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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2013

Arxiu Històric de CCOO de Catalunya
I. Actuacions arxivístiques
I.1. Desenvolupament de la quarta fase del projecte Scriptorium Digital
a) Finalització de treballs de digitalització:
a. Un total de 699.574 imatges de Col. de premsa
b. Un total de 4.435 cartells
c. Col·leccions de fotografies totalment digitalitzades (9.994, incloses les
3.383 fotografies de la Secretaria de Comunicació).
d. Fons d’arxiu i col·leccions BBOO
Fons històric CONC (48.407 imatges, pendent de rebre digitalització de
documentació congressual)
Fons Personals (digitalitzades 146.174 imatges) (descrites en part i
pendents de descriure per accedir a la consulta externa via Ica.Atom)
Fons advocats laboralistes (digitalitzades en part, 157.000 imatges, en
part descrits alguns fons, pendent de posar a la consulta externa via
Ica.Atom)
Col·lecció fonts orals (totalment digitalitzades 1.375 hores), pendent de
descripció i edició de talls d’entrevistes per posar a la consulta externa
via Ica.Atom)
Col·lecció Llibres d’actes Jurats d’Empresa (totalment digitalitzat,
28.103 imatges, hi ha un inventari per consulta via Ica.Atom)
En aquests moments s’ha digitalitzat 1.089.252 imatges/documents
b) Continuació treballs de descripció de fons personals (programa ICA-atom)
- Consulta on-line de premsa, es pot accedir 50% via Kobli. (2.575 exemplars).
- Pendent de migrar fitxers per consulta pública on-line del catàleg de les
col·leccions de cartellisme (del programa Winisis a Kobli)
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- Pendent d’obrir a consulta pública on-line les col·leccions de fons orals de
l’AHCO (pendent de migrar de sistema i consulta sobre protecció de dades
personals)
- Consulta on-line les descripcions de fons i col·leccions (ICA-atom), pendent de
valorar temes de protecció de dades que afecten a fons d’advocats laboralistes.
I.2. Catalogació bibliogràfica
S’han ingressat un total de 176 monografies
S’han catalogat 220
I.3. Recollida de fons personals i de seccions sindicals i comitès d’empresa
a) SSE Banesto
b) SSE i CE Mútua Alianza
c) SSE i CE de La Caixa
d) Associació d’Escacs Cocos
e) Incorporació de documentació al fons personal
d’Àngel Rozas Serrano
d) Fons del despatx de Montserrat Avilés- Albert Fina
e) Fons personal d’Aureli Álvarez
f) Fons de la UI de Girona (pendent des de l’estiu, quan vam trucar-nos)
I.4. Atenció als usuaris
S’han incorporat un total de 20 nous usuaris i s’han atès un total de 270 consultes.

II. Activitats d’estudi
a) Organització del Col·loqui Internacional. Fent ciutadania. Els moviments sindicals
en la conquesta de la democràcia dins l’Europa del Sud: Grècia, Itàlia, Espanya i
Portugal.
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b) Edició de “Cuellos blancos: de empleados a trabajadores”, col.
MHA núm. 1, presentat el desembre de 2013.
c) articipació ponència al II Congreso Internacional M.V.
Montalbán (UPF)
d) Co-organització amb el CEFID de la UAB del VIII Encuentro, 20-21 de novembre
de 2013.

e) Segle XX, núm. 6, pas a edició electrònica multilingüe, aparició
desembre de 2013.
f) Continuació del projecte de la col Biografies Obreres setembredesembre de 2013. Realització de 10 entrevistes audiovisuals pel
2013
g) Cerca d’informació i contacte per valorar participació en
projectes europeus amb la Camara del Lavoro de Milà, juliol-octubre 2013
h) Recollida fons documentals
i)Treballs sobre la col. BBOO i fonts literàries: Arguments de la nostra història

III.

