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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014

Arxiu Històric de CCOO de Catalunya
I. Actuacions arxivístiques
I.1. Desenvolupament de la quinta i darrera fase acordada amb el patrocinador
del projecte Scriptorium Digital
a) Continuació treballs de descripció de fons personals (programa ICA-atom)
b) Finalització de treballs de digitalització de la col·lecció de premsa
c) Obrir a consulta pública on-line del catàleg de les col·leccions de cartellisme
(Kobli)
d) Obrir a consulta pública on-line de les col·leccions de premsa (Kobli)
e) Obrir a consulta pública on-line les col·leccions de fons orals de l’AHCO.
f) Obrir a consulta pública on-line les descripcions de fons i col·leccions (ICAatom)
I.2. Desenvolupament i continuació de la producció de la col·lecció Biografies
Obreres
a) Realització de 50-55 entrevistes audiovisuals pel 2014 (part d’elles per utilitzar
amb l’exposició del 50è aniversari de CCOO de Catalunya)
b) Descripció normalitzada de les fonts produïdes
c) Autoedició de les entrevistes enregistrades de fragments com a recursos per la
col·lecció Biografies Obreres, produïda per l’AHCO.
I.3. Actualització del Diccionari Biogràfic de CCOO de Catalunya
Incorporació de les darreres biografies elaborades dins dels recursos on-line de
l’AHCO
I.4. Catalogació bibliogràfica
a) Recepció de fons personals
b) Catalogació de nous títols incorporats a la Biblioteca auxiliar de l’AHCO
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I.5. Recollida de fons personals i de seccions sindicals i comitès d’empresa
El 7 de maig està previst recollir el fons de documentació del Sindicat
d’Ensenyament de Girona
I.6. Atenció als usuaris
I.7. Curs presencial de Gestió de documents i arxius a les organitzacions
organitzat per CCOO de Catalunya pel seu personal assalariat.
Col·laboració, juntament amb la Fundació Paco Puerto, en l’organització duta a
terme per Unitat de Serveis Centrals (USC) de CCOO de Catalunya del curs
presencial de Gestió de documents i arxius a les organitzacions, que serà impartit
pel Coordinador de la titulació del Màster en Arxivística i Gestió de Documents de
l’ESAGED de la Universitat Autònoma de Barcelona.

II. Projectes de recerca pròpia
II.1. Col·lecció “Materials d’Història de l’Arxiu”
II.1.1. Finalització de la redacció i edició del llibre de Nadia Varo
Las militantes ante el espejo. Clase y género en las CC.OO. del área
de Barcelona (1964-1978)
a) Correcció i revisió
b) Edició per part de l’editorial Germania, dins de la col·lecció
“Materials d’Història de l’Arxiu” número 5.
II.2. Projecte “Arguments per la nostra història”
Presentació del projecte proposat per Josep Maria Carbó, treballat al llarg de 2013,
per tal de seleccionar arguments de la col·lecció Biografies Obreres per oferir-les a
la SGAE o bé a autors i creadors de ficció, en el marc de l’Escola Sindical d’Estiu
2014.
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III.

Difusió, presència pública i institucional

III.1. Nova presentació del llibre Un d’entre tants. Memòries d’un home amb sort,
de Lluís Martí Bielsa
El director de l’AHCO presenta el llibre Un d’entre tants. Memòries d’un home amb
sort, de Lluís Martí Bielsa, a Esplugues de Llobregat, organitza pel Grup d’Estudis
d’Esplugues. 6 de febrer de 2014.
III.2. La Barcelona grisa, obscura i trista dels anys cinquanta
Javier Tébar, com historiador i director de l'Arxiu Històric de CCOO de
Catalunya participa en l'edició de BCNegra 2014 sobre novel·la negra
de Barcelona, el 3 de febrer de 2014.

