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La Fundació Cipriano García 
- CCOO de Catalunya és una 
entitat privada sense ànim 
de lucre creada el 1992 per 
la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya. Porta aquest 
nom en reconeixement a un 
dels fundadors del sindicat, 
Cipriano García, una de les 
persones que més ha influït en 
el pensament de l’organització.

Inicialment, i sota la 
presidència d’Ángel Rozas, 
la Fundació es va dedicar als 
temes vinculats a la memòria, 
a través de l’Arxiu Històric, 
consolidant-se com a una 
referència per a la recerca 
històrica. Amb posterioritat, i 
sota la màxima responsabilitat, 
successivament, de Joan 
Coscubiela, Montse Delgado 
i l’actual president Alfons 
Labrador, la Fundació ha 
anat ampliant les seves 
funcions. S’han promogut 
noves iniciatives i activitats, 
debatudes i aprovades pel 
patronat i coordinades, entre el 
2009 i el 2021, per la primera 
directora de la Fundació, Rosa 
Sans, a qui el 2022 va prendre 
el relleu Marc Andreu.

Avui en dia, la Fundació 
Cipriano García promou la 

Què és la Fundació 
Cipriano García

conservació de la memòria 
històrica del moviment obrer, 
impulsa l’elaboració d’estudis 
i publicacions, té un espai de 
biblioteca i documentació i 
organitza debats i activitats 
culturals, formatives i 
divulgatives.

Per assolir tots aquests 
objectius, la Fundació Cipriano 
García ha incorporat el Centre 
d’Estudis i Recerca Sindicals 
(CERES), ha posat en marxa 
l’Aula Treball i Societat per 
impulsar la reflexió sobre el 
món del treball i el seu futur 
i la seva relació amb el món 
universitari, i aixopluga el 
Seminari Salvador Seguí, un 
espai que aporta reflexió i 
proposta sobre el sindicalisme 
de classe i nacional.

En les pàgines següents es 
recullen, de forma resumida, 
la trajectòria de la Fundació 
Cipriano García, les funcions 
que avui en dia compleix i els 
seus objectius.
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Patronat
El Patronat és l’òrgan de de 
govern de la Fundació Cipriano 
García; la representa i la 
gestiona, i assumeix totes les 
facultats i funcions necessàries 
per a la consecució dels seus 
fins.

La seva composició és la 
següent:

President:
Alfons Labrador
Tresorer: 
José Fernández
Secretària:
Rosa Sans
Vocals:
Lucía Aliagas, Carme Besora, 
Quim Fornés, Soledad Gálvez, 
Dolors Llobet, Jesús Martínez, 
Mercedes Paredes, Estrella 
Pineda, Liliana Reyes.

Equip de treball
Secretària d’Estudis, Cultura i 
Memòria:
Dolors Llobet i Maria
Director de la Fundació 
Cipriano García – CCOO de 
Catalunya:
Marc Andreu Acebal.
Director de l’Arxiu Històric de 
CCOO de Catalunya:
Juanma García Simal.

Irene Galí Magallón.
Daniel Garrell Ballester.
David Monsergas Ferrer.
Pilar Maín Olmeda
Miquel de Toro Muñoz
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Va néixer a Manzanares de la 
Mancha, Ciudad Real, el 1927.

L’any 1951 arribà al barri de 
Ca n’Anglada de Terrassa. 
Treballà a Cerámicas Egara, 
coneguda com la “Bòbila del 
Manco”, essent escollit enllaç 
sindical el 1953. Ingressà al 
Partit Socialista Unificat de 
Catalunya l’any 1954.

Participà en la protesta de 
gener de 1956 a Terrassa, 
quan els carrers acolliren una 
insòlita i nombrosa riuada de 
ciclistes, coneguda com “la 

manifestació de les bicicletes”, 
dirigida contra la pujada dels 
impostos municipals per l’ús 
d’aquest mitjà de transport, el 
més habitual llavors entre els 
treballadors i treballadores.

El 1957 fou detingut i 
empresonat al Penal de Burgos 
d’on va sortir el 1959. El juny 
de 1960 intervingué en les 
pintades a Terrassa denunciant 
les detencions de Jordi Pujol i 
altres activistes pels coneguts 
com “Fets del Palau”. Això 
comportà un consell de guerra 
contra set militants obrers 
que foren acusats de rebel·lió 
militar i condemnats. Sortí 
de Burgos el juliol de 1964 i 
tornà a Terrassa per impulsar 
la creació de les Comissions 
Obreres, de les quals va ser un 
dels fundadors.

Amb motiu de la jornada 
del “27 d’Octubre de 1967”, 
la primera convocatòria 
de Comissions Obreres 
coordinada a nivell de l’Estat, 
fou detingut de nou a Terrassa 
i posat en llibertat. Des de 
llavors fou un dels impulsors 
de la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya i formà part de la 
Coordinadora General de les 
Comissions Obreres.

Cipriano García Sánchez
(1927-1995)
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La caiguda d’aquest organisme, 
l’any 1972, de la qual va poder 
escapolir-se, i el posterior 
judici contra els seus dirigents, 
en el conegut com a “Procés 
1001”, va fer que passés a ser el 
màxim responsable d’aquesta 
coordinadora estatal fins a 
finals de l’any 1975, durant un 
període de màxima expansió 
i consolidació del moviment 
sociopolític de Comissions 
Obreres.

Va ser membre de les 
direccions del PSUC i del 
PCE, i diputat al Congrés dues 
legislatures (1977-1979 i 1979-
1982), i una al Parlament de 
Catalunya (1984-1988).

Cipriano García és una de les 
persones que més va influir 
perquè Comissions Obreres fos 
un sindicat de classe i nacional 
i defensés els drets socials i 
nacionals de Catalunya.

Entre els seus escrits 
destaquen: “La classe obrera 
i el problema nacional” 
(Barcelona, 1970), on va 
deixar escrit: “Catalunya, 
que reúne las características 
esenciales que la definen 
como nación, tiene el legítimo 
derecho y el deber de 
plantearse el reconocimiento 
de su personalidad nacional”. 
I afegeix: “La clase obrera, en 
tanto que fuerza fundamental 
en el proceso productivo, es por 
naturaleza la más interesada en 
la solución de todos y cada uno 
de sus problemas”.
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Fou treballador de la 
construcció. Va néixer a 
Olula del Rio, Almeria, l’any 
1927 i emigrà a Barcelona el 
1943. Les seves inquietuds 
socials el feren vincular-se a 
l’Hermandad Obrera de Acción 
Catòlica entre 1947 i 1949, de la 
qual fou expulsat en ser acusat 
de comunista per criticar 
la situació que provocava 
l’extensió de la tuberculosi. 
L’esclat de la vaga de tramvies 
de 1951 el va polititzar. 

El 1954 va ingressar al 
Partit Socialista Unificat de 
Catalunya. Aquell mateix any 
fou escollit enllaç sindical 
a la seva empresa, Serra 
Capell Hermanos, d’on va ser 
representant sindical fins el 
1969. 

Orientat per l’estratègia 
d’aprofitament dels marges 
legals, arribaria a ésser 
escollit vocal provincial i vocal 
nacional del Sindicat Nacional 
de la Construcció, fins que, el 
1958, va ser proposat per les 
jerarquies del Sindicat Vertical 
com a procurador a les Cortes 
pel terç sindical. 

Al tornar de Madrid de 
la presentació de la seva 
candidatura, fou detingut arran 
de la seva participació com 

a militant comunista en les 
vagues de solidaritat amb els 
miners asturians.

Va ser víctima, a partir de 
llavors, de les tortures a les 
comissaries franquistes, 
per les quals va passar en 
16 ocasions en l’interval de 
temps que va de 1958 fins 
a 1969, i fou processat per 
diferents causes davant el 
Tribunal de Orden Público. 
La seva següent detenció 
es produí el 1960, essent 
condemnat a 6 anys de presó, 
la major part dels quals va 
passar al Penal de Burgos, 
de la qual sortí en llibertat 
vigilada a principis de 1962. 

El 20 de novembre de 1964, 
al teatre annex de l’església 
de Sant Medir, a Barcelona, 
va presidir la reunió on 
participà un nombrós grup 
de treballadors de diferents 
rams de la producció i de 
diverses localitats, i en la 
qual es van crear les CCOO 
de Catalunya.  D’ençà 1966, 
amb motiu de les eleccions 
sindicals convocades pel 
Sindicat Vertical, es dedicà 
a l’activisme sindical.  En 
aquest període es produí 
l’enduriment de la repressió 
contra les Comissions 
Obreres, il·legalitzades el 

Ángel Rozas Serrano
(1927-2010)
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març de 1967 pel Tribunal 
Supremo.

Això provocà que Ángel 
Rozas i altres activistes de 
les Comissions Obreres 
haguessin de marxar a l’exili, 
davant la declaració de l’estat 
d’excepció de gener de 1969. 
El 14 de juliol d’aquell mateix 
any arribà a Paris de forma 
clandestina. Al cap de poc 
temps, juntament amb altres 
companys, va posar en marxa 
la Delegación Exterior de 
Comisiones Obreras (DECO), 
una mena de comitè de suport 
als treballadors espanyols 
a l’estranger i “ambaixada 
oficiosa” de les Comissions 
Obreres, per tal d’establir 
contacte amb el sindicalisme 
internacional i aconseguir 
ajuts materials per enviar als 
sindicalistes detinguts en les 
presons franquistes. Aquesta 
activitat la va mantenir fins 
1977, quan tornà a Barcelona 
del seu exili.

