, 

fent la transmissió a través de Youtube. 

Per aquest motiu es va realitzar una 

inscripció prèvia per poder mantenir el 

fòrum de persones presencials de 40 

persones.  

La presentació de la Jornada va corre a càrrec de Toni Mora, secretari de Política 

Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions de CCOO de Catalunya,   Javier 

Tèbar, director del Arxiu Històric de CCOO de Catalunya (Fundació Cipriano García) i 

professor d’Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona i 

Miquel Rodriguez Planas, Comissionat de l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

La Jornada es va desenvolupar en la sessió mati amb 4 ponències que ensn 

aproximaven a diferents experiències a nivell internacional, nacional i de la ciutat de 

Barcelona. La primera ponència de Gilda Zazzara, invesitadora de historia 

contemporània al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di 

Venezia  va tractar sobre Dopo Le fabbriche: Postmemory e ‘Half-life o 

feindustrialitzation’ a Porto Marghera (Venezia). 

José Ángel Calderón Gil, Maître de conférences al Centre Lillois d'Etudes et de 

Recherches Sociologiques et Economiques (CLERSÉ), Université de Lille ens va 

parlar sobre la fàbrica de la ciutat popular: de la desindustrialització a la formació 

d’economies de subsistència.   

Mercè Tatjer, catedràtica de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de 

Barcelona, per problemes de darrera hora per la Covid19, ens va enviar la seva 

ponència per escrit i que va llegir a la jornada Rosa Sans, directora de la Fundació 

Cipriano García que versava sobre la desindustrialització de Barcelona. Un llarg i 

complex procés amb un important patrimoni per recuperar.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La darrera ponència va corre a càrrec de Pablo López Calle, professor de Sociologia 

de la Universidad Complutense de Madrid que tractar sobre el balanç del cicle fordista 

a la perifèria urbana madrilenya, especialment el cas de Coslada. 

Finalment va concloure la sessió del matí amb un debat entre els ponents presents i 

els participants a la jornada. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hupqM2Fazrk&feature=youtu.be 

La sessió de la tarda va sofrir un canvi de programa i es va iniciar amb la presentació 

de l’audiovisual “Memorias culturales de un pasado Industrial” de Rubén Vegta i Irene 

Diaz, realitzat a 2019 i premiat amb l’Studs Teikel Award 2019, concedit per la 

Working-Class Studies Association (WCSA) a càrrec de Rubén Vega, professor 

d’Història Contemporània de la Universidad de Oviedo. 

Finalment es procedir a la presentació del llibre Restos y Rastro Memorias Obreras, 

Patrimoni i Nuevos Usos de los Espacios Industriales (El Viejo Topo 2020) que recull 

les ponències de la Jornada realitzada a l’octubre de 2018. A càrrec de Javier Tébar, 

un dels coordinadors del llibre i de Andrea Tappi, coautor del llibre. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sjr34etSsfk&feature=youtu.be 

La inscripció a la jornada va comptar amb 35 persones i van seguir en directe les 

sessions a través de Youtube, 60 persones entre les dues sessions.  

En aquests moments les sessions a Youtube han estat visualitzades per 272 

persones. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hupqM2Fazrk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sjr34etSsfk&feature=youtu.be


Exposicions 

 

La realització d’exposicions, aquest any 2020 s’ha vist fortament afectat per la 

pandèmia, en tenir un format presencial. 

 

República. Valors republicans, valors de futur  

 

El 13 de febrer va tenir lloc l’acte 

d'obertura de l'exposició "República. 

Valors republicans, valors de futur" 

al local de la Federació Obrera de 

Molins de Rei. 

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 Josep Maria Romero, secretari 

general de CCOO del Baix Llobregat i  

Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei. 

La conferència va còrrec a càrrec de 

Paola Lo Cascio, professora de la 

Universitat de Barcelona, i presentada per 

Carles Martínez qui va realitzar un nou 

plafó dedicat a l’adveniment de la 

República al municipi de Molins de Rei. 

L’exposició va estar del 13 al 21 de febrer 

i va ser visitada pels alumnes dels instituts 

de la ciutat amb les explicacions 

realitzades per Carles Martínez. 

 

 



Itineraris 

 

2a edició de la Marxa popular en memòria de la retirada republicana a la 

Garrotxa 

 El passat 2 de febrer se celebrà la 

2a edició de la marxa popular en 

memòria de la retirada republicana 

a la Garrotxa, organitzada pel 

Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i 

Comarca, amb la col·laboració de 

diferents entitats memorialistes,  

per commemorar aquesta data 

marxant també per les mateixes 

muntanyes on ells i centenars de 

garrotxins van caminar cap un destí 

incert. 

 

El 2 de febrer de 1939 la família del darrer alcalde republicà d’Olot, els Serrat-Pujolar, 

van emprendre el camí de l’exili marxant per l’Alta Garrotxa fins a Sant Llorenç 

Cerdans a França. 

 

6a. Caminada Ruta Activa: Recorregut pel Poblenou 

En el marc de la Setmana 

Europea de la Mobilitat, amb 

el suport de l'ajuntament de 

Barcelona  CCOO i la 

Fundació Cipriano García  

hem organitzat la sisena 

edició  de la Ruta Activa, 

reivindicant l’ecomobilitat a 

la feina. En aquest cas 

realitzarem  un recorregut a 

peu pel barri del Poblenou 

de Barcelona, tot fent 

parades i introduccions a 

espais emblemàtics dels 

processos industrials i de les 

lluites socials.  

 

La ruta  va  tenir lloc el  27 de setembre, davant amb el punt de trobada a Oliva Artes. 

La conducció va anar a càrrec de Salva Clarós, membre de CCOO Catalunya i 

activista veïnal al Poblenou. 



 

Amb motiu de la Covid.19 el grup va ser de 10 persones.  

