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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012
I. Actuacions arxivístiques
I.1. Desenvolupament de la tercera fase del projecte Scriptorium Digital
a) Continuació treballs de descripció de fons personals (a partir del
desenvolupament de la nova versió del programa ICA-atom)
b) Continuació de treballs de digitalització de la col·lecció de premsa
c) Consulta on-line del catàleg de les col·leccions de cartellisme (Kobli)
d) Consulta on-line de les col·leccions de premsa (Kobli)
I.2. Continuació de la producció de la col·lecció Biografies Obreres
a) Realització de 10 entrevistes audiovisuals pel 2012
b) Descripció normalitzada de les fonts produïdes
c) Autoedició de les entrevistes enregistrades de fragments com a recursos pel
portal temàtic TOP.cat

II. Projectes de recerca pròpia
II.1. Desenvolupament i finalització del projecte de creació de Top.cat, portal
temàtic
II.1.1. Finalització dels continguts del Top.cat
a) Introducció de dades de caràcter estadístics
b) Buidat, descripció i incorporació de recursos documentals
c) Revisió d’estructura de continguts
a) Realització de 22 entrevistes audiovisuals durant 2012

II.2.2. Preparació i edició del llibre “Resistencia ordinaria. La
militancia y el antifranquismo catalán ante el TOP”,
publicado por Publicacions de la Universitat de València
a) Coordinació de la publicació amb els diferents autors
que participen
b) Cerca d’informació i buidat
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b) Redacció i correcció
c) Edició i distribució
d) Presentació pública del projecte
II.2. Col·lecció “Materials d’Història de l’Arxiu”
II.2.1. Finalització i presentació del llibre “Conversaciones en
Colomers. Sindicalismo y política durante la transición
española”
a) Correcció i revisió
b) Edició per part de l’editorial Germania, dins de la col·lecció
“Materials d’Història de l’Arxiu” número 3.

III.

Difusió, presència pública i institucional

III.1. Presentació pública del llibre “Conversaciones en Colomers. Sindicalismo y
política durante la transición española” , a la Sala d’Actes Agustí Duran i Sanpera,
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a través d’un conveni de col·laboració
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III.2. Presentació pública del llibre 'Resistencia ordinaria. La resistencia y el
antifranquismo catalán ante el tribunal de Orden Público, 1963-1977', a la Sala
d’Actes de la C.S. de CCOO de Catalunya.

III.2. Participació institucional
III.2.1. Participació en el Consell Nacional d’Arxius de la Generalitat de Catalunya
III.2.2. Participació en el Consell de Participació del Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya
IV.

Participació en projectes amb d’altres entitats i institucions

IV.1. Xarxa d’Arxius Històrics de CCOO (RACO)
Realització de dues reunions anuals
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IV.2. Participació en el comitè de redacció de la revista Historia, trabajo y
sociedad
Participació en el Comitè de redacció de la “Historia, Trabajo y Sociedad”amb
Propostes i contactes pels continguts, treball via e-mail de la revista del Archivo
del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo
IV.3. Participació a l’Anuario de la Fundación 1º de Mayo
Redacció d’un text de 10-15 planes sobre el boicot dels tramvies i la posterior vaga
general de març de 1951 a Barcelona
IV.4. Participació en el Consell Assessor de la International Association on Strikes
and Social Conflicts online journal "Workers of the world"
Participació en representació de la Red de Archivos Históricos de CCOO de España.
Treball via on-line en propostes pels continguts dels números.
IV.5. Preparació i redacció de la biografia d’Isidor Boix Lluch, “Elogio del
sindicalismo”
Realitzat amb la col·laboració de Fiteqa estatal
a) Redacció a partir de transcripció d’entrevista
b) Correcció de text d’una extensió de 200-230 planes.
IV.6. Col·laboració amb la Facultat de dret de la UAB
Conferència de Javier Tébar sobre Moviment obrer i violència política dins d’una
assignatura impartida pel Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques de la Facultat de Dret de la UAB. Invitació de la professora Maria Jesús
Espuny.
IV. 7. Col·laboracions amb el comitè de redacció de Segle XX, revista catalana
d’història
Participació
en
l’organitzaci
ó de la
conferència
sobre
"Feixisme i
terrorisme: ideologies extremistes com
a fruit enverinat de la Modernitat", a
càrrec de Roger Griffin, professor de la