L’any 1978 fou escollit 
membre del Secretariat 
de Comissions Obreres de 
Catalunya, sent nomenat 
secretari de Formació Sindical.  
L’any 1989, la Generalitat de 
Catalunya li va fer entrega 
de la Medalla d’Honor del 
president Macià. El 1997, el 
Govern espanyol, a proposta 
del Ministeri de Treball, li 
va concedir la Medalla del 
Mèrit al Treball. Entre 1992 i 
2010, va ser president de la 
Fundació Cipriano García, 
amb l’objectiu de preservar la 
memòria i difondre la història 
del sindicalisme des de 
l’Arxiu Històric de CCOO de 
Catalunya. 
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Centre d’Estudis 
i Recerca 
Sindicals 
(CERES)

El Centre d’Estudis i Recerca 
Sindicals (CERES) és un 
gabinet interdisciplinar 
d’estudis, investigacions, 
documentació i assessorament 
en matèries com la sociologia 
del treball, l’economia i 
el dret laboral. Les seves 
funcions són l’estudi i anàlisi 
de dades, realitats, fenòmens 
o experiències relacionades 
amb el món dels treballs, les 
ciències socials en general, 
i la sociologia en particular, 
la immigració o l’afiliació 
sindical. El seu objectiu és 
oferir informació i anàlisi al 
conjunt de CCOO i a la societat 
en general, quan s’escau també 
en col·laboració amb el món 
acadèmic, sobre totes aquelles 
qüestions d’interès sindical i 
optimitzar els seus recursos a 
través d’estudis, publicacions 
o butlletins i del seu centre de 
documentació i biblioteca.

La llista i la temàtica d’estudis i 
informes elaborats pel CERES 

al llarg de la seva història és 
molt àmplia. Dels darrers anys 
en destaca la línia de treball 
i anàlisi sobre l’economia de 
plataforma, que s’ha concretat 
en estudis pioners a l’Estat 
espanyol com Plataformas 
digitales. Condiciones de 
trabajo y representación 
colectiva. Retos de futuro, 
d’Antonio Martín Artiles 
(dir.), Alberto Pastor, Óscar 
Molina, Alejandro Godino i 
Jessica Romero; Repartidors 
i repartidores de plataforma 
digital. Condicions laborals, 
necessitats, demandes i 
perspectives, de Daniel Garrell, 
Carmen Juares i Pau Pons; 
i Precaritzar allò precari. 
Treballadores de cura i neteja 
a domicilis en plataformes 
digitals, d’Irene Galí Magallón.

Aquesta línia de treball sobre 
l’economia de plataforma i les 
condicions laborals dels seus 
treballadors i treballadores 
ha propiciat que el CERES i la 
Fundació estiguin col·laborant 
en projectes de recerca (alguns 
d’ells, de caràcter europeu) 
d’universitats com la UAB, la 
UPF o la Universitat de Sevilla. 
Això no és nou, perquè al llarg 
de la seva trajectòria el CERES 
ha col·laborat amb diverses 
universitats i, específicament, 

Estudis

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/FCG/202009_EstudiDigitalizacion_total.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/FCG/202009_EstudiDigitalizacion_total.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/FCG/202009_EstudiDigitalizacion_total.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/FCG/202009_EstudiDigitalizacion_total.pdf
https://www.ccoo.cat/noticies/quina-situacio-laboral-viuen-els-repartidors-i-repartidores-de-plataformes-digitals-quines-necessitats-demandes-i-perspectives-de-futur-tenen/
https://www.ccoo.cat/noticies/quina-situacio-laboral-viuen-els-repartidors-i-repartidores-de-plataformes-digitals-quines-necessitats-demandes-i-perspectives-de-futur-tenen/
https://www.ccoo.cat/noticies/quina-situacio-laboral-viuen-els-repartidors-i-repartidores-de-plataformes-digitals-quines-necessitats-demandes-i-perspectives-de-futur-tenen/
https://www.ccoo.cat/noticies/quina-situacio-laboral-viuen-els-repartidors-i-repartidores-de-plataformes-digitals-quines-necessitats-demandes-i-perspectives-de-futur-tenen/
https://www.ccoo.cat/noticies/quina-situacio-laboral-viuen-els-repartidors-i-repartidores-de-plataformes-digitals-quines-necessitats-demandes-i-perspectives-de-futur-tenen/
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/03/treballadores-de-cures-i-neteja-a-domicilis-en-plataformes-digitals.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/03/treballadores-de-cures-i-neteja-a-domicilis-en-plataformes-digitals.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/03/treballadores-de-cures-i-neteja-a-domicilis-en-plataformes-digitals.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/03/treballadores-de-cures-i-neteja-a-domicilis-en-plataformes-digitals.pdf
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amb grups de recerca com el 
Centre d’Estudis Sociològics 
sobre la Vida Quotidiana i 
el Treball de la UAB (QUIT) 
o el Grup de Recerca en 
Desigualtats en Salut i 
Condicions de Treball de la UPF 
(GREDS-EMCONET).

El CERES, per iniciativa 
pròpia o en col·laboració 
amb les diverses secretaries 
i estructures de CCOO de 
Catalunya, també realitza 
periòdicament o de forma 
puntual estudis sobre les 
desigualtats socials i de 
gènere en l’àmbit del treball i 
les diferents bretxes salarials; 
sobre l’evolució de l’ocupació i 
les condicions laborals; sobre 
col·lectius i realitats diverses 
de la immigració a casa nostra, 
en col·laboració amb el CITE; 
sobre l’emancipació juvenil, en 
col·laboració amb Acció Jove; 
i sobre l’Agenda 2030 i els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible en clau sindical, en 
col·laboració amb la Fundació 
Pau i Solidaritat.

Observatori de 
l’Afiliació

L’Observatori de l’Afiliació 
es va constituir el 1998 dins 
del CERES. El seu objectiu 
és l’estudi sistemàtic de la 
situació afiliativa de CCOO 
de Catalunya. Fruit de les 
activitats de l’observatori, 
hem publicat i presentat 

successives investigacions que 
han proporcionat coneixements 
sobre característiques 
personals i laborals, interessos, 
percepcions i expectatives de 
persones afiliades al sindicat; 
sobre l’activitat de les seves 
representacions sindicals i 
sobre les relacions laborals, 
col·lectives i individuals, en 
els centres de treball. També 
és resultat del treball del 
CERES la darrera Enquesta 
sobre opinions i actituds 
sociopolítiques de l’afiliació de 
CCOO de Catalunya, elaborada 
el 2021 per Daniel Garrell i 
Nesly J. Peña en col·laboració 
amb tot l’equip de la Fundació.

Eurobaròmetre Social

L’Eurobaròmetre de CCOO 
de Catalunya és un eina 
que presenta i compara 
periòdicament les dades 
estadístiques sobre 
desenvolupament econòmic, 
social i laboral de la Unió 
Europea i Catalunya. La seva 
finalitat és aportar informació 
contrastada per tal d’avaluar 
l’estat de la convergència social 
a l’UE.

Convenis col·lectius

El Centre d’Estudis i Recerca 
Sindicals (CERES) elabora el 
document recull de convenis 
a partir de la revisió dels 
convenis col·lectius que es 

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/05/enquesta-sociopolitica-afiliacio-2021.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/05/enquesta-sociopolitica-afiliacio-2021.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/05/enquesta-sociopolitica-afiliacio-2021.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/05/enquesta-sociopolitica-afiliacio-2021.pdf
https://www.ccoo.cat/eurobarometre/
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publiquen en el BOE, DOGC 
i butlletins de les províncies 
de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona.

El recull de convenis recopila, 
ordena i dona accés a tots 
els documents de negociació 
col·lectiva publicats: convenis 
col·lectius, plans d’igualtat, 
modificacions, revisions 
salarials, acords de comissió 
paritària o negociadora, 
adhesions, sentències, etc.

El recull és un document de 
periodicitat mensual -excepte 
a l’estiu- que, a més, incorpora 
informacions de valor afegit: 
una bibliografia actualitzada 
sobre negociació col·lectiva 
i, especialment, una selecció 
de clàusules convencionals 
i acords destacats sobre 
determinades matèries. 

Els reculls es publiquen al 
web de CCOO de Catalunya 
i de la Fundació Cipriano 
García i s’envien per correu 
electrònic a aquelles persones 
de l’estructura sindical que els 
sol·liciten. 

Aula Treball i Societat

L’Aula Treball i Societat és un 
espai de debat, estudi, formació 
i recerca que té com a fil 
conductor el món del treball. 
L’aula programa activitats 
adreçades al conjunt de la 
ciutadania i, en particular, a 
l’actiu del món del treball i 
del sindicat. Inclou activitats 
formatives de proposta pròpia 
o en col·laboració amb el món 
universitari i promou línies 
d’investigació o publicacions 
sobre diferents àrees de treball 
(economia, dret, sociologia, 
ciència política, tecnologia o 
història, entre d’altres).

En aquest marc, i de forma 
conjunta amb la UAB i la UB, 
la Fundació ha organitzat 
diverses edicions d’un Postgrau 
en Anàlisi del Capitalisme i 
Polítiques Transformadores. 
Dirigit a estudiants i persones 
amb titulació acadèmica o 
vinculades a l’associacionisme 
sociopolític o a les institucions 
i administracions públiques, 
aquest postgrau ha permès 
acostar a desenes d’alumnes 
les principals idees del 
republicanisme, el socialisme, 
l’anarquisme, l’ecologisme, 
el feminisme, les teories 
de la justícia i del comú, 
les característiques del 
capitalisme, dels treballs, del 
sindicalisme i de les polítiques 
socials tradicionals així com 
de les propostes més recents, 
i també els processos polítics i 
socials més rellevants, històrics 

https://www.ccoo.cat/convenis/
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i actuals, en els quals s’han 
desplegat els projectes polítics 
transformadors.

Reflexió i debats

En el marc de l’Aula Treball i 
Societat, del Seminari Salvador 
Seguí, de l’Escola d’Estiu de 
CCOO de Catalunya o dels 
molts actes i presentacions 
de llibres que actualment es 
fan a l’Espai Assemblea -però 
al llarg dels anys també en 
activitats programades sota 
el nom dels Dilluns del Cipri 
o el Speakers’ Corner-, la 
Fundació Cipriano García 
impulsa espais per a reflexionar 
i debatre sobre els reptes del 
sindicalisme i els objectius de 
transformació social i transició 
justa. Es tracta, en definitiva, 
bé de forma directa com a 
Fundació o bé en col·laboració 
amb la Secretaria d’Estudis, 
Cultura i Memòria de CCOO de 
Catalunya i altres estructures 
del sindicat, de disposar d’eines 
i espais per debatre, amb 
idees, arguments i ponents de 
tota mena, sobre el passat, el 
present i el futur del moviment 
sindical i de l’esquerra en 
general.

