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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2009
A) ARXIU HISTÒRIC
I. Actuacions arxivístiques
I.1. Lliurament del Projecte d’arxivística de 2009
(avaluació i tria, descripció de fons i catalogació)
subvenció en convocatòria pública de la Subdirecció
General d’Arxius. DG Patrimoni Cultural.
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
I.2. Intercanvi bibliotecari amb la Biblioteca de la
Facultat de Lletres de la UAB.
I.3. “Relació de sèries i tipologies documentals
identificades (amb possibles valors legals i històrics
per avaluar” com a criteris per tenir en compte en el
“Protocol per a la recollida controlada i posterior
destrucció de documentació sensible dels
organismes i ens
radicats a l’edifici de CCOO de Via Laietana”.
Desembre 2009.
I.4. Assessorament arxivístic a la Federació
d’Indústries Tèxtils, Químiques i Afins (FITEQA) de
CCOO de Catalunya amb l’objectiu de fer una
auditoria documental i projecte de sistema d’arxius
integral.
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II. Projectes de recerca pròpia
II.1. Lliurament primera part del projecte El Tribunal de Orden Público i la repressió
política sota la dictadura franquista a Catalunya
(1963-1977). Institucions, actors i dinàmiques
polítiques (30 novembre 2009, es tracta d’1/3 del
total del projecte, en funció de la subvenció de
16 mil € rebuda).

II.2. Preparació de la col·lecció “Materials
d’Història de l’Arxiu”, núm. 1. José Fernando
Mota, Mis manos mi capital. Els treballadors de
la construcció, les CCOO i l’organització de la
protesta a la Gran Barcelona (1958-1978).

III. Difusió, presència pública i institucional
III.1. Organització de l’exposició fotogràfica “Miralls de paper” de Vicenç Carrión,
11-12-2008 a 2-2-2009.
III.2. Organització de l’exposició pictòrica “Retrats d’Intel·lectuals” del il·lustrador
Antonio Meseguer, 15-1-2009 a 28-2-2009.

III.3. Participació en l’acte de lliurament a la Fundació Cipriano García – Arxiu
Històric de CCOO de Catalunya, d’una rèplica en format reduït del monument què,
en el 2007, s’erigí a la ciutat de Burgos com homenatge als ex-presos polítics
antifranquistes. Barcelona, 14 d’abril de 2009.
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III.4. Organització del Seminari Internacional “El
moviment obrer a la gran ciutat. De la mobilització
sociopolítica a la crisi econòmica, 1960-1980” (14154 de setembre de 2009). Amb la col·laboració del
CEFID de la UAB i amb el suport de l’Institut de
Cultura de Barcelona (pendent lliurar justificació).
III.5. Primer contacte amb el Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per
sondejar interès i possibilitats per formar part del
Catàleg Col·lectiu de Biblioteques de Catalunya.

IV. Participació en projectes amb d’altres entitats i institucions
IV.1. Xarxa d’Arxius Històrics de CCOO (RACO)
IV.1.1. Participació a la reunió anual de la Xarxa d’Arxius Històrics de CCOO.
Madrid, juny 2009.
IV.1.2. Participació en el Seminari Internacional “Represión,
derechos humanos, memoria y archivos.
Una
perspectiva
iberoamericana”
organitzat per la Fundació 1º de Mayo i
amb la col·laboració de la RACO. Madrid
(14-15 d’octubre de 2009).
IV.1.3. Participació en VII Encuentro de
Investigadores del Franquismo. Santiago de
Compostela (11-14 de novembre de 2009).

IV.1.4. Coeditors com a membre de la “Red de Archivos Históricos de CCOO” del
llibre d’Antonio González Quinta, Políticas archivísticas
para la defensa de los derechos humanos. RACO. Santiago
de Compostela, 2009.

