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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2010

A) ARXIU HISTÒRIC
I. Actuacions arxivístiques
I.1. Projecte Scriptorium digital (2010). Descripció i digitalització de fons
documentals
a) Descripció de fons en
Fons personals
Premsa
Cartells

62 fons (Programa ICA-atom)
566 títols (Isis)
1159 unitats (Isis)

BALANÇ ACTIVITAT
SCRIPTORIUM DIGITAL
2010

b) Digitalització
Fonts orals
1350 hores digitalitzades
Fons personals
131410 imatges
Fons advocats laboralistes
64879 imatges
Premsa
272065 imatges
Llibres d’actes Jurats d’Empresa 34867 imatges
Cartells
3655 imatges

I.2. Projecte arxivístic de 2010 (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.
a) Aquest projecte està inscrit dins de
la programació dels treballs de
descripció dels fons arxivístics
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II. Projectes de recerca pròpia
II.1. Projecte de recerca instrumental El Tribunal de Orden Público i la repressió
política sota la dictadura franquista a Catalunya (1963-1977). Institucions, actors i
dinàmiques polítiques (assistència 120 persones)
a) Treballs de recerca de continguts i disseny de portal web

b) Lliurament del fullet de divulgació TOCAT,19631977. L’antifranquisme català davant el Tribunal de
Orden Público.

c) Taula de debat “El Procés 1001. Símbol i significat de la lluita obrera
durant el tardofranquisme”
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II.2. Edició i presentació pública de la col·lecció “Materials d’Història de l’Arxiu”,

a) 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). Presentació pública a la seu de CCOO (assistència 102
persones)

b) Andrea Tappi, SEAT modelo para armar. Fordismo y Franquismo (19501980). Presentació pública al MUHBA (assistència 71 persones)
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III. Difusió, presència pública i institucional
III.1. Publicació de l’estudi col·lectiu “El moviment obrer a la gran ciutat. De
mobilització sociopolítica a la crisi econòmica,
1960-1980”.
Resultat
de
les
Jornades
Internacionals organitzades el setembre de 2009.
Publicaciones de Intervención Cultural (“Viejo
Topo”) es fa càrrec dels recursos per la publicació.

III.2. Participació institucional
a) Assistència a la convocatòria del Consell de
Participació del Memorial Democràtic.
a) Consell Nacional d’Arxius de Catalunya

IV. Participació en projectes amb d’altres entitats i institucions
IV.1. Xarxa d’Arxius Històrics de CCOO (RACO)
IV.1.1. Reunió de la Red de Archivos Históricos de
CCOO
a) Participació en els treballs d’elaboració de
normes reguladores i reglament dels arxius de
CCOO (Reunió a Madrid i a Sevilla)
IV.1.2. Reunió del comitè de redacció de la revista
Historia, trabajo y sociedad per la preparació del
número 1.

IV.2. Participació al Convegno internazionale “Lavoro e
impresa tra memoria e futuro: conservazione,
valorizzazione, progetto culturale” organitzat per l’
Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro,
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dell'Impresa e dei Diritti Sociali (ISMEL), a Torí el 18/19 de novembre 2010.
IV.3. Participació en la publicació del Memorial Democràtic sobre els “espais de
memòria a Barcelona”, número especial editat per la revista Sàpiens, juny 2010. I al
programa emès per TV de Catalunya.
IV.4. Capítol “El despacho de Fina y Avilés. Compromiso profesional y lucha
ideológica”, de la monografia “Fuente para el estudio de los abogados
laboralistas”, impulsat per la Fundación Abogados de Atocha, Vicepresidencia del
Gobierno de España i Universidad de Oviedo
IV.5. Assessorament a l’acte organitzat per la Secretaria de Formació i Cultura de
CCOO de Catalunya un acte d'homenatge a Antoni
Tàpies, amb motiu de l'obra Empremta de mà
(1974)
IV.6. Assessorament projectes sobre lluites
obreres i democràtica vinculat Memorial
Democràtic, dels investigadors Lluís Burillo – Isabel
Graupera.
IV.7. Col·laboració amb l’organització del Seminari “Història i cultura del moviment
obrer”, dut a terme per l’Associació Catalana d'Investigacions Marxistes (ACIM), el
Grup de Recerca d'Estudis d'Història
Social i Cultural (GREHSIC) de la
Universitat Autònoma de Barcelona i el
Departament d'Història de la Filosofia
Estètica i Filosofia de la Cultura de la
UB. Entre el 29 d’octubre i el 23 de
desembre de 2010.
IV.8. Participació amb una conferència sobre “Memòria obrera i arxius” al
Convegno Internazionale La Città ispànica contemporània.
Metamorfosi e modernizzazione d’un paradigma urbano.
Modena 21 de desembre de 2010. Organitzada per Espagna
Contemporania i Università di Modena e Reggio Emilia.
IV. 9. Signatura del conveni amb la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la UB per estada de
pràctiques d’un alumne
IV.10. Primera reunió sobre definició, objectius i calendari
per l’organització del VIII Encuentro de investigadores del Franquismo. FCG de
CCOO de Catalunya i CEFID de la UAB, Barcelona novembre 2013. [2010-2013].
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V.