III.3. II Simposi Internacional i Jornades d'Història Contemporània
Participació com invitat per ponència d’inaguració el director de l’AHCO en 'El
col·lapse de les dictadures: ruptures i continuïtats') Del 8 a l'11 d'abril del 2014,
Campus d'Història de la Universitat de São Luís, de Maranhão (Brasil)

III.4. Entrevista al programa de RAC1
Emesa l’1 de maig de 2014, sobre crònica del pistolerisme a Barcelona: la
commemoració d’un drama (http://rac1.org/elmon/blog/cronica-negra-01-05-14/)

III.5. Participació en cicle conferències organitzades per Paul Preston en el
Catalan Observatory de la London School of Economics and Political Science
El 15 de maig de 2014, el director de l’AHCO i
el historiador José Fernando Mota (CEFIDUAB) faran la conferència: Falangistas,
policías, militares y agentes secretos en la
Barcelona
de
posguerra
(1939-1945)
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/res
earch/catalanObservatory/events.aspx
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III.6. Participació a la conferència A Transformação das Relações Laborais e o
Memorando de Entendimento, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-UNL ISCTE-IUL - CES-Lisboa, dies 21, 22 e 23 de maig de 2014.
El director de l’AHCO ha estat invitat a fer una
ponència el dia 22 de maig a la taula rodona “El
món del treball a l’Europa del Sud”.
http://www.conferenciarelacoeslaborais2014.blog
spot.pt/

IV. Participació institucional
IV.1. Participació en el Consell Nacional d’Arxius de la Generalitat de Catalunya
IV.2. Participació en el Consell de Participació del Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya

V. Participació en projectes amb d’altres entitats i institucions, i
persones
V.1. SEGLE XX, revista catalana d’història
Preparació i edició del número 7 de SEGLE XX, revista
catalana d’història, en pas al format electrònic i
multilingüe realitzada conjuntament per la Fundació
Cipriano García de CCOO de Catalunya i la Universitat de
Barcelona, com a revista científica de la UB (Rcub)
http://revistes.ub.edu/index.php/segleXX
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
V.2. Xarxa d’Arxius Històrics de CCOO (RACO)
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
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V.3. Participació en el
sociedad

comitè de redacció de la revista Historia, trabajo y

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
V.4. Participació al Consejo Asesor de la Cátedra de Memoria Histórica de la
Universidad Complutense de Madrid.
Aquest consell s’ha posat en marxa a partir de gener de 2014. En ell participa Javier
Tébar en qualitat de director de l’AHCO
V.5. Participació en el Consell Assessor de la International Association on Strikes
and Social Conflicts online journal "Workers of the world"
Treball via on-line en propostes pels continguts dels números. Participa Javier
Tébar en representació de la Red de Archivos Históricos de CC.OO. de España.
V.6. Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) de la
UAB
Col·laboracions puntuals sobre presentacions i difusió d’activitats científiques, en
particular la organització del proper Congrés Vagues i conflictes al Segle XX, previst
de realitzar a Barcelona el juny de 2915.
V.7. Grup universitari Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània
(ISOCAC)
Signatura de Conveni Marc de Col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, a
través del seu grup de recerca consolidat ISOCAC.
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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
- 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.
- Suport Sindical i jurídic en processos de concertació general, especialment l'Acord
Interprofessional de Catalunya.
- Elaboració del 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.
- Representació al Consell Social de la Universitat Autònoma de Catalunya, i diverses
de les seves comissions específiques.
- 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.
- Participació com a ponent en diversos cicles de màsters universitaris, i en activitats
de formació i reciclatge del Col·legi d'Advocats.
- Accions Formatives diverses i d'actualització jurídica en col·laboració amb la
secretaria de formació sindical i / o diferents estructures sindicals (Barcelonès,
Federació de Serveis a la Ciutadania, Monitors de Formació Sindical, Conciliadors i
Mediadors del Tribunal Laboral de Catalunya, reciclatge de la xarxa d'assessorament
sindical, Acció Jove, etc.).
- 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.
- Preparació i organització dels cicles "Formació per a l'Acció" sobre temes diversos
d'actualitat connectats amb les necessitats de la secretària d'Acció Sindical.
- Participació Representativa i en activitats diverses del Consell de Relacions Laborals
de Catalunya.
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- 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.
- 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, i un segon
relacionat amb les estratègies de negociació col·lectiva en el context actual.
- Dinamització de la comissió elaboradora del Codi Ètic de CCOO de Catalunya.
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50 Aniversari de CCOO de Catalunya
L’activitat de la Fundació Cipriano García ha estat centrada en la col·laboració en
l’organització del 50 Aniversari de CCOO de Catalunya, que com a tasca prioritària
durant tot l’any, ha condicionat el pla de treball de la Fundació. Els actes del 50
Aniversari de CCOO s’iniciaren el 20 de Novembre 2014 i no finalitzaran fins el
novembre d’aquest any. Un cop hagi finalitzat les diferents activitats realitzades al
voltant del 50 Aniversari es presentarà un balanç complet.
(S’adjunta memòria presentada a les administracions)
I. Participació en la Comissió Organitzadora del 50 Aniversari
I.1. Participació en el disseny i realització de la celebració del 50 Aniversari de
CCOO de Catalunya en la comissió organitzadora en el desenvolupament dels actes
centrals del 20 N:
- Constitució comissió cinquantenari
- Espai de memòria a l’església de Sant Medir
- Inauguració exposició
- Acte Institucional
I.2. Acte de Reconeixement a la militància de CCOO de Catalunya sota la dictadura:
“El moviment de les Comissions Obreres: el desafiament obrer a la dictadura
(1964- 1977)”
Entre les activitats de celebració del 50è aniversari es va fer un reconeixement a
tots els homes i les dones que, en plena dictadura, van lluitar per la millora de les
condicions de treball i de vida de les persones treballadores, al mateix temps que
per la llibertat i la democràcia, l’11 de desembre del 2014
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I.3. Col·laboració en els diferents actes descentralitzats: Girona, Cornellà,
Tarragona, Vallès Oriental, Federació d’Indústria...