Difusió, presència pública i institucional

a) Presentació pública de la signatura de cessió de fons de l’advocada Montserrat
Avilés i Vila i el secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego
Herrera (previsió d’acte de celebració/homenatge al despatx Fina-Avilés).
b) Presentació pública del llibre sobre la història de CCOO al sector bancari entre
1959 i 1977.
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c) Presentació pública del Portal TOP, portal temàtic en motiu del 50 aniversari de
la creació del Tribunal de Orden Público al
mes d’abril, en el marc de Els dilluns del
Cipri.

d) Participació en el Consell Assessor de la International Association on Strikes and
Social Conflicts online journal "Workers of the world"
e) 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 Historico- jurídiques de la Facultat de
Dret de la UAB. Invitació de la professora Maria Jesús Espuny pel mes d’abril de
2013.
f) Col·laboració amb la Fundación 1º de Mayo i la Fundación de Investigaciones
Marxistas. Participació de Javier Tébar en taula de debat de les Jornades de debat
“Medio siglo después E.P. Thompson y la formación de la clase obrera en
Inglaterra”, Madrid, 27 i 28 de juny de 2012

IV. Participació en projectes d’exposició del 50è aniversari de CCOO de Catalunya
a) Disseny i continguts
b) Selecció de materials
c) Cerca d’objectes
d) Realització d’entrevistes
V. Creació de Diccionari Biogràfic de CCOO de Catalunya
Pendent de decisió conjunta de la Red de Archivos Históricos de CCOO de
Catalunya per presentar-ho com diccionari col·lectiu. Es tracta de fer la
incorporació de les biografies dins dels recursos on-line de l’AHCO
VI. Xarxa d’Arxius Històrics de CCOO (RACO)
a) Realització de dues reunions anuals pels treballs arxivístiques i l’aplicació de
reglaments i normes aprovats per la direcció confederal. Proposta de fer del
portal Top.cat una eina conjunta de la Xarxa d’Arxius Històrics de CCOO
b) Participació en el comitè de redacció de la revista Historia, trabajo y sociedad
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c) Participació al II Congrés de "Workers of the world" en Dijon, maig de 2013. En
representació de la Red de Archivos Históricos de CCOO de España. Presentació
conjunta de ponència de José Babiano (Fundación 1º de Mayo), José Antonio
Pérez (Fundación José Unanue), Javier Tébar (Fundació Cipriano García)
VII. Participació institucional
a) Participació en el Consell Nacional d’Arxius de la Generalitat de Catalunya
b) Participació en el Consell de Participació del Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya
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Centre d’estudis i Recerca Sindicals (CERES)

Veure memòria adjunta
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Direcció d’Estudis jurídics i Observatori de la negociació
col·lectiva
I. Estudis jurídics
- Suport jurídic i d'assessorament a diverses estructures i àrees de responsabilitat
executiva de l'estructura sindical.
- Desenvolupament del projecte de Butlletí Jurídic Sindical mensual del CERES, projecte
que culmina en 2.014, i manté la seva periodicitat mensual ampliant progressivament
la seva difusió, tant en l'intern l'organització, com en els àmbits de projecció externa,
especialment, acadèmica i institucional.
- Elaboració de documents i circulars d'orientació jurídica sindical relacionada amb els
canvis legislatius constants que s'han produït en aquest període, en col · laboració amb
el GTJC, i dirigits a donar suport a l'activitat i acció sindical de l'organització.
- Assessorament i orientació jurídica sindical a diverses estructures sindicals, CONC,
federacions i empreses, respecte a processos de negociació col · lectiva en sentit ampli,
i en un àmbit material i temàtic molt plural.
- Participació representativa i en activitats de diverses xarxes de l'àmbit iuslaboralista:
Àrea iuslaboralista de la Universitat Autònoma de Barcelona, Fòrum de Relacions
Laborals d'ESADE, Espai iuslaboralista de la Universitat Pompeu Fabra, activitats a la
Facultat d'Economia i Empresarials de la Universitat de Barcelona, Facultat de Dret de
la Universitat de Barcelona, etc.

