DOSSIER DE PREMSA

EXPOSICIÓ

ACTE D’INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
En el marc dels actes de commemoració del 50 aniversari de CCOO de Catalunya, el
dijous 20 de novembre a les 12.30 hores, tindrà lloc l'acte d'inauguració de l'exposició
CCOO: 50 anys d'història de Catalunya (1964-2014) al Museu d'Història de Catalunya.
Aquesta exposició, ens mostra el paper de CCOO en la construcció de la Catalunya
actual, com ha influït en el passat i en el present, i com vol projectar-se en el futur.
L'acte comptarà amb les intervencions del director del Museu d’Història de Catalunya,
Jusèp Boya, de la secretària de formació sindical, estudis i cultura de CCOO de
Catalunya, Montse Delgado, del professor Josep Fontana, del conseller de Cultura,
Ferran Mascarell i del secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego.
Un cop finalitzades les intervencions farem una visita a l’exposició i comptarem amb
una actuació artística en directe.
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CCOO
50 ANYS DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA
(1964-2014)
SINDICALISME DE CLASSE I NACIONAL (1964-2014)
La història de Comissions Obreres forma part inseparable de la història de
Catalunya. Ha estat així al llarg dels darrers cinquanta anys. Ho va ser a partir
de l’existència de les primeres “comissions”, anomenades així, en minúscula,
quan aquestes eren creades a l’empara d’un conflicte laboral concret a les
seves empreses, per després desaparèixer com a forma organitzada de la
reivindicació obrera. Però sobretot ho va ser més tard, quan les comissions es
van coordinar per aconseguir una organització estable en diferents sectors
econòmics i en territoris durant la dècada dels anys seixanta i setanta del
passat segle XX. Llavors els seus membres eren perseguits i empresonats pel
règim del general Franco per exercir llibertats i drets que aquella dictadura no
reconeixia, com la llibertat d’expressió, el dret de reunió, la llibertat sindical, el
dret de vaga.
Iniciada la transició a la democràcia a Espanya, a partir de la mort del dictador,
el 20 de novembre del 1975, aquell moviment sociopolític de les Comissions es
va transformar en una confederació sindical. En el cas de CCOO de Catalunya,
es va definir com un sindicat general, de classe, entenent que la ciutadania
catalana no concebia els drets socials i els drets nacionals com a parts
escindides. I va continuar reclamant l’amnistia i la democràcia, la llibertat i
l’Estatut d’autonomia. Des d’aquells anys, el nostre sindicalisme ha continuat
sent un instrument útil per defensar les condicions de vida i de treball dels
treballadors i treballadores. Com a col·lectiu social, com a classe treballadora.
CCOO ha estat protagonista destacat en l’exercici d’un dret fonamental
reconegut per totes les constitucions democràtiques, així com per la Declaració
de Filadèlfia (1944) de l’Organització Internacional del Treball i la Declaració
Universal dels Drets Humans (1948) de l’Organització de les Nacions Unides.
CCOO també ha desenvolupat la seva funció política, reconeguda en la
Constitució espanyola del 1978, com un pilar bàsic, juntament amb altres, de la
consolidació de la democràcia i de les conquestes per a la construcció d’un
estat del benestar al nostre país. El sindicat s’ha compromès amb l’impuls i la
defensa dels sistemes de protecció social (sanitat, ensenyament, pensions i
polítiques socials), de les polítiques redistributives i amb la defensa i
aprofundiment dels drets de ciutadania social.
El sindicalisme confederal aspira a ser un instrument organitzat per reunir la
pluralitat d’interessos de la classe treballadora. Ha actuat per fer front a les
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desigualtats socials durant una època, la de canvi de segle, en què els efectes
del capitalisme globalitzat en combinació amb les polítiques doctrinàries
ultraliberals han aprofundit a escala planetària en la “gran divergència”, la
bretxa social oberta entre ciutadans rics i ciutadans pobres. Aquest “pensament
únic”, avui, amenaça i retalla tot allò que s’ha construït en les últimes dècades.
Avui ens ofereix únicament un model dual de societat i representa una solució
autoritària de la democràcia representativa enfront d’una democràcia social
avançada i participativa.

“La força del treball”. Escultura de Luis Barbosa, 2014
(obra donada a CCOO de Catalunya)

No es poden entendre molts aspectes de la història catalana recent sense tenir
en compte la tenacitat i la constància que han tingut i tenen les dones i els
homes de Comissions Obreres. No obstant això, els canvis contemporanis avui
ens obliguen a fer balanç, a revisar la marxa, a reinventar o si es vol a refundar
el sindicalisme. Hem de ser capaços de saber traduir als temps actuals, sense
cap tipus de nostàlgies, els codis i les formes de lluita que han marcat la nostra
història. El repte és construir col·lectivament una política i una representació del
sindicat amb què enfortir i donar un impuls nou al seu caràcter reivindicatiu. La
finalitat no és altra que oferir en l'immediat una sortida davant la crisi actual.
Això requereix amples aliances amb les plataformes ciutadanes per fer front a
les retallades socials. Són les treballadores i els treballadors els qui sobretot
han de construir una proposta a la societat davant les enormes transformacions
que estem vivint. Nosaltres ens hem de comprometre'ns amb els canvis
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necessaris que ens permetin continuar sent una expressió del coratge i la
utopia quotidiana al centre del treball, el nostre espai central d’actuació. Perquè
al llarg d’aquest mig segle, CCOO s'ha identificat amb les majories socials del
nostre país. Estem orgullosos del patrimoni ètic que hem rebut del nostre
passat, i per això tenim una enorme responsabilitat. Però també som
conscients que avui la nostra major obligació és continuar contribuint a
construir el present i el futur de la Catalunya social.
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Àmbit I. El desafiament obrer a la dictadura: les lluites per les
llibertats (1964-1976)
Les autoritats franquistes tingueren una responsabilitat directa en la misèria
social i en l’endarreriment econòmic que les classes treballadores i populars
van haver de viure al llarg dels primers 25 anys de dictadura. Enfront de la visió
establerta pel franquisme, que va dividir la societat espanyola entre vencedors i
vençuts, l’oposició política havia impulsat des d’anys enrere la cultura de la
reconciliació. Aquest missatge va anar calant entre diferents sectors socials, en
particular entre la joventut obrera i estudiantil, que, progressivament, s’anirien
distanciant de la ideologia imperant.
Quan, el 1964, el Govern va commemorar els “XXV años de paz”, es va fer
encara més evident la distància que separava la societat real d’una “societat
oficial” franquista que començava a mostrar esquerdes. Durant la dècada dels
anys seixanta, dins un context de marcats canvis econòmics i de
transformacions socials, es manifesten noves actituds i formes de relacionar-se
socialment. Això influirà en la mateixa redefinició de la classe treballadora com
a subjecte col•lectiu, i estimularà noves formes d’oposició sindical i política.
Comissions Obreres es converteix en el desafiament obrer a la dictadura. Des
de llavors serà un dels principals protagonistes de les lluites per les llibertats al
nostre país.