Al llarg dels anys, en aquestes 
i altres iniciatives, com és el 
cas de presentacions de llibres 
i homenatges, han contribuït al 
debat i la reflexió que propicia 
la Fundació noms com Teresa 
Abelló, Jordi Amat, Javier 

Aristu, David Ballester, Oriol 
Bartomeus, Antoni Batista, 
Lourdes Beneria, Laia Bonet, 
Josep Borrell, Manuel Campo 
Vidal, Màrius Carol, Manuel 
Castells, Andreu Claret, Dolors 
Comas, Oriol Costa, Anton 
Costas, Xavier Domènech, 
David Fernández, Steven Forti, 
Jaume Funes, Pere Gabriel, 
Gemma Galdón, Ferran 
Gallego, Lola García, Merche 
García Aran, Alicia Giménez 
Barlett, Almudena Grandes, 
Joan Herrera, Margarita León, 
Paola Lo Cascio, Guillem 
López-Casasnovas, Anton 
Losada, Josu Jon Imaz, Daniel 
Innerarity, Enric Juliana, 
Andreu Mayayo, Mónica 
Melle, Carme Molinero, Sara 
Moreno, Marc Morgan, Jordi 
Muñoz, Magda Oranich, Laia 
Ortiz, Miguel Pajares, Manel 
Pérez, Javier Pérez Andújar, 
Joaquín Pérez Rey, Rafael 
Poch, Pere Portabella, Marta 
Ribas, Vicente Salas, Nicolás 
Sartorius, Guy Standing, 
Marina Subirats, Laura Talens, 
Joan Tardà, Francisco J. Trillo, 
Sara Torregrosa, Gemma 
Ubasart, Lucía Velasco, Jorge 
Wagensberg i Pere Ysàs, entre 
d’altres.

Butlletins

El Butlletí de Treball, Economia 
i Societat (BTES) aprofundeix 
en temàtiques concretes que 
formen part de l’acció i la 
reflexió sindicals. Cada número 

https://www.ccoo.cat/publicacions/?_sft_collection=butlleti-treball-economia-societat
https://www.ccoo.cat/publicacions/?_sft_collection=butlleti-treball-economia-societat
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aborda un tema monogràfic 
d’interès. Des de l’any 2018, el 
BTES ha tractat de l’economia 
de plataforma, el sector turístic, 
les desigualtats, Europa, la 
fiscalitat, la transició justa, 
la Covid-19, la democràcia 
econòmica, el populisme i 
l’extrema dreta, les pensions 
o la transició del sector de 
l’automoció. 

El Butlletí d’Actualitat Jurídica 
i Sindical (BAJS) s’elabora en 
col·laboració amb el Gabinet 
Tècnic Jurídic (GTJ) de 
CCOO de Catalunya i, des 
del seu primer número, l’any 
2014, aquesta publicació 
presenta, valora i dona accés 
a una selecció d’informacions 
d’interès jurídic i sindical i a 
sentències gestionades pel GTJ.

Premi Ángel Rozas

El Premi Ángel Rozas que 
concedeix la Fundació 
Cipriano García vol reconèixer 
el millor treball de recerca, 
d’assaig, tesi doctoral o treball 
de fi de màster realitzat per 
investigadores i investigadors 
novells en els diferents àmbits 
de les ciències socials sobre 
el món del treball, abordat des 
d’una perspectiva històrica, 
jurídica, antropològica, 
sociològica o econòmica. 
S’estableix un únic premi, 
consistent en la publicació 
i la distribució del treball 
guanyador.  Aquest premi es va 

concedir per primera vegada 
l’any 2010 i, fins el 2022, cinc 
obres han estat guardonades.

Premi Aurora Gómez

La Fundació Cipriano 
García concedeix el Premi 
Aurora Gómez a la lluita 
feminista en l’àmbit laboral a 
persones, col·lectius, entitats 
o organitzacions socials que 
s’han distingit per les seves 
actuacions en el món laboral i 
sindical, en la lluita per assolir 
la igualtat i l’eradicació de 
les discriminacions per raons 
de gènere que es donen en 
aquests àmbits i, al mateix 
temps, atorgar valor als treballs 
de les dones. El 2022, el Premi 
Aurora Gómez ha arribat ja a la 
seva 13ª edició.

https://www.ccoo.cat/publicacions/?_sft_collection=butlleti-juridic-sindical
https://www.ccoo.cat/publicacions/?_sft_collection=butlleti-juridic-sindical
https://www.ccoo.cat/ciprianogarcia/premi-angel-rozas/
mailto:https://www.ccoo.cat/ciprianogarcia/premi-aurora-gomez/?subject=
mailto:https://www.ccoo.cat/ciprianogarcia/premi-aurora-gomez/?subject=
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Art i cultura és treball
Una de les finalitats de la 
Fundació Cipriano García 
és la promoció d’activitats 
culturals que transmetin 
valors propis del món dels 
treballs i d’allò que representa 
CCOO de Catalunya, com ara 
la solidaritat, la convivència i 
la democràcia, amb l’objectiu 
de consolidar una societat 
més justa, solidària, lliure 
i sostenible. Aquests són, 
precisament, els valors que 
el món de l’art i la cultura 
va transmetre a Comissions 
Obreres el 1972 durant 
l’exposició d’art i les jornades 
culturals organitzades a 
l’exili a Milà en solidaritat 
amb els sindicalistes presos 
del Procés 1.001 i la lluita 
contra la dictadura franquista. 
Organitzat amb ajuda de 
la Delegació Exterior de 
Comissions Obreres que dirigia 
Ángel Rozas des de l’exili, 
aquell llegat de l’exposició i 
les jornades culturals de Milà 
s’ha transmès d’alguna manera 
fins avui en el fons d’obres 
d’art donades per diferents 
artistes plàstics que custodia 
la Fundació Cipriano García, 
mitjançant l’Arxiu Històric, 
per encàrrec de CCOO de 
Catalunya. 

”Cultura és treball” és més 
que un lema per a una 
campanya, una festa, un 
pin o una samarreta, i la 
Fundació, conjuntament amb 
les estructures del sindicat, 
s’encarrega de demostrar-
ho de moltes i diverses 
maneres. Cada primavera 
durant el Maig del Treball i 
la Cultura, a la tardor per la 
Festa del Treball Digne, cada 
quatre anys amb actuacions i 
activitats paral·leles al congrés 
del sindicat o, de forma més 
quotidiana, en exposicions, 
presentacions de llibres, 
actes i activitats de tota 
mena a l’Espai Assemblea de 
la Via Laietana i, de forma 
descentralitzada, també a les 
diferents federacions i unions 
territorials, CCOO i la Fundació 
posen la cultura al centre de 
la seva acció. De fet, la cultura 
s’ha constituït en un espai de 
trobada i complicitat entre la 
Fundació, el sindicat i altres 
àmbits socials i culturals.

Llibres, premis i
espai poètic

El projecte de crear un espai 
poètic entorn de CCOO va 
néixer el 2015, però se sustenta 

Cultura
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en una llarga tradició cultural 
del sindicat que és prèvia 
a l’existència mateixa de la 
Fundació. 

No en va el Premi Miquel 
Martí i Pol de poesia en català 
ha celebrat el 2022 la seva 
32ª edició, un guardó que és 
germà del Premi José María 
Valverde, set anys més jove, 
i del Memorial José López 
García, deu anys més jove. 
Més enllà del llarg recorregut 
i el lliurament d’aquests 
premis de poesia, en què 
participen persones afiliades 
i no afiliades d’arreu, tant la 
lògica de l’espai poètic com 
les nombroses presentacions 
de llibres que es fan sota 
el paraigua de la Fundació 
demanen convertir aquests 
actes en jornades obertes 
a la ciutadania. Això fa que 
algunes d’aquestes activitats 
culturals s’emmarquin en dates 
assenyalades com Sant Jordi, 

l’1 de Maig, la Setmana de la 
Poesia de Barcelona o la Festa 
del Treball Digne, i que es 
puguin acompanyar de música, 
exposicions o expressions 
plàstiques, audiovisuals o 
dramàtiques.

Coral Roig Encès

La Coral Roig Encès és un 
espai de trobada d’homes i 
dones amants del cant, de la 
música i de les cançons que 
expressen lluites per la llibertat, 
la democràcia, el treball i els 
drets socials. La Coral Roig 
Encès va néixer l’octubre de 
2018 al voltant d’una vintena 
de persones i sota la direcció 
artística del professor del 
Conservatori de Barcelona 
Víctor Bejar Arjona. Quatre 
anys després, amb la coral 
ja consolidada, va prendre el 
relleu en la direcció el també 
professor de música Eduard 
Comalada. 

Amb un assaig setmanal 
cada dimecres a la tarda a la 

mailto:https://www.ccoo.cat/ciprianogarcia/espai-poetic/?subject=


20 30 anys de Fundació

seu nacional de CCOO, els 
i les integrants de la Coral 
Roig Encès són persones 
amb consciència de classe i 
ganes de cantar. Això es veu 
reflectit al seu repertori i als 
concerts que fan en dates 
assenyalades per al moviment 
obrer o a demanda sindical i 
d’entitats memorialistes, locals 
o culturals diverses.

CCOOmics

Aquesta iniciativa va néixer 
el 2017 de la mà de l’alumnat 
que va fer unes primeres 
pràctiques curriculars del 
cicle professional de còmic 
social ofert per CCOO de 
Catalunya en col·laboració 
amb diferents escoles d’art, 
l’Ajuntament de Barcelona i 
la Fundació Cipriano García. 
Superats amb èxit els primers 
cinc anys del projecte, durant 
els quals s’han compartit més 
de cent processos creatius 
-que vol dir més de cent idees 
prenent forma d’imatges, 
vinyetes, seqüències, pàgines 

i, finalment, historietes-, 
el nombre d’escoles d’art i 
disseny, d’alumnes i joves 
interessades s’ha anat ampliant. 

Això és el que ha permès 
fer diverses exposicions i 
publicacions de CCOOmics 
i posar en marxa, en paral·lel 
als cursos anuals, l’Atelier 
inaugurat el 2022. Aquesta 
iniciativa ofereix als i les joves 
que ja han finalitzat els seus 
estudis un espai, no només 
físic, per a retrobar-se, per 
a compartir i desenvolupar 
experiències creatives, i 
per a rebre assessorament 
professional i laboral.