II. Acció Sindical i negociació col·lectiva
- Participació en les activitats del Plenari d'Acció Sindical de la CONC. i la conformació
de criteris jurídic sindicals de negociació col · lectiva i concertació.
- Suport específic a la secretaria de política internacional de la CONC, en trobades amb
delegacions estrangeres.
- Participació representativa i en activitats diverses del Consell de Relacions Laborals
de Catalunya.
- Participació en les diferents plataformes relacionades amb la problemàtica de la
racionalització d'horaris: ARA ÉS L'HORA, AROHE, Xarxa Nust l'Ajuntament de
Barcelona.
- Participació en les activitats de la Iniciativa del Col·legi d'Enginyers Industrials de
Catalunya vinculada a la regulació legal de la retribució als empleats per innovació
tecnològica o millora de processos.
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III. Dinamització de debats confederals de fons
- Desenvolupament del projecte sindical d'organització de l'Espai de Reflexió
Estratègica, que culminarà en 2.014 amb el primer debat estratègic relacionat amb les
reformes laborals i la seva significació respecte del Dret del Treball.

IV. Aspectes transversals
- Accions formatives diverses i d'actualització jurídica en col·laboració amb la secretaria
de formació sindical i / o diferents estructures sindicals (Barcelonès, Construcció,
Sanitat, Federació de Serveis a la Ciutadania, Monitors de Formació Sindical,
Conciliadores i Mediadors del Tribunal Laboral de Catalunya , etc.).
- Participació representativa i en activitats diverses del Consell Social de la Universitat
Autònoma de Barcelona (Plenari Consell, Comissió Acadèmica, Universitat i Societat,
Fundació UAB, Àrea de Responsabilitat Social.).
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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 ( 29-012013, 28-05-2013)

II. Realització d’ actuacions del Seminari
II.1. Jornades d’homenatge a Salvador Seguí en el 90è aniversari del seu assassinat.
En primer lloc, el dimecres 6 de març, es va retre un homenatge i una ofrena floral al
Noi del Sucre, amb la intervenció de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de
Catalunya. L’acte va tenir lloc a les 9,15, a l’antic carrer Cadena, actualment Rambla del
Raval, cantonada amb el carrer Sant
Rafael.
Posteriorment, el divendres 15 de
març, a les 11,30, a la sala 11-12-13
de CCOO de Catalunya, Via Laietana,
16, 1ª planta, s’organitzà una taula
rodona per debatre sobre el Dret a
decidir: el model de país que
volem, amb la participació de tres
persones de reconegut coneixement
sobre: sanitat, ensenyament i
pobresa:
Santiago
Marimon,
economista i membre del Centre
d’Anàlisi i Programes Sanitaris,
Josep M. Terricabras, catedràtic de
filosofia de la Universitat de Girona i
Pilar Malla, treballadora social. El
debat fou moderat per Jordi Presas,
coordinador del Seminari Salvador
Seguí. Es va convidar a participar a
la fila zero a entitats de la
Plataforma Prou retallades i als
grups polítics del Parlament de
Catalunya. En acabar, va tancar
l’acte Joan Carles Gallego.
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II.2. Realització de la 11ªJornada anual del Seminari Salvador Seguí de l’Onze de
Setembre: Dret a decidir.
A l’acte va comptar amb la
intervenció de Carles Viver i PiSunyer,
director de
l’Institut
d’Estudis
Autonòmics i
president del
Consell
Assessor per a
la Transició
Nacional i Joan Carles Gallego,
secretari general de CCOO de
Catalunya.

III. Altres activitats
III.1. Col·laboració a les VIII. Jornades de Normalització Lingüística de CCOO
Des del mes de novembre de 2013 fins al mes de maig
del 2014 es porta a terme diversos espais de reflexió,
tots ells emmarcats en les VIII Jornades de
Normalització Lingüística, convocades per les CCOO de
Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, que amb el
títol de “Viure en català sense cap retallada” volen
reflexionar sobre la llengua catalana sota la premissa que
normalitzar-ne el coneixement i l’ús és un dret de
ciutadania.
El primer
cicle de
debats va tenir lloc a Tarragona, el 5 de
novembre, amb la intervenció de
Miquel Àngel Pradilla: “Les llums i les
ombres de la normalitat lingüística. La
situació sociolingüística de la llengua
catalana”. El segon, el 14 de novembre,
a Girona, on Ignasi Vila va fer una
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conferència col·loqui titulada: “Nous
contextos per a la normalització del
català. Canvis demogràfics, socials i
culturals. Del bilingüisme al
plurilingüisme”.
L’últim d’aquests actes, es va celebrar