Els nostres orígens: com neix una comissió obrera?
El 20 de novembre del 1964, al teatre annex de l’església de Sant Medir, al
barri barceloní de Sants, es reuniren en una assemblea al voltant de 300
persones per discutir sobre els seus problemes laborals. La reunió no estava
legalment autoritzada. Els assistents eren en la seva majoria homes; la
presència de dones, assistentes socials i militants antifranquistes, no superava
la desena. Una bona part dels presents eren militants d’organitzacions obreres
clandestines: comunistes, socialistes, anarquistes i marxistes revolucionaris.
Altres procedien d’organitzacions catòliques progressistes tolerades pel règim. I
alguns no tenien cap vinculació política. Aleshores, decidiren crear la Comissió
Obrera Central de Barcelona per impulsar una organització estable de totes les
comissions que anaren sorgint en diferents empreses de la ciutat.
La reunió de Sant Medir constitueix, per al nostre relat històric, l’acte
fundacional del moviment de Comissions Obreres a Catalunya. Sant Medir, o la
parròquia de Sant Miquel a Cornellà, o la de Las Arenas a Terrassa, i tants
d’altres temples religiosos de les ciutats i els pobles catalans, foren espais
francs on s’exerciren drets aleshores prohibits, com les llibertats d’opinió, de
reunió i d’expressió. Com ho van ser, durant molt de temps, les assemblees
obreres “als pins”, “al camp”, a la font de les Canyes de Terrassa, a la
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Fontsanta de Cornellà, a les Planes de Vallvidrera i a altres indrets a l’aire
lliure. A partir d’aquelles reunions, s’anirà construint un estil de protesta i unes
formes de lluita per les llibertats i la democràcia social al nostre país.
L’assemblea obrera, com a forma de participació i de representació dels
treballadors i treballadores, constituirà un símbol de la lluita obrera i sindical.

Entre el barri i la fàbrica
La classe treballadora es va anar reconfigurant a partir de dos espais: el barri i
la fàbrica. L’allau immigratori, que va tenir un enorme impacte en la
recomposició de classe treballadora catalana, va propiciar a les ciutats els
fenòmens del “barraquisme” i dels infrahabitatges. Als nous poblaments de les
perifèries urbanes –producte de l’especulació i del caos urbanístic–, els veïns
forjaren les identitats dels seus barris a través de la conquesta de millores en
les seves condicions de vida. I a les fàbriques pròpies d’una indústria fordista,
en les quals es concentrava gran quantitat de mà d’obra, els treballadors i
treballadores cercaren millors salaris i millors condicions laborals.

“En memòria d’Antonio Ruiz Villalba”. Composició sobre llambordes de fusta de l’antic taller de mecànica
de la factoria SEAT Barcelona, a Zona Franca. Pere Díez Gil, 2006.
(Obra dipositada la FCG de CCOO de Catalunya)

En aquests dos espais, el barri i la fàbrica, actuaren i es formaren alhora els
activistes i les activistes de CCOO. Ambdós foren centrals en les seves
relacions, que no acabaven ni començaven a l’entrada al centre de treball. Es
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van anar teixint vincles solidaris entre els treballadors i treballadores
compromesos amb la construcció d’una nova forma de sindicalisme democràtic
i altres moviments socials i polítics antifranquistes, i es van anar definint els
nusos d’unes noves xarxes socials que connectaven el barri, la fàbrica, la
parròquia, el centre social, la universitat i l’associacionisme cultural i veïnal.

Constitució de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i enduriment de
la repressió política

Cartell “Assemblea de Catalunya”, Antoni Tàpies, 1976, col·leccions CCOO de Catalunya
(Col. AHCO)

CCOO va tenir un paper protagonista en l’impuls de les noves formes d’acció
sociopolítica de l’antifranquisme. Aquestes es basaven en la reivindicació de
les qüestions immediates de la classe treballadora a les empreses –salari,
jornada, condicions de treball…–, però, al mateix temps, exigien l’amnistia i les
llibertats polítiques –com els drets d’associació, vaga i sufragi–, així com drets
socials –habitatge, ensenyament, educació i pensions. D’aquesta manera, la
lluita de CCOO tenia una dimensió cívica, amb la qual s’identificaren sectors
socials amplis, com els estudiants, els artistes i persones de diversos àmbits
professionals.
El sindicat franquista va convocar noves eleccions sindicals el 1966. Aquestes
representaren un estímul per a l’organització de la militància obrera i
l’aprofitament de les possibilitats legals. Les candidatures democràtiques
assoliren resultats excel•lents, i nous treballadors i treballadores s’incorporaren
a aquell moviment social, al voltant del qual es configurà, la primavera del
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1967, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC). Un projecte de
sindicalisme de classe pel qual lluita social i lluita nacional havien d’anar juntes,
per transformar i assolir la llibertat i la justícia en tots dos camps.
La capacitat mobilitzadora del moviment de les Comissions i el seu creixent
arrelament social van obligar el règim a endurir la seva repressió. El Tribunal
Suprem, el març del 1967, ho va declarar il·legal. Es van incrementar la
repressió policial, la despossessió de càrrecs sindicals, els acomiadaments
laborals de centenars de representants obrers i en alguns casos l’exili entre
aquelles persones escollides pels seus companys i companyes en les últimes
eleccions sindicals. Aquests contratemps van provocar un inicial replegament i
una major debilitat del moviment. Es van produir debats interns sobre com
afrontar la repressió, i la tàctica i l’estratègia adequades. Al costat de la CONC
van aparèixer noves formes sindicals que apel·laven al nom de Comissions, en
particular els anomenats Sectors i Plataformes Anticapitalistas. La tensió social
i política va arribar al seu punt més alt amb la declaració d’un nou estat
d’excepció, el gener del 1969. Malgrat totes les dificultats, la CONC va seguir
sent la principal forma de coordinació del moviment sindical a Catalunya, i va
mantenir la seva aposta per una àmplia política d’aliances amb la resta de les
forces d’oposició.
Els enfrontaments entre la ciutadania i les forces d’ordre públic entre 1969 i
1974 es van saldar amb 17 morts, sense comptar els executats judicialment.
Així mateix, la justícia militar va jutjar en consells de guerra, entre 1969 i 1975,
1.817 civils. Finalment, el Tribunal d’Ordre Públic (TOP), creat el 1963 amb la
finalitat de jutjar les activitats polítiques contràries al règim, va efectuar fins a la
seva desaparició, el 1976, més de 22.000 processaments que van afectar,
directament o indirectament, més de 50.000 persones. De totes elles, en van
resultar sentenciades i condemnades a presó entre 8.000 i 10.000. A Catalunya
l’actuació del TOP va afectar 1.697 persones, de les quals van ser
condemnades a presó gairebé el 70%. El règim franquista va mantenir la
repressió i la violència política fins al final, i, fins i tot, en els primers anys de la
transició a la democràcia.