La Voz Ahogada

La Voz Ahogada és una 
companyia d’arts escèniques 
dedicada a la recerca i difusió 
de la memòria mitjançant les 
arts escèniques i activitats 
pedagògiques, que s’ha 
especialitzat a treballar 
braç a braç amb entitats 
memorialistes, com l’Associació 
Catalana d’Expresos Polítics 
del Franquisme o l’Amical 
Brigades Internacionals 
de Catalunya, i de la mà 
d’historiadors especialistes 
de cada temàtica tractada, de 
testimonis, i d’altres agents 
de participació ciutadana. La 
Fundació Cipriano García dona 
suport a la companyia des 
dels seus inicis, que assaja als 
locals de CCOO de Catalunya. 
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Entre els muntatges que ha 
realitzat destaquen A Voz 
Ahogada. Un homenatge a 
Miguel Hernández; Una nova 
primavera. La història de les 
Brigades Internacionals; La 
Lola. Memòries d’una dona 
republicana, i En Bangkok 
también hay ratas, sobre 
la història de les dones i la 
immigració als barris obrers de 
Barcelona.

Comissions Roleres

De manera similar a què 
succeeix amb el còmic, el 
món de l’oci educatiu i de 
manifestacions lúdiques com 
els jocs de rol proporciona 
un llenguatge i un bagatge 
culturals apropiats per 
a acostar els valors i 
reivindicacions que promou 
el sindicalisme confederal, de 
classe i nacional, feminista i 
sociopolític de CCOO. És per 
això que la Fundació Cipriano 
García ha posat en marxa el 
2022 les Comissions Roleres, 
un projecte incipient que 
promet eixamplar encara més 
els seus horitzons culturals.



22 30 anys de Fundació

L’Arxiu Històric 
de CCOO de 
Catalunya
L’Arxiu Històric de CCOO de 
Catalunya (AHCO) es va crear 
l’any 1990 i està gestionat 
des del 1992 per la Fundació 
Cipriano García. Dirigit durant 
molts anys per Javier Tébar i, 
actualment, per Juanma García, 
l’AHCO està considerat l’arxiu 
de referència per conèixer la 
història del moviment obrer 
a la Catalunya i l’Espanya 
contemporànies i, per extensió, 
també la d’altres moviments 
socials durant el període 
franquista, la transició i la 
democràcia. En aquest sentit, 
i des del 2005, l’AHCO està 
reconegut oficialment com a 
entitat col·laboradora de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya.

El material i les col·leccions 
que custodia, preserva i difon 
l’AHCO sumen un volum de 
prop de 600 metres lineals 
de documentació que, a 
part dels fons orgànics del 
sindicat, també recullen fons 
i col·leccions del conjunt de 
forces polítiques i socials 
que van desafiar la dictadura 
franquista, així com d’altres 

fons personals donats o cedits 
per militants del sindicat 
i altres persones i entitats 
vinculades al món del treball.

Així, durant els seus 30 anys 
de funcionament, l’AHCO ha 
recollit un total de 485 fons 
personals i d’entitats. Una 
part important es tracta de 
petites col·leccions, però en 
el seu conjunt configuren un 
ampli calidoscopi que dona 
una visió molt completa de 
la documentació referent al 
món del treball i la resta de 
moviments socials. 

Fons documentals

Els fons disponibles a l’Arxiu 
Històric de CCOO de Catalunya 
són els següents:

- Fons sindical de CCOO 
durant el període il·legal (fins el 
27 d’abril de 1977)
- Fons sindical de CCOO 
durant el període legal (a partir 
del 27 d’abril de 1977)
- Fons personals
- Fons d’entitats
- Fons d’assesories i advocades 
i advocats laboralistes
- Fons d’empreses
- Fons d’òrgans de 

Memòria
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representació de treballadores i 
treballadors
- Fons especials i altres 
col·leccions factícies

Instruments de 
descripció i difusió

Per a catalogar i difondre els 
seus fons i col·leccions, l’AHCO 
compta amb programaris que 
permeten la consulta en línia a 
investigadores i investigadors, i 
al públic en general.

Per a la consulta dels fons 
documentals: atom.ccoo.cat. 

Per a la consulta de la 
biblioteca de l’AHCO (7.290 
llibres); la col·lecció de premsa 
(2.767 títols) i la col·lecció 
gràfica (3.510 cartells)

Digitalització

Des del 2006, l’AHCO porta 
a terme un projecte central 
d’activitats dirigides al 
tractament i la digitalització 
dels seus fons i col·leccions 
anomenat “Scriptorium digital”. 
Aquest projecte consisteix 
en un conjunt de tècniques 
arxivístiques -ordenació, 
classificació, descripció i 
digitalizació documental- 
adreçades a posar a l’abast del 
públic els fons i col·leccions 
que constitueixen l’AHCO. 
El total dels treballs de 
digitalització portats a terme 
fins el 2022 és de 892.690 
imatges corresponents a 
documentació en suport paper 
i d’aproximadament 1.800 
hores de gravacions sonores i 
d’imatge en moviment.

Fons sindicals
226.821 imatges 
digitalitzades corresponents 
a la documentació dels fons 
de les diferents estructures 
que integren les CCOO de 
Catalunya (secretaries, 
federacions de ram i unions 
territorials).

Fons personals
351.398 imatges digitalitzades 
corresponents als fons 
dipositats a l’arxiu per diferents 
persones en l’exercici de 
la seva activitat militant, 
tant a CCOO com en altres 
organitzacions, i per diferents 
advocats laboralistes.

https://ccoo.cat.accesstomemory.net/
https://biblioteca.ccoo.cat/cgi-bin/koha/opac-search.pl
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Fons d’òrgans de 
representació de treballadores 
i treballadors a les empreses
38.903 imatges digitalitzades 
que corresponen a actes 
i llibres d’actes de jurats 
d’empresa entre 1951 i 1977 i 
de comitès d’empresa a partir 
de 1978.

Fons hemerogràfic - Col·lecció 
de premsa
261.322 imatges digitalitzades 
de diferents publicacions 
periòdiques, editades sobretot 
durant la clandestinitat i 
l’exili, d’un gran nombre 
d’organitzacions sindicals, 
polítiques i de moviments 
socials (veïnals, estudiantils...).

Fons gràfic - Col·lecció de 
cartells
4.244 imatges digitalitzades 
corresponents a la col·lecció de 
cartells que custodia l’AHCO, 
principalment formada per 
materials editats per CCOO de 
Catalunya al llarg de la seva 
història.

Fons fotogràfic
10.002 imatges digitalitzades 
de dos grans fons històrics 
fotogràfics dipositats a 
l’AHCO: el de la Secretaria 
de Comunicació i Premsa de 
CCOO de Catalunya durant la 
seva activitat entre 1978 i 1995, 
i el del setmanari d’informació 
general Arreu durant la seva 
curta existència entre 1976 i 
1977.

Fons sonor i audiovisual
1.800 hores aproximadament, 
1.466 de les quals corresponen 
a la digitalització de la 
col·lecció “Biografies obreres: 
fonts orals i militància sindical”, 
realitzada per l’AHCO entre els 
anys 1996 i 2004.

Biografies obreres: 
fonts orals i militància 
sindical

Un dels projectes 
diferenciadors de l’AHCO és el 
que fa referència a la creació 
de la col·lecció de fonts orals 
o “Biografies obreres”, que 
són gravacions d’entrevistes 
realitzades des del 1996 a 
militants sindicals. A finals de 
2022, aquesta col·lecció està 
formada per un total de 176 
entrevistes (112 a homes i 64 a 
dones), amb una durada total 
aproximada de 1.466 hores, 
cadascuna de les quals està 
plantejada com “història de 
vida”. Això vol dir que cada 
entrevista, amb una durada 
mitjana d’unes nou hores, 
comença amb els orígens 
familiars i finalitza amb la 
situació actual de la persona 
entrevistada, formant el cos 
principal de la gravació la 
seva trajectòria i experiències 
dins de la militància sindical. 
Totes les entrevistes estan 
digitalitzades, transcrites i 
indexades, el que vol dir que en 
tot moment podem adreçar-
nos a la part de l’entrevista 
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que volem consultar pel que 
es tracta en cada fragment, 
mitjançant un llenguatge 
controlat per descriptors 
temàtics.

Col·lecció 
d’audiovisuals

Durant aquests 30 anys, 
l’AHCO ha aconseguit 
recuperar, preservar i posar 
a l’abast dels seus usuaris i 
usuàries un important volum 
d’audiovisuals editats durant 
els darrers anys de la dictadura 
franquista i la transició que 
podien haver quedat, en el 
millor dels casos, dispersos 
i en perilloses condicions de 
conservació. L’AHCO va signar 
un conveni de col·laboració 
amb l’Institut del Cinema 
Català l’any 1992 per tal de 
dipositar la seva col·lecció 
d’audiovisuals i conservar-
la en les seves instal·lacions 
en condicions òptimes. 
Actualment tota aquesta 
documentació es troba a la 
Filmoteca de Catalunya i la 
composen prop d’un centenar 
de materials fílmics de gran 
valor històric, entre els quals 
es troben una trentena de 
gravacions indispensables 
per a conèixer la història de 
la classe treballadora i del 
moviment obrer durant la 
dictadura franquista. Des del 
2020 es poden consultar en 
una web específica.

Red de Archivos 
Históricos
de CCOO

La Fundació Cipriano García, 
mitjançant l’Arxiu Històric de 
CCOO de Catalunya, forma 
part de la Red de Archivos 
Históricos de Comisiones 
Obreras, que desenvolupa 
activitats en el marc de la 
difusió i la recerca històrica 
(publicacions d’estudis, 
exposicions i jornades de 
debat). Des de l’any 1992, 
quan es va celebrar la primera 
edició justament a Barcelona, 
la Red de Archivos Históricos 
de Comisiones Obreras 
organitza els anomenats 
“Encuentros Internacionales de 
Investigadores del Franquismo”, 
considerats fonamentals 
per la recerca, revisió i 
presentació de noves propostes 
historiogràfiques entre els 
estudiosos i estudioses de 
l’època franquista.