II. Comissariat i producció de l’exposició del 50è aniversari de CCOO
II.1- Comissariat de l’exposició: Recerca documentació, elaboració discurs
expositiu, disseny expositiu, seguiment de la producció i de la realització de
l’exposició.
II.2. Presentació de l'exposició CCOO: "50 anys d'història de Catalunya 1964-2014",
al CosmoCaixa
Dins dels actes de presentació del Programa d’Activitats Escolars del CosmoCaixa
per al curs 2014-2015, va tenir lloc, el 30 de juny la presentació de l’exposició
"CCOO: 50 anys d’història de Catalunya 1964-2014". La jornada està adreçada i
oberta a tot el professorat, en col.laboració amb la Federació d’Educació de CCOO.
II.3. Inici de les sessions de l’Speakers’Corner

En el marc de la commemoració del 50è aniversari de CCOO de Catalunya,
"Speakers' Corner", un espai de debat habilitat dins l’exposició CCOO 50 anys
d’història de Catalunya (1964-2014) , amb la voluntat de debatre amb arguments i
idees sobre el passat el present i el futur del sindicalisme.
La primera sessió va comptar amb la participació de Guy Standing, professor de la
School of Oriental and African Studies (SOAS) de la Universitat de Londres, que
presentà el seu darrer llibre "Precariado. Una carta de derechos", traduït al castellà
aquest any per l'editorial Capitan Swing. Va ser presentat pe rRamon Alos Moner,
del grup de recerca QUIT de la UAB
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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 (14-012014 i 10/07/2014)

II. Realització d’ actuacions del Seminari
II.1. Jornades d’homenatge a Salvador Seguí en el 91è aniversari del seu assassinat.
Les jornades d’homenatge a Salvador Seguí es van desenvolupar en dos dies.
En primer lloc, el dilluns 10 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 dilluns 31 de març març, a les 17,30 a la sala d’actes de CCOO de
Catalunya, Via Laietana, 16, 1ª planta, Grahame Smith, Secretari general de l’Scottish
Trades Union Congres (STUC), va realitzarà una conferència sota el títol “L’Escòcia
justa” coincidint amb el debat que allà s’estava realitzant amb motiu del referendum
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sobre la independència d’Escòcia i traslladant les propostes que el sindicalisme posava
sobre la taula.