a Lleida, el 21 de novembre, amb
una taula rodona sobre “La
llengua: cohesió o confrontació”,
dirigida per Miquel Pueyo i en la
qual van intervenir Ramon Sistac,
Conxita Navarro i Montse
Baquero.
En el primer trimestre de 2014 les jornades s’han realitzat al País valencià i a les Illes.

III.2. Participació en el concert per la llibertat
CCOO de Catalunya va ser present al concert per la llibertat del mes de juny. El
sindicat va participà a la Fira d’Entitats
que va tenir lloc a l’exterior del Camp
Nou, mitjançant el Seminari Salvador
Seguí, amb un estand on s’informarà de
les activitats del Seminari, així com del
posicionament del sindicat en defensa
de la llengua catalana i també sobre el
dret a decidir dels ciutadans i les
ciutadanes de Catalunya, que va quedar
recollit en una resolució aprovada pel X
Congrés de CCOO de Catalunya. El
secretari general, Joan Carles Gallego,
representarà el sindicat a la tribuna de l'estadi.

12

III.3. Participació en la via Catalana: Dret a decidir, per una Catalunya social.
CCOO de Catalunya va participar en els actes de la Diada Nacional de Catalunya on,
juntament amb la Plataforma Prou retallades, va participar en la tradicional ofrena
floral davant el monument de Rafael Casanova i al ramal social de la Via Catalana, a
Barcelona.

III.4. Suport a la llengua catalana
a) Participació a l’Acte en suport dels docents illencs en vaga indefinida convocat per la
plataforma d'entitats Somescola, l’1 d’octubre, a l'Espai Mallorca i amb l'assistència de
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.
b) Difusió de la posició de CCOO de Catalunya sobre la resolució del TSJC en relació a
la utilització de la llengua castellana a l'ensenyament.
c) Difusió de la valoració de CCOO sobre la sentència del TSJC que obliga tot el grup a
rebre la classe en castellà si un alumne ho demana.
d) Difusió de la declaració en defensa de la llengua de CCOO del País Valencià, les Illes
Balears i Catalunya
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Espai de debat i reflexió: Els dilluns del Cipri
En el 2013, s’han realitzat 7 sessions de Els dilluns del Cipri, amb una assistència 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

I. Programació de les sessions

1. José M. Mena, ex fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va
aportar les seves reflexions amb la
conferència ‘La corrupció. La
democràcia amenaçada, el dilluns
18 de febrer se 2013.

2. Miguel Lorente, Professor de medicina legal de la Universitat de Granada i exdelegat
del Govern contra la violència de gènere tractà sobre Violència masclista i crisi
econòmica: obstacles per assolir la igualtat, en el marc del Dia Internacional de la
dona treballadora, el dilluns 11 de març de 2013.
3. José María Fernández Seijo, jutge mercantil de Barcelona, va debatre sobre “La Llei
hipotecària, història d’una injustícia”,el dilluns 8 d’abril de 2013.
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II. Realització de sessions de Memòria Històrica
4. Javier Tebar, Isidor Boix, José Luis López Bulla i Joan Carles Gallego, van intervenir
en una xerrada sobre Dret i Drets.
Els despatxos laboralistes: un
compromís amb la classe
treballadora, el dilluns 6 de maig,
en el marc dels actes organitzats
en motiu del tancament del
despatx Fina-Aviles.
5. Javier Tébar Hurtado, Director
Arxiu Històric de CCOO de
Catalunya, i Andreu Mayayo
Artal, catedràtic d’història de la
Universitat de Barcelona van dirigir el debat sobre la relació entre Política, poder
judicial i ordre públic durant els anys del franquisme, el dilluns 3 de juny de 2013.