Una societat en transició: la conquesta de les llibertats (1970-1976)
Malgrat la duresa de la repressió, la conflictivitat laboral va mantenir un caràcter
ascendent durant aquests anys, i CCOO es va implantar en un gran nombre
d’empreses de tot Catalunya. La vocació d’oposició a la dictadura va portar el
nou moviment obrer a participar en les plataformes unitàries de l’antifranquisme
català, i l’expressió més acabada va ser l’Assemblea de Catalunya, creada al
començament dels anys setanta.
El 1970 hi va haver grans manifestacions contra el Consell de Guerra de
Burgos a joves militants d’ETA. La pressió popular va contribuir a aconseguir la
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commutació de la pena de mort que se’ls havia imposat. Les actuacions
repressives de les forces policials es van agreujar en els anys següents. Van
ser assassinats, entre d’altres, Antonio Ruiz Villalba, obrer de SEAT (octubre
del 1971), i Manuel Fernández Márquez, treballador de la construcció de la
Tèrmica del Besòs (abril del 1973). Tots dos crims van donar peu a àmplies
protestes solidàries. El mateix va passar arran del Procés 1.001 contra
membres de la coordinadora general de CCOO detinguts l’estiu del 1972 a
Pozuelo de Alarcón (Madrid) i condemnats pel Tribunal d’Ordre Públic a
duríssimes penes de presó. Els catalans Cipriano García Sánchez, José Luis
López Bulla i Armando Varo González van aconseguir evitar la detenció i, fins a
finals del 1975, la reorganització del conjunt de CCOO a escala estatal es va
coordinar des de Catalunya.

“Vota CCOO, eleccions de 1978”. Cartell d’El Zurdo (Lluís Juste de Nin), 1978
(Col AHCO)

Les últimes eleccions sindicals del franquisme, l’estiu del 1975, van veure un
triomf aclaparador, en els nivells d’elecció directa de representants, de les
candidatures unitàries i democràtiques (CUD) impulsades per Comissions
Obreres. Les CUD contribuirien decisivament a la “ruptura sindical” amb el
passat. Franco va morir el 20 de novembre del 1975, i sota la pressió popular el
que semblava “ben lligat” va evolucionar cap a un sistema democràtic. Es pot
afirmar que, si bé el dictador va morir al llit, la dictadura va morir al carrer.
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Comissions Obreres va contribuir de forma destacada a assolir aquest objectiu.
A les portes de la transició a la democràcia, el sindicalisme apareixia com una
força social plenament legitimada no només per a la defensa del treball, sinó
també per la conquesta de les llibertats.

Pressionar i negociar: dues tàctiques amb un únic objectiu

Cartell “Afíliate a CCOO” amb dibuix del Perich (1978)

Les lluites i els conflictes obrers van aconseguir durant aquests anys obrir les
taules de negociació, que fins llavors no existien. Els càrrecs representatius
dels treballadors i treballadores, majoritàriament identificats amb CCOO, van
aprofitar els marges de la legalitat franquista. Des del mateix Sindicat Vertical
es van convocar manifestacions i vagues tant a les empreses com en els
diferents sectors. Aquest va ser el cas del sector de la construcció, el 19761977. També d’aquesta manera es va forçar la signatura de convenis, com el
provincial dels metal·lúrgics el 1977. La tàctica de pressionar i negociar tenia
com a únic objectiu representar la defensa dels interessos de la classe
treballadora i establir la legitimitat de l’exercici del conflicte social.
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Unitat en la diversitat

“1r de Maig de 1976, Mataró”. Litografia de Josep Ma Rovira Brull, 1976
(obra cedida per J.L. López Bulla)

L’aposta de CCOO per un sindicat de classe té l’objectiu de crear un instrument
de la classe treballadora que sigui útil per millorar les seves condicions de vida i
de treball. El significat d’aquesta aposta no és altre que contribuir a conformar
una classe unida a partir de les diversitats del món del treball i de les
experiències, cultures i interessos plurals que s’expressen en el si de la classe
obrera. Una classe que mai va ser un fenomen donat, sinó que s’ha construït al
llarg de dècades d’història com una identitat col·lectiva amb la qual s’han
identificat les treballadores i els treballadors en la mesura que ha resolt part
dels seus problemes.
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Àmbit II La construcció del sindicat: per la consolidació de la
democràcia i la conquesta de l’estat del benestar (1977-2007)

Logotip de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
Dissenyat per Pilar Villuendas i Josep Ramon Gómez, 1978

La societat catalana i espanyola ha viscut durant la democràcia actual –la més
prolongada en la història del nostre país– canvis en termes culturals i materials
que configuren avui una manera de vida completament nova respecte a
èpoques anteriors. Un fenomen que ha estat connectat a l’evolució mateixa de
les societats occidentals. L’ecologia de la classe obrera i de les seves
organitzacions als països occidentals, consolidada durant l’etapa anterior, s’ha
alterat. El projecte progressista de democràcia parlamentària, socialment
avançada, amb la qual construir l’estat del benestar tenia com a subjecte
principal les classes treballadores. No obstant això, la reorientació estratègica
del capitalisme tardà i les seves polítiques, el col·lapse del bloc soviètic a
principis dels anys noranta, i la vertiginosa i continuada reestructuracióinnovació dels aparells productius ens han situat en un escenari totalment
diferent. Tot això ha tingut conseqüències negatives per a la democràcia i la
igualtat social, amb efectes a escala planetària i en el context de l’accelerat i
expansiu fenomen de la globalització. El sindicalisme de classe ha buscat nous
instruments de defensa en un món del treball que ha travessat transformacions
d’una enorme profunditat. La seva acció s’ha situat en els marcs locals per
actuar, cada vegada més, a partir d’una visió global. Des de la seva
personalitat pròpia, arrelada al teixit social, CCOO de Catalunya, juntament
amb la resta del sindicalisme confederal, ha actuat com un dels més ferms
subjectes polítics davant dels efectes, al nostre país, dels atacs propiciats per
la contrarevolució neoliberal iniciada a partir dels anys vuitanta del passat segle
XX.

Sindicalisme de nou tipus
El sindicalisme de classe durant la transició política a la democràcia a Espanya
va ser protagonista d’una doble ruptura. Una, de pròpiament sindical, amb un
destacat protagonisme de Comissions Obreres, davant del sindicat oficial
franquista, que va ser desmantellat definitivament amb la legalització de
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l’associacionisme sindical l’abril del 1977. I superposada a ella, una segona
ruptura de caràcter polític respecte del passat, que es va concretar en la
inclusió del paper dels sindicats en la Constitució del 1978. El sindicat
conquistava així el seu reconeixement com a subjecte social i polític en defensa
dels interessos econòmics i socials del conjunt de la classe treballadora, i per
impulsar i tutelar tant els drets laborals com els drets socials.