SEGLE XX, revista catalana d’història

SEGLE XX, revista catalana d’història, núm. 3 i disseny de continguts del número 4
(2011). Dues reunions anuals del Comitè de redacció.

VI.

Atenció a l’usuari
a. Comissariat de l’exposició “Ja tenim 600” del
MUHBA
b. Assessorament per implantació de sistema
integral de gestió documental de FITEQA [vinculat
amb propostes pel SIS de CCOO de Catalunya,
iniciat al darrer trimestre de 2009] 2010. Finalment el projecte no s’ha
dut a terme per la manca de recursos d’aquesta federació industrial.
c. Usuaris i consultes de l’AHCO durant
el 2010:
- Ha estat 28 els nous usuaris
- El total de carnets d’usuaris és de
923
- El total de consultes al llarg de 2010
han estat 98

VII.

Formació i reciclatge
a. Participació a la IX Jornada d’Estudi i debat: La descripció arxivística,
com ho fem?, organitzada per l’Associació d’Arxivers de Catalunya, abril
de 2010.
b. Assistència a les Jornades d’accés a la informació
pública, organitzades pel Síndic de Greuges de
Catalunya, juny de 2010.
c. Tractament
i
conservació
de
col·leccions
fotogràfiques. Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya, setembre de 2010.
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B) SEMINARI SALVADOR SEGUÍ
I. Dinamització del grup de treball i del Consell Assessor
I.1. Manteniment de les reunions periòdiques del grup de treball, amb ordre del dia i
distribució de tasques als seus membres. S’han realitzat 8 reunions de treball (15-2, 153, 26-4, 17-5, 16-6, 8-7, 25-10 i 8-11).
I.2. Reunió del Consell Assessor 15-2-2010, debat del document sobre ‘Mercat,
globalització i nació’ i proposta de nou espai de participació el 10 de març aniversari de
la mort de Salvador Seguí i una ofrena floral

II. Ampliació i millora mecanismes participació
II.1. 10 de març. Actes aniversari de la mort de Salvador Seguí
II.1.1. Ofrena floral realitzada per una representació de la direcció de CCOO i el
Seminari Salvador Seguí a l'antic carrer de la
Cadena, actualment de Sant Josep Oriol, al
barri del Raval de Barcelona per recordar
aquesta important figura del sindicalisme
català.

II.1.2. Realització d’una activitat que permet la participació al Seminari Salvador Seguí
als membres del comitè confederal del
sindicat través d’un debat amb dos ponents
amb posicions contrastades al voltant
d’alguna de les temàtiques del Seminari. Acte
el 10 de març: "Reflexions sobre el model
d'estat. Drets socials i drets nacionals". amb la
participació de Ferran Requejo, catedràtic de
Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra,
i Carme Valls-Llobet, presidenta de la
Fundació Catalunya segle XXI.

II.2. Reforçament de la informació en sectors concrets sobre els mecanismes de
participació. Presentació del debat obert sobre ‘Mercat, globalització i nació’ a la
trobada de negociadors (26-11-2010)
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II.3. Adequació de les eines informàtiques per facilitar la participació en els debats al
conjunt de l’afiliació

III. Presentació pública dels debats
III.1. Presentació del document : “L’ús social de la llengua catalana en el món del
treball” al l Comitè Confederal de CCOO del 20 de gener de 2010
i posterior aprovació del document. Edició del document. Difusió
a través del servei lingüístic del sindicat.
III.2. Realització del debat del document: “Mercat, globalització i
nació” al Seminari. Debat obert a l’afiliació fins el 31 de gener
2011 a través del web.
III.3. Primer debat al grup de treball del document sobre immigració 25 d’octubre

IV. Realització Jornada anual del Seminari de l’Onze de Setembre
Realització de la 8a Jornada del Seminari Salvador Seguí : "Autogovern i drets socials.
Balanç i futur de l'Estatut". Amb les intervencions de Carles Viver Pi-Sunyer, catedràtic
de Dret Constitucional i director de l'Institut d'Estudis Autonòmics i Joan Carles
Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya i una Taula Rodona amb els portaveus
dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya: Josep Lluís Claries (CiU), Miquel
Iceta (PSC-CPC), Anna Simó (ERC) i Dolors Camats (ICV-EUiA).