II.2. Realització de la 12ªJornada anual del Seminari Salvador Seguí de l’Onze de
Setembre: Catalunya un país on viure i treballar amb drets.
L’acte va comptar amb les intervencions de Jordi Presas, coordinador del Seminari
Salvador Seguí; de Marina Subirats, catedràtica emèrita de Sociologia de la UAB, i de
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya. Ho ha presentat la
secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura de CCOO de Catalunya, Montse
Delgado.
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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 van portar 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.
En el primer trimestre de 2014 les jornades s’han realitzat al
País valencià i a les Illes.
La primera de les conferències al País Valencià va tenir lloc a Castelló, el 30 de gener a
la Universitat Jaume I, va tenir lloc l’acte inaugural i les conferencies sobre “Els usos
lingüístics a les universitats públiques valencianes” i “La situació sociolingüística del
català als territoris de parla catalana”. El segon acte d’aquestes Jornades va tenir lloc a
Alacant, el 20 de febrer, a la Universitat d’Alacant. El tema tractat fou l’educació
multilingüe. Per tancar el cicle, es celebrà a València, el 27 febrer, a l’Octubre Centre
de Cultura Contemporània, una taula rodona titulada “Mobilització social i defensa de
la llengua.
A les Illes, es va dur a terme una Jornada formativa sobre normalització (i normalitat)
lingüística a les Illes Balears, realitzada els dies 21 i 22 de març, al Teatre de CCOO de
Palma, amb una conferència en la qual es compararà el tractament de la llengua als
sistemes educatius del País Valencià i de Catalunya.
III.2. Participació campanya pel dret a decidir
Col·laboració en l’acte realitzat el 24
de març al Centre Cívic El Sortidor "El
món del treball pel dret a
decidir", organitzat per Òmnium
Cultural, UGT de Catalunya i CCOO de
Catalunya.
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III.4. Suport a la llengua catalana
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

III. 5. Signatura d’acord de col·laboració pel dret a decidir i la Catalunya social entre
CCOO de Catalunya i l'Assemblea Nacional
Catalana
Col.laboració a través del Seminari Salvador
Seguí en l’acord signat.

III.6. Participació en les accions pel dret a decidir de l’11 de SetembreLes entitats de
la campanya Per una Catalunya Social participaran a les accions pel dret a decidir de
l'11 de Setembre

Participació amb les entitats de la CampanyaPer una Catalunya Social ,a les
mobilitzacions a favor del dret a decidir i de la convocatòria de la consulta ciutadana
del 9-N, fent visible la presencia com a bloc aformant part de la V realitzada a
Barcelona.
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Espai de debat i reflexió: Els dilluns del Cipri
En el 2014, s’han realitzat 3 sessions de Els dilluns del Cipri, enmarcades en el cicle
“Catalunya, un país per viure i treballar amb drets”, amb una assistència de entre 80 i
150 persones, debatent sobre el model de país que volem. 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. Rafael Ribó, sindic de greuges de Catalunya va aportar les seves reflesxions amb la
conferencia: Els drets socials a la nostra societat actual: una visió des del Síndic. Els
Dilluns del Cipri, el dilluns 24 de febrer de 2014
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2. El president del Consell de Treball Econòmic i Social, Josep Maria Rañé i el secretari
general de CCOO de Catalunya Joan Carles Gallego tractaren sobre: 'El marc català de
relacions sociolaborals', el dilluns, 17 de març de 2014.