Revista ‘Segle XX’

Segle XX, revista catalana 
d’història, és una revista 
científica editada pel 
Centre d’Estudis Històrics 
Internacionals (CEHI) de la 
Universitat de Barcelona en 
col·laboració amb la Fundació 
Cipriano García. La publicació, 
de periodicitat anual, 
s’adreça a les investigadores 
i investigadors en ciències 

https://colleccions-audiovisuals.ccoo.cat/
https://1mayo.ccoo.es/Centro_Documentacion_Migraciones/Red_de_Archivos_Historicos_de_CCOO
https://1mayo.ccoo.es/Centro_Documentacion_Migraciones/Red_de_Archivos_Historicos_de_CCOO
https://1mayo.ccoo.es/Centro_Documentacion_Migraciones/Red_de_Archivos_Historicos_de_CCOO
https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX
https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX
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socials. Publica resultats 
de recerques i debats 
historiogràfics sobre els 
principals fenòmens, processos 
i actors del segle XX, abarcant 
tots els àmbits geogràfics i 
temàtics de la història política i 
sociocultural. Se n’han publicat 
14 números, tots en accés 
obert des del web de revistes 
científiques de la UB.

‘Materials d’Història 
de l’Arxiu’

La col·lecció de llibres 
Materials d’Història de l’Arxiu 
és una eina per a difondre els 
estudis sobre el món obrer 

contemporani. Cada títol és el 
resultat d’una recerca inèdita 
que s’aproxima als subjectes 
(dones i homes, grups, oficis 
i professions, organitzacions, 
comunitats, etc.) i a les realitats 
(econòmiques, polítiques i 
culturals) que han configurat 
les formes de vida obrera 
i les seves manifestacions 
més diverses al llarg dels dos 
darrers segles. Els Materials 
d’Història de l’Arxiu es van 
començar a publicar el 2010. 
Fins el 2022 inclouen deu 
investigacions, totes elles 
disponibles en format paper o 
electrònic.

Núm. 1 
Mis manos, mi capital. José 
Fernando Mota Muñoz, 2010.
És aquest el relat d’una part 
de la història social obrera, la 
del sector de la construcció, 
en un context de lluita contra 
la dictadura, a la vegada que 
presenta els trets generals d’un 
determinat imaginari i cultura 
antifranquistes.

Núm. 2
Seat: modelo para armar. 
Andrea Tappi, 2010.
Aquesta obra analitza diverses 
temàtiques sobre SEAT, 
l’empresa automobilística més 
important a Espanya: el trasllat 
i adaptació al context espanyol 
del model de producció de la 
FIAT italiana, la configuració 
de la plantilla de treballadores 
i treballadors o els diversos 
conflictes laborals esdevinguts 
al llarg de la seva història.

https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/issue/archive
https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/issue/archive
https://www.ccoo.cat/publicacions/?_sft_collection=materials-arxiu-historic
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2010/04/mis-manos-mi-capital.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2010/05/seat-modelo-para-armar.pdf
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Núm. 3
Conversaciones en Colomers. 
2012
Un compendi de les reflexions 
i converses entre Isidor Boix, 
José Luis López Bulla i Carles 
Navales sobre qüestions de 
sindicalisme i política durant 
la transició a la democràcia 
a Espanya. Aquest llibre 
reflexiona sobre les possibles 
respostes davant problemes 
actuals per tal de seguir 
escrivint capítols de la història 
del món del treball.

Núm. 4
Cuellos blancos: de empleados 
a trabajadores. José Fernando 
Mota Muñoz, José Manuel Rúa 
Fernández i Manuel Vicente 
Izquierdo, 2013.
Història del moviment sindical 
del sector bancari a Barcelona, 
entre 1955 i 1980. L’estudi 
demostra que, durant els 
darrers anys del franquisme 
i la transició, hi va haver una 
gran activitat política i sindical 
entre aquests treballadors, que 
van ser capaços d’organitzar 
a tot el sector en les massives 
mobilitzacions d’aquells anys.

Núm. 5 
Las militantes ante el espejo. 
Nadia Varo Moral, 2014.
Durant el franquisme, quan 
Comissions Obreres tenia la 
voluntat d’augmentar la seva 
capacitat de mobilització, es va 
tractar d’ampliar la definició de 
classe obrera tenint en compte 
la participació de les dones? 
Aquesta obra estudia l’actuació 

femenina dins del moviment 
sindical i, sobretot, com 
aquesta va ser percebuda. 

Núm. 6
La Pegaso: nuestra fábrica: 
las CCOO como las habíamos 
imaginado (1966-1985). 
Manuel Pérez Vera, 2015.
Relat d’un antic treballador i 
sindicalista de Pegaso, una de 
les més importants empreses 
de Barcelona, que descriu la 
vida de milers de treballadors 
i treballadores i com el seu 
treball va marcar la seva 
trajectòria vital. Es posen 
en valor uns esdeveniments 
decisius: el camí cap a la 
consecució de les llibertats a 
Espanya, la construcció dels 
sindicats o el manteniment 
de llocs de treball des de la 
solidaritat.

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2012/05/conversaciones-en-colomers.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2013/10/cuellos-blancos-de-empleados-a-trabajadores.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2013/10/cuellos-blancos-de-empleados-a-trabajadores.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2015/03/las-militantes-ante-el-espejo-clase-y-genero-en-las-ccoo-del-area-de-barcelona.pdf
mailto:https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2015/10/pegaso.pdf?subject=
mailto:https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2015/10/pegaso.pdf?subject=
mailto:https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2015/10/pegaso.pdf?subject=
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Núm. 7
Millorant la qualitat i les 
condicions de treball a 
l’educació. Lluís Filella, Quim 
Fornés i Jordi Mayol, 2018.
Aquest volum commemora 
els 40 anys de la Federació 
d’Educació de CCOO de 
Catalunya i deixa constància 
del que ha suposat l’existència 
d’aquesta federació per a 
l’ensenyament a Catalunya 
i per als seus treballadors i 
treballadores.

Núm. 8
Cuando vengan los nuestros. 
Núria Sánchez Masip, 2019.
Nando Medialdea Cruz i Maruja 
Ruiz Martos testimonien la 
vivència comuna d’una bona 
part de la població andalusa 
que, expulsada del camp, no 
va tenir una altra opció que 
emigrar a una ciutat industrial. 
El relat de les seves vides 
descriu com les seves famílies 
es van convertir en mà d’obra 
explotada i despullada de la 
protecció social de l’Estat. Això 
els va obligar a defensar-se 
mitjançant la unitat, la lluita i la 
solidaritat.

Núm. 9
La dignitat obrera: recordant 
l’Ángel Rozas.
Recull de textos d’homenatge a 
una figura cabdal en la història 
del sindicat. Mirades escrites 
per persones que van conèixer 
l’Ángel Rozas des de diversos 
àmbits, en un relat coral que 
mostra els valors que van 
distingir la figura de qui va 

ser un dels fundadors de les 
Comissions Obreres i president 
de la Fundació Cipriano García: 
el compromís, la lluita i la 
dignitat obrera.

Núm. 10
Rubí en lluita: el moviment 
obrer en la geografia local de 
la ruptura (1970-1977). Joan 
Gimeno i Igual, 2021.
Estudi d’història local on es 
mostren esdeveniments de la 
història de Rubí, enfocats en la 
configuració i el protagonisme 
del moviment obrer en un 
context de transició política a 
la democràcia.

Altres publicacions

Cipriano García: una lluita 
permanent pels drets dels 
treballadors, les llibertats 
nacionals i la democràcia, 
1995.
Recull de textos publicats per 
l’històric dirigent de CCOO i 
editats com a homenatge a la 
seva figura, juntament amb 
apunts de la seva biografia. 

Biografies obreres: fonts orals i 
militància sindical, vol. 1, vol. 2 
i vol.3,  1998-2000.
Sèrie de 3 volums sobre el 
projecte de creació de fonts 
orals de l’AHCO (volum 1) 
i on es recullen els perfils 
biogràfics de diferents dones 
entrevistades (volums 2 i 3). 
Aquest projecte recull de forma 
sistematitzada testimonis de 

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/03/millorant-la-qualitat-i-les-condicions-de-treball-a-educacio.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/03/millorant-la-qualitat-i-les-condicions-de-treball-a-educacio.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/03/millorant-la-qualitat-i-les-condicions-de-treball-a-educacio.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2020/04/cuando-vengan-los-nuestros.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/05/la-dignitat-obrera-recordant-angel-rozas.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/05/la-dignitat-obrera-recordant-angel-rozas.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/02/rubi-en-lluita.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/02/rubi-en-lluita.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/02/rubi-en-lluita.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/1995/09/cipriano-garcia-una-lluita-permanent-pels-drets-dels-treballadors.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/1995/09/cipriano-garcia-una-lluita-permanent-pels-drets-dels-treballadors.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/1995/09/cipriano-garcia-una-lluita-permanent-pels-drets-dels-treballadors.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/1995/09/cipriano-garcia-una-lluita-permanent-pels-drets-dels-treballadors.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/1998/11/biografies-obreres-fonts-orals-i-militancia-sindical-1939-1978-volum-1.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/1999/03/biografies-obreres-fonts-orals-i-militancia-sindical-1939-1978-volum-2.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2000/04/biografies-obreres-fonts-orals-i-militancia-sindical-1939-1978-volum-3.pdf
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dones i homes treballadors 
que van tenir una participació 
destacada en l’oposició al 
règim franquista des de la 
militància a Comissions 
Obreres.

Història gràfica de la Tenería 
Moderna Franco-Española, 
1999.
Estudi sobre la història d’una 
empresa del sector de la pell 
de Mollet del Vallès amb motiu 
del seu centenari, elaborada 
a partir de la donació del seu 
fons documental i fotogràfic a 
l’AHCO el 1997.

La premsa silenciada: 
clandestinitat, exili i 
contrainformació (1939-1977), 
2003.
Catàleg del fons de premsa 
clandestina i de l’exili que 
custodia l’AHCO, elaborat 
com a eina útil per l’estudi 
de la lluita antifranquista, 
especialment del moviment 
obrer i la resta de moviments 
socials. 