V. Altres activitats
V.1. Adhesió a la manifestació ‘Som una nació, nosaltres decidim’ del
10 de juliol
V.2. Participació en la recollida de signatures per la ILP a escala estatal
de Televisió sense fronteres
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C) ELS DILLUNS DEL CIPRI
L’assistència a les diferents sessions dels dilluns del Cipri ha estat entre 60 i 120
persones. S’ha consolidat un nucli d’assistents que habitualment estan interessats en
participar en aquest espai de reflexió al voltant de 30 persones i la resta es variable
depenent del tema presentat.
La participació en els debats és important, tant pel
interès que desperta com per les reflexions realitzades.
Les darreres quatre sessions han estat retransmeses en
directe per internet, a petició de gent de Lleida i Girona
que els era complicat desplaçar-se. Les gravacions de les
intervencions estan disponibles a la web de la Fundació.
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I. Continuació de la programació del cicle sobre la crisi
I.1. Ramon Folch: 'De la crisi del sistema a l'agonia del model: l'esperança
sostenibilista' - 8 febrer 2010
I.2. Lourdes Beneria "La crisi econòmica: una perspectiva global i de gènere" - 12 abril
2010
I.3. Daniel Innerarity: "La respuesta cooperativa a la crisis" - 10 de maig de 2010
I.4. Josu Jon Imaz: "Energía y sostenibilidad" - 7 de juny 2010

II. Realització d’altres sessions
II.1. Alfredo Pastor i Isidor Boix: 'Les cartes de Xina en un món global' - 28 d'octubre
2010
II.2. Manuel Campo Vidal: "El poder de la comunicació a Espanya" – 22 de noviembre
2010
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D) PREMI “ANGEL ROZAS” A LA RECERCA EN CIÈNCIES SOCIALS
PER INVESTIGADORS I INVESTIGADORES NOVELLS
I.

Presentació del premi

Realització de la primera convocatòria del premi Angel Rozas,

II. Difusió
II.1. Distribució material de difusió de la convocatòria a les diferents facultats i
departaments de les universitats catalanes i centres d’estudis pertinents, grups
d’investigació, etc. . S’editen 1.000 díptics i 50 cartells per les diferents facultats i
grups d’investigació i s’envia per correu a electrònic als professors de les diferents
facultats de les Universitats Catalanes, amb la creació d’una base de dades. També
s’inclou a la pàgina web de la Fundació.

II.2. Difusió a les diferents estructures sindicals de CCOO de Catalunya i a de la resta de
l’Estat a través de les Fundacions.
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III. Recollida estudis presentats i coordinació jurat
Es van presentar un total de 13 treballs de diferents disciplines científiques, des de
camps de Sociologia, Antropologia, història, economia, psicologia, pedagogia i salut
pública. També els treballs presentats provenen tant de les universitats de Barcelona,
així com de la de Girona i la Rovira i Virgili.
La constitució del jurat es va realitzar el 18 de febrer amb Josep Fontana , historiador,
professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra com a president del Jurat,
Xavier Folch , editor d'Editorial Empúries, Grup 62, Marta Torras, Obra Social Catalunya
Caixa, Rosa Sans, Fundació Cipriano García, Amparo Tusón, Dra. d'Antropologia
Lingüística i Cultural, catedràtica del Departament de Filologia Espanyola, Universitat
Autònoma de Barcelona , Josep M. Vallès, catedràtic de Ciència Política i de
l'Administració, Universitat Autònoma de Barcelona, conseller de Justícia de la
Generalitat de Catalunya 2003-2006 i Maite Vilalta, Dra. en Ciències Econòmiques,
professora d'Hisenda Pública, Universitat de Barcelona. Una segona reunió del jurat el
4 de novembre i finalment emet el seu veredicte el 20 de novembre.

IV. Acte lliurament premi
El 20 de novembre, segons convocatòria es va fer públic el guanyador del Premi: La
industria algodonera en China, 1890-1950, de Carles Brasó Broggi
El treball presentat aborda des de l'anàlisi d'un sector concret, com és el cotoner a
Shanghai en el període esmentat, els factors que varen impedir la industrialització de
la Xina. La mirada interdisciplinar en la qual l'autor presenta el treball ens ajuda a
comprendre les relacions econòmiques mundials en el passat però també en el
present.
El jurat del premi també va
decidir donar un accésit al
treball "Les llavors de la
protesta. Els orígens del
moviment veïnal a l'àrea
metropolitana de Barcelona
(1964-1974)", de Nadia Varo
Moral, amb el qual ens fa una
aportació als moviments socials
en el desenvolupament de la
transició política després de la
mort del dictador.