Primera campanya d’afiliació a CCOO 1976 (Col. AHCO)

Aquella etapa de democratització va estar acompanyada d’incerteses i
tensions, de més improvisacions que programes o lideratges clarament definits
i sota l’amenaça d’una intervenció militar que podia posar fi al procés polític
obert. Van ser també anys en què el país va patir els efectes d’una profunda
crisi econòmica de caràcter internacional. El sindicalisme que representava
CCOO va actuar en aquesta fase amb el doble objectiu de conquerir i
consolidar la democràcia, d’una banda, i de combatre els efectes provocats per
una crisi econòmica sense comparació des de la gran depressió viscuda durant
els anys trenta.

Les Comissions ja són legals! La unitat sindical no és possible
El gener del 1977, en un context d’elevada tensió social i política, va tenir lloc a
Barcelona una manifestació de protesta contra l’assassinat per un grup
ultradretà de diversos advocats laboralistes al seu bufet del madrileny carrer
d’Atocha. El crim va marcar un punt d’inflexió en la dinàmica política del país.
Avui constitueix un referent en l’imaginari col·lectiu de la societat catalana i
espanyola.
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"Un front comú". Oli sobre tela, 240 x 104 cm. Joan Mundet, 2014
(Col. de CCOO de Catalunya)

Al cap de poc temps, l’abril del 1977, l’últim Govern no democràtic de la
monarquia, dirigit per Adolfo Suárez, legalitzava els sindicats i consagrava la
divisió en aquest terreny amb el reconeixement públic d’una pluralitat d’opcions:
CCOO i UGT com a principals centrals sindicals, al costat d’altres
organitzacions com USO, CSUT, SU i CNT, i a Euskadi ELA-STV i LAB. La
unitat, que CCOO havia defensat des de la seva creació i la voluntat de la qual
va mantenir al llarg d’aquells anys, no es va aconseguir. El moviment
sociopolític de Comissions Obreres va iniciar la seva transformació en un nou
tipus de sindicat, mantenint els seus senyals d’identitat. Es va iniciar la
construcció durant aquests anys d’una confederació sindical espanyola, en la
qual es van involucrar de forma activa les Comissions Obreres de Catalunya.

Treballadores, gènere i sindicalisme
Des del seus orígens i al llarg de la història contemporània, un dels atributs
tradicionals del moviment obrer ha estat la masculinització de la seva cultura,
de la seva pràctica organitzativa i dels seus lideratges. És a dir, la concepció
d’aquell moviment com una realitat formada fonamentalment per homes i, per
això, orientat cap a les reivindicacions dels varons, deixant sovint en un segon
ordre les reivindicacions de les dones treballadores, que vivien una realitat
material de discriminació de gènere específica en el món del treball. Aquestes
qüestions van dificultar les relacions i la mateixa incorporació femenina al
moviment sindical.
L’acció i el protagonisme de les dones en les reivindicacions laborals i
polítiques al llarg de la dictadura franquista es van expressar de diferents
maneres, en ocasions donant suport als seus familiars en la guerrilla, com a
dones de presos, però també com a activistes que van organitzar i van
reivindicar l’amnistia. Tot i això, a partir dels anys setanta l’impacte del
feminisme i el relleu generacional van tenir conseqüències sobre la mateixa
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organització del sindicat, que es van materialitzar en l’impuls de les
sindicalistes per crear les secretaries de la Dona a partir del 1978. CCOO de
Catalunya va organitzar la primera Conferència d’Homes i Dones el 1991, fet
que va representar un punt d’inflexió en la concepció cultural del sindicat i en la
presència i representació de les dones en una tasca que ha de continuar fentse dia a dia.

CCOO, primera força sindical
El 5 d’abril del 1978, la Confederació Europea de Sindicats va convocar
l’“eurovaga”, jornada d’acció sindical amb l’aturada d’una hora, com a mesura
de protesta contra l’alt percentatge d’atur a Europa, el 5%. CCOO i UGT es van
sumar a la protesta defensant la plena ocupació, la sortida de la crisi i les
llibertats sindicals. El maig del 1978, les CCOO catalanes i espanyoles van
poder fer finalment el seu primer congrés legal. S’aniria consolidant el procés
organitzatiu propi del sindicat.

Cartell de Candidatura de CCOO de l’empresa Cosmo (Barcelona), eleccions 1976
(Col. AHCO)

La constitució de les federacions de ram i de les unions locals va estar
acompanyada per l’obertura de nombrosos locals per atendre una afiliació
massiva, i per la mateixa creació de les seccions sindicals a les grans
empreses. Durant aquest període, CCOO va batallar contra la intenció del
Govern d’Unió de Centre Democràtic de reconèixer un repertori molt limitat de
drets als treballadors i treballadores. Finalment, en l’Estatut dels treballadors
(1980) va quedar definit un model de doble representació sindical, comitè
d’empresa i secció sindical, pel qual va apostar CCOO davant d’altres
propostes.
En les primeres eleccions sindicals democràtiques, Comissions Obreres va
obtenir una àmplia majoria de delegats i delegades, i va recollir els fruits de tota
la feina dels anys anteriors, sovint en solitari. Es va iniciar llavors un període
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d’implantació en termes d’afiliació, de representativitat sindical i de capacitat de
negociació. Des del 1978 fins avui, després de la celebració de nombrosos
processos d’eleccions, en totes, la primera força sindical de Catalunya ha estat
CCOO.

La democràcia amenaçada i la resposta de CCOO de Catalunya

Imatge de les pintades ultradretanes amenaçant
a l’advocat laboralista Albert Fina, a principis dels anys 80 (Col. AHCO)

CCOO va reclamar el “sí” a la Constitució el 6 de desembre del 1978. El seu
compromís amb l’autogovern de Catalunya el va portar a participar de ple en la
manifestació per l’Estatut, el 22 d’abril del 1979. Així mateix, el sindicat va tenir
un paper actiu en les successives manifestacions públiques contra els greus
atemptats terroristes que van marcar el clima d’aquells anys.
Comissions Obreres de Catalunya va reaccionar quan la jove democràcia
espanyola es va veure amenaçada per un intent de cop d’estat, el 23 de febrer
del 1981. Al cinturó industrial i a les grans fàbriques de Barcelona, al complex
petroquímic de Tarragona i a Lleida es van produir aturades de diversa durada
en resposta a la crida de vaga general feta pel sindicat. No és certa l’afirmació
que la societat va romandre completament estèril davant l’intent colpista.
Amb l’aprovació de la Llei orgànica de llibertat sindical, l’agost del 1985, que
desenvolupava un dret fonamental recollit en la Constitució espanyola (article
28.1), es pot dir que va finalitzar la particular “transició sindical” al país.
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La concertació com a part del diàleg social
Durant la Transició espanyola, davant la crisi política i econòmica que es
travessava, s’inauguren els acords generals amb els Pactes de la Moncloa
(1977). Això no obstant, no tots els pactes de concertació social els subscriuran
els mateixos actors. Per exemple, els de la Moncloa, els signaran els partits
polítics. A aquests van seguir diferents acords entre Govern i patronal en què
va participar UGT, però no CCOO, que només es va sumar als dos acordats
després del 23-F, el 1981 i el 1983. Malgrat això, les centrals sindicals
majoritàries van tendir a fer un balanç negatiu de la concertació social perquè
les restriccions acceptades no es van traduir en prestacions socials per al
conjunt d’assalariats. La ruptura de la concertació, entesa com a grans pactes
centralitzats, es va produir entre el 1987 i el 1996. A partir de llavors i fins al
2008, l’evolució ha estat la d’una “concertació social fragmentada”, plena de
pactes producte del diàleg social i també de conflictes i de convocatòries de
vagues generals.