Topcat 1963-1977: 
l’antifranquisme català davant 
el Tribunal de Orden Público 
(TOP), 2010.
Juntament amb la pàgina web 
topcat.ccoo.cat, és el resultat 
del projecte de recerca sobre 
els represaliats a Catalunya pel 
TOP. És una eina de divulgació 
que facilita la recerca històrica 
i posa a l’abast de tothom un 
important volum d’informació 
sobre la repressió política 
contra l’antifranquisme 

català. Aquest document vol 
donar protagonisme a les 
persones que van patir l’acció 
repressiva del TOP i les que van 
intentar minimitzar les seves 
conseqüències a partir de la 
defensa dels encausats.

Memòria democràtica

Tota la ingent tasca de l’Arxiu 
Històric de CCOO de Catalunya 
i el conjunt de publicacions 
de temàtica històrica i sobre 
el moviment obrer de la 
Fundació Cipriano García 
s’incardinen en l’objectiu 
més ampli de recuperació, 
foment i divulgació de la 
memòria democràtica. La 
Fundació treballa aquest 
camp directament amb tota 
mena d’activitats pròpies 
(exposicions, jornades, debats, 
publicacions, presentacions 
de llibres, homenatges, 
participació en congressos, 
plataformes col·lectives i en 
organismes institucionals 
com el consell del Memorial 
Democràtic) i també en 
col·laboració amb universitats, 
centres d’estudis i entitats 
memorialistes de Catalunya 
i d’arreu de l’Estat espanyol. 
Col·laborem i compartim 
seu a CCOO de Catalunya 
amb l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics del 
Franquisme, l’Amical de les 
Brigades Internacionals, 
la secció espanyola de 
l’Associazione Nazionale 

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/1999/12/historia-grafica-de-la-teneria-moderna-franco-espanola.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/1999/12/historia-grafica-de-la-teneria-moderna-franco-espanola.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/1993/04/la-premsa-silenciada-clandestinitat-exili-i-contrainformacio.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/1993/04/la-premsa-silenciada-clandestinitat-exili-i-contrainformacio.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/1993/04/la-premsa-silenciada-clandestinitat-exili-i-contrainformacio.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2013/10/topcat-1963-1977.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2013/10/topcat-1963-1977.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2013/10/topcat-1963-1977.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2013/10/topcat-1963-1977.pdf
https://sites.google.com/a/ccoo.cat/copia-topcat/
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Partigiani d’Italia (ANPI) 
i la companyia de teatre 
memorial La Voz Ahogada. 
La Fundació també col·labora 
estretament amb la Fundació 
Museu Historicosocial de 
la Maquinista i Macosa, 
el Memorial Democràtic 
dels Treballadors de SEAT, 
l’Observatori Europeu de 
Memòries (EUROM) de 
la UB, el Centre d’Estudis 
Històrics Internacionals 
(CEHI) de la UB i el Centre 
d’Estudis sobre Dictadures i 
Democràcies (CEDID) de la 
UAB. La Fundació també és 
impulsora i membre fundadora 
de l’Ateneu Memòria Popular, 
que aplega una vintena 
d’entitats i més d’un centenar 
de socis a títol individual. En 
l’àmbit de Barcelona, i entre 
moltes altres iniciatives, 
abandera reivindicacions tan 
emblemàtiques com les de 
convertir la prefectura policial 
de Via Laietana 43 i l’antiga 
presó Model en centres de 
memòria democràtica.
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Des de la seva creació, una de 
les finalitats més rellevants de 
la Fundació Cipriano García ha 
estat la promoció d’activitats 
culturals per a la transmissió de 
valors propis del sindicat com 
ara la solidaritat, la convivència 
o la democràcia.

La Fundació Cipriano García 
promou exposicions i actes 
que tracten diversos aspectes 
vinculats a les cultures del 
treball, com  la memòria 
col·lectiva, la cultura sindical, 
els drets socials i nacionals, 
la cultura de la pau, les 
migracions, les condicions 
laborals arreu del món, 
l’explotació laboral infantil, etc. 
L’objectiu general és reforçar 
la presència de CCOO de 
Catalunya com un agent social 
amb capacitat d’incidència 
i reflexió en relació amb la 
promoció cultural del país, 
contribuint així a la construcció 
d’una societat més justa, 
cohesionada i solidària.

Les exposicions es presenten 
en diversos suports (plafons, 
dvd, roll-ups, recursos 
didàctics, etc.) que permeten 
l’accés a aquestes a un gran 
nombre de persones amb 
motivacions i interessos 
diversos i que poden ser una 

eina útil per a la reflexió i 
el debat d’aquests temes. 
Complementàriament, els actes 
adopten un ampli ventall de 
modalitats: jornades, xerrades, 
debats, presentacions de 
llibres, i s’organitzen amb 
recursos propis o buscant 
sinergies amb organitzacions 
culturals, socials, educatives 
externes.

Una llarga trajectòria



32 30 anys de Fundació

Maig de 1994

Exposició “La vaga de La 
Canadenca i la consecució de 
la jornada de 8 hores”, amb 
motiu del 75è aniversari de 
la conquesta de la jornada 
laboral de 8 hores. Va anar 
acompanyada amb l’edició del 
catàleg de l’exposició, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Abril-Maig de 1997

Exposició “Solidaritat i Art: 
Milà 1972 - Barcelona 1997”, 
per celebrar els 25 anys de 
l’esdeveniment dut a terme a 
Milà, on van participar artistes, 
poetes i cantants d’arreu del 
món en solidaritat amb les 
Comissions Obreres. Com a 
resultat de l’exposició es va 
publicar un gran catàleg i el 
CD-ROM remasteritzat que 
va editar-se l’any 1972 amb 
cançons d’autors espanyols de 
l’època.

Amb aquesta exposició es va 
inaugurar la planta dedicada 
a exposicions temporals del 
Museu d’Història de Catalunya. 
Va comptar amb obres 
d’artistes de la talla de Joan 
Miró, Pablo Picasso o Eduardo 
Chillida, entre d’altres.

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2019/02/la-vaga-de-la-canadenca-i-la-jornada-de-8-hores.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2019/02/la-vaga-de-la-canadenca-i-la-jornada-de-8-hores.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2019/02/la-vaga-de-la-canadenca-i-la-jornada-de-8-hores.pdf
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Novembre-Desembre de 2001

Exposició “La memòria 
democràtica de Sabadell: 
1939-1976” al Casal Pere Quart 
de Sabadell, en commemoració 
de la gran vaga general de 
Sabadell de l’any 1976, i que va 
itinerar per diferents centres 
cívics de la ciutat durant l’any 
2002. Va anar acompanyada 
d’un cicle de conferències 
i d’un projecte d’unitats 
didàctiques adreçades als 
estudiants d’ESO i batxillerat 
de la ciutat de Sabadell. 

Abril-Agost de 2005

Exposició “Retrats de migració: 
Estratègies per fer-se un lloc”, 
presentada al Museu d’Història 
de la Immigració de Catalunya, 
amb la voluntat de mostrar 
i recordar els espanyols 
migrants principalment a 
França arran de la dictadura 
franquista, els seus desitjos, 
vivències i expectatives, 
construint un retrat de grup.
El segon semestre de 2005, 
l’exposició va viatjar a París, on 
va ser molt mesos exposada 
a l’Hogar de los Españoles 
de Saint-Denis, mitjançant 
l’iniciativa de la Federación 
de Asociaciones y Centros 
de Emigrados Españoles en 
Francia (FACEEF).

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2001/11/la-memoria-democratica-de-sabadell-1939-1976.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2001/11/la-memoria-democratica-de-sabadell-1939-1976.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2001/11/la-memoria-democratica-de-sabadell-1939-1976.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2000/01/retrats-de-migracio-estrategies-per-fer-se-un-lloc.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2000/01/retrats-de-migracio-estrategies-per-fer-se-un-lloc.pdf
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Febrer-Maig de 2008

“Cinema i món del treball” va 
ser un cicle de cinema sobre el 
món laboral al segle XX que, 
amb el subtítol ‘Fordisme i 
postfordisme’, es va organitzar 
amb la Universitat de 
Barcelona.

Novembre de 2011

Jornada internacional “Arxius 
sindicals europeus: un model 
plural”, organitzada en 
col·laboració amb l’Institut 
de Cultura de Barcelona, 
l’Arxiu Històric de Barcelona, 
l’Associació d’Arxivers-Gestors 
de Documents de Catalunya 
i el Centre d’Estudis sobre 
les Èpoques Franquista i 
Democràtica (UAB).

L’objectiu d’aquesta jornada 
fou conèixer les realitats dels 
arxius sindicals de diferents 
països europeus, debatre sobre 
els diferents models arxivístics, 
difondre els arxius sindicals i 
establir lligams entre diferents 
arxius i els seus professionals a 
nivell europeu. 

Octubre de 2012

Conferència a càrrec de 
l’escriptora Almudena Grandes 
“Memoria y desmemoria. 
Presentación de la serie de 
novelas Episodios de una 
guerra interminable”, en el marc 
dels debats del 10è Congrés de 
CCOO de Catalunya.

https://www.youtube.com/watch?v=rjlJIFzl-FI&ab_channel=SocietatCat
https://www.youtube.com/watch?v=rjlJIFzl-FI&ab_channel=SocietatCat
https://www.youtube.com/watch?v=rjlJIFzl-FI&ab_channel=SocietatCat
https://www.youtube.com/watch?v=rjlJIFzl-FI&ab_channel=SocietatCat
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Novembre de 2014-
Gener 2015

Exposició “CCOO, 50 anys 
d’història de Catalunya (1964-
2014)”, amb motiu del 50è 
aniversari de la fundació 
de CCOO de Catalunya, 
formada per documentació 
històrica, objectes, projeccions, 
escultures, audiovisuals i 
murals per mostrar tota la 
trajectòria del sindicat.

Maig de 2015

Acte ”Recordant Cipriano 
García: pensament, compromís 
i militància”, per commemorar 
el 20è aniversari de la seva 
mort. 