L’acte públic de lliurament del premi es realitzarà en el marc de la setmana cultural del
1 de Maig, amb la presentació de la segona convocatòria.
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E) PREMI “AURORA GÓMEZ” A LA LLUITA FEMINISTA EN
L’ÀMBIT LABORAL
I. Presentació del premi
El premi es va donar a conèixer públicament en l'acte de presentació de la publicació
Aurora Gómez: una vida de compromís, editat per la Secretaria de la Dona de CCOO de
Catalunya.

Aquest acte es va celebrar el 25 de febrer de 2010 a la sala d’actes de CCOO de
Catalunya i va comptar amb les intervencions de Elisenda Belenguer, autora del llibre,
Rosa Bofill, secretaria de la dona de CCOO, Marta Selva, presidenta de l’Institut Català
de les Dones i Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.
En el transcurs d’aquest acte va presentar el Premi, Rosa Sans, directora de la Fundació
Cipriano García. A l’acte assistiren unes 250 persones a les que es va donar el díptic
amb les bases del Premi.

II. Difusió
Es realitza el disseny de la difusió del premi consistent en
l’edició de 1.000 díptics en format paper i 100 cartells. També
es fa l’edició en format digital i s’inclou a la pàgina web de la
Fundació Cipriano García.
La difusió del premi es va realitzar a través de les diferents
secretaries de la dona de federacions i territoris de CCOO, així
com a les seccions sindicals de CCOO de les principals empreses
de Catalunya.
També es va difondre a les diferents organitzacions de dones
de Catalunya, a través del correu electrònic.
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III. Recollida propostes i coordinació Jurat
És fixa un termini de presentació de candidatures fins el 15 d’abril del 2010. S’estableix
que el premi tindrà un caràcter simbòlic de reconeixement i consistirà en un guardó,
obra original de l’escultora Mercè Riba.
Es treballa per la constitució del jurat del premi i es
contacta amb dones amb diversitat de formació i
camps d’actuació i de reconegut prestigi en el món
del feminisme que col·laborin en aquest projecte.
Finalment el jurat queda configurat amb Dolors
Comas d’Argemir, catedràtica d'antropologia social i
cultural de la Universitat Rovira i Virgili; Marta
Lacambra, directora de l’Obra Social Caixa de
Manresa; Mary Nash, Catedràtica història
contemporània de la Universitat de Barcelona; M.
Jesús Pinto, Antropòloga, Patrona de la Fundació
Cipriano García; Teresa Torns, Professora Titular del
Departament de Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
En la reunió constitutiva del jurat celebrada el 25 de febrer de 2010 es marquen els
criteris d’avaluació de les candidatures que es presentin, valorant tan el seu contingut,
el caràcter innovador i l’aplicabilitat dels treballs que es presentin. El termini de
presentació de candidatures es va establir el 15 d’abril.
Es van presentar 10 candidatures al Premi en aquesta primera edició. Es valora
positivament el reso assolit per la convocatòria del Premi en ser la primera edició, així
com la qualitat dels projectes presentats.
El jurat es reuneix el 31 de maig per emetre el seu veredicte. Tal i com es reflexa en
l’acta, s’acorda atorgar el Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit laboral
en la seva primera edició a la proposta presentada per Mercè Garcés: “Maquiles.
L’esclavitud laboral del segle XXI”, projecte cultural des d’una perspectiva de gènere,
produïda per l’equip de l’Àrea de Cultura de CCOO de Catalunya

IV. Acte lliurament premi
L'acte de lliurament del Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral, en
la seva primera convocatòria, es va celebrar el dilluns 14 de juny, a les 18 hores, a la
sala d'actes de CCOO de Catalunya.
En l'acte es va donar a conèixer la candidatura guanyadora d'aquesta primera
convocatòria. Com a reconeixement del premi concedit es va atorgar l’escultura
realitzada per a l’ocasió per Mercè Riba.
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A l’acte, va intervenir en nom de la Fundació, la seva directora Rosa Sans directora i
Dolors Frutos en nom de l’equip guardonat. Va rebre el premi de mans de Dolors
Comas i Teresa Torns, membres del Jurat del Premi.
En el transcurs de l’acte el President de la Fundació Cipriano García, Joan Coscubiela va
lliurar a la família d’Aurora Gómez un record a la seva trajectòria.
Varem comptar amb l'actuació de la guitarrista Montserrat Ardebol.
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F) COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE LA FUNDACIÓ
I. Difusió de la Fundació en els diferents espais de CCOO de Catalunya
Mantenir una presència en els diferents mitjans de comunicació de CCOO de
Catalunya. Aparició en 3 dels números de Lluita Obrera, i en 9 del Lluita Obrera digital.