5

Oxford Brookes University del Regne Unit, en la UB.
Participació en l’organització de seminari de debat, a càrrec de Roger Griffin,
professor de la Oxford Brookes University del Regne Unit. Institut d’Estudis
Nordamericans de Barcelona.
IV.8. Col·laboració amb l’Associació d’Expresos Polítics de Catalunya, la Fundació
Nous Horitzons i l’Associació Catalana d’Estudis Marxistes.
Participació en la presentació pública del llibre de memòries de
Lluís Martí Bielsa “Un d'entre tants. Memòries d'un home amb
sort Presentació del llibre de memòries de Lluís Martí Bielsa “Un
d'entre tants. Memòries d'un home amb sort”.

IV. 9. Col·laboració amb el grup de recerca UFI 11/27 Euskal Hiria, Cambios
Sociales y Comunicación. Departamento de Historia Contemporánea de la
Universidad del País Vasco.
Conferència de Javier Tébar Seminari Universitari 'El movimento obrero en el
Franquismo. Claves interpretativas'.

IV. 10. Participació al Congrés Internacional Sindicalismo en España: del
Franquismo a la estabilidad democrátrica (1970-1994)
Javier Tébar, director de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya, va intervenir amb
amb la ponència: "Ciclos de protesta, militancia y sindicalismo democrático:
Comisiones Obreras, de la dictadura a la democracia" al Congrés organitzat el juliol
de 2012 per la Universitat d’Oviedo (Campus de la Universitat Laboral a Gijón) i la
Fundació Francisco Largo Caballero.
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IV. 11. Presentació del llibre del sindicalista gallec, fundador de CCOO de Galicia:
Latidos de vida y de conciencia. Memorias colectivas de Rafael Pillado.
Presentació el 4 de juliol del
llibre de l’històric sindicalista
gallec, fundador de CCOO de
Galicia,
Rafael
Pillado,
presentarà a Barcelona el seu
llibre: Latidos de vida y de
conciencia.
Memorias
colectivas de Rafael.
A l’acte, organitzat per la Fundació Cipriano García amb la col·laboració de l’Àrea
de Cultura de CCOO de Catalunya, hi va intervenir l’autor, Rafael Pillado Lista i Joan
Carles Gallego, Secretari General de CCOO de Catalunya. Farà la presentació Xesús
González, secretari d’Organització i Recursos de CCOO de Catalunya.

V. SEGLE XX, revista catalana d’història
Preparació i edició del número 5 de SEGLE XX, revista
catalana d’història
a) Elaboració de continguts en el Comitè de redacció
b) Acceptació de propostes i encàrrecs a autors i
ressenyadors
c) Relació amb avaluadors
d) Revisió de proves
e) Difusió i distribució
Preparació dels continguts del núm. 6 i del pas al format digital de la seva edició.
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B) SEMINARI SALVADOR SEGUÍ
I. Dinamització del grup de treball
Manteniment de les reunions periòdiques del grup de treball, amb ordre del dia i
distribució de tasques als seus membres. S’han realitzat 2 reunions de treball ( 9-012012, 10-07-2012

II. Realització d’ actuacions del Seminari
II.1. 10 de març. Ofrena-Homenatge a Salvador Seguí, en commemoració del 89è
aniversari de l'assassinat del Noi del Sucre
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. Hi
han intervingut Joan Carles
Gallego, secretari general de
CCOO de Catalunya i Jordi
Presas,
coordinador
del
Seminari Salvador Seguí

III. Realització Jornada anual del Seminari de l’Onze de Setembre
Realització de la 10a Jornada del Seminari Salvador Seguí : Catalunya i el moviment
cooperativista, amb motiu que 2012 se celebra l’any internacional de
les cooperatives.
A l’acte va comptar amb la intervenció de Josep Casanovas i Prat,
historiador del cooperativisme i professor de la Universitat de Vic, que

8

presentà la ponència El moviment cooperatiu a Catalunya, i una Taula rodona sobre
Un marc català per al desenvolupament del treball cooperatiu, amb les intervencions
de Perfecto Alonso, president del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya; Xavier López García, director general d’Economia Social i
Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de
Catalunya i Jordi
Gutiérrez, secretari
general de TRADE de
CCOO de Catalunya.
Va tancar la jornada
Joan Carles Gallego,
secretari general de
CCOO de Catalunya.