 

Ruta circular teatralitzada en homenatge al maqui Palau i a la Lluita 

guerrillera a Sant Iscle de Colltort 

El passat 26 de 

setembre vam 

col·laborar en 

l’acte d’homenatge 

al maqui Palau, 

mort en combat el 

31 de desembre 

de 1944.  

Organitzat per 

l’Amical d’Antics 

guerrillers de 

Catalunya al matí 

es va realitzar una 

ruta circular 

teatralitzada pel 

campament 

guerriller del Puig 

de Sant Joan i Mas Puigvert, amb las sortida del cementiri de Sant Iscle de Colltort on 

es enterrat. A la tarda va tenir lloc la inauguració del plafó del Memorial Democràtic i 

de la placa en record al maqui “Palau”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentacions de llibres 

 

‘El Guti. L'optimisme de la voluntat’ de Txema Castiella 

La Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya, juntament amb Edicions 62, 

presentà el llibre “El Guti. 

L’optimisme de la voluntat”, de 

Txema Castiella, el dimecres 7 

d’octubre, a la sala d’Actes de 

CCOO de Catalunya.  

La biografia d’una figura clau 

de les esquerres catalanes que 

encara perdura en el record de 

moltes persones. El Guti va ser 

una figura important de la 

política catalana i una part de la vitalitat, la intel·ligència i el tarannà unitari de la 

resistència al franquisme porta la seva petja. Les transformacions col·lectives van ser 

la seva passió entorn de quatre grans objectius: la reconquesta de la llibertat, la 

construcció d’un socialisme democràtic, el ple reconeixement nacional de Catalunya i 

el somni d’una Europa social i il·lustrada. Va posar-se al servei entusiasta d’aquestes 

causes, com a militant i dirigent del PSUC, el partit dels comunistes i dels 

antifranquistes de Catalunya.  

 

 

 

 

 

A més de l’autor hi van intervenir Ramon Espasa, Salvador Milà, Miquel Roca i Javier 

Pacheco, i moderarà l’acte Milagros Pérez Oliva.  

L’aforament de l’acte va estar limitat  seguint els criteris sanitaris., a un aforament de 

90 persones assistents. També es va retransmetre per streaming 

 https://youtu.be/TuE3WXuVcic  amb un seguiment de 120 persones. Avui hi ha una 

visualització de 844 persones. 

https://youtu.be/TuE3WXuVcic


‘Aquí no hem vingut a estudiar d’Enric Juliana 

 

El 25 de novembre, , en retransmissió per streaming, la Fundació Cipriano García - 

CCOO de Catalunya organitza la presentació del llibre d'Enric Juliana Ricart, Aquí no 

hem vingut a estudiar.  

Memòria d'una discussió 

a la presó més dura de la 

dictadura. "Presó de 

Burgos, desembre del 

1962. Sis presidiaris —

uniforme de color marró, 

cara gelada— 

discuteixen asseguts 

entre dues lliteres d’una 

de les cel·les del penal 

més fred d’Espanya. És 

una reunió del comitè del 

Partit Comunista 

d’Espanya a la presó. El règim trontolla i un dels presos, el basc Ramón Ormazábal, 

arenga els seus companys: 'Aquí no hem vingut a estudiar'." 

El debat d'un món oblidat que explica el present, en col·laboració amb l'Ateneu de 

Memòria Popular, l'Associació Catalana d'Ex-presos Polítics del Franquisme i l'editorial 

Arpa. 

En la presentació a més d’Enric Juliana autor del llibre  l'acompanyaren: Rosa Sans i 

Amenós, directora de la Fundació Cipriano García, Carles Vallejo Calderón, president 

de l’ACEPF, José 

Luis López Bulla, 

ex-secretari 

general de CCOO 

de Catalunya, 

Montse Maresma 

Soler, de CCOO 

de Badalona i 

Javier Pacheco, 

secretari general 

de CCOO de 

Catalunya. 

La retransmissió 

https://drive.google.com/file/d/1mDu3AbKv3wuL0LCPbjmALfuyK0Zxz8-V/view va ser 

seguida per 83 persones. 

 

https://drive.google.com/file/d/1mDu3AbKv3wuL0LCPbjmALfuyK0Zxz8-V/view


Participació en projectes amb altres entitats i institucions 

 

Acte a Terrassa en record a les víctimes de la violència  

El 24 de gener, va fer quaranta-tres anys que l’extrema dreta va assassinar i ferir 

greument els advocats i 

advocades laboralistes 

d’Atocha, a Madrid. Des de 

CCOO del Vallès Occidental - 

Catalunya Central s’organitzà 

a Terrassa un acte per retre 

homenatge als companys i 

companyes que es van 

enfrontar a la dictadura i que 

van donar la vida per defensar 

els drets, la llibertat, la justícia 

social i la democràcia. 

Hi van intervenir, entre d’altres, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart i Pastor, i el 

secretari general de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central, Enrique 

Rodríguez Ruiz. 

 

Adhesió al Manifest del Fossar de la Pedrera, Memòria i noves 

generacions  

El 16 de febrer es va dur a terme un acte al Fossar de la Pedrera, on es va donar a 

conèixer “El Manifest del Fossar de la Pedrera, Memòria i noves generacions”. Aquest 

manifest és indispensable pel seu compromís en la preservació de la memòria 

democràtica. La Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya, es va  adherir a 

aquest manifest.  

 

Publicació de 'Segle XX', revista catalana d'història, núm. 12 

Preparació i edició del número 13 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 2020 la revista ha tingut 11.704 descàrregues d’articles.  

 

Celebració de la “festa della liberazione” italiana 

La Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya va 

col·laborar en la celebració de la Festa della Liberazione” 

italiana a Barcelona, el 25 d’abril en la que es commemora 

la fi de l’ocupació alemanya del govern feixista al 1945 i 

l’alliberament per part del partisans. 

Aquest acte que es va realitzar per streaming i va comptar 

amb la intervenció d’Alfons Labrador, president de la 

Fundació Cipriano García. 

  

 

Centenari de Maria Salvo 

La Regidoria de Memòria Democràtica,l’Ateneu de Memòria 

Popular, amb la col·laboració de la Fundació Cipriano García 

de CCOO de Catalunya, van organitzar  l’acte “Per molts 

anys, Maria!”, per celebrar els seus cent anys de vida i 

compromís antifranquista. L’acte va tenir  lloc, de forma 

telemàtica, el 27 de maig  

https://www.youtube.com/watch?v=8LRqdCAM7ww 

Maria Salvo va fer una donació de documentació a l’Arxiu 

Històric de CCOO de Catalunya 

 

111è aniversari de l'afusellament de Ferrer i Guàrdia 

Aquest 2020 es complien 111 anys de l’afusellament del pedagog català Francesc 

Ferrer i Guàrdia.  

La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya i 

la Federació d'Educació de CCOO de Catalunya 

participem en l’homenatge a una figura sovint 

oblidada en el món de l’educació, però que va 

introduir en el nostre país el model de l’escola 

moderna, basat en la laïcitat, la coeducació de sexes i 

classes socials, la racionalitat i el lliure pensament 

https://www.youtube.com/watch?v=8LRqdCAM7ww


que va tenir lloc el 13 d’octubre,i que va finalitzar amb l’ofrena floral davant el seu 

monument a la muntanya de Montjuïc 

 

Homenatge als immolats pel franquisme 

La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya va participar, el 18 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.  

 

Homenatge a les Brigades Internacionals. En commemoració del 82è 

aniversari del seu comiat de Barcelona 

El dissabte dia 24 d’octubre tingué lloc l’acte d’homenatge anual a les Brigades 

Internacionals, en que participà la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya. La 

situació d’emergència sanitària d’enguany obligà a fer una cte presencial restringit a 50 

persones. 

Es va realitzar una salutació de 

l’Associació d’Amics de les 

Brigades Internacionals i de les 

institucions, la lectura de les 

paraules de Pasionaria de comiat 

als brigadistes i la Intervenció del 

professor universitari Ramon Naya 

sobre la problemàtica de les 

llengües en les Brigades 

Internacionals. I l’Ofrena floral va 

ser  única davant del monument 

dedicat a la Brigada Lincoln a la 

Rambla del Carmel. 

 

 



La nostra Memòria Democràtica. Via Laietana, d'espai de tortura a espai 

de memòria 

El 22 d’octubre la Sala Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès, va tenir  lloc l’acte 

sobre La nostra Memòria Democràtica. Via Laietana, d’espai de tortura a espai de 

memòria, amb participació de la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya. 

Entre les entitats i institucions que hi donen suport va intervenir per la Fundació 

Cipriano García la seva directora, Rosa Sans. 

L’ activitat va ser presencial amb un aforament màxim de 80 persones també es va 

poder seguir en directe per 

streaming. 

 L’acte tenia un doble caràcter: 

reivindicar la memòria democràtica 

pel que fa a les diverses etapes de 

l’edifici de la Comissaria de Via 

Laietana i d’una manera especial 

l’etapa franquista com a espai de 

tortura de milers de persones, i 

també pretén argumentar i informar 

sobre l’oportunitat per esdevenir un 

centre memorial i documental de la 

repressió franquista a Catalunya. 

L’acte comptarà amb participació de Gemma Domènech, directora general de Memòria 

Democràtica; Josep Cruanyes, jurista de la Comissió de la Dignitat; Agustí Alcoberro, 

historiador i testimoni. Presenta: Joan Solé Camardons, ponent de la secció d’Història 

de l’Ateneu Barcelonès.  

 

Valoració i propostes de Red de Archivos de CCOO: davant L’al 

Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática 

El 15 de setembre el Consejo de Ministros va aprovar l’ Anteproyecto de Ley de 

Memoria Democrática. La Red de Archivos de CCOO fa una valoració i una serie de 

propostes per millora l’Avanprojecte, L’Arxiu històric de CCOO de Catalunya particippà 

en la seva elaboració, com a membre de la Red de Archvos del sindicat. 

 https://1mayo.ccoo.es/410c330ee2891000271c6a7f1a443674000001.pdf 

 

Manifest "Por una Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las 

Víctimas del franquismo" 

La Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya es va  adherir al manifest “Por una 

Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del franquismo", que 

https://1mayo.ccoo.es/410c330ee2891000271c6a7f1a443674000001.pdf


denuncia que, encara que s’hagués presentat una nova ‘Proposición de Ley de 

memoria histórica’ en la que se es recullen avenços respecte a la a Ley de Memoria 

2007 (banc d’ADN, cens de víctimes, etc…), segueix sense abordar-se d’una manera 

integral la problemàtica de les víctimes del franquisme. 

 

Ateneu Memòria Popular 

L’Ateneu Memòria Popular desenvolupa la seva activitat de recuperació de la memòria 

en dues vessants, intervenir en la recerca i debat i en l’actuació a l’espai públic. La 

situació de pandèmia ha afectat el desenvolupament de les activitats. 

 

Centenari de Maria Salvo 

La Regidoria de Memòria Democràtica,l’Ateneu de Memòria Popular, amb la 

col·laboració de l’Ateneu Memòria Popular  van 

organitzar  l’acte “Per molts anys, Maria!”, per 

celebrar els seus cent anys de vida i 

compromís antifranquista. L’acte va tenir  lloc, 

de forma telemàtica, el 27 de maig  

https://www.youtube.com/watch?v=8LRqdCAM

7ww  

 

Posada en marxa de la pàgina web de l’Ateneu Memòria popular 

L’Ateneu Memòria Popular va 

presentar la seva nova web, al mes 

de juny per tal de mostra l’activitat ¡, 

continguts i tenir un punt de 

contacte.https://ateneumemoriapopul

ar.cat/ 

 

 

 

Comunicat amb motiu del Dia Internacional dels Arxius 

Amb motiu del 9 de Juny, Dia Internacional dels Arxius, l’Ateneu Memòria Popular va 

emetre un comunicat sobre els arxius, memòria i impunitat referit a l’arxiu del a 

Prefectura Superior de Policia de Barcelona, on es manifestava que conèixer el 

passat, tant la seva vessant més fosca, la repressió política, com la més humana, 

https://www.youtube.com/watch?v=8LRqdCAM7ww
https://www.youtube.com/watch?v=8LRqdCAM7ww
https://ateneumemoriapopular.cat/
https://ateneumemoriapopular.cat/


l’esperit de resistència a favor de les llibertats democràtiques, és una de les millors 

eines de què disposem per prevenir la tornada a actituds totalitàries  

 https://ateneumemoriapopular.cat/comunicats/comunicat-amb-motiu-del-dia-

internacional-dels-arxius/ 

 

Condemna de la vandalització del faristols que recorden les tortures a la 

Prefectura de Laietana i l’atemptat contra el Papus 

Davant la vandalització que van sofrir el 11 de juny els 

faristols que recorden les tortures a la Prefectura de Laietana 

i l’atemptat contra el Papus, l’Ateneu Memòria  Popular va 

emetre un comunicat condemnant aquests fets. 

https://ateneumemoriapopular.cat/comunicats/comunicat-de-

lonze-de-juny/   

Finalment el 14 de juliol l’Ajuntament de Barcelona va netejar 

els plafons. 

 

 

Jornada Internacional “Amos y esclavos: trabajo, rebelión y comercio en la 

esclavitud transatlàntica” 

La Facultat de Geografia i Història de la 

Universitat de Barcelona, la Fundació 

Cipriano García, l’EUROM i l’Ateneu 

Memòria Popular  van organitzar el 

divendres 9 d’octubre la Jornada 

internacional  Amos y esclavos: trabajo, 

rebelión y comercio en la esclavitud 

transatlàntica.  

 

 

V Encuentro de Memoria Historica y victimas del Franquismo 

L’Ateneu Memòria Popular participar el 10 d’octubre en el V Encuentro 

de Memoria Histórica y victimas del Franquismo on es va debatre la 

nova Llei de Memòira amb la participació de col·lectius de tot l’estat. 

Va participar per part de l’Ateneu la vocal de la Junta Sònia Olivella  

La nostra Memòria Democràtica. Via Laietana, d'espai de tortura a 

https://ateneumemoriapopular.cat/comunicats/comunicat-amb-motiu-del-dia-internacional-dels-arxius/
https://ateneumemoriapopular.cat/comunicats/comunicat-amb-motiu-del-dia-internacional-dels-arxius/
https://ateneumemoriapopular.cat/comunicats/comunicat-de-lonze-de-juny/
https://ateneumemoriapopular.cat/comunicats/comunicat-de-lonze-de-juny/


espai de memòria 

El 22 d’octubre la Sala Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès, va tenir  lloc l’acte 

sobre La nostra Memòria Democràtica. Via Laietana, d’espai de tortura a espai de 

memòria, amb participació de la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya. 

Entre les entitats i institucions que hi donen suport va intervenir per l’Ateneu Memòria 

Popular la seva Presidenta Angelina Puig. 

 

Manifest "Por una Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas 

del franquismo" 

L’Ateneu Memòria Popular es  va  adherir 

al manifest “Por una Ley de Reconocimiento y 

Protección Integral a las Víctimas del franquismo" 

amb gairebé un centenar de col·lectius i entitat per 

denunciar que no garanteix que es pugin investigar i 

jutjar els crims de la dictadura Franquista. 

 

 

Junta de Valoració de represaliats del franquisme de l’Ajuntament de Barcelona 

L’Ateneu Memòria Popular va realitzar un assessorament per ser reconeguda com a 

persona represaliada entre 1960 i 

1978, amb un punt presencial i de 

forma telemàtica assistida 

També e va participar a l’acte de

La repressió del 

tardofranquisme en primer persona 

amb la intervenció del membre de la 

Junta Carles Vallejo. 

 

‘Aquí no hem vingut a estudiar d’Enric Juliana 

El 25 de novembre, , en retransmissió per streaming, 

la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya 

amb la col.laboracio l'Ateneu de Memòria Popular, 

l'Associació Catalana d'Ex-presos Polítics del 

Franquisme i l'editorial Arpa organitzà la presentació 

del llibre d'Enric Juliana Ricart, Aquí no hem vingut a 

estudiar.  



Participació Institucional 

 

Consell de participació del Memorial Democràtic de la Generalitat de 

Catalunya 

La Fundació Cipriano García ha participat a la presentació del Projecte Camp de la 

Bota realitzar pel Memorial Democràtic a la UPC-Campus Diagonal  Besos el 14 de 

gener i a la reunion ordinàries que es va convocar de forma telemàtica l’11 de 

novembre. 

 

Junta de valoració dels represaliats del Tardofranquisme 

La Fundació Cipriano García forma part de la Junta de valoració dels represaliats del 

Tardofranquisme de l’Ajuntament de Barcelona que es va reunir de forma telemàtica el 

passat 5 de juny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espai de Reflexió 

 

Seminari Salvador Seguí 

 

Commemoració del 97è aniversari de l'assassinat de Salvador Seguí, 'el 

Noi del Sucre' 

En el marc dels actes de commemoració del 97è aniversari de l'assassinat de Salvador 

Seguí, el Noi del Sucre, celebrat el 10 de març a 

l’antic carrer de la Cadena (actualment rambla del 

Raval), es va dur a terme la tradicional ofrena floral de 

CCOO de Catalunya.   

En aquest acte, Alfons Labrador, coordinador del 

Seminari Salvador Seguí i president de la Fundació 

Cipriano García - CCOO de Catalunya, va fer una 

intervenció en la que posà de relleu que el 

sindicalisme de classe i nacional defensa que els drets 

socials i nacionals són inseparables,  i que el 

protagonisme dels  treballadors i treballadores és 

necessari perquè la construcció nacional tingui un 

contingut social. La concepció de sindicalisme de 

classe i nacional, la va recuperar les Comissions 

Obreres de Catalunya en el marc de la lluita contra el 

franquisme, a 

través de figures 

com la de 

Cipriano Garcia. 

El sindicalisme 

de classe i 

nacional forma 

part dels 

principis 

fundacionals de 

la Comissió 

Obrera Nacional 

de Catalunya, i 

és un dels 

factors que explica perquè les Comissions Obreres som el primer sindicat de 

Catalunya. 

A l’acte van participar 25 persones. 



Acte debat   “Sobiranies i identitats compartides en un món 

interdependent” 

El Seminari Salvador Seguí va organitzar un acte de debat dins d’una perspectiva 

àmplia d’anàlisi del conflicte Catalunya-Espanya sobre Sobiranies i identitats 

compartides en un món interdependent amb la voluntat de contribuir a la superació del 

conflicte polític entre Catalunya i Espanya,  la idea de compartir sobirania  és una via a 

explorar, coherent  amb  l’existència d’un món cada vegada més interdependent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acte va tenir lloc el  dimecres  11 de març, a les seu del sindicat amb  la participació 

de: Francesc Marc Álvaro, periodista i assagista, autor del llibre Assaig general d’una 

revolta. Les claus del procés català  i Alfons Labrador, coordinador del Seminari 

Salvador Seguí i president de la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya. 

Presentà el debat: Dolors Llobet, secretària d’Atenció a l’Afiliació, Estudis i Coordinació 

de Direcció de CCOO de Catalunya. 

A l’acte hi participaren 40 persones. 



Seminari 11 de Setembre. Per una reconstrucció nacional i social al servei 

de les persones 

En el marc de la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, CCOO de 

Catalunya, juntament amb la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya van 

realitzar un acte el  9 de setembre del 2020, del Seminari Salvador Seguí, amb el títol: 

“Per una reconstrucció nacional i social al servei de les persones”. 

 

En aquest acte es presentà el document elaborat pel Seminari. 

hi van intervenir:  Alfons Labrador, coordinador del Seminari Salvador Seguí, - Michela 

Albarello, secretària d'Internacional i Cooperació de CCOO de Catalunya, - Ramón 

González, membre del Seminari Salvador Seguí 

 i  Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya. L’acte va ser retransmès 

en directe per YouTube: https://youtu.be/A1aFSUsZliY  amb 292 visualitzacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/A1aFSUsZliY


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. 

Aquest postgrau permet la matriculació en cada mòdul per separat. La tercera edició 

va començar del 29 d’octubre 2020  i es desenvolupà fins el 11 de juny 2021. En 

aquesta ocasió han participat 5 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. 

Es tracta d'un postgrau presencial que, pels efectes de la COVID-19, va haver de 

realitzar les sessions de la tercera edició en un format virtual, tutoritzacions a distància, 

per mantenir els seus objectius. 

 

 



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. 

 

Transició justa: salvar el planeta, garantir els drets 

El passat 4 de febrer a l’Espai l’Assemblea es va realitzar l’acte Transició justa: salva 

el planeta, garantir els drets en el que es presentà el número 6 del Butlletí de treball, 

economia i societat i també Joan Herrera, presentà el seu llibre Fraternidad y ecología. 

 

L’acte va comptar també amb la participació de Joan Carles Gallego, director de l’Aula 

de Treballi Societat i presentà Dolors Llobet secretària d’Atenció a l’Afiliació, Estudis i 

Coordinació de direcció de CCOO de Catalunya.  

 

Seminari: Precarietat laboral, els efectes socials i personals 

Desniem previst realitzar el seminari el 18 de març de forma presencial, es va anul·lar i 

finalment el Seminari sobre les Causes i efectes de la precarietat laboral,es va fer semi 

presencial i online. Es va incorporar una anàlisi en temps de Covid-19 , que, organitzat 

per l’Aula de Treball i Societat de la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya, 

va tenir lloc el 18 de juny, a les 10 hores.  



En aquest tercer seminari,  Varem 

reflexionar i debatre sobre causes i 

efectes, laborals,  socials i de salut, 

de  la precarietat laboral en el 

context actual i sobre les formes 

d'intervenció sindical, social i 

política. 

Per això, van participar  com a 

ponents a Joan Benach, catedràtic 

de la Universitat Pompeu Fabra, 

especialista en salut pública  i 

director del Grup de Investigació de 

Desigualtats en Salut (GREDS-EMCONET, UPF) i de  Pere Jódar, professor de la 

Universitat Pompeu Fabra, especialista en sociologia econòmica, del treball i de les 

relacions laborals. 

Moderà el debat Carmen Juares, responsable de Noves Realitats del Treball i 
Precarietat de CCOO de Catalunya. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eCvfbKKpuy4  Van seguir el seminari 94 persones. 

 

Jornada de presentació de l’estudi “Digitalitzación y nuevas formas de 

representación colectiva” 

La  Jornada de presentació de l’estudi Digitalización y nuevas formas de 
representación colectiva, organitzada per l’Aula de Treball i Societat de la Fundació 
Cipriano García - CCOO de Catalunya, que va tenir lloc el  dijous 17 de setembre al 
local de CCOO de Catalunya de Barcelona  a l’Espai l’Assemblea  
 
Presentà l’estudi Antonio Martin, catedràtic de Sociologia del Treball de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i coordinador de l’estudi que ha impulsat Comissions Obreres 
de Catalunya amb l’objectiu d’analitzar els efectes de les plataformes digitals en les 
condicions de treball i en les formes de representació col·lectiva, tan sindical com 
professional, i que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La jornada va comptar amb la presentació de Joan Carles Gallego, director de l’Aula 
Treballi Societat i Raquel Gil, comissionada de Promoció de l’ocupació i polítiques 
contra la precarietat de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Moderà el debat Carmen Juares, responsable de Noves Realitats del Treball i 
Precarietat de CCOO de Catalunya i va fer les conclusions  de la jornada Carlos del 
Barrio, secretari de Política Sectorial i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eCvfbKKpuy4


 
 

Per les condicions sanitàries derivades de la Covid19, vam limitar la presència a la 
sala de 10 persones, es va retransmetre online i van participar 24 persones. 
 

Seminari: Treball, populisme i extrema dreta 

L’Aula de Treball i Societat de CCOO de Catalunya va organitzar el seminari 

semipresencial: Treball, populisme i extrema dreta, el 9 de desembre amb les 

ponències de  Paola Lo Cascio, historiadora i politòloga, professora de la Universitat 

de Barcelona,  Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor de comunicació i assessor polític i va 

moderar el seminari  Joan Carles Gallego, director de l’Aula de Treball i Societat de 

CCOO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presencialment van assistir 20 persones i van fer el seguiment online 116 

https://www.youtube.com/watch?v=w-owxO9LYNo 

 

Escola d’Estiu 

L’àmbit d’Estudis organitzà la 30a Escola d'estiu de CCOO de Catalunya: " Governar 

les transicions. Reptes climàtics, digitals i demogràfics a Roca Umbert. Fabrica de les 

Arts de Granollers el 7 i 8 de juliol de 

2020 en format semipresencial. 

El nostre entorn està en procés de 

transformació. La digitalització, els 

canvis tecnològic, els demogràfics, 

l’emergència climàtica i ara la pandèmia 

del COVID-19, ens estan canviant les 

formes de treball i les condicions de 

vida. Els treballadors i les treballadores 

i el sindicat al capdavant, volem ser part 

activa d’aquests canvis,posant al centre 

la vida i les necessitats de les persones. 

Des de la centralitat dels treballs. Amb propostes per impulsar una transició justa on 

ningú quedi enrere. Participant en la governança dels canvis per garantir que siguin 

una oportunitat per millorar les condicions de treball i vida de la gent  i no generin més 

precarietat, pobresa i desigualtats. 

La  29a escola d’estiu ens ajudà a reflexionar i construir les propostes del futur que 

debatrem al Congrés 

L'escola d'estiu d'enguany va comptar amb la presència de Laura Martin, Quim 

Sempere, Joan Herrera , Assumpta Farran,  Joan Torrent, Alba del Campo, Juan 

Antonio Módenes, Guillem Domingo i Mercè Civit.   

 https://www.youtube.com/watch?v=091TWNRJP3k Oberta a l’actiu sindical. Van 

participar 30 persones presencialment i van seguir les sessions 390 persones. 

 

 Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 

 

Amb la situació de pandèmia la UPEC va realitzar una primera experiència d’activitat 

en línia el 3 de juny en que es va tractar sobre Llibertat i seguretat en temps de 

pandèmia. Van intervenir: Amadeu Recasens, expert en seguretat i cossos policials 

Elena Jiménez-Botía, jurista, politòloga, relacions internacionals 

Victòria Camps, professora emèrita de filosofia moral i política 

Modera: Nora Miralles, periodista i investigadora en seguretat, gènere i militarisme. 

https://www.youtube.com/watch?v=w-owxO9LYNo
https://www.youtube.com/watch?v=091TWNRJP3k


Després vam organitzar unes Jornades de la 

UPEC confinada els 1, 2 i 3 de juliol. 

La primera sessió La pandèmia fa esclatar la 

precarietat sota la catifa amb Carmen Juares, 

Sara Moreno, David Casassas. La segona sessió 

sobre Les esquerres en la gestió de la incertesa 

amb Miquel Iceta, Roger Torrent, Jéssica Albiach i Maria Sirvent. La tercera sessió 

sobre L’esquerra nord-americana davant Trump i la pandèmia amb Bhaskar Sunkara 

Finalment varem celebrar les 

Jornades de la UPEC va 

celebrar les XVI jornades el 4,5 

i 6 de novembre amb format on-

line. Amb el lema  Ells són 

pocs, nosaltres som moltes 

La inauguració de les jornades 

la farà Marina Subirats: 

“Ideologia i classes socials al 

segle XXI”. Així ens mantenim 

fidels a un dels trets d’identitat 

més importants de la UPEC des 

de l’inici: el combat contra les 

desigualtats socials. Tractarem temes socials com “Per envellir dignament” o 

“S’esberlen les fronteres socials de les ciutats”. També tindrem el tradicional debat 

entre els líders dels partits d’esquerres: “La política en temps confusos”. Farem una 

sessió en homenatge a Toni Domènech: “Postmodernitat i raó” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultura 

 

Espai Poètic de CCOO 

Convocatòria dels Premis de Poesia 
 
Malgrat la situació de pandèmia, CCOO de Catalunya convocà els seus premis de 

poesia 2020: 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 30 d’abril. Degut a la pandèmia aquest 

any no es va poder realitzar cap acte de lliurament dels premis. 

 

COOMICS 

CCOMICS inicia les seves activitat en el 2017, amb la finalitat oferir un espai 

d’interrelació i d’enriquiment d’aprenentatge comuns a un gran ventall de joves que 

tenen com a meta professional la creació de còmics, una activitat que per les seves 

característiques les relacions que s’estableixen són entre l’artista i la seva obra. Però a 

pesar de que és un treball, una creació des de la individualitat, a la vegada també ho 

és des de la col·lectivitat i és produeix al laboratori de les trobades conjuntes entre 

joves de diferents procedències i de diferents històries personals, acadèmiques i 

professionals. 



Per tal de donar resposta i facilitar l’accés a un 

mercat laboral (que no el tenen fàcil) d’aquests 

joves, vam facilitar un espai de trobada, de 

reflexió, de cooperació, d’aprenentatge 

col·lectiu i també eines professionals i laborals 

que facilitin la seva inserció en el món laboral 

des de paràmetres de qualitat.  

En aquest espai de creativitat, l’humor conviu 

amb el relat intimista, el costumisme, el 

reportatge, la ficció futurista, els temes socials 

d’actualitat.. Units els grafismes del “manga” 

dels superherois, dels TBO del Capitan 

Trueno... Un espai en el que al llarg d’aquests 

anys d’experiència han passat més de 200 

joves, provinents de centres d’art i disseny tan 

prestigiosos com: Escola d’Art i Disseny la 

Llotja, Pau Gargallo, Serra i Abella, Art la 

Industrial i la Massana.  

En l’edició d’enguany hem 

col·laborat amb els 

centres educatius Llotja, 

Pau Gargallo, Art La 

Industrial, Serra i Abella, 

Massana i Escola del 

Treball, que malgrat la 

situació de pandèmia 

s’han pogut realitzar les 

pràctiques de Còmic sota 

la direcció de Pep Gálvez i 

Rodrigo Plaza, a un total 

de 40 alumnes.  El tema 

central era el medi 

ambient, i especialment el 

canvi climàtic i com afectava al planeta i a l’espècie humana. 

Les pràctiques estaven a punt de finalitzar quan vam ser confinats i es varen aturar. 

Com el procés de creació estava força avançat, es va recuperar gairebé totes les 

historietes, encara que  algunes no estaven acabades del tot, es va recollir el fruit del 

treball i s’ha publicat la revista ‘Allò que la pandèmia no s’endugué?. CCOOMICS20 

S’han editat 600 . 



Amb l’objectiu de consolidar 

l’experiència que CCOO va 

iniciar fa tres anys, ampliar-la 

per a que arribi a més joves i 

posar al seu abast tota la 

informació necessària des de 

la vessant professional i 

laboral, per a que la seva 

inserció en el món del treball 

es produeixi amb totes les 

garanties laborals, ja sigui en 

la modalitat assalariada o per 

compte propi. 

Hem realitzat la definició, 

conceptualització amb la 

participació de diferents 

actors: professionals de la 

il·lustració i el còmic, alumnes participants, sindicalistes i s’ha elaborat un projecte 

bàsic per la creació d’un espai de trobada, per a la cooperació, per a un aprenentatge 

comú en la pràctica del Còmic al sindicat: l’Atelier  

 

 

Coral Roig Encès 

La Coral Roig Encès, creada el 2018, compta amb 23 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. 

Malgrat la situació de 

pandèmia la Coral Roig Encès,  

ha continuat els seus assaigs 

de forma virtual i ha posat en 

marxa la pàgina Web 

https://sites.google.com/ccoo.c

at/coralroigences/cantaires?aut

huser=0 

Va realitzar una actuació en el 

marc de la Festa del Treball 

Digne el 5 d’octubre de 2020 

 

https://sites.google.com/ccoo.cat/coralroigences/cantaires?authuser=0
https://sites.google.com/ccoo.cat/coralroigences/cantaires?authuser=0
https://sites.google.com/ccoo.cat/coralroigences/cantaires?authuser=0


Altres activitats 

Malgrat la situació de pandèmia des de l’àmbit de cultura de CCOO de Catalunya 

s’han realitzat diferents iniciatives que han contribuït a mantenir la relació entre el món 

de la cultura i els món del treball. 

A més hem mantingut les activitats dels espais que ja tenim en marxa: L’espai poètic, 

CCOOmics i la Coral Roig Encès. 

 

Presenta el teu llibre 

A causa de la pandèmia, la celebració de la 

Diada de Sant Jordi, vam organitzar una 

campanya Presenta el teu llibre, per tal de 

donar a conèixer lectures, ja sigui d‘escriptors i 

escriptores com de lectors i lectores, realitzat a 

través de les xarxes socials. 

Aprofitarem el 23 d’abril per obrir el twitter de 

CCOOultura amb aquesta campanya en la que 

van participar a través del seus vídeos més de 

25 persones, i també amb el seu escrit.  

 

Campanya suport a Nissan 

Des de l’àmbit de Cultura de CCOO de Catalunya, varem 

demanar la col·laboració del món de la cultura per realitzar 

una campanya a les xarxes socials en què, a través de les 

etiquetes generals —#FuturPerNissanJA i 

#FuturoParaNissanYa— i una de pròpia del món de la 

cultura —#LaCulturaAmbNissan— apleguem les diferents 

mostres de solidaritat de la gent de la cultura cap a la lluita 

dels treballadors i treballadores de Nissan., a través de un  

vídeo o una fotografia amb un petit escrit en què expressis la 

solidaritat . Varem comptar amb és de 10 adhesions 

d’artistes a la campanya que es va difondre a través de 

twitter. 

 

 

 

 



Campanya Cultura és treball 

La Festa del Treball Digne d’enguany, es va celebrar el 3 d’octubre , va reunir unes 

característiques especials per la 

situació de pandèmia, des de CCOO 

vam voler dedicar al món de la 

cultura amb la campanya 

#CulturaÉsTreball. La Festa es va 

realitzar al nostre local de Via 

Laietana i es va retransmetre per 

youtube. 

Vam comptar amb les actuacions de 

Mayte Martín, SIN Flaco, Sandra 

Bautista, Radio VIntage Club, i la 

poesía d’Esteve Bosch i finalment 

l’actuació de la Coral Roig Encès. 

Va presentar l’acte l’actriu Rosa 

Andreu. 

A més de les 80 persones que eren presents, van seguir el esdeveniment més de 800 

persones. 

https://www.youtube.com/watch?v=NJ2Zt0fMJr4 

 

Exposició de pintura “Dret a morir dignament” 

El 10 de novembre es va 

inaugura l’exposició de 

pintura “Dret a Morir 

Dignament” a l’entrada 

de CCOO de Catalunya. 

Un recull d’obres 

realitzades per artistes 

novells que han donat 

desinteressadament una 

obra pictòrica a la 

Fundació Dret a Morir 

Dignament.  

Aquesta exposició 

itinerant es recull dins de 

les activitats conjuntes 

que CCOO de Catalunya 

https://www.youtube.com/watch?v=NJ2Zt0fMJr4


realitza amb la Fundació, fruït de l’acord de mútua col·laboració que es va signar l’any 

2019. Va estar fins el dia 30 de novembre. 

 

Documental “Flores en la Basura” 

En el marc  del 17è Cicle de Cinema i 

Drets Humans, organitzat per la UdL i en el qual 

hi col·laborem des de sempre CCOO Terres de 

Lleida.Vam passar el documental “Florese en la 

basura”. Activitat que es va realitzar online i que 

va comptar amb el director José Antonio Romero 

i va ser presentat per Imma Romeo, el 15 de 

novembre. 

Van participar 35 persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Malauradament, a consideració del jurat el premi s’ha declarat desert en l’edició 

d’enguany, encara que la decisió ha estat presa amb recança però consideren que és 

necessari mantenir la qualitat dels treballs premiats. 

 

 

 



 

Premi Aurora Gómez 

Convocatòria i preparació de la 11ª edició del Premi Aurora Gómez, 2020 
 
 
La Fundació Cipriano García convocà la 11ª edició del Premi Aurora Gómez a la lluita 

feminista en l'àmbit laboral, 2020. 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 11ª 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 onzena 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 a Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de 

Barcelona pel seu treball continuat en la implementació dels Plans d’Igualtat i 

especialment en el que han aconseguit en el III Pla d’Igualtat. Aquest III Pla d’Igualtat 

incorpora un pressupost concret per corregir la bretxa salarial a través del catàleg de 

llocs de treball i de la negociació col·lectiva. 

Durant la negociació d’aquest pla, CCOO de Catalunya ha tingut un paper 

importantíssim. Va negociar i acordar, una de les prioritats de CCOO en la lluita contra 

les violències masclistes, el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la 

resolució de situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, a banda 

del Protocol d'assetjament general, que abans ho incloïa tot. 

 

Lliurament del Premi Aurora Gómez 2019  

 

El lliurament del Premi va tenir lloc el 3 d'octubre, dins dels actes de la Festa del 

Treball Digne, al local de CCOO de Catalunya a Via Laietana. Es tracta d'una jornada 

festiva i reivindicativa que aquest any vam dedicar a la cultura.   

El Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral 2020 ha estat atorgat  a 

la Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Barcelona pel seu treball continuat en 

la implementació dels Plans d’Igualtat i especialment en el que han aconseguit en el III 

Pla d’Igualtat. 

 

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 

El Dia de la Fundació Cipriano Garcia coincidint amb el 20 de Novembre, aniversari de 

la fundació del Sindicat. Per segon any, 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.  

 

Democratitzant el treball 

Per segon any, el sindicat organitza l’acte 

"El dia de la fundació". Es commemorarà 

la fundació del sindicat, el 20 de novembre 

del 1964, ara fa 56 anys, a l’Església de 

Sant Medir de Barcelona, i servirà per 

posar en relleu la funció que compleix la 

Fundació Cipriano García, pel que fa a la 

memòria de les lluites obreres. 

Al matí tingué lloc  una jornada sota el 

lema “Democratitzant el treball” que 

repassà experiències i propostes en l'àmbit 

europeu, espanyol i català, tant de 

l’economia social com de l’empresa 

mercantil, que impliquen la participació de 

treballadores i treballadors en les 

decisions de les estratègiques engegades.

https://www.youtube.com/watch?v=b3Ol2c

2nPI8 

 

A la tarda se celebrà una taula sobre el paper dels arxius en la memòria democràtica i, 

en particular, els trenta anys de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya. També 

recordarem la figura d’Ángel Rozas. https://www.youtube.com/watch?v=kp-iX44xrqA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b3Ol2c2nPI8
https://www.youtube.com/watch?v=b3Ol2c2nPI8
https://www.youtube.com/watch?v=kp-iX44xrqA


La situació sanitària i 

les mesures que se’n 

deriven van fer que la 

jornada se celebri amb 

la modalitat 

semipresencial. Es va 

retrasmetre pell canal 

de YouTube del sindicat 

i algunes de les 

ponències es van fer 

per videoconferència.   

Tant a la sessió del 

matí, com a la de la 

tarda vam comptar amb 

un aforament restringit 

per la covid19 i 

presencialment van assistir una 50 de persones i van seguir per youtube  210 

persones.  

 

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. 

El Newsletter de la 

Fundació Cipriano 

Garcia compleix la 

funció d’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 2020 es van 

enviar 15 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 tres dels quatre números ordinaris de 

Lluita Obrera, i en 12 dels 22 números de Lluita Obrera digital 

(Números 340, 341 ,345, 346, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 357, 

358) 

 

 

Web i Xarxes socials  

Aquest any 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 2020 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 1.382 seguidors. En els que 

situem les activitats que realitza la Fundació. 

S’han situat  237 entrades. Amb una ‘alcance’ de 

28.461. La publicació que va tenir més impacte 

ha estat Transició Justa: salvar el planeta, 

garanir els rets. Acte de presentació del llibre de 

Joan Herrera amb 689 d’alcance 

 

 

 

 

 

 



El  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 ja un miler de 

persones. 

 

 

 

El perfil de la Fundació de twitter creat al 2017 té 

en aquests moments 1.625 seguidors. El twitt 

que va tenir més impressions ha estat el referit a 

la commemoració de la vaga del 14D amb 4.652 

impressions. 

 

 

 

 

Aquest any hem creat el perfil de twitter de 

CCOOUltura en la campanya “Presenta el teu 

llibre” el dia de Sant Jordi. Comptem en aquest 

moments amb 650 seguidors. 

 