3. En la darrera sessió del cicle, el dilluns 28 d’abril vam tractar dels serveis públics:
“Defensem el que és públic” a càrrec de Vicenç Navarro, catedràtic de ciències
polítiques i polítiques publiques de la UPF i de la secretaria general de la Federació
d’Educació de CCOO, Montse Ros,.
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Premi “Ángel Rozas” a la recerca en ciències socials per
investigadors i investigadors novells
El juny del 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, el catedràtic emèrit
de Ciències Polítiques de la UAB, Josep M. Vallès i la professora d'Hisenda Pública de la
UB, Maite Vilalta. El termini de presentació dels treballs era el 30 de setembre de
2014.
En aquesta ocasió es van
presentar 9 treballs. A causa dels
actes organitzats al llarg del mes
de novembre per commemorar el
50è aniversari de la fundació de
CCOO de Catalunya, la Fundació
Cipriano García varem
haver
d’ajornar el veredicte del Premi
Ángel Rozas, fins el mes de gener.
El veredicte del jurat va donar el
premi al treball: "Digue'm amb
qui vas i et diré com participes:
l'impacte de les xarxes personals
sobre la participació associativa
de la població immigrada", de
Mireia Bolibar Planas.
Es
tracta
d’una
recerca
sociològica que té com a objectiu
general
aprofundir
en
el
coneixement dels mecanismes
que intervenen en el procés
d’integració social de la població
immigrada a Catalunya. La recerca
analitza específicament el vincle
entre les xarxes socials i la participació associativa per tal de conèixer les dinàmiques
relacionals d’inclusió i d’exclusió social que operen en el camp de la participació social i
política. La recerca identifica i analitza, en primer lloc, com són les xarxes socials de la
població immigrada i, en segon lloc, estudia el paper de les xarxes en la definició de la
forma en què aquests actors participen en el món associatiu.
La publicació del premi serà en el 2015 en la presentació de la quarta 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 de candidatures el
15 d’abril de 2014.
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 realitza en el marc dels actes
del 8 de març que organitza la secretaria de la dona
de CCOO de Catalunya i a 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.
En la cinquena edició del Premi, es van presentar 14 candidatures:
propoposaven persones, 2 proposaven entitats i 6 accions concrets.

6 d’elles

El jurat acordà per unanimitat
atorgar el Premi Aurora Gómez, a
la lluita feminista en l’àmbit
laboral en la seva cinquena edició
2014 a la proposta d’una acció: La
fuerza de una imagen. Una
iniciativa de la Secció Sindical de
CCOO de Siemens.
El projecte consisteix en la
realització d’un parell de sessions
fotogràfiques a les instal·lacions,
tant a les oficines com a la
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fàbrica, amb l'objectiu de fer visibles la tasca i l'esforç que duen a terme les dones de
Siemens als seus llocs de treball. Aquesta iniciativa culmina amb la creació d’un blog on
es van situant totes les accions que vinculen el projecte.
En la seva valoració el jurat va considerar que aquesta iniciativa impulsada sense cap
norma ni obligació de ser duta a terme era una acció col·lectiva que permet fer visible
el treball de les dones en empreses masculinitzades, posant en valor el treball a
l’empresa i l’orgull amb què realitzen la seva feina. També es va valorar que aprofités
les noves xarxes de comunicació per estendre el missatge.

II. Acte de Lliurament del Premi
L’acte de Com a reconeixement del premi concedit es va atorgar l’escultura realitzada
per a l’ocasió per Mercè Riba.
Marcela Luciana Polo Pena, de la Secció
Sindical de CCOO de Siemens, va rebre
el guardó en nom de totes les persones
participants en el projecte i va fer un
breu parlament en el qual va agrair
aquest reconeixement així com la
col·laboració de totes les persones que
han participat en el projecte i
especialment els fotògrafs Víctor Escuin
i Saskia Moreno que van implicar-se amb voluntat de fer visible el treball de les dones.
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Col·laboracions amb diferents organitzacions de CCOO de
Catalunya
I. Col·laboració amb activitats culturals
I.1. Converses amb Alicia Giménez Bartlett
Col.laboració en el marc dels actes del 8 de
Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora
amb la Secretaria de la Dona i Cohesió Social de
CCOO de Catalunya d’unes Converses amb
l’escriptora Alicia Giménez Bartlett

I.2. Exposició: "República, memòria històrica, valors de futur"
Col·laboració en l’exposició "República, memòria històrica, valors de futur", que pretén
donar continuïtat a la tasca divulgadora dels valors republicans, a Sant Adrià del Besòs,
en el mes d’abril organitzat per la Secretaria de Política Territorial i del Barcelonès de
CCOO de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs.