III. Realització de sessions sobre la reforma de les pensions

6. Carles Campuzano, diputat CIU, Joan Coscubiela, diputat ICV-EUiA i Isabel López,
diputada PSC, van dirigir el debat: La reforma de les pensions a debat, que va moderà:
Cristina Faciaben, secretaria de socioeconomia de CCOO de Catalunya, 21 d’octubre
de 2013.

7. Luis Recuenco Vegas, professor del departament de Ciències Polítiques i Socials de
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i Armand Blanes Llorens, demògraf, del
Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, van abordar el
debat sota el títol “Reptes de futur del sistema públic de pensions”, des d’un punt de
vista acadèmic, el 18 de novembre de 2013.
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Premi “Ángel Rozas” a la recerca en ciències socials per
investigadors i investigadors novells
En el 2013 es va realitzar la Tercera convocatòria del Premi Àgel Rozas a la recerca en
ciències socials per investigadors i investigadores novells. Amb aquesta convocatòria
em mantingut els components del 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.
En aquesta ocasió es va convocar el premi el mes de juny del 2013. La difusió del Premi
es realitza a través del diferents departaments d’estudis de ciències socials de les
universitats catalanes. El termini de presentació dels treballs és el 30 de setembre de
2014.
S’ha treballat en la correcció del treball guanyador de la segona edició i resta pendent
la seva publicació i presentació al lliurament del Premi de la tercera convocatòria
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Premi “Aurora Gómez” a la lluita feminista en l’àmbit laboral
I. Preparació de la 4a edició del Premi
Es prepara la nova convocatòria amb el jurat, format per: Joana Agudo, Consellera del
Comitè Econòmic i Social Europeu, en representació de CCOO; Dolors Comas d’Argemir,
catedràtica d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Rovira i Virgili; Mercè Otero
Vidal, professora i assessora de coeducació i Teresa Torns, professora titular del
Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
És fixa un termini de presentació
candidatures abans del 30 d’abril de 2013.

de

Es realitza el disseny de la difusió del premi
consistent en l’edició de 200 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 quarta edició, es van presentar 11 candidatures al Premi.
Relació de les candidatures:
1. 8 de Marzo de 2013, día de la mujer trabajadora i 25N 2012
2. Parlem a les escoles: Dona treballadora
3. Revista de la Dona – 8 de març
4. Observatori IQ, dones, homes i vida quotidiana
5. No Oblidem – ELNA
6. Pla d’ Igualtat Chupa Chups SAU, Can Serra
7. Pla de Igualtat Barcelona Sales & Service Center Citicorp Customer Services S.
L. y Citioperaciones A.I.E
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8. Protocol per a la prevenció i l’abordatge en els casos que afectin a la dignitat i
la discriminació en el treball
9. Indicadors d’impacte del Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones
(2011-2015)
10. Observatori del sector de l’administració local
11. Pla de formació a tota la plantilla de l’empresa AUTOLIV KLES S.AU
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 quarta edició 2013 al Pla d'igualtat
d'Autoliv Kle, proposta presentada per Isabel Garcia Rodríguez.
De la candidatura presentada, el jurat va valorar aquest pla de formació adreçat al
conjunt de treballadors i treballadores de l’empresa, sorgit del consens entre la part
empresarial i la representació sindical amb la finalitat de sensibilitzar i fer veure als
companys que la igualtat entre homes i dones no només és cosa de “dones “ sinó que
afecta al conjunt de la societat i que per avançar cal el compromís del conjunt de la
societat.
II. Acte de Lliurament del Premi
L'acte de lliurament del Premi es va celebrar el dijous 12 de juny de 2013, a les 18
hores, a la sala d'actes de CCOO de Catalunya, a Barcelona. Com a reconeixement del
premi concedit es va atorgar l’escultura realitzada per a l’ocasió per Mercè Riba.
L’acte va constar de dues parts: d’una banda, el lliurament del Premi i, de l’altra el Cor
Sarabanda de la Garriga interpretà cançons d’autors de l’Amèrica Llatina del segle XX.
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Col·laboracions amb diferents organitzacions de CCOO de
Catalunya
I. Col·laboració amb activitats culturals
I.1. Presentació del llibre "Massius y Pressus" de l'il·lustrador Soro
El dijous 2 de maig, es va presentar el
llibre Massius y Pressus, obra de
l’il·lustrador Soro. El llibre conté una
recopilació de les vinyetes que Siscu
Soro va publicar a finals dels 60 i
principis dels 70 a la revista Triunfo. Ara,
amb l’acord entre Pol·len edicions i
Visualiza, el llibre es reedita amb
pròlegs de Manuel Vázquez Montalbán i
Santiago Alba Rico.

I.2. Acte de lliurament dels Premis de Poesia Martí i Pol i José M. Valverde Homenatge a Miquel Martí i Pol
Col·laboració en l’acte de lliurament dels Premis de Poesia en el marc de la setmana
cultural del 1 de maig
I. 3. Exposició de fotografies de Josep M. Pérez Molinos a L'Hospitalet de LLobregat
Sota el títol: “Del carrer al Parlament, 1976, 1990.
60 fotos originals del fons de la revista Treball” té
lloc una exposició de fotografies (Octubrenovembre)
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II. Preestrena de la pel·lícula 'Come, duerme, muere'
Amb El Foro por la Cultura de la Fundación 1º de Mayo varem
organitzar, en col·laboració amb Aquelarre, la preestrena el 23
d’octubre de la pel·lícula Come, duerme, muere, que
s'estrenava a Espanya, en sales comercials, dos dies després.
Nominada per Suècia a la millor pel·lícula en llengua no
anglesa als Oscar 2013

IV.. Presentació del llibre "Morire di non lavoro. La crisi nella percezione soggetiva",
d'Elena Marisol Brandolini
Presentació del llibre que l’autora introdueix un
punt de vista diferent sobre la crisi econòmica,
el de les persones que en resulten afectades, i
denuncia les polítiques de rigor de la Unió
Europea que asfixien les economies dels països
i empitjoren les condicions de vida dels
ciutadans, debilitant-ne la salut psicofísica i en
la que s’havia participat.
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Col·laboracions amb diferents entitats
I. Col·laboració amb AMESDE.
En el marc de col·laboració amb AMESDE s’han realitzat dues actuacions:
I.1. Cicle Memòria Històrica: SEAT, d'empresa model de la dictadura a referent de
lluita antifranquista
Realització el 19 de Febrer al Centre Cultural Blanquerna de Madrid , un debat amb el
títol: SEAT, de empresa modelo de la dictadura a referente de lucha antifranquista. En
aquesta sessió es presentarà i es debatrà al voltant del llibre La SEAT, empresa modelo
del Régimen, de Faustino Miguélez, doctor en història per la UAB, en el qual analitza
les característiques del conflicte laboral a la fàbrica SEAT i el paper dels seus
treballadors durant la lluita franquista. En el debat, també van intervenir: Carles
Vallejo, president del Memorial Democrático; treballadors i treballadores de SEAT;
Joan Coscubiela, diputat d'ICV-EUiA; i Pedro Crespo, tresorer d’AMESDE.
I.2. Presentació a Madrid de la revista 'Segle XX, Revista Catalana d'Història'
Presentació el 13 de juny, la Cátedra Memoria Histórica del Siglo
XX de la Universidad Complutense (UCM) i AMESDE de la revista
Segle XX, Revista Catalana d'Història.

II. Conveni de cessió d’una col·lecció d'objectes del moviment obrer dels anys 60, 70
i 80 al Museu d'Història de Catalunya
La cessió va ser formalitzada en un acte on han
participat el director del Museu d'Història de
Catalunya, Agustí Alcoberro, i el secretari
general de CCOO de Catalunya, Joan Carles
Gallego. Aquesta cessió es realitzà per garantir
la seva conservació, exposició i difusió,
considerant que formen part del patrimoni
col·lectiu de la ciutadania de Catalunya i de la
seva història nacional. Entre la col·lecció
d'objectes cedits, en trobem de molt
significatius, com un megàfon de mà, una maquina ciclostil, diferents banderes de
l'època, una maleta de viatge amb doble fons de l'històric sindicalista Àngel Rozas o
una urna de votació del sindicat vertical, entre d'altres.
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III. Participació en Acte d’homenatge a Santiago Carrillo
En reconeixement de la seva aportació històrica al
pensament polític de l'esquerra espanyola i europea, es
va organitzar el 12 d’abril un homenatge de Catalunya a
Santiago Carrillo. L’acte organitzat per la Comissió
Organitzadora Homenatge a Santia go Carrillo, amb el
suport de la Fundació Cipriano García - CCOO de
Catalunya i la Fundació Utopia - Joan N. García Nieto va
comptar amb la participació de diverses personalitats
polítiques
i
sindicals, com
José
Luis
Atienza, Marc
Carrillo,
Manolo
Gómez
Acosta, Cesc Castellana, Emilia Briones, Rosa
Berrio, Rosa García i Joan Carles Gallego, així
com la seva família

IV. Actes commemoració 75è aniversari de la Batalla de l'Ebre i de la Retirada de les
Brigades Internacionals
IV.1. Homenatge als combatents italians durant la Guerra Civil Espanyola
En el 75è Aniversari del Comiat de les Brigades
Internacionals , l’ 1 de juny, es va retre un homenatge
als antifeixistes que van lluitar contra el feixisme als
carrers de Parma i contra el franquisme a les terres
d’Espanya (1936-1939) amb la inauguració del
monument fet per l'escultora Ana Marín Gálvez, Jardí
de la Mediterrània del Cementiri de Montjuïc

IV.2. Exposició fotogràfica: Desde la Batalla del Ebro hasta la despedida de las
Brigadas Internacionales en Barcelona.
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En col·laboració amb ACIM, i en el marc de les activitats organitzades amb motiu de la
commemoració del 75è aniversari de la Batalla de l'Ebre i de la Retirada de les Brigades
Internacionals, es disposà en el mes d’octubre de l’exposició fotogràfica “Desde la
Batalla del Ebro hasta la despedida de las BI en Barcelona” i una conferència col·loqui
a càrrec del Dr. Serge Wolikov: “La despedida de las BI y su participación en la II Guerra
Mundial” el 26 d’octubre.

IV.3. Participació en l’acte d’Homenatge a les Brigades Internacionals.
La Fundació Cipriano García i CCOO de Catalunya
van 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 amb la
intervenció de Joan Carles Gallego, secretari
general de CCOO de Catalunya, entre d’altes
representants de partits i sindicats. Finalment
l’actuació del Quartet Brossa va tancar l’acte. (26
d’octubre 2013)

IV.4. Rebuda als Ciclistes Britànics del Club Clarion
El 25 d’octubre es va rebre un grup de ciclistes escocesos del Club Clarion que van
arribar a Barcelona, per participar en els actes d’homenatge a les Brigades
Internacionals en record de quatre socis que es van incorporar com combatents a la
guerra civil per lluita contra el feixisme.

V. Adhesió a la Querella Argentina contra els crims del franquisme
CCOO de Catalunya i la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya, van firmar
l’adhesió a la Querella Argentina 4591/10 contra els crims del franquisme endegada
per la jutgessa argentina María Servini de Cubría. Amb aquest suport manifestem la
impunitat de la que han gaudit els autors de delictes qualificats en la normativa
internacional com a crims contra la humanitat, i la situació de desemparament en la
qual es troben les víctimes del genocidi i els seus familiars, que no han rebut per part
de l’Estat espanyol cap tipus de reparació
VI. Acte de comiat de Joan Folch. Membre del grup de fundadors de CCOO de
Catalunya
El dia 23 d'octubre , va tenir lloc l'acte de comiat del company Joan
Folch que era conegut com el “nen” entre el grup de fundadors del
sindicat i ens va deixar al mes d’agost, a la seu de CCOO a Via
Laietana, 16, 1a planta, sales 11-12
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VII. Participació en la commemoració de l'aniversari de l'afusellament de Ferrer i
Guàrdia
CCOO i la Fundació Cipriano García participaren en
l'ofrena anual que commemora el 104è aniversari de
l'afusellament de qui va ser fundador de l'escola
moderna, Francesc Ferrer i Guàrdia. L'acte, amb la
intervenció del Joan-Francesc Pont, president de la
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia es fa l’ofrena al
monument per part dels representants de prop de 30
entitats de la societat civil (sindicats, organitzacions
juvenils, associacions de mestres, etc.), a més dels representants institucionals de
l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament d'Alella (vila natal de Ferrer i Guàrdia).