Cartell campanya per la devolució del patrimoni sindical
a Via Laietana, 1985 (Col. AHCO)

De manera simultània, s’obria un espai de concertació social autonòmica. En el
cas de Catalunya es concretaria en diferents acords interprofessionals, en
l’àmbit de la negociació col·lectiva i en l’impuls de la creació d’un marc català
de relacions laborals. A partir del 2004, es va iniciar una nova etapa a través de
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l’Acord estratègic i els plans nacionals de reformes. Aquests es van veure
truncats a partir de l’inici de la crisi i la posterior recessió econòmica que
actualment vivim, en un context de reorientació de la política autonòmica des
del 2010, marcada per les polítiques d’“austeritat” i per l’arribada de CiU al
Govern català.
La reivindicació del patrimoni sindical va ser iniciada a finals dels anys setanta.
Aquest va ser un procés llarg i dur, però va donar els seus fruits, gràcies a la
capacitat de mobilització i de pressió de Comissions Obreres, amb l’ocupació
de locals i la reclamació davant de l’Estat de la devolució del patrimoni sindical
acumulat per l’Administració al llarg de la dictadura. Finalment, el 1989, CCOO
de Catalunya va poder instal·lar la seva seu central a l’emblemàtic edifici de la
Via Laietana de Barcelona que havia estat durant el franquisme la seu del
Sindicat Vertical. De la mateixa manera, va anar ocupant els locals distribuïts
en el conjunt del territori català, cedits en ús als sindicats per realitzar les seves
activitats sindicals.
De les vagues generals a la unitat d’acció sindical: per la defensa del
treball digne i la millora dels sistemes de protecció social
El 20 de juny del 1985 es va convocar una vaga general contra la reducció de
les pensions aprovada pel primer Govern socialista, arribat al poder l’octubre
del 1982. Organitzada per Comissions Obreres i amb el suport de la Unió
Sindical Obrera, va ser la primera vaga general contra un govern d’esquerres
des de la República. Les relacions amb els successius governs socialistes van
estar marcades per desacords i tensions. La vaga del 14 de desembre del 1988
es va convocar contra els “contractes escombraria” i va ser expressió del
malestar de la ciutadania, que reclamava un “gir social”. El Govern va cedir. Va
ser un pas decisiu cap a la consolidació de la unitat d’acció entre CCOO i UGT,
amb el lema “Junts, podem”. El nou escenari va facilitar l’ingrés de CCOO a la
Confederació Europea de Sindicats, el 14 de desembre del 1990.
Ja als anys noranta el Govern, en compliment del Tractat de Maastricht, va
imposar un esforç fiscal sense precedents per entrar a l’euro, la moneda única.
Les seves conseqüències van provocar una aturada general de mitja jornada,
el 28 de maig del 1992, contra la reforma a la baixa del subsidi d’atur. L’últim
Govern de Felipe González va legislar una “contrareforma laboral”, l’anomenat
“decretazo”, respost pels sindicats amb una nova vaga de 24 hores, el 27 de
gener del 1994. Després del triomf electoral del Partit Popular el 1996, es van
agreujar les polítiques neoliberals de l’etapa anterior i, de nou, CCOO i UGT
van convocar vaga el 20 de juny del 2002 contra la reforma del subsidi d’atur
realitzada pel Govern de José María Aznar.
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Cartell de CCOO del sector de l’ensenyament públic (198?). Col. AHCO

21

Àmbit III El sindicalisme de les diversitats dins d'un món
globalitzat (2008-2014)
La crisi financera que va esclatar el 2008 va conduir a la "Gran Recessió" de
les economies occidentals. Sota els governs socialistes de Rodríguez Zapatero
i davant els continuats atacs als drets dels treballadors i treballadores amb la
reforma laboral, les retallades salarials i la congelació de les pensions, el
sindicalisme confederal a Espanya va convocar la vaga general del 29 de
setembre de 2010. Amb l'objectiu de fer front als ajustos econòmics duts a
terme pel nou govern del PP, presidit per Mariano Rajoy, els sindicats van
tornar a convocar sengles vagues generals, la del 29 de març de 2012 i la del
14 de novembre de 2012. Aquesta última jornada va ser convocada juntament
amb altres nacions del sud d'Europa: Portugal, Itàlia, Grècia, Xipre i Malta. Es
va constituir, així, en la primera vaga internacional del segle XXI i la primera
vaga general europea.

“Sense títol”. Fusta de castanyer, foneria i pa d'or. Alfredo Sánchez
(obra cedida per l’autor)