II. Web de la Fundació
II.1. Manteniment de la pàgina web
amb l’elaboració de continguts i
actualització de les diferents
activitats que realitza la fundació.
II.2. Ampliació prestacions web.
Incorporació al web de la Fundació
de noves prestacions per consulta de
documentació de l’Arxiu Històric
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III. Creació e-pamflet
Creació d’un butlletí digital e-pamflet pel manteniment del contacte amb els amics i
amigues de la Fundació i
amb les persones que
s’interessin. (sortida gener
2011).

Presentat en el dilluns del Cipri
del mes de novembre. Temes
monogràfics amb aportacions
d’experts. Primer número
Comunicació i canvi social.
Primeres subscripcions: 23

IV. AMICS I AMIGUES DEL CIPRI
IV.1. Consolidació i manteniment de la relació amb els amics i amigues de la Fundació.
Relació a través de correu electrònics
IV.2. Extensió del material de difusió per
l’ampliació de la base actual dels amics i
amigues. En el 2010 han entrat a formar part
dels amics i amigues de la fundació 9 noves
persones. En aquests moments comptem amb
93.
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G) GESTIÓ
I. Dinamització de les tasques de la Fundació
I.1. Fomentar la implicació dels diferents membres del Patronat de la Fundació en els
diferents espais o àmbits de treball.
S’han mantingut reunions amb els diferents membres del Patronat (juny/setembre
2010)
I.2. Facilitar la incorporació de persones que vulguin col·laborar amb la realització dels
objectius de la Fundació.
Incorporació de dos col·laboradors en la posada en marxa del butlletí digital.
Permanència en el consell de redacció d’una d’elles
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H) COL·LABORACIONS AMB DIFERENTS ORGANITZACIONS DE CCOO DE
CATALUNYA
I. “Memorias para la libertad”: Homenatge Paco Puerto
En col·laboració amb CCOO de Catalunya, la Fundació Paco
Puerto i la Comisión Paco Puerto de Cabezas de San Juan i
CCOO Sevilla. Realització d’un acte d’homenatge a Paco
Puerto. (14 desembre 2010).
Tasques de Coordinació amb la Comissió Homenaje Paco
Puerto i amb ICV i coordinació de la realització del llibre: Paco
Puerto una lliçó permanent.

II. Participació en setmana cultural del 1 de maig
Participació a la taula Rodona “Tenim
passat, tenim futur. La història de CCOO al
Maresme, de la Clandestinitat al s. XXI”
amb la participació de José Luis Lopez
Bulla, i Carmen Ortega, per part de la
Fundació Rosa Sans (Mataró, 6 de maig
2010)

III. Participació en el suport social a les mobilitzacions per la vaga general
i a les mobilitzacions del 15 i 18 de Desembre
Participació en les plataformes d’entitats socials i
difusió amb la plataforma del món universitari
i professional.
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J) ALTRES COL·LABORACIONS AMB ENTITATS
I. Col·laboració amb AMESDE
Participació a la taula rodona realitzada al Centre Cultural Blanquerna a Madrid en
motiu de la presentació del llibre “Los ángulos
ciegos” d’Alejandro Ruiz Huerta sobre la transició a
Catalunya.(8 de juny 2010)

II. Participació en la UPEC
Participació en las reunions del Consell Assessor de la UPEC

III. Participació en iniciatives per la recuperació de la memòria històrica
III. 1. Suport a la iniciativa per reclamar un reconeixement públic a la memòria dels
barris de barraques de Barcelona
III.2. Participació a la plataforma contra la impunitat, amb el suport al manifest
Investigar els crims contra la humanitat no és delicte i els
diferents actes organitzats.
III.3. Participació a l’ofrena floral al
monument Ferrer i Guardia,
cloenda dels actes del Centenari
del seu afusellament.

IV. Participació en campanyes
IV.1. Campanya de suport al jutge Baltasar Garzon. Resolució de solidaridat amb el
jutge. Col·laboració en el llibre “La solidaridad con el juez Garzón” coordinat per Carlos
Jiménez Villarejo.
IV. 2. Adhesió al Manifest per un Pacte Nacional per a la Laïcitat
impulsat pel MLP.
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