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PLA DE TREBALL  2010 
 

 
A) ARXIU HISTÒRIC 
 

I. Actuacions arxivístiques 
 
I.1. Projecte Scriptorium digital en el marc del conveni amb Obra Social de La Caixa 
i Generalitat de Catalunya 2009-2013. 
 
I.2. Lliurament del Projecte d’arxivística de 2010 (avaluació i tria, descripció de fons 
i catalogació) subvenció en convocatòria pública de la Subdirecció General d’Arxius. 
DG Patrimoni Cultural. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 
 
I.3. Preparació de la petició de inclusió en el Sistema d’Arxius de Catalunya. 
 
I.4. Assessorament per implantació de sistema integral de gestió documental de 
FITEQA [vinculat amb propostes pel SIS de CCOO de Catalunya, iniciat al darrer 
trimestre de 2009] 2010. 
 
I.5. Intercanvi bibliotecari amb la Biblioteca de la Facultat de Lletres de la UAB i 
amb la biblioteca del Pavelló de la República de la UB 

 
II. Projectes de recerca pròpia 
 
II.1. Lliurament segona part del projecte El Tribunal de Orden Público i la repressió 
política sota la dictadura franquista a Catalunya  (1963-1977). Institucions, actors i 
dinàmiques polítiques  
 
II.2. Edició i presentació pública de la col·lecció “Materials d’Història de l’Arxiu”, 
núm. 1. José Fernando Mota, Mis manos mi capital. Els treballadors de la 
construcció, les CCOO i l’organització de la protesta a la Gran Barcelona (1958-
1978). 
 
II.3. Reedició ampliada de Biografia de Cipri i selecció d’escrits. 2010  
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III. Difusió, presència pública i institucional 
 
III.1. Com a resultat del Seminari “El moviment obrer a la gran ciutat. De 
mobilització sociopolítica a la crisi econòmica, 1960-1980” 

 
III.1.1. Publicació per “El Viejo Topo”. Lliurar el juny materials i sortiria abans de 
finals de 2010.  
 
III.1.2. Presentació pública del llibre amb participació d’editorial 

 
III.2. Elaboració de proposta per integrar-se en el Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) per sondejar interès i possibilitats per formar 
part del Catàleg Col·lectiu de Biblioteques de Catalunya. 

 
IV. Participació en projectes amb d’altres entitats i institucions 
 
IV.1. Xarxa d’Arxius Històrics de CCOO (RACO) 
 
 IV.1.1. Reunió anual de la RACO 
 

IV.1.2. Presentació pública del llibre d’Antonio González Quinta, Políticas 
archivísticas para la defensa de los derechos humanos. RACO. Santiago de 