I. 3. Exposició: 'La lluita per l'oportunitat de viure'
En el marc de la Setmana Cultural del 1
de Maig i organitzat per la Secretaria de
la Dona de la Federació de Sanitat,
col·laboració amb l’Exposició "La lluita
per l'oportunitat de viure" del Memorial
Democràtic, inaugurada el 24 d’abril al
vestíbul de la seu nacional de CCOO de
Catalunya

I.4. 16a Mostra de Cuines Obreres a Barcelona
Col.laboració en la celebració de la 16a Mostra de Cuines Obreres, organtizades pel
Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya i el Centre de Formació de Persones Adultes
Manuel Sacristán en el marc de la Setmana Cultural del 1 de Maig.
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I.5. Ruta per la Barcelona de Pepe Carvalho
En el marc de la Setmana cultural dedicada a
Manuel Vazquez Montalban es col·labora en la
organització d’una ruta per la Barcelona de
Pepe Carvalho. Per aix`vam comptar amb la
col.laboració de la LLibreria Negra i Criminal

I.6. 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.7. Exposició: Caricatocràcia, visions caricaturitzades de la política actual
Col.laboració en l’exposició que va tenir lloc en el
marc de la Setmana Cultural del P de maig a a la seu
nacional de CCOO de Catalunya "Caricatocràcia,
visions caricaturitzades de la política actual". L'acte
inaugural sva tenir lloc el 20 de maig, a amb la
participació de membres de l’Associació Espanyola de
Caricaturistes amb unes xerrades i un taller pràctic on
ens ensenyaran les tècniques de la caricatura i es
faran caricatures en directe.
Col·laboren en l'organització de l'acte la Secretaria de
Formació Sindical, Estudis i Cultura de CCOO de
Catalunya, el Foro por la cultura, de la Fundación 1 de
Mayo de CCOO, i l’Associació Espanyola de
Caricaturistes.

II. Curs d'història del moviment obrer

Acció Jove de CCOO de Catalunya organitzà un Curs d’història del moviment obrer, el s
26 de juny de 2014, amb la col·laboració de la Fundació Cipriano García - CCOO de
Catalunya. Impartiren el curs Juanjo Romero Marín, J.M. Tapia, Juan Manuel Rúa, Rosa
Sans, Jordi Mir Garcia, Andrés Querol i Javi Anta.
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III. Presentació del llibre de Leopoldo Espuny: 'Viejo tango en Carnaval'
Pesentació del llibre de Leopoldo
Espuny: Viejo
tango
en
Carnaval, editat per El Viejo
Topo. Es tracta d’una incursió en
la memòria històrica des del
territori de la ficció, que respon
fidelment als esdeveniments
viscuts per l’autor. Van intervenir
en l’acte Miguel Riera, editor;
Jose Maria Mena, exfiscal en cap
del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya; Enric Leira,
advocat, i Leopoldo Espuny,
autor del llibre. Amb la clausura
de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.

III. Presentació del llibre 'La aventura comunista de Jorge Semprun', de Felipe Nieto

En el marc de la Setmana Cultural del
Primer de Maig, CCOO de Catalunya
presenta el llibre de Felipe Nieto: La
aventura comunista de Jorge Semprun.
Exilio, clandestinidad y ruptura en
col·laboració amb Tusquets Editors.
Intervindran en l'acte de presentació
Jordi Gràcia, Pere Portabella i Raimon.

IV. 'El Espiritu del 45' de Ken Loach, cinema a CCOO
En el marc de la Setmana Cultural del Primer de Maig,
s’organitza l’exhibició de la pel·lícula de Ken Loach, El Espiritu
del 45 a la sala d'actes de CCOO de Catalunya amb posterior
col·loqui.
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V. Conferència: 'Noves realitats polítiques i socials a Llatinoamèrica'
Organització el 27 de maig, a la sala d'actes de
la seu nacional de CCOO de Catalunya de la
conferència de Víctor Ríos, historiador i
investigador del Centre d’Estudis sobre els
Moviments Socials "Noves realitats polítiques i
socials a Llatinoamèrica". Amb la participación
de Ricard Ballera i Joan Carles Gallego.