IV.2. Participació institucional en el Memorial Democràtic de Catalunya
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IV.2.1. Assistència a les dues convocatòries del Consell de Participació del
Memorial Democràtic. 14-4-2009 i 8-10-2009.
IV.3. Participació institucional en el Consell Nacional d’Arxius de Catalunya
IV.3.1. Assistència a la convocatòria del CNAC, 8-10-2009.
IV.4. Participació en un capítol (“Treball i immigració a Catalunya, 1939-1975”) del
llibre Martí Marín (Coord.), Memòries del viatge (1940-1975). Museu d’Història de
la Immigració de Catalunya – Memorial Democràtic. Juny 2009.
IV.5. Participació amb un capítol (“Lo que la memoria olvida. La
auto-representación de la militancia obrera antifranquista a
través de sus otros protagonistas”), en el llibre Sergio Gálvez
(Coord.),
Delincuentes
políticos.
Obreros,
militantes
antifranquistas y dirigentes sindicales durante el último
franquismo. FIM. Madrid, 2009.
IV.6. Participació i presentació de text escrit en nom de la RACO
a la XL Conferència Anual de la INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LABOUR HISTORY
INSTITUTIONS (IAHLI) 2009, celebrada a Barcelona 16/19-9-2009.

V. SEGLE XX, revista catalana d’història
Preparació i edició del número 2 (2009) i disseny de continguts del
número 3 (2010) de SEGLE XX, revista catalana d’història.

B) SEMINARI SALVADOR SEGUÍ
I. Dinamització del grup de treball i Consell Assessor
I.1. Consolidació del grup de treball. Ampliació del seus membres. Celebració de 5
reunions ordinàries (22-4, 21-5, 17-6, 10-7, 28-9) i una extraordinària, 16-11-2009)
I.2. Reunió Consell Assessor 3-6-2009

II. Realització dels debats
II.1. L’ús social de la llengua catalana en el món del treball. En una primera fase de
debat en el grup de treball del Seminari Salvador Seguí. Debat en el Consell
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Assessor. Ampliació del debat a l’afiliació
(juny-setembre) a través de la pàgina web.
Elaboració document final per presentar a la
direcció del sindicat.
II.2. Mercat, globalització i nació. Elaboració
del document inicial. Primera fase de debat
en el grup de treball del Seminari Salvador
Seguí.

III. Jornada Onze de Setembre.
Realització de la jornada anual del Seminari Salvador Seguí de l’Onze de Setembre,
amb la conferència de l’Honorable Conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells
sobre “Mercat, globalització i nació” (9 de setembre de 2009)

7a Jornada Seminari Salvador Seguí

Mercat, globalització i nació

IV. Altres activitats
IV.1. Participació en la campanya Televisió sense fronteres.
L’espai de comunicació de les llengües catalana, èuscara i
gallega. Recollida de signatures per la ILP a escala estatal.
(juny2009)

II.3. Proposta de posició sobre les consultes “Dret a decidir”. Elaboració de la
proposta sindical sobre les consultes “Dret a decidir” per presentar a la direcció del
sindicat (novembre 2009)
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C) ESPAI DE DEBAT I REFLEXIÓ: ELS DILLUNS DEL CIPRI
I. Presentació dels Dilluns del Cipri
Disseny del format de l’espai de debat, preparació de la imatge i estructuració de la
difusió dels actes. Extensió dels continguts: Enregistrament i edició pàgina web.

II. Recerca de finançament
Conveni de col·laboració amb Editorial
Germania.

III. Realització de les sessions
III.1. Manuel Castells: ¿Hay vida después de la
Crisis?. Sessió realitzada el 5 d’octubre de
2009.

III.2. Josep Borrell: Europa, de la
caiguda del mur a la crisi. Sessió
realitzada el 9 de novembre de 2009.
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D) PREMI DE RECERCA “ÁNGEL ROZAS” EN CIÈNCIES SOCIALS
I. Preparació del Premi.
Elaboració de les bases, configuració del jurat
amb persones de reconegut prestigi de
diferents branques de les ciències socials.

II. Recerca de finançament.
Conveni de col·laboració de l’Obra Social de
Caixa Catalunya

III. Difusió.
Disseny material de difusió i creació de la base
de dades per la seva difusió.

E) PREMI “AURORA GÓMEZ” A LA LLUITA FEMINISTA
I. Preparació del Premi.
Elaboració de les bases, configuració del jurat amb persones de reconegut prestigi
en el camp del feminisme. Configuració de l’escultura d’una
artista com a premi a atorgar.

II. Recerca de finançament.
Conveni de col·laboració de l’Obra Social de Caixa
Manresa. Presentació a l’Institut Català de les
Dones i sol·licitud de presentació al Departament
de Treball, direcció general de polítiques
d’igualtat.