Abril de 2016

Exposició commemorativa 
del 85è aniversari de la II 
República Espanyola, sota 
el títol: “República, memòria 
històrica, valors de futur”, 
organitzada juntament amb 
la Secretaria de Política 
Territorial i del Barcelonès de 
CCOO.

https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_realitzades/ccoo_50_anys_d_historia_de_catalunya_1964_2014
https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_realitzades/ccoo_50_anys_d_historia_de_catalunya_1964_2014
https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_realitzades/ccoo_50_anys_d_historia_de_catalunya_1964_2014
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Desembre de 2017

Jornada sobre la llibertat 
sindical: “Ahir, la seva 
conquesta; avui, la seva 
extensió.1977-2017”, en el 
marc de la celebració del 25è 
Aniversari de la Fundació 
Cipriano García. En paral·lel, 
s’inaugurà l’exposició “Passat i 
present de la llibertat sindical i 
els drets humans”.

Abril de 2018

Exposició “Que no s’apagui 
la llum d’Elna”. Les males 
condicions de vida dels camps 
de refugiats republicans, 
insuportables, amorals per les 
dones embarassades, el seu 
rescat per Elisabeth Eidenbenz 
va ser una llum d’esperança i de 
vides salvades. La maternitat 
d’Elna van esdevenir un espai 
de dones i de solidaritat. El fil 
conductor d’aquesta exposició 
és l’empoderament de les 
dones en conquerir i mantenir 
un espai de vida i de confort 
enmig de la desolació.

Maig de 2019

Homenatge a l’historiador, 
company i amic Josep Fontana, 
que ens havia deixat uns 
mesos abans, en col·laboració 
amb la Revista Perspectiva 
de la Federació de Serveis a 
la Ciutadania de CCOO de 
Catalunya. 
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Juny de 2020

La dignitat obrera. Homenatge 
a Ángel Rozas amb ocasió del 
10 aniversari de la seva mort. 
Una iniciativa amb què es 
va voler recordar, a partir de 
desenes de testimonis d’amics 
i amigues, el significat que 
l’Ángel va tenir per CCOO i el 
que el mateix sindicat va tenir a 
la seva llarga trajectòria.

Novembre de 2020

Acte “Memòria obrera i 
democràcia: 30 anys de 
l’Arxiu Històric de CCOO 
de Catalunya”, en el marc 
de la celebració del Dia de 
la Fundació. Un acte per 
subratllar el paper de l’AHCO 
en la preservació de la 
memòria històrica. 

Desembre de 2020

Acte “Josep Benet, defensor de 
sindicalistes” per commemorar 
els 100 anys del naixement de 
Josep Benet i Morell, advocat, 
historiador, editor i polític. 
Aquest acte, organitzat en 
col·laboració amb el Gabinet 
Tècnic Jurídic de CCOO 
de Catalunya, va recordar i 
analitzar el paper de Benet 
com a advocat defensor de 
sindicalistes i treballadors 
antifranquistes en consells de 
guerra i davant del Tribunal de 
Orden Público.

https://cultura.ccoo.cat/angel-rozas-mirades/
https://cultura.ccoo.cat/angel-rozas-mirades/
https://cultura.ccoo.cat/angel-rozas-mirades/
https://www.youtube.com/watch?v=CXOa3C653lE&t=29s&ab_channel=CCOOCatalunya
https://www.youtube.com/watch?v=CXOa3C653lE&t=29s&ab_channel=CCOOCatalunya
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Febrer de 2021

Acte “23-F, la defensa de les 
llibertats democràtiques ahir 
i avui. El protagonisme de 
CCOO”, sobre el paper de les 
Comissions Obreres front al 
cop d’estat del 23 de febrer de 
1981. 

Maig de 2021

Exposició “Els treballs en la 
pandèmia”, en el marc de la 
celebració del 12è Congrés 
de CCOO de Catalunya, amb 
l’objectiu de posar en valor el 
treball realitzat pel sindicat 
durant el primer any de 
restriccions motivades per la 
irrupció de la Covid-19 i les 
seves repercussions en el món 
del treball.  

Setembre de 2021

Acte “50è aniversari de 
l’Assemblea de Catalunya”, 
celebrat a l’Església de Sant 
Agustí de Barcelona, que 
commemorà la constitució 
el 7 de novembre de 1971 
de l’organisme unitari més 
important de l’antifranquisme. 
L’acte comptà amb 
intervencions dels membres 
fundadors de l’Assemblea de 
Catalunya Pere Portabella, 
Miquel Sellarès, Josep Maria 
Rodríguez Rovira i Magda 
Oranich, i el secretari general 
de CCOO de Catalunya, Javier 
Pacheco. 

https://www.youtube.com/watch?v=VVonbnlkEg0
https://www.youtube.com/watch?v=VVonbnlkEg0
https://www.youtube.com/watch?v=VVonbnlkEg0
https://www.youtube.com/watch?v=VVonbnlkEg0
https://estudis.ccoo.cat/exposicio-treballs-en-pandemia/
https://estudis.ccoo.cat/exposicio-treballs-en-pandemia/
https://youtu.be/DTsC_EkN7Nc?list=PLHpmv0FkbPxpmNNzDkRDjvmTrzNwkq6zN&t=1125
https://youtu.be/DTsC_EkN7Nc?list=PLHpmv0FkbPxpmNNzDkRDjvmTrzNwkq6zN&t=1125
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Març de 2022

Acte “Ucrania en el tablero 
de la geopolítica global”, 
organitzat en col·laboració amb 
la Fundación Primero de Mayo, 
amb el periodista Rafael Poch, 
per analitzar i reflexionar sobre 
la guerra d’Ucraïna. 

Setembre de 2022

Acte “La cultura de la pau 
en la construcció nacional 
de Catalunya” en el marc de 
la celebració de l’Onze de 
Setembre.  Aquest acte aborda 
el moviment per la pau al 
nostre país, en clau històrica 
i de present. Una reflexió que 
s’enceta amb la presentació 
del document elaborat pel 
Seminari Salvador Seguí sobre 
la pau.

https://www.youtube.com/watch?v=l8zHYlHLlmU&t=174sNNzDkRDjvmTrzNwkq6zN&t=1125
https://www.youtube.com/watch?v=l8zHYlHLlmU&t=174sNNzDkRDjvmTrzNwkq6zN&t=1125
https://www.youtube.com/watch?v=OKFpTfJN5qg
https://www.youtube.com/watch?v=OKFpTfJN5qg
https://www.youtube.com/watch?v=OKFpTfJN5qg
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El Seminari Salvador Seguí 
aporta reflexió i proposta a 
CCOO sobre el sindicalisme de 
classe i nacional i la defensa 
dels drets socials i nacionals 
del poble de Catalunya. 

El Seminari elabora documents 
i organitza dos actes a l’any, un 
relacionat amb la celebració 
de la Diada Nacional de 
Catalunya, al voltant de l’Onze 
de Setembre, i un altre, el 10 de 
març, per recordar la figura de 
Salvador Seguí coincidint amb 
la data del seu assassinat.

Un dels objectius del Seminari 
és impulsar el debat dins del 
Sindicat i al conjunt de la 
societat sobre els drets socials i 
nacionals. 

El Seminari ha agafat el 
nom de Salvador Seguí 
en homenatge a aquest 
sindicalista històric que és una 
referència obligada pels que 
defensem que els drets socials i 
nacionals són indestriables. 

Seminari Salvador Seguí
Un àmbit de reflexió i proposta sobre el 
sindicalisme de classe i nacional

https://salvadorsegui.ccoo.cat/
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Documents del Seminari
Alguns dels documents aprovats pel Seminari són:

- Una proposta per la democràcia, la convivència i la cohesió 
social. Abril 2018
- Sobirania i interdependència. Sobiranies compartides. Març 
2019
- Valors republicans: valors de futur, feminisme, drets de 
ciutadania. Novembre 2019
- Per una reconstrucció nacional i social al servei de les persones. 
Setembre 2020
- En defensa de la llengua catalana i per la promoció del seu ús 
social. Febrer 2022
- La cultura de pau en la construcció nacional de Catalunya. 
Setembre 2022

CCOO de Catalunya actualitza, en aquest document 
elaborat pel Seminari Salvador Seguí, la seva posició i 
les seves propostes en defensa de la llengua catalana i 
per la promoció del seu ús social.l seu ús social.

Composició del Seminari

Coordinador: Alfons Labrador
Membres: Dolors Llobet, Ramón González, Cristina Rodríguez, 
Marc Andreu, Montse Ros, Jaime Coronas, Aurora Huerga

https://salvadorsegui.ccoo.cat/una-proposta-per-la-democracia-la-convivencia-i-la-cohesio-social/
https://salvadorsegui.ccoo.cat/una-proposta-per-la-democracia-la-convivencia-i-la-cohesio-social/
https://salvadorsegui.ccoo.cat/sobirania-i-interdependencia/
https://salvadorsegui.ccoo.cat/valors-republicans/
https://salvadorsegui.ccoo.cat/valors-republicans/
https://salvadorsegui.ccoo.cat/per-una-reconstruccio-nacional-i-social-al-servei-de-les-persones/
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/03/en-defensa-de-la-llengua-catalana-1.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/03/en-defensa-de-la-llengua-catalana-1.pdf
https://bit.ly/cultura-de-pau-Catalunya-Seminari-Salvador-Segui
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La Biblioteca de CCOO de 
Catalunya reuneix un ampli 
fons documental de llibres, 
publicacions periòdiques, 
articles de revistes i cartells. 
A finals de l’any 2022, 
compta amb més de 44.000 
documents catalogats. 

El fons documental de la 
biblioteca abasta aquelles 
matèries que són d’interès 
sindical: sindicalisme, història, 
dona i gènere, ciències socials, 
dret, salut laboral, ecologia i 
medi ambient, etc.

La Biblioteca de CCOO de 
Catalunya dona servei a 
l’estructura del sindicat, 
a persones afiliades, 
amics i amigues del Cipri, 
investigadores i investigadors, 
estudiants i a tota persona que 
tingui interès en les matèries 
tractades pels seus fons.
La biblioteca ofereix els serveis 
següents: sala de lectura; 
préstec de documents per 
persones afiliades i amics i 
amigues del Cipri; resolució 
de consultes documentals 
plantejades per usuàries i 
usuaris.

La biblioteca disposa d’un 
catàleg en línia de tot el seu 
fons. Periòdicament, també 

publica un butlletí digital de 
novetats i està present a les 
xarxes socials de la Fundació 
Cipriano García. 