VIII. Participació en els Actes commemoratius del 40è aniversari de la mort de
Salvador Allende
La Fundació Cipriano García va participar en l’Acte
d’homenatge a Salvador Allende, l’Onze de
setembre a la Plaça que porta el seu nom al barri
del Carmel, organitzat amb motiu del 40è
aniversari de la seva mort pel Comitè Ciutadà per
l’Homenatge a Salvador Allende a Barcelona, amb
la participació de CCOO de Catalunya.

IX. Jornades 'Economia i política, les dues cares de la crisi'
Diverses entitats, vam organitzar les jornades 'Economia i política, les dues cares de la
crisi'. Les jornades tenen per objectiu fer un anàlisis propositiu i crític sobre la situació
de profunda crisi econòmica i política en la qual estem immersos i es desenvoluparan
en tres sessions. (27 de novembre, 3 i 11 de desembre), amb la participación de Miquel
Caminal, Joan Tugores, Josep Fontana, entre d’altres.

X. Signatura del Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Cipriano
Garcia – CCOO de Catalunya
La Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya van
signar un conveni de col·laboració entre totes dues institucions, en àmbits d’interès
comú, establint convenis específics quan s’escaigui.
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XI. Participació a la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC)
Participació en les reunions del Consell Assessor de la UPEC i en les
Jornades del 21013: “Repensar-ho tot, actuar junts, actuar juntes"
(3-5 de juliol)
IV

XII. Participació en mobilitzacions socials
XII.1. Manifestacions el 10 de març:Contra l'atur i la corrupció; ni privatitzacions ni
retallades
Crida a la participació el 10 de març a les manifestacions a diferents ciutats
de Catalunya, en el marc de la celebració del Consell d'Europa els dies 14 i
15 de març. Amb aquestes mobilitzacions, convocades a Europa per la CES
(Confederació Europea de Sindicats) i a l'Estat per la Cumbre Social.

XII.2. 28 d'abril, manifestació ciutadana contra les retallades i les privatitzacions
Amb el lema "Aturem els pressupostos antisocials. Totes juntes podem", el
diumenge 28 d'abril tindrà lloc una gran manifestació ciutadana a
Barcelona convocada per tot un seguit de plataformes unitàries sindicals i
d’entitats de l’àmbit de l’educació, la sanitat i la funció pública, també
moviments socials i assemblees de barri, en les que participa la Fundació.

XII.3. Participació a la plataforma "Prou Retallades
XII.3.1.Participació a l’ Assemblea de la plataforma "Prou Retallades" i d'altres
plataformes, col·lectius i moviments socials per coordinar les mobilitzacions de la
setmana del 8 al 11 de juny
XII.3.2.. Participació amb la Plataforma Prou Retallades a la jornada de
vaga al sector de l’educació en defensa de l'educació, la cultura i la
llengua catalana, i per la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el
dret a l'educació

XII.3.3. Participació a les mobilitzacions contra la reforma de les pensions i per uns
pressupostos socials (22, 23 i 24 de novembre)
XII.3.4. Participació a la mobilització de la marea roja: La cultura no és un luxe.
Concentració per un IVA cultural del 4% (4 de desembre)
XII.3.5. Participació a la protesta ciutadana contra els pressupostos antisocials davant
del Parlament de Catalunya (4 de desembre)
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