IV. Altres activitats
IV.1. Reunió de les delegacions de CCOO de Catalunya i de l'Assemblea Nacional
Catalana

Dues delegacions de CCOO i de l’Assemblea Nacional Catalana es van reunir per
tractar de les relacions entre ambdues organitzacions. van assistit a la reunió per part
de l’Assemblea Nacional Catalana, la seva presidenta Carme Forcadell, Diego Arcos per
la Sectorial del Moviment Obrer i Enric Garcia, coordinador de la Comissió de Relacions
Externes i institucionals, i per CCOO, el seu secretari general, Joan Carles Gallego,
Josep Maria Romero, secretari de formació sindical i cultura i Rosa Sans, directora de la
Fundació Cipriano García.
Ambdues organitzacions van coincidir
en la voluntat de mantenir una
interlocució permanent, que per part de
CCOO de Catalunya serà a partir del
seminari Salvador Seguí i d’intercanvi
d’informació i participació en activitats
que
puguin
promoure
ambdues
organitzacions.
Fruit d’aquesta interlocució, esdevingué
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la participación de CCOO als actes unitaris de
l’Onze de Setembre i el reconzament de
l’Assemblea Nacional Catalana a la vaga general
del 14-N

IV.2. CCOO de Catalunya a favor d'un nou finançament per garantir els drets socials
Posicionament al mes de Juny del Consell Nacional de CCOO de Catalunya va aprovar,
el divendres 29 de juny de 2012, una resolució sobre el finançament de Catalunya,,
reclamant un nou finançament que ompli de contingut l’exercici de l’autogovern i
garanteixi la suficiència en els ingressos i la capacitat de gestió; impulsi l’activitat
econòmica sostenible, amb activitats de més valor afegit i creant ocupació de qualitat,
I finalment, augmenti el benestar dels ciutadans I ciutadanes afavorint la cohesió
social.

IV.3. Col·laboració en la trobada Galeuscat sindical 2012 a Catalunya entre entre
CCOO de Galícia, Euskadi i Catalunya

El 5 de juliol de 2012 es va celebrar una nova
trobada
"Galeuscat
sindical"
entre
delegacions de CCOO de Galícia, Euskadi i
Catalunya. És la cinquena edició i s'ha fet a
Barcelona, amb el lema "CCOO davant d'un
escenari
de
crisi
i
polítiques
recentralitzadores".

V. Edició documents
Realització de la Memòria dels treballs del Seminari
Salvador Seguí en el mandat 2009-2012
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C) Espai de debat i reflexió: Els dilluns del Cipri
En el 2012, s’han realitzat 6 sessions de Els dilluns del Cipri, amb una assistència entret
entre 40 i 150 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 sessions son gravades i estan disponibles a la web de la Fundació
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I. Programació de les sessions