III. Difusió.
Disseny material de difusió
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F) COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
I. Creació Imatge corporativa de la Fundació
I.1. Disseny Logotip. Creat per l’estudi de Pilar Villuendas i adaptat a les normes
generals de CCOO.
I.2. Implementar la imatge corporativa. Creació
imatge pròpia de la Fundació i realització de
material papereria corporativa.

II. Actualització pàgina web
II.1. Realització de la nova pàgina Web. Disseny i
elaboració de continguts per les noves funcions i
activitats de la Fundació. Manteniment i
actualització
II.2. Adaptació de les pàgines web de l’Arxiu Històric
i del Seminari Salvador Seguí

III. Presentació de la nova etapa de la Fundació.
III.1. Comunicació externa a Institucions, Fundacions, entitats socials, persones
vinculades amb la nostra organització, de la nova etapa de la Fundació.

III.2. Difusió a l’afiliació de CCOO.
Publicació d’articles a Lluita Obrera
(núm. 195, maig-juny 2009; núm.
196 setembre-octubre 2009) a
Lluita Obrera Digital ( núm. 65 8-92009; núm. 66, 30-9-2009; núm.68
30-10-2009)
III.3. Presentació a l’Escola d’Acció
Jove-Joves de CCOO. (15 de
novembre de 2009)

IV. Consolidació i ampliació dels Amics i amigues del Cipri
IV.1. Creació de material de difusió. Elaboració continguts. Disseny i realització en
paper i a través del web.
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IV.2. Relació amb els Amics i amigues del Cipri. Manteniment bases de dades,
actualització i comunicació.

G) PARTICIPACIÓ EN PROJECTES AMB D’ALTRES ENTITATS I
INSTITUCIONS
I. Adhesió als actes del Centenari de l’afusellament de Ferrer i Guardia
Organitzats per la Fundació Ferrer i Guardia. La Fundació Cipriano García s'adhereix a
la campanya ''Carrer Ferrer i Guàrdia a Barcelona'' (abril 2009), dona suport al manifest
i participa a l’ofrena floral (13-10-2009)

II. Suport a la candidatura de Marcos
Ana al Premi Príncep d’Asturies de la
Concòrdia
La Fundació Cipriano García va donar suport a
la proposta de la Universitat de Granada (juny
2009), que no va ser estimada.

III. Participació a l’Homenatge als represaliats: “Poètiques de resistència,
somnis de llibertat”
Col·laboració en la difusió de l’acte organitzat pel Memorial Democràtic i participació
en el mateix.

IV. Suport al manifest del món de la cultura: “Otra política y otros
valores para salir de la crisis”.
Signatura del manifest presentat a Madrid,
amb la participació de més de 250 persones
del món de la cultura (Octubre 2009)
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V. Participació en l’Homenatge a Paco Puerto
V.1. Reunions de coordinació. Realització de 4 reunions amb la Comissió Paco Puerto,
promotora de l’Homenatge a Paco Puerto a Cabezas de
San Juan. Realització de 2 reunions a ICV.
V.2. Recerca documentació per exposició. Recull de
material per la realització de l’exposició organitzada per la
Comissió Paco Puerto. Documentació personal i de l’Arxiu
Històric. Realització de la descripció. (maig-juny)
V.3. Elaboració de proposta d’acte a Catalunya pel 2010. Proposta de realització de
l’Homenatge Paco Puerto organitzat per CCOO, Fundació Paco Puerto, Fundació
Cipriano Garcia i ICV

VI. Participació a la Fundació 1º de Mayo
VI.1. Coordinació amb la Fundació 1º de Mayo. Assistència a la reunió de coordinació
de les Fundacions de CCOO (19-10-2009)
VI.2. Col·laboració amb les activitats de la Fundació 1º de Mayo. Difusió i participació
en la celebració del Seminari “Reflexiones en torno al nuevo internacionalismo
sindical” a Barcelona (26-11-2009)
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H) GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ
I. Documentació Fundació
Elaboració de nous estatuts i adequació de la documentació
als requisits legals per la seva inscripció en el Protectorat de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya

II. Convenis de Col·laboració
II.1.Actualització del conveni de col·laboració grup Agbar
per la revista segle XX

II .2. Seguiment conveni col·laboració “La Caixa” pel projecte de digitalització

III. Subvencions
Justificació de les subvencions per diferents projectes: Departament de cultura,
Generalitat de Catalunya,
Departament d’Interior, relacions institucionals i
participació, Diputació de Barcelona, ICUB.
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