Les últimes reformes laborals dels governs espanyols, recolzades per les
organitzacions patronals, van dirigides a desarticular la negociació col·lectiva,
el cor de l'acció sindical i de l'organització del conflicte social. El seu objectiu
últim és l'atac contra el propi sindicalisme. En aquest terreny, com en altres de
la política social i econòmica, el govern de CiU a Catalunya està en sintonia
amb les contrareformes del PSOE i el PP. No obstant en un món
interdependent, les polítiques autonòmiques o estatals responen a impulsos i
fluxos que sobrepassen l'àmbit d'un país o una comunitat determinada. El
desmuntatge del projecte de l'Europa social també està darrere de tot això. I en
un cercle major, que ho abasta tot, se situa la rapacitat del capitalisme
globalitzat construït al llarg de les últimes dècades.
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La revolució neoliberal i conservadora va encunyar el lema "no hi ha
alternativa", que fixat en termes ideològics va tenir la seva traducció en la
societat: bona part de la ciutadania a Occident va ser persuadida que havia
deixat de pertànyer a les classes treballadores i s'havia incorporat a les classes
mitjanes gràcies al "ascens social". El treballador va ser substituït pel ciutadàclient, i es va estendre un nou credo en què l'èxit es mesurava en termes de
diners. L'ecologia del món dels treballadors i treballadores, les formes de vida i
espais de relació, s'hauria anat alterant a partir d'aquests i altres ingredients
d'un capitalisme expandit que va sembrar de dificultats l'acció dels sindicats,
des de l'inici de la crisi de l'economia i del propi Estat de Benestar. Alguns
atributs d'aquest capitalisme de la globalització són el predomini de l'economia
financera i especulativa davant de l'economia productiva; la desregulació de les
condicions de treball, amb una extensió desmesurada de l'ocupació atípic (és a
dir, aquell que no és a jornada completa ni és indefinit, pel que manca de
drets); el debilitament del Dret del Treball i la irrupció del Dret Mercantil a la
definició de la relació laboral ("autònoms" per assalariats, "llibertat de treball"
com a oposada al dret del treball, entre d'altres "zones grises" de la nova
normativa); la descentralització productiva i la subcontractació ("empresari
complex", "centre de treball difús"); i, finalment i no menys important, les
privatitzacions dels serveis públics.
Aquest conjunt de fenòmens que venim esmentant ha erosionat el poder dels
treballadors i treballadores i ha diluït la identitat col·lectiva procedent de la
condició assalariada, construïda al llarg de més d'un segle d'història. Els canvis
econòmics, socials i ideològics han afectat profundament als sindicats en tot el
món occidental. Però el sindicalisme s'ha mantingut com un dels principals
actors contra les regressions socials i una democràcia cada vegada de menys
qualitat, i afronta un procés de replantejament general de les seves estratègies
i formes d'organització. CCOO va participar en el congrés fundador de la
Confederació Internacional Sindical, la major i més representativa organització
sindical internacional de la història. Perquè els espais internacionals de relació
són fonamentals per aconseguir els canvis que es persegueixen.
Després de l'inici de la crisi econòmica i financera, combinada amb les crisis
social i política, CCOO de Catalunya ha format part de la Plataforma Prou
Retallades i de la resta de plataformes socials (sanitat, ensenyament, pensions,
indústria, ...) contra les retallades impulsades durant els últims anys, en un
procés que cal que reuneixi al conjunt d'actors socials implicats en la protesta
ciutadana davant les polítiques regressives i d'ajust que han estat imposades
des dels diferents àmbits de govern. Així mateix, en el context d'exigència d'una
nova i necessària política territorial a Espanya, el sindicalisme de Comissions
Obreres ha format part del Pacte Nacional pel Dret a decidir, amb l'orientació i
l'objectiu de defensar un dret que per a nosaltres és inescindible dels drets
socials, tal com defensem amb el projecte col·lectiu d'una Catalunya social.
Perquè les dimensions i l'àmbit en què es generen els problemes d'avui situen
al sindicalisme de classe davant el repte de reconstruir les solidaritats i els
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vincles entre el conjunt de les classes treballadores, explorant nous repertoris
de protesta i d'acció negociada. En un món que no tornarà a ser el d'abans,
però sí que seguirà necessitant les lluites d'aquells més desfavorits per les
llibertats i per la igualtat.
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CRÈDITS

http://www.ccoo.cat
Comissariat: Rosa Sans Amenós, Javier Tébar Hurtado, Carles Vallejo
Calderón
Comissió Assessora: Montserrat Delgado Pérez (Coordinació), Ramon AlósMoner i
Vila, Alba García Sánchez, Pere Jódar Martínez, Alfons Labrador
Tames,
Andreu Mayayo Artal, Jordi Mir Garcia, Carme Molinero Ruiz,
Maria Jesús
Pinto, Paco Rodríguez de Lecea, José Manuel Rúa Fernández, Pau
Senra Petit,
Juanma Tapia Rubio i Nadia Varo Moral
Documentació: Juanma García Simal i David Monsergas Ferrer
Equip de coordinació i treball: Antònia García Piera, Dani Garrell Ballester,
José Manuel Hidalgo Ramírez, Carmen Martorell Balanzo,
Cristina Montiel Nasta i Miquel de Toro Muñoz
Equip de proposta didàctica: Adolfo Caviedes Vicente i Luz Hernández Jabardo
Producció de recursos digitals: Marc Contijoch Sans i Emili Rey Baldó
(Secretaria de
Comunicació i Xarxes Socials de CCOO de Catalunya)
Departament d’Informàtica de la CCOO de Catalunya (DICONC-USC): José
Luis
Domínguez Márquez, Albert Tomàs Fernández i Emili Torres García
Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya: Jenni Roda Casado i Carme Sangra
Vázquez

Arxius, fons i col·leccions
Arxius
Arxiu Agustí Serra (Sabadell)
Arxiu Estudi Villuendas + Gomez Design
Arxiu Històric de CCOO de Catalunya (Fundació Cipriano García)
Arxiu Històric de Cornellà de Llobregat
Arxiu del Govern Civil de Barcelona
Archivo Central del Ministerio de Interior
Archivo Histórico del PCE
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Fons Partit Socialista Unificat de Catalunya (ANC)
Fons i col·leccions
Agraïm l’amabilitat de totes les persones que han cedit objectes i documents
personals
Col·lecció Ángel Abad Silvestre (AHCO)
Col·lecció Mariano Aragón Pascual
Col·lecció Setmanari Arreu (AHCO)
Col·lecció Associació d’Estudis Històrics de l’Automoció, Antonio Sorribas
Prada
Col·lecció Felipa Castellano Blázquez i Adoni González Mateos (AHCO)
Col·lecció filmografia de CCOO de Catalunya en l’Institut del Cinema Català,
avui a
Filmoteca de
Catalunya
Col·lecció Carmen Cifuentes Ordóñez
Col·lecció Secretaria de Comunicació i Xarxes Socials de CCOO de Catalunya
Col·lecció de Correos a Catalunya (Direcció de Comunicació Vicenç Ibáñez
Cardona)
Col·lecció Escola Àngel Baixeras, Mercè Vilalta
Col·lecció Luisa Fernández Santana – Vicenç Carrión i Milla
Col·lecció Joan Folch Garcia – Lluïsa Vinyals Giménez-Coral (AHCO)
Col·lecció Fundació Museu Històricosocial MTM i MACOSA, Ferran Saro
Madridejos
Col·lecció Francesc Gatell Mo (Estudi d´Enginyeria del Vallès, Sabadell)
Col·lecció Quintina i Vicenta Hurtado Gallego
Col·lecció Pedro López Provencio
Col·lecció Francesc Llobet Dalmases
Col·lecció Joan Martí Valls (Cinefòrum “Informe 35”)
Col·lecció (peça) Francisco Molinero Olmo (+), mestre projectista de MACOSA
Col·lecció Luisa Montes Pérez (AHCO)
Col·lecció Museu del Gènere de Punt de Mataró - Fundació Jaume Vilaseca,
Pere Vilaseca
Col·lecció Francesc Prieto Rius (Memorial Democràtic Treballadors de SEAT)
Col·lecció Enric Pubill Arnó (Associació Catalana d’Expresos Polítics) (AHCO)
Col·lecció Javier Pérez Andújar
Col·lecció Benito Quero Simón
Col·lecció Rafael Senra Biedma
Col·lecció Ascensió Solé Puig
Col·lecció (peça) Ròmuld Torrents Batllori (+), milicià del PSUC
Col·lecció Romà Torrents i Llanos
Col·lecció Carles Vallejo Calderón
Col·lecció Jaume Valls i Piulats (AHCO)
Fons Joan Coscubiela Conesa (AHCO)
Fons José Luis López Bulla (AHCO)
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Films “No se admite personal” (1968), dir: Antoni
Luchetti
&
Agustí
Corominas
Esteve Lucerón (Imatge fotogràfica cedida)
Objectes cedits per l’Església de Sant Miquel, Cornellà de Llobregat, Mossèn
Gregori
Manso
Documentals
“100% tèxtil”, vídeo inclòs a la web https://sites.google.com/a/ccoo.cat/textil/
25è aniversari de l'Assemblea de Barcelona (enregistrament de l’acte – CCOO
de
Catalunya)
“35 años de paz” (Solvay)
"Abogados de Atocha: Memoria Viva”, Fundación Abogados de Atocha Tm-ex
www.tmex.es (ttps://www.youtube.com/watch?v=A2E6qz7ehRs)
CCOO 30 anys, Programa de TV3 sobre la celebració dels 30 anys de CCOO
CCOO 40 anys Programa de TV3 sobre la celebració dels 40 anys de CCOO
“Eleccions municipals a Barcelona” (Rafael Senra Biedma)
“La gran Barcelona” (Rafael Senra Biedma)
“Imatges de la construcció”. Vídeo autogenerat amb fotos del sector i música de
d'Helena Goch (cançó “Perhaps”)
“Manifestacions per l'amnistia” (Grup de producció del Volti)
“Proceso 1001 - Sin libertad no hay derechos. 40 aniversario del proceso 1001
contra
dirigentes
CCOO
(https://www.youtube.com/watch?v=8lcsJr0Opl0) C.S. de
CCOO
“SEAT, las sombras del progreso” webdocu desenvolupat a l’àmbit del Màster
en
Documental Creatiu de la UAB per Ferran Andrés Martí, Cristina
González, Sabrina Grajales, David J. Moya Algaba y Marina Thomé
(http://www.sombrasdelprogreso.com/)
“Tarragona, nacimiento de una refinería” (Repsol)
“Vaga general” (Recull d'imatges informatives de TV3 de diverses vagues
generals)
“Vaga no és delicte” (Programa de CCOO a TV3)
Webs
Arguments de la nostra història/Argumentos de nuestra historia
https://sites.google.com/a/ccoo.cat/c-0-fonts-literaries/
Dones de Tabacalera http://www.donestabacalera.com/
La
memòria
democràtica
(Sabadell,
1939
–
1976)
http://www.memoriademocratica.org/
TOPCAT 1963-1977: L’antifranquisme català davant el Tribunal de Orden
Público
https://sites.google.com/a/ccoo.cat/copia-topcat/?pli=1
Unitats
didàctiques
50
aniversari
CCOO
de
Catalunya
http://50anyshistoria.ccoo.cat/
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Un mapa dels llocs de memòria: CCOO de Catalunya (1964-1976) (mapa
interactiu
Google Fusion Tables)
Obres artístiques
“La força del treball”, Luis Barbosa (2014), col·lecció d’art CCOO de Catalunya
Poema “A les Comissions Obreres”, Joan Brossa (1972)
Cartell “Per a què a servit aquesta guerra”, Pere Díez Gil (1991), col·leccions
CCOO de
Catalunya
“En memòria d’Antonio Ruiz Villalba”, Pere Díez Gil (2006), cedida a l’AHCO
Cartell “El abrazo”, Juan Genovés Candel (1976), col·leccions AHCO
Cartell “XXV Aniversario Asamblea de Barcelona”, Agustín Ibarrola (2001),
col·leccions CCOO de Catalunya
Col·lecció Dibuixos de Lluís Juste de Nin (“L'Esquerrà”) per les eleccions
sindicals (1978), col·leccions AHCO
“Poema de La Fàbrica” (1958-1959), Miquel Martí i Pol
Cartell “1r de Maig de 1968”, Joan Miró (1968), col·lecció d’art CCOO de
Catalunya
"Un front comú", Joan Mundet (2014), col·lecció d’art CCOO de Catalunya
Col·lecció Dibuixos Jaume Perich de AHCO (1977-1978), col·leccions AHCO
“1r de Maig de 1976, Mataró”, Josep Ma Rovira Brull (1976), cedida per José
Luis López Bulla
“Sin título”, Alfredo Sánchez (1995), cedida per l’artista
Cartell “Assemblea de Catalunya”, Antoni Tàpies (1976), col·leccions CCOO
de
Catalunya
Documents de creació del logotip de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya, Pilar
Villuendas i Josep Ramon Gómez (1978), cedits per
l’Estudi Villuendas +
Gomez Design
Agraïments a totes les persones que han fet possible aquest projecte
col·lectiu
Montserrat Adam
Sabino Aguado Rodríguez
Avelino AgudAriño
Sofia Agud Cardona
Joana Agudo Bataller
Jordi Agustí Juliá
Michela Albarello
Ángel Alfaro Tanco
Ceferino Alonso Alonso
Mare Anceva (Sindicat d’Indústria, Energia i Mines de Macedònia, SIER)
Dila Andala Salama
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Mariano Aragón Pascual
Anna Ariño Garrié Ascensión Arquillo
José Ángel Arnal Lizárraga
Joaquín Aso
Víctor Báez Mosqueira (Confederación Sindical de trabajadores de las
Américas, CSA)
Anxo Baranga
Luis Barbosa Manero
Albert Bargallo Sauret
Jordi Baro
Santi Barreras Milla
Pilar Bayarri Ferrer
Ricard Bellera Kirchhoff
Josep Maria Benito i Bassas
Lourdes Bernat Font
Xavier Blanco Luque
Isidor Boix Lluch
Carme Bosch Amblàs
Chema Bravo Fornells
Fulgencio Caballero Flores
Pere Camps Campos
Salvador Candela Peña
María José Carrillo
Felip Castell Papell
Carles Català Pinyol
Antonio Chacón Giménez
Mercè Civit Illa
Salvador Clarós Ferret
Toni Coll Tort
Agustí Corominas
Teresa Costa Serrano
Antonio Cruces Naranjo
Daniel Delgado Salvador
Pere Díez Gil
Ricardo Domingo Sánchez
Miguel Ángel Domínguez Álvarez
Marga Donoso Vilar
Paco Español Fernández
Jaume Espelt Riera
Leopoldo Espuny Carrillo
Fernando Fernández Jiménez
Alberto Ferrer Escrig
Pep Ferrer Llop
Lluís Filella Carballo
Josep Maria Folch i Torres
Quim Fornès Salillas
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Teresa Fortuny Solà
José Galindo Jiménez
Joan Carles Gallego Herrera
Pepe Gálvez Miguel
Mercè
Garcés Fernández
Ángel García
Manel García Biel
Romina García Inglés
Isabel García Rodríguez
Gabriel García Ruiz
Maria García García
Antonio García Sánchez
Antonio Garrido Flores
José Ramón Gómez
Carmen Gómez Rodríguez
Alicia Gómez Villuendas
Antonia González
Germán González
Anna Guasch i Pujolà
Jordi Guixé i Corominas (Observatori de les Memòries Europees UB)
Daniel Gutiérrez Salgado
Raquel De Haro González
Luz Hernández Jabardo
Cristina Herrando Nebot
Severo Insausti Enríquez
Pedro Izquierdo del Burgo
Cristina Jiménez Vidal
Octavi
Juliá Arcusa
José Manuel Jurado Villena
Maite Lagunas Guerrero
Marisa Latorre Altes
Alfons Llopis Martínez
Cinta Llorens Sanz
Marta Longares Berengueras
Montserrat Rodríguez
Juan López Lafuente
Salvador López Pérez
Belén López Sánchez
Antoni Luchetti i Farré
Dolors Llobet Maria
Montserrat Maresma Soler
Carolina Martínez
Alejandro Martínez Botana
José María Martínez Fortea
Benigno Martínez Herrera
Carmen Martínez Medina
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José María Martínez
Dolores Matachana Portillo
Carles Mercadal Vidal
Montse Mestres Giménez
Lesbia Mezquita (Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco)
Mercè Miralles Conte
Ana Molina Hernández
Neus Molina Moreno
Manuel José Molina Uréndez
Luisa Montes Pérez
Antoni Mora Núñez
Sergio Morán Sepúlveda
Neus Moreno Sáenz
Jaume
Muelas
Paco Muñoz Peláez
Miracle Nadal Sales
Juan Navarro García
Maribel Navarro Manzano
Esther Navarro Robledo
Carmen Navarro Soberbio
Ana Núñez Vilchez
José Luis Olivé López
Alba Olvera Prado
Rafi Ortega Ruiz
Esperança Pallàs Foyo
Joan Francesc Pascual Bartolomé
Antònia Pascual Moreno
Miguel Peláez García
Raimon Pelegero Sanchis i Annalisa Corti
Carles Pellejero Gómez
Juan Pérez Bernabé
Manuel Pérez Vera
Úrsula Piñero Cifuentes
Montserrat Pluvinet Grau
Lourdes Ponce Noria
Agustí Prats Martí
Jordi Presas Vidal
Jaume Pros Perelló
Angelina Puig Valls
Josep Pujol Bardolet
Andrés Querol Muñoz
Valentina Quílez Llivi
Juan Reina
Juan Requena Gómez
Carme Revelles Montes
Lali Reverter Peligero
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Jordi Ribó Flos
Aurora Richarte Gimenez
Ma Teresa Riera García
Alfonso Rodríguez Rodríguez
Josep Maria Romero Velarde
Juan Roncero Castellanos
José Luis Rosique Martínez
Laura Rozalén Piñero
Francisco Rueda Medina
Josep Maria Ruiz Aymerich
Cristóbal Ruiz Cabas
Antonio Ruiz Fores
Jordi Salvador Sureda
Luis Salvadores Roure
Javier Sánchez del Campo
Tadeo (“Teo”) Sánchez Oller
Alfredo Sánchez Pérez
Alfonsa Santisteban
SEAT Barcelona
Secció Sindical CCOO Ajuntament de Barcelona, Araceli Orellana Aranda
Secció Sindical CCOO Autoritat Portuària de Barcelona
Secció Sindical CCOO i Comitè d’Empresa Casademont
Secció Sindical CCOO Correos a Catalunya
Secció Sindical CCOO Fomento de Construcciones y Contratas, Espartac
Obrador i
Comes
Secció Sindical CCOO Hotel Majestic, Francisco Galván Fernández
Secció Sindical CCOO ICL Súria-Sallent (Iberpotash), Adrià Àlvarez Bua
Secció Sindical CCOO Parcs i Jardins, Ajuntament de Barcelona
Secció Sindical CCOO REPSOL, Josep Ma. Gasol Vallvé
Secció Sindical CCOO Nissan Barcelona
Secció Sindical CCOO Soler Palau, Antonio Sánchez
Jaume Sellés Santiveri
Rafael Senra Biedma
Joan Ma Sentís López
Grahame Smith (Scottish Trades Union Congreso, STUC)
Mossèn Enric Subirà (Església de Sant Medir, Barcelona)
Mohamed Talla
Esther Tapia San Pedro
Vicenç Tarrats Masó
Miquel Tarrés Vilaginés
Lydia Tua Marín
Juan Ignacio Valdivieso Álvarez
Loli Velasco Arenas
Ricardo Vercher Sebastián
Isabel Verdet Peris
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Teresa Vidal Creus
Montserrat Vidal Moron
Aina Vidal Sáez
Jordi Vilallonga
Neus Vilanova Vila
Juan Villaescusa Gutiérrez
José Villares Barroso
Pilar Villuendas Andrés
Xavier Vinader Sánchez
Ma Antònia Vives Ventura
Agraint l'ajuda de les organitzacions confederals de CCOO de Catalunya
Federacions de CCOO de Catalunya:
Federació d’Agroalimentària de CCOO de Catalunya
Federació de Construcció i Fusta de CCOO de Catalunya
Federació d’Educació de CCOO de Catalunya
CCOO d’Indústria de Catalunya
Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya
Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya
Federació de Serveis de CCOO de Catalunya
Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya
Federació de Serveis Privats de CCOO de Catalunya
Acció Jove – Joves de CCOO
Unions Territorials Intercomarcals:
UI Baix Llobregat – Alt Penedès – Anoia – Garraf de CCOO de
Catalunya
UI Vallès Occidental – Catalunya Central de CCOO de Catalunya
UI Vallès Oriental – Maresme – Osona de CCOO de Catalunya
UI Comarques Gironines de CCOO de Catalunya
UI Comarques Tarragonines de CCOO de Catalunya
UI Terres de Lleida de CCOO de Catalunya
Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers
Fundació per a la Formació i l'Estudi Paco Puerto
Fundació Pau i Solidaritat

Producció

www.fciprianogarcia.ccoo.cat
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Disseny i muntatge
www.espai-visual.com

Amb la col·laboració
Atlantis Assegurances

Fundació La Caixa Fundació Banc de Sabadell

Amb el suport
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Museu d’Història de Catalunya
Palau de Mar. Pl. de Pau Vila, 3
08003 Barcelona
Tel. 93 225 47 00
www.mhcat.cat

Més informació:
Irene de Pedro Llorente
93 225 47 00 / 692 084 186
mhc.premsa@gencat.cat
Emili Rey i Baldó
93 481 29 05
comunicacio@ccoo.cat