La Biblioteca de CCOO de 
Catalunya s’ubica a la seu 
central de CCOO de Catalunya, 
Via Laietana 16, 6a. planta, 
Barcelona (biblioteca@ccoo.cat 
o arxiu@ccoo.cat / tel. 934 812 
841 o 934 812 852).

Biblioteca de CCOO
de Catalunya

https://biblioteca.ccoo.cat/
https://www.ccoo.cat/publicacions/?_sft_collection=butlleti-de-la-biblioteca
https://twitter.com/search?q=%23BiblioCCOOCat&src=recent_search_click&f=live
mailto:biblioteca@ccoo.cat
mailto:arxiu@ccoo.cat
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La Fundació Cipriano 
García interactua i 
treballa conjuntament 
amb altres fundacions, 
entitats i institucions amb 
què comparteix àmbits o 
temàtiques d’interès en el 
marc dels seus objectius per, a 
través dels estudis, la cultura 
i la memòria, situar-se com a 
referent del pensament crític 
que defensa la centralitat dels 
treballs. Aquesta xarxa, teixida i 
ampliada al llarg de 30 anys, és 
fruit d’iniciatives, campanyes, 
plataformes o moments 
puntuals però també d’una 
estratègia pensada, sostinguda 
i amb voluntat de futur. 

En defensa de
la democràcia

Sota el títol Millorar el debat 
públic és enfortir la qualitat 
de la democràcia, el juny de 
2022 diferents fundacions 
de l’àmbit de l’esquerra social 
i política vam presentar un 
manifest que és el primer fruit 
d’una reflexió i espai de treball 
conjunt iniciat l’any anterior i 
en procés d’ampliació. Al costat 
de la Fundació Catalunya 
Europa, la Fundació Rafael 

Treball col·laboratiu

Campalans, la Fundació 
Josep Irla, la Fundació Nous 
Horitzons i la Fundació Sentit 
Comú, la Fundació Cipriano 
García participa de la idea que 
cal defensar la democràcia 
en moments en què l’extrema 
dreta, el populisme i les 
múltiples crisis en què vivim 
qüestionen drets i llibertats que 
va costar molt guanyar i que cal 
assegurar i ampliar tenint clar 
un mínim comú denominador 
per a la convivència en 
societat.
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La UPEC

La Fundació Cipriano García 
i CCOO de Catalunya formen 
part des de la seva creació, 
l’any 2004, de la junta de la 
Universitat Progressista d’Estiu 
de Catalunya (UPEC), que és 
un espai d’intercanvi i debat de 
l’àmbit plural de les esquerres 
catalanes. La UPEC contribueix 
a enfortir els mecanismes de 
difusió, reflexió i elaboració 
de la cultura i les idees de les 
esquerres catalanes d’acord 
amb dues característiques 
bàsiques: contribuir al 
desenvolupament de la cultura 
democràtica d’esquerres i 
participar en l’anàlisi de les 
polítiques aplicades, des 
d’una perspectiva estratègica 
d’esquerres. 

A banda de seminaris i jornades 
com la que es va fer el 2021 pel 
150 aniversari de la Comuna 
de París, la principal activitat 
de la UPEC són les jornades 
que es fan cada estiu (el 2022 
es va celebrar la XVIII edició) i 
que reuneixen, alternativament 
cada any a les seus de CCOO 
i UGT, ponents i participants 
d’arreu al voltant de diferents 
conferències i taules de debat. 

Universitats i grups
de recerca

La Fundació té relació amb 
la majoria d’universitats 
públiques catalanes a través de 
convenis de col·laboració o del 
contacte amb grups acadèmics 
de recerca específics, d’acord 
amb les diferents temàtiques 
i àrees de reflexió que li són 
pròpies, tant sigui per la banda 
dels estudis com per la de la 
memòria. 

El Centre d’Estudis Sociològics 
sobre la Vida Quotidiana 
i el Treball de la UAB 
(QUIT), el Grup de Recerca 
en Desigualtats en Salut i 
Condicions de Treball de la 
UPF (GREDS-EMCONET), 
el Centre d’Estudis Històrics 
Internacionals de la UB (CEHI), 
el Centre d’Estudis sobre 
Dictadures i Democràcies de 
la UAB (CEDID) o el Centre 
d’Estudis sobre Moviments 
Socials de la UPF (CEMS) són 
exemples d’aquest contacte 
estret de la Fundació amb el 
món acadèmic. Així mateix, la 
Fundació ofereix, a través de 
convenis amb les facultats, la 
possibilitat d’acollir estudiants 
en pràctiques. No són poques 
les que, principalment en 
l’àmbit de la sociologia i de la 
història i l’arxivística, hi han 
passat durant aquests 30 anys.   
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Ateneu Memòria 
Popular

La Fundació és cofundadora de 
l’Ateneu Memòria Popular, que 
aplega una vintena d’entitats 
i més d’un centenar de socis 
a títol individual. L’Ateneu 
Memòria Popular entén l’acte 
de memòria com un gest 
de resistència davant les 
amenaces antidemocràtiques 
i el foment de la memòria 
democràtica com a força 
que ens situa en el passat 
per parlar-nos del present i 
construir les memòries del 
futur.

Fundación Primero de 
Mayo i altres

Des de la seva independència 
i personalitat pròpia, la 
Fundació Cipriano García 
treballa conjuntament amb la 
Fundación Primero de Mayo 
i amb altres fundacions que, 
a nivell confederal, depenen 
de CCOO arreu d’Espanya, 
en totes aquelles qüestions 
d’interès sindical, sociopolític 
o de memòria democràtica 
d’àmbit estatal. Puntualment, la 
relació amb altres fundacions 
s’estén en l’àmbit europeu 
per actes, estudis o projectes 
concrets, com per exemple 
és el cas de la Fundació Rosa 
Luxemburg, l’European Greens 
Foundation, la Fondation 
Gabriel Peri francesa o la 
Fondazione Antonio Gramsci 
italiana. 
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La Fundació Cipriano García, a 
través dels estudis, la cultura i 
la memòria, s’esforça per ser un 
referent del pensament crític, 
situar la centralitat dels treballs 
i disputar coneixements i 
valors en l’àmbit laboral i en la 
societat.

La Fundació té el repte 
de construir una base de 
pensament en relació al 
factor treball que impregni 
la societat i, particularment, 
l’esquerra social i política, 
atesa la seva significació com 
a motor de l’emancipació i el 
progrés de les persones i de 
molts projectes individuals i 
col·lectius. Per això, la Fundació 
vol reforçar la seva capacitat 
de proposta, articulant i posant 
en valor els coneixements de 
l’organització, que neixen de 
la pràctica sindical als centres 
de treball, i incorporar sabers 
externs per guanyar hegemonia 
a la societat.

Des de la perspectiva de la 
defensa i conquesta de drets, 
la Fundació té com a objectiu 
elaborar propostes sobre 
el nou model econòmic, el 
futur del treball, la transició 
ecològica i digital, l’estat del 
benestar i el seu finançament i 

Els objectius de
la Fundació

la qüestió nacional i la memòria 
democràtica, entre d’altres.

Un altre objectiu de la Fundació 
és consolidar Comissions 
Obreres com a referent del 
món del treball en relació a la 
cultura i la memòria.
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Els amics i amigues del Cipri 
són totes aquelles persones  
que donen suport a la Fundació 
Cipriano García com a referent 
del pensament crític i  la 
preservació de la memòria 
històrica del moviment obrer al 
nostre país.

Aquest suport pot anar 
acompanyat d’una aportació 
econòmica que es fa mitjançant 
el pagament d’una quota 
anual de quantia voluntària i 
desgravable. 

En contraprestació, els amics 
i amigues del Cipri reben 
informació periòdica de les 
activitats i el funcionament de 
la fundació, poden participar, 
si  ho desitgen, en les seves 
activitats, i accedir als llibres, 
publicacions i serveis que 
aquesta ofereix.  

El compromís i la contribució 
d’aquestes persones és molt 
important tant des del punt de 
vista de l’ajuda material com, 
especialment, pel recolzament 
que donen al projecte de la 
Fundació Cipriano García.

Els amics i
amigues del Cipri

https://www.ccoo.cat/ciprianogarcia/fes-te-amic-del-cipri/


48 30 anys de Fundació

L’Espai Assemblea és un 
espai sociocultural obert a la 
ciutadania a la planta baixa 
de la seu nacional de CCOO 
de Catalunya, a Barcelona. 
Ubicat a peu de carrer i de 
metro en la confluència de 
la Via Laietana i Argenteria, 
equidistant de la plaça de Sant 
Jaume i Santa Maria del Mar, 
l’Espai Assemblea està en un 
edifici centenari i de patrimoni 
sindical amb molta història 
acumulada. Recentment ha 
estat remodelat per un equip 
d’arquitectes de la UPC i se 
n’han recuperat elements 
originals com la volta catalana 
del sostre o l’antiga cambra 
cuirassada de l’entitat bancària 
que l’espai havia albergat 
antigament.

L’Espai Assemblea és una 
sala polivalent que inclou la 
petita exposició permanent 
“Breu història de CCOO de 
Catalunya”, que contextualitza 
la història, els valors i les 
accions del sindicalisme de 
classe. L’Espai Assemblea 
compagina una programació 
d’activitats organitzades 
per la Fundació Cipriano 
García i d’altres pròpies de 
CCOO de Catalunya amb 
l’oferiment de la sala per a 

Espai Assemblea

actes d’altres fundacions, 
institucions i entitats. L’objectiu 
de la Fundació és que l’Espai 
Assemblea formi part activa de 
la vida social i cultural del barri, 
de la ciutat i del país.

La sala, accessible i amb un 
aforament de 90 persones, 
disposa de tots els mitjans 
tècnics necessaris per poder 
acollir actes i exposicions 
temporals de diferents formats. 
Des que es va obrir, el 2021, a 
banda d’assemblees i trobades 
sindicals o sociopolítiques, 
l’Espai Assemblea ha acollit 
tota mena d’activitats 
culturals: exposicions, 
presentacions de llibres, 
xerrades, debats, conferències, 
seminaris, concerts, recitals i 
representacions teatrals i de 
poesia de petit format o, fins i 
tot, partides de jocs de rol.