VI. Presentació d’ Alguien dice tu nombre de Luis García
Luis García Montero presentà el seu nou llibre Alguien
dice tu nombre a CCOO el proper 18 de juny a les 18
hores a la sala d'actes de la seu central.

VII. Primeres jornades sobre Economia i Sindicalisme. Propostes davant la Crisi

El dimarts, 2 de desembre
de 2014 van tenir lloc
les Primeres
Jornades
d'Economia i Sindicalisme.
Propostes
davant
la
Crisi, organitzades per la
Fundació Cipriano García,
amb la col·laboració de la
Fundación Primero de Mayo.
Es van organitzar dues taules rodones. A la primera, hi participaran Agustí
Colom, professor de teoria econòmica de la UB, i Albert Recio, professor d'economia
aplicada de la UAB, i serà sobre Crisi econòmica i ruptura del consens social. La segona
parlarà de Propostes per a la modernització econòmica i social, amb Carlos Sánchez,
economista de la Plataforma per la Banca pública, i Bruno Estrada, director d'Estudis
de la Fundación 1º de Mayo.
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Col·laboracions amb diferents entitats
I. Actes commemoració 76è Aniversari del Comiat de les Brigades Internacionals
El 25 d’octubre de 2014es retrà un homenatge a les Brigades
Internacionals en el 76è aniversari del seu comiat de la ciutat.
L'acte va tenir lloc a Barcelona, a la boca nord del túnel de la
Rovira, rambla del Carme, amb la intervenció de la
historiadora Paola Lo Cascio i amb actuacions musicals.

II. Lliurament de denúncies a la Querella Argentina contra els crims del franquisme
A finals del 2013, CCOO de Catalunya i
la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de
Catalunya van firmar una adhesió a la
Querella Argentina 4591/10 “Contra
els crims del franquisme” endegada
per la jutgessa argentina María Servini
de Cubría.
Dimarts, 17 de juny, CCOO de
Catalunya lliurà al Consolat argentí de
Barcelona 25 testimonis-denúncies
perquè siguin incorporats a la Querella
4591/10 contra els crims del franquisme, portada a terme per la jutgessa argentina
María Servini de Cubría.
Joan Carles Gallego, secretari general del sindicat, acompanyarà a tres testimonis:
Josep Maria Rodríguez Rovira, Gabriel García Ruiz i Montse Benito Piedrafita, en nom
de tots els denunciants.

III. Participació en la commemoració de l'aniversari de l'afusellament de Ferrer i
Guàrdia
CCOO i la Fundació Cipriano García participaren en l'ofrena
floral anual que commemora el 105è aniversari de
l'afusellament de qui va ser fundador de l'escola moderna,
Francesc Ferrer i Guàrdia. L'acte, amb la intervenció del JoanFrancesc 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).
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IV. Participació a la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC)
IV.1. Participació en les reunions del Consell Assessor
de la UPEC i en les Jornades de la desena edició de la
UPEC: "Debatre les idees, transformar el món" ( 2, 3 i 4
de juliol, a la Sala de les Brigades Internacionals de la
UGT de Catalunya.

IV.2. Presentació del llibre Trabajo y ciudadanía en la Europa
contemporánea. El sindicalismo y la construcción de los derechos
en el marc ó de la UPEC, va tenir lloc la seva presentació amb la
intervenció de José Babinao i Rosa Sans.
IV

V. Participació en mobilitzacions socials
V.1. Manifestació del #6ABRIL Per una #CatalunyaSocial
En el marc de les mobilitzacions europees en defensa dels drets socials
que tindran lloc a principis d'abril, La Fundació Cipriano García .CCOO de
Catalunya dóna suport a la campanya Per una #CatalunyaSocial que van
impulsar diferents sindicats i entitats.
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