I.1. Ferran Sales: 'La primavera Àrab, un any després'- 16 de gener de 2012. Presentat
per Carles Vallejo, secretari de Formació Sindical, Cultura i Internacional de CCOO del
Barcelonès
I.2. Miguel Ángel Mayo: 'Com combatre el frau fiscal. Propostes per aconseguir una
fiscalitat més justa' – 16 d’abril de 2012. Presentat per Alfons Labrador, director
d’Estudis de CCOO de Catalunya
I.3. Mercedes García Arán: La resposta autoritària al conflicte social – 21 de maig de
2012. Presentat per Xesus B. González, Secretari d’Organització i Recursos de CCOO de
Catalunya
I.4. Oskar Lafontaine: "L'esquerra europea" – 7 de juny de 2012. Presentat per Joan
Carles Gallego. Secretari General de CCOO de Catalunya
II. Realització de sessions en el marc dels debats del X Congrés de CCOO de Catalunya
II.1.Óscar Rebollo: Participació democràtica a les organitzacions – 8 d’octubre 2012.
Presentat per Josep M. Romero, president de la Fundacio Cipriano García i secretari de
Formació Sindical i Cultura de CCOO de Catalunya
II.2. Marina Subirats: 'La vigència de les classes socials' - 19 de novembre de 2012.
Presentat per Cristina Faciaben, secretària de socieconomia de CCOO de Catalunya
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D) PREMI “ÁNGEL ROZAS” A LA RECERCA EN CIÈNCIES SOCIALS PER
INVESTIGADORS I INVESTIGADORES NOVELLS
En el 2012 es va realitzar la 2a convocatòria del Premi Àngel Rozas a la recerca en
ciències socials per investigadors i investigadores novells. És va millorar les bases del
premi i la confirmació del jurat. El termini de presentació dels treballs era el 30 de
setembre de 2012.
És un premi que té un caràcter biennal. La seva convoctòria s’hauria d’haver realitzat
l’any anterior però no va ser possible. Per la qual cosa la difusió del Premi es va
realitzar durant el curs vigent.
Malgrat tot es van presentar onze treballs.
El treball guanyador va ser "Les condicions
d'ocupació i de treball a la Unió Europea
2005-2010 i la seva relació amb la salut.
Possibles efectes de la darrera crisi
econòmica en les condicions de la
població assalariada" de Jordi Merino i
Noé.
El treball presentat aborda els canvis en
les condicions d'ocupació i de treball a
través de l'observació dels factors de risc
psicosocial de treball de la Unió Europea
entre els anys 2005 i 2010, les diferències
significtives entre els països membres de
la UE i si existeien diferències de gènere.
Parteteix de l'any 2005, en un moment de
creixement econòmic, ver l'any 2010, dos
anys després de l'inici de l'actual crisi
econòmica, per veure el possible efecte de
la crisi sobre les condicions laborals dels
assalariats.
El jurat, presidit per Josep Fontana,
historiador i professor emèrit de la
Universitat Pompeu Fabra i està format
per l'editor Xavier Folch, Rosa Sans,
directora de la Fundació Cipriano García,
l'antropòloga Amparo Tuson, el catedràtic
emèrit de Ciències Polítiques de la UAB, Josep M. Vallès i la professora d'Hisenda
Pública de la UB, Maite Vilalta, va emetre el seu veredicte el 20 de novembre.
Resta pendent la publicació del treball guanyador que es realitzarà durant el 2013.
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E) PREMI “AURORA GÓMEZ” A LA LLUITA FEMINISTA EN L’ÀMBIT
LABORAL
I. Preparació de la 3a edició del Premi
Després de la segona edició del Premi es va reunir el jurat per tal de valorar el
desenvolupament de l’última edició, analitzar les dificultats que s’havien produït en la
valoració de les candidatures presentades i aportar millores en la convocatòria de la
tercera edició.
El jurat va estar format per: Dolors Comas d’Argemir, catedràtica d’Antropologia Social
i Cultural de la Universitat Rovira i Virgili; Mercè Otero Vidal, professora i assessora de
coeducació, Mary Nash, catedràtica d’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.
És fixa un termini de presentació de candidatures
abans del 30 d’abril de 2012.
Es realitza el disseny de la difusió del premi
consistent en l’edició de 500 cartells díptics en
format paper en català i castellà. També es fa
l’edició en format digital i s’inclou a la pàgina web
de la Fundació.
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 posà un anunci a la revista Treballadora
de la secretaria de la dona de CCOO de Catalunya.
Es va difondre a les diferents organitzacions de
dones de Catalunya, a través del correu electrònic, i
de l’enviament de material a les organitzacions.
També es va difondre a través de l’agenda de les
dones de l’Institut Català de les Dones.
En aquesta tercera edició, es van presentar 8 candidatures al Premi.
El jurat reunit el 31 de maig acordà per unanimitat atorgar el Premi Aurora Gómez, a la
lluita feminista en l’àmbit laboral en la seva tercera edició 2012 a la proposta
presentada per Aurora Richarte a la denúncia d'assetjament sexual per part de dues
treballadores d'una botiga de l’empresa CAPRABO a Barcelona.
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De la candidatura presentada, el jurat va valorar el fet que les víctimes d’assetjament
hagin pogut verbalitzar el problema; la metodologia en que les companyes han
intervingut, estructurada, sistemàtica, objectiva i constant, valorant analitzant i
interpretant tota la informació recollida; els resultats, en un sector altament
feminitzat, en el que les dones són precisament les que ocupen les categories més
baixes.
II. Acte de Lliurament del Premi
L'acte de lliurament del Premi es va celebrar el dijous 21 de juny, a les 18 hores, a la
sala d'actes de CCOO de Catalunya, a
Barcelona.
L’acte va constar de dues parts: d’una
banda, el lliurament del Premi i, de
l’altra
el
grup
de teatre ATRESSÍ de CCOO del Vallès Occidental
dramatitzà un recull d’articles i fragments de l’obra
literària de l’entranyable companya Montserrat Roig
a qui es dedicà un sentit homenatge. S’edità un
opuscle ‘Montserrat Roig, el poder de la paraula’ amb
un recull de fragments de l’obra literària i d’articles
periodístics de l’escriptora, que es donà a les
persones assistents a l’acte.
En l'acte es va donar a conèixer la candidatura guanyadora d'aquesta tercera
convocatòria.
Com
a
reconeixement del premi concedit
es va atorgar l’escultura ralitzada
per a l’ocasió per Mercè Riba.

L’acte de lliurament del Premi compta amb la col·laboració de l’Institut Català de les
Dones de la Generalitat de Catalunya

15

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 amb informacions de diferents
activitats de la Fundació en 4 dels números de Lluita
Obrera, i en 9 del Lluita Obrera digital (Números 132,
137, 145, 147, 148, 149, 150, 153, 155)

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.
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III. Participació en Xarxes Socials
III.1. Facebook de la Fundació
Després d’un any de presència de
la Fundació a Facebook, a finals
d’any es va transforma la pàgina
que era personal a institucional.
Hem passat a tenir 1.300
seguidors

III.2. Twitter de la Fundació
Aquest any hem obert un perfil
de la Fundació Cipriano García a
Twitter. Encara té poca difusió i
tenim 120 seguidors.

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. En el 2012 han entrat a formar part dels amics i amigues de la fundació 10 noves
persones. En aquests moments comptem amb 110 persones.
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G) COL·LABORACIONS AMB DIFERENTS ORGANITZACIONS DE CCOO DE
CATALUNYA
I. Col.laboració amb Comfia-CCOO Catalunya per la relizació d’un espai obert de
reflexió
En el marc del Consell de Confia-CCOO Catalunya del mes
de gener es va celebrar una coferència de Josep Fontana
sobre ‘La contribució del moviment dels treballadors i
treballadores per a consolidar l’Estat del Benestar

II. Col·laboració a la realització activitats 8 de Març
Col.laboració amb l'Àrea de Cultura de CCOO de
Catalunya i la Secretaria de la Dona de CCOO de
Catalunya, a un acte cultural el 8 de Març: Conversa amb
Lucía Etxebarría. En l'acte va presentar el seu darrer llibre
El
contenido
del silencio, on
narra
la
història d'una
dona que és captada per una secta. Hi van
assistir unes seixanta persones i hi van
intervenir Josep M. Romero, secretari de
Formació Sindical i Cultura, i Rosa Bofill, secretària de la Dona de CCOO de Catalunya.
Lidia Sandalinas, de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya, va conduir la
conversa amb Lucía Etxebarría.

III. Col.laboració en Actes de la Setmana Cultural de l'1 de Maig de CCOO de
Catalunya
Convocat per la Federació
d'Ensenyament de CCOO de Catalunya
i la Secretaria de Cultura de CCOO del
Barcelonès, amb la col·laboració de la
Fundació Cipriano García i l'Àrea de
Cultura de la Secretaria de Formació
Sindical i Cultura de CCOO de
Catalunya, s’ organitzà l'acte "Novel·la
negra. Novel·la social. El llegat de
Manuel VázquezMontalbán".
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A l'acte, presentat per Dolors Vallejo (Federació d'Ensenyament), intervindrà Michael
Eaude, autor del llibre Con el muerto a cuestas: Vázquez Montalbán y Barcelona, i
David C. Hall, autor del llibre Barcelona skyline, XV Premi de Novel·la Negra Ciutat de
Getafe 2 2011.

IV. Sessions de reflexió i debat al voltant del Xè Congrés de CCOO de Catalunya

La Fundació Cipriano García col·laborà, en el marc referencial del Xè
Congrésde CCOO de Catalunya, una sèrie de sessions de debat
referents als àmbits de comunicació, economia, món de la cultura,
història, laïcisme i democràcia, pobresa, la qüestió nacional, salut i treball, etc.
Especialment a les sessions sobre historia i
pobresa.

V. Conferència a càrrec de l'escriptora Almudena Grandes: Memoria y desmemoria.
Presentació de: Episodios de una guerra interminable
L'Àr ea de Cultura i la
Fundació
Cipriano
García – CCOO de
Catalunya, en el marc
dels debats del Xè
Congrés, va convidar a
l’escriptora Almudena
Grandes per donar una
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conferència sota el títol Memoria y desmemoria i presentar la sèrie de novel·les sobre
la
postguerra
espanyola:
Episodios
de
una
guerra
interminable.
L'acte va tenir lloc el dijous 18 d'octubre, a la sala d'actes de la seu de CCOO de
Catalunya (Via Laietana 16, Barcelona) i va ser presentat per Carles Vallejo, secretari de
formació i cultura de CCOO Barcelonès.

VI. Conferència de Teresa Forcades: Crisi, alternatives i una mirada en clau de gènere
L’Àrea de Cultura i la Fundació Cipriano
García – CCOO de Catalunya, en el marc
dels debats del X Congrés,va convidar a
Teresa Forcades, monja, metgessa i

teòloga per donar una
conferència sota el títol: 'Crisi,
alternatives i una mirada en
clau
de
gènere'.
L’acte va tenir lloc el dilluns 29
d’octubre a les 18,30 hores, a
la sala d’actes de la seu de
CCOO de Catalunya (Via
Laietana 16, Barcelona) i va ser
presentat per Dolors Llobet, secretària de Comunicació i Imatge de CCOO de
Catalunya.
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H) ALTRES COL·LABORACIONS AMB ENTITATS
I. 40è aniversari de la mostra “Amnistía. Que trata de España” (Milà 1972). Exosició
Arte e solidarietà al Museu del Risorgimento de Milà.
Participació en la inauguració de l’exposició “Arte e solidarietà” que inclou una
trentena d'obres d'artistes espanyols, com Picasso, Tàpies, Chillida, Equip Crònica, Juan
Genovés o Ricardo Zamorano. Aquestes obres pertanyen a les col·leccions d’art dels
sindicats italians GGIL Nazionale, Camera del Lavoro de Milà i de Bologna i la UIL, que
van formar part de l’exposició "Amnistía. Que trata de España" (1 - 15 de març, 1972),
organitzada per CCOO amb el suport dels tres sindicats italians.
L’acte d'inauguració va tenir lloc
el 26 de juny, en el marc de la
Festa del Lavoro, promoguda per
l’Ajuntament
de
Milà
i
ha comptat amb la participació
de CCOO de Catalunya, CCOOBarcelonès i la Fundació Cipriano
García, a més dels sindicats
italians esmentats. Per part de la
CONC, han intervingut el seu
secretari general, Joan Carles
Gallego; i el secretari de Formació i Cultura de CCOO del Barcelonès, Carles Vallejo.
També hi seran presents el secretari de Formació i Cultura de la CONC, Josep Maria
Romero, i el director de l’Arxiu Històric de la CONC, Javier Tébar.

II. Participació en la UPEC
II.1 Participació en las reunions del Consell Assessor de la UPEC i en les
Jornades del 2012: El futur és a les nostres mans” “. (2-6 de juliol 2012)
II.2. Suport a la campanya salvem la UPEC
CCOO de Catalunya i la Fundació Cipriano Garcia –
CCOO de Catalunya dona suport a la campanya SALVEM LA UPEC
per tal de mantener aquest espai de reflexió unitària de l’esquerra.

III. Participació en la Commemoriació del 103è aniversari de l'afusellament de Ferrer
i Guàrdia
Un any més CCOO i la Fundació Cipriano García hem participat en l'ofrena
anual que commemora el 103è aniversari de l'afusellament de qui va ser
fundador de l'Escola Moderna, Francesc Ferrer i Guàrdia, convocat per la
Fundació Ferrer i Guàrdia. L'acte va comptar amb la presència de
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l'expresident Pasqual Maragall i d'un centenar de persones que representaven prop de
30 entitats de la societat civil (sindicats, organitzacions juvenils, associacions de
mestres, etc) i davant de representants institucionals de l'Ajuntament de Barcelona i
l'Ajuntament d'Alella (vila natal de Ferrer i Guàrdia).
IV. Col.laboració en el Cicle Crisi: A favor de l'Estat del Benestar: reformes
constitucionals i fiscals
La Fundació Cipriano García va col·laborar amb el Centre de Treball i Documentació en
l’organitzaci d’un primer debat sobre la qüestió de les anomenades balances fiscals
entre territoris, els dèficits, i la solidaritat territorial sota els principis de suficiència i
equitat, amb Ángel de la Fuente, membre de l'Insittut d'Ànàlisis Econòmic (CSIC) i
Maite Vilalta, professora del Departament d'Economia Política i Hisenda de la
Universitat de Barcelona. Celebrat el 30 d’Octubre al Centre Cívic Pati Llimona.
V. Participació en iniciatives per la recuperació de la memòria històrica
V.1. Participació en l’acte contre la impunitat del franquisme, contra la corrupció
Participació en l’acte convocat per un
conjunt d’organtizacions celebrat el 7
de febrer, a la sala d'actes de CCOO, a
Via Laietana, per la defensa de justícia
per a les víctimes i l'absolució de
Garzón. L’acte va comptar amb les
intervencions de Miquel Caminal,
catedràtic de Ciència Política de la UB;
Montserrat Armengou, periodista i
directora de documentals històrics, i
José María Mena, exfiscal del TSJC.

V.2. Participació en la Concentració cívica contra la impunitat del franquisme. Contra
la corrupció
Concentració dissabte, 25 de febrer a
la plaça Sant Jaume de Barcelona, per
reivindicar justícia per a les víctimes i
l'absolució
del
jutge
Garzón.
Els participants portaren espelmes,
flors i pancartes
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V. 3. Presentació del llibre Quan els obrers van ser els amos, de Xavier Vinader
Col.laboració en la presentación del llibre de Xavier Vinader: Quan els obrers van ser
els amos. Una setmana de vaga
general política a Sabadell
el febrer de 1976. L’acte va
tenir lloc el 3 d’octubre a la
sala d’actes de CCOO de
Catalunya. Va intervenir el
Molt Hble. senyor Jordi
Pujol i Soley, el secretari general de
Comissions Obreres de Catalunya Joan
Carles
Gallego,
la
presidenta
d’Omnium Cultural Muriel Casals, el
doctor Borja de Riquer, catedràtic
d’Història Contemporània a la UAB,
José Luis Valdivieso, dirigent de CCOO i membre de la Comisión Inter-ramos, l’editor
Lluís Pagès, l’autor del llibre Xavier Vinader, i Jaume Busqué, coordinador de l’edició.

V.4. Participació en l’acte d’homenatge a les Brigades Internacionals
La Fundació Cipriano García va participar a l’acte, organitzat
per l’Associació d’Amics de les Brigades Internacionals de
Catalunya, amb una ofrena floral al monument de les
Brigades Internacionals i un homenatge al doctor Moisès
Broggi (27 d’octubre de 2012)

V.5. Participació a l’organització de l’Exposició fotogràfica sobre l'exhumació de
fosses del franquisme: La memoria inexcusable.
Un conjunt d'entitats memorialistes, entre
d'elles la Fundació Cipriano García - CCOO vam
organitzar l’exposició fotogràfica sobre
l’exhumació de fosses del franquisme, LA
MEMÒRIA INEXCUSABLE, a la casa Golferichs
La inauguració va tenir lloc el 7 de novmebre
amb una taula rodona amb la participació de
l’ex-fiscal anticorrupció Sr. Carlos Jiménez
Villarejo, Manel Perona, President de la
Associació per a la Recuperació de la Memòria
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Històrica de Catalunya i René Pacheco, arqueòleg, director de les exhumacions de la
Asociación
para
la
Recuperación
de
la
Memoria
Histórica.
L’exposició ha estat realitzada per l'Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica. L’exposició va romandre oberta fins finals de desembre.
V.6. Projecció del documental 'La voz a ti debida'
En el marc de l'exposició ' La Memòria inexcusable' sobre les fosses del
franquisme al Cente Cívic Casa Golferics, el proper dia 19 de desembre a
les 19 hores, es projectà el documental ‘La voz a ti debida’ d’Antonio
Giron. Aquesta pel·lícula recull una visió global sobre el debat entorn la
memòria històrica, amb testimonis personals i reportatges d'exhumacions
científiques de fosses amb restes de represaliats pel franquisme.
Van intervenir Manel Risques, professor titular d'Història Contemporània a la UB,
Montserrat Armengou, Periodista i directora de documentals històrici presentà l’acte:
Enric Cama, Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme.

VII. Participació en mobilitzacions
VII.1. Participació a la Manifestació contra la reforma laboral
la Fundació Cipriano García, donà suport a las manifestacions que es
duran a terme el diumenge 19 de febrer amb el lema "No a la reforma
laboral! INJUSTA amb els treballadors i treballadores. INEFICAÇ per a
l'economia. INÚTIL per a l'ocupació,".

VII.2. Participació a la Jornada d'Acció Europea: Ja n'hi ha prou!
Participació a la Manifestació del 29 de febrer convocada, en el marc de la
Jornada d’Acció europea, per la Confederació Europea de Sindicats (CES),
on s'inclouen CCOO i UGT, per protestar per les polítiques d'austeritat.

VII.3. Participació en la convocatoria de Vaga General 29 M
La Fundació Cipriano García
participa amb les diferents
plataformes del món de la cultura,
de l’àmbit universitari i de la
Plataforma Prou Retallades donan
suport a la convocatoria de Vaga
General del 29-M
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VI.4. Participació en les concentracions contra les retallades
Participació amb el grup promotor de la Plataforma Prou Retallades! en la jornada de
mobilitzacions ciutadanes del 29 d’abril contra noves retallades en educació i sanitat
que s’havia convocat a tot l’estat.
VII.5. Participació a Jornada de manifestacions per les retallades del Govern central
Participació a la convocatoria de manifestacións del 19 de juliol de 2012, convocades
per CCOO i UGT a la ciutadania a protestar per denunciar les dures mesures
anunciades per Mariano Rajoy, president del Govern espanyol, que perjudiquen
especialment els aturats, els empleats públics, els pensionistes, i que generen més atur
i recessió económica.

VII.6. Participació a la Vaga general el 14-N
Participació en la convocatoria de vaga
general realitzada per CCOO i UGT,
juntament amb la Plataforma Prou
Retallades, el 14 de novembre de
2012. Aquesta data s'emmarcà en una
mobilització global impulsada per la
CES (Confederació Europea de
Sindicats) per combatre les polítiques

d'austeritat aplicades pels governs
europeus.
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