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PLA D’ACTIVITATS  
2012 

 

 

 

A) ARXIU HISTÒRIC 
 
 

I. Actuacions arxivístiques  
 

I.1. Desenvolupament de la tercera fase del projecte Scriptorium Digital  
 
a) Continuació treballs de descripció de fons personals (a partir del 

desenvolupament de la nova versió del programa ICA-atom) 
b) Continuació de treballs de digitalització de la col·lecció de premsa 
c) Consulta on-line del catàleg de les col·leccions de cartellisme (Kobli) 
d) Consulta on-line de les col·leccions de premsa (Kobli) 

       
     I.2. Continuació de la producció de la col·lecció Biografies Obreres  
 

a) Realització de 6 entrevistes audiovisuals pel 2012 
b)   Descripció normalitzada de les fonts produïdes  
c)    Autoedició de les entrevistes enregistrades de fragments com a recursos pel  

 portal temàtic TOP.cat 
 
 

II. Projectes de recerca pròpia 
 
II.1. Desenvolupament i finalització del projecte de creació de Top.cat, portal 
temàtic 
 
II.1.1. Finalització dels continguts del Top.cat  
 
a) Introducció de dades de caràcter estadístics 
b) Buidat, descripció i incorporació de recursos documentals 
c) Revisió d’estructura de continguts  
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II.2.2. Preparació i edició del llibre “El antifranquismo ante el TOP. Instituciones, 
protagonistas y dinámicas políticas” 
 
a) Coordinació de la publicació amb els diferents autors que participen 
b) Cerca d’informació i buidat 
b) Redacció i correcció 
c) Edició i distribució 
d) Presentació pública del projecte 
 
II.2. Col·lecció “Materials d’Història de l’Arxiu”  

 

II.2.1. Finalització i presentació del llibre “Conversaciones en Colomers. 
Sindicalismo y política durante la transición española”  
 
a) Correcció i revisió 
b) Edició per part de l’editorial Germania, dins de la col·lecció “Materials d’Història 
de l’Arxiu” número 3. 
 
 

III. Difusió, presència pública i institucional 
 

III.1. Presentació pública del llibre “Conversaciones en Colomers. Sindicalismo y 
política durante la transición española”   
 
Previsió en la Sala d’Actes Agustí Duran i Sanpera, de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona, a través d’un conveni de col·laboració  
 
III.2. Participació institucional  
 
III.2.1. Participació en el Consell Nacional d’Arxius de la Generalitat de Catalunya 
 
III.2.2. Participació en el Consell de Participació del Memorial Democràtic de la 

 Generalitat de Catalunya 
 

 

IV. Participació en projectes amb d’altres entitats i institucions 
 
IV.1. Xarxa d’Arxius Històrics de CCOO (RACO) 
 
Realització de dues reunions anuals  
 
IV.2. Participació en el  comitè de redacció de la revista Historia, trabajo y 
sociedad      
 
Participació en el Comitè de redacció de la “Historia, Trabajo y Sociedad”amb  
Propostes  i contactes pels continguts, treball via e-mail de la revista del Archivo 
del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo  
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IV.3.  Participació a l’Anuario de la Fundación 1º de Mayo 
 
Redacció d’un text de 10-15 planes sobre el boicot dels tramvies i la posterior vaga 
general de març de 1951 a Barcelona 
 
IV.4. Participació en el Consell Assessor de la International Association on Strikes 
and Social Conflicts online journal "Workers of the world" 
 
Participació en representació de la Red de Archivos Históricos de CCOO de España. 
Treball via on-line en propostes pels continguts dels números. 
 
IV.5. Preparació i redacció de la biografia d’Isidor Boix Lluch, “Elogio del 
sindicalismo”  
 
Realitzat amb  la col·laboració de Fiteqa estatal  
 
a) Redacció a partir de transcripció d’entrevista 
b) Correcció de text d’una extensió de 200-230 planes. 

 
IV.6. Col·laboració amb la Facultat de dret de la UAB 
 

Conferència de Javier Tébar sobre Moviment obrer i violència política dins d’una 
assignatura impartida pel Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques de la Facultat de Dret de la UAB. Invitació de la professora 
Maria Jesús Espuny  
 
 

V. SEGLE XX, revista catalana d’història 
 
Preparació i edició del número 5 de SEGLE XX, revista catalana d’història  
 
a) Elaboració de continguts en el Comitè de redacció 
b) Acceptació de propostes i encàrrecs a autors i ressenyadors 
c) Relació amb avaluadors 
d) Revisió de proves 
e) Difusió i distribució 

 
 

B) Seminari Salvador Seguí 
 

I. Dinamització del grup de treball i del Consell Assessor  
 
I.1. Manteniment de les reunions periòdiques del grup de treball, amb ordre del dia i 
distribució de tasques als seus membres.  
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I.2. Convocatòria del Consell Assessor. Seguiment de la participació dels seus 
membres. 
  
 

II. Realització dels debats i actuacions del Seminari 
 
 II.1.   Document: “Unitat en la diversitat: L'aposta de CCOO de Catalunya per la 

convivència i la igualtat d'oportunitats”. Presentació a la direcció del sindicat. 
Presentació pública. 
 
II.2. Participació en el debat sobre l’Estat del Benestar. 
 
 

III.  Acte Aniversari del 10 de març 

 
Realització de la celebració del 10 de març com a espai de participació de la direcció 
sindical amb debats i reflexió contrastada i realització de l’acte homenatge 

 
 
IV. Realització Jornada anual del Seminari  de l’Onze de Setembre 
 
IV.1. Preparació de la Jornada anual del Seminari Salvador Seguí pel voltant de la diada 
nacional de Catalunya. 
 
II.3. Col·laboració en la trobada Galeuscat 2012 a Catalunya. 

 
V. Edició documents 
 
Realització de la Memòria dels treballs del Seminari Salvador Seguí en el mandat 2009-
2012 
 
 

C) Espai de debat i reflexió: Els dilluns del Cipri 
 

I. Programació de les sessions 
 
I.1. Posada en marxa del cicle: Sobre el paper del sindicalisme al segle XXI 
 
I.2. Definició des nous cicles  

 

II. Coordinació  
 
II.1. Realització de les tasques de coordinació i difusió de les diferents sessions.  
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D) Premi “Ángel Rozas” a la recerca en ciències socials per 
investigadors i investigadores novells 
 
I. Preparació de la nova edició 2012 
 
I.1. Millora de les bases del premi. 
I.2. Confirmació jurat 
I.3. Recerca de publicació del premi 
 
 

II. Presentació del premi  
 
Realització de la presentació de la convocatòria de la segona edició del premi  
 
 

III. Difusió 
 
III.1. Distribució material de difusió de la convocatòria a les diferents facultats i 
departaments de les universitats catalanes i centres d’estudis pertinents, grups 
d’investigació, etc.  en paper i electrònicament. 
 
III.2. Difusió a les diferents estructures sindicals de CCOO de Catalunya i a de la resta 
de l’Estat a través de les Fundacions. 
 
 

IV. Recollida estudis presentats i coordinació jurat 
 
Seguiment dels treballs presentats. Constitució del jurat, distribució als seus membres 
dels treballs a valorar i coordinació de la reunió pel veredicte 
 
 

V. Acte lliurament premi 
 
V.1. Preparació de l’acte de lliurament del premi previst per novembre 2012 
 
V.2. Difusió de la celebració de l’acte 
 
 

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

I.  Preparació de la nova edició 2012 
 
I.1. Millora de les bases del premi. 
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I.2. Confirmació i ampliació del jurat 
I.3. Presentació del Premi 
 

II. Difusió 
  
II.1. Millora de la difusió. Distribució material de difusió de la convocatòria a diferents 
organitzacions socials, de dones, Universitats, etc.  en paper i electrònicament. 
 
II.2. Difusió a les diferents estructures sindicals de CCOO de Catalunya i a de la resta de 
l’Estat. 

 
 
III. Recollida propostes 
 
Seguiment dels treballs presentats. Constitució del jurat, distribució als seus membres 
dels treballs a valorar i coordinació de la reunió pel veredicte 
 
 

IV. Acte lliurament premi 
  
IV.1. Preparació de l’acte de lliurament del premi previst pel juny de 2012. Coordinació 
de la realització de l’objecte commemoratiu. 
 
IV.2. Difusió de la celebració de l’acte.  
 
 

F) Comunicació i difusió de la Fundació 
 

I. Difusió de la Fundació en els diferents espais de  CCOO de Catalunya 
 
Mantenir una presència en els diferents mitjans de comunicació de CCOO de 
Catalunya. En les seves revistes, revistes digitals, pàgina web. 
 
 

II. Web de la Fundació  
 

II.1. Manteniment de la pàgina web amb l’elaboració de continguts i actualització de 
les diferents activitats que realitza la fundació. 
 
II. 2. Revisió de la pàgina web per la millora de les seves prestacions.  
 
II.3. Ampliació prestacions web. Incorporació al web de la Fundació de noves 
prestacions per consulta de documentació de l’Arxiu Històric. 
  
 



 8 

III. Facebook de la Fundació 
 
III.1. Manteniment del perfil de Facebook i ampliació dels seguidos 
III.2. Ampliació de la participació de la Fundació Cipriano García en les Xarxes Socials:  
amb la creació del Twitter. 
 
  

IV. Realització e-pamflet 
 
Elaboració del butlletí digital pel manteniment del contacte amb els amics i amigues de 
la Fundació i amb les persones que s’interessin. 

 
 
V. Consolidació i ampliació dels amics i amigues del Cipri 
 
IV.1. Manteniment de la relació amb els amics i amigues de la Fundació. 
  
IV.2. Extensió del material de difusió per l’ampliació de la base actual dels amics i 
amigues. Difusió a través dels mitjans de comunicació de CCOO de Catalunya 
 
 
 

G) Gestió 
 
I. Dinamització de les tasques de la Fundació 
 
I.1.  Fomentar la implicació dels diferents membres del Patronat de la Fundació en els 
diferents espais o àmbits de treball. 
 
I.2. Facilitar la incorporació de persones que vulguin col·laborar amb la realització dels 
objectius de la Fundació. 
 
 

II. Adequació dels instruments de gestió de la Fundació 
 
II.1. Realització del conveni de col·laboració de CCOO de Catalunya per el 
manteniment i gestió del fons documental del sindicat per part de la Fundació 
 
II.2. Adaptació de l’arxiu de gestió de la Fundació a nivell informàtic i documental a les 
noves necessitats de la Fundació  
 
II.3. Posar en marxa procediments d’actuació en la gestió adaptada als requeriments 
de la normativa per les fundacions 
 
II.4. Elaboració de les bases de dades pròpia de la Fundació.   
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II.5. Gestió del Projecte de seguretat de les organitzacions i adequació de la LOPD 
 

H) Col·laboracions amb diferents organitzacions de CCOO de 
Catalunya 
 
I. 1. Participació en la preparació dels actes del 50è Aniversari de CCOO segons 
projecte  aprovat per la direcció del sindicat. 
 
I.2. Participació en els actes del 8 de Març organitzats per la secretaria de la dona de 
CCOO de  Catalunya 
 
I.3. Col·laboració en activitats de les diferents federacions i unions territorials que 
requereixin de la Fundació Cipriano Garcia 
 

 
J) Col·laboracions amb diferents entitats 
 
I.1. Manteniment de  col·laboració a AMESDE 
 
I.2. Relació amb les entitats memorialistes 
 
I.3. Participació a la UPEC 2012 que tindrà lloc a la seu de CCOO de Catalunya 
 
I.4. Participació en les plataformes d’entitats socials i de relació amb el món 
universitari 
 
I.5. Realització del conveni de col·laboració amb la URV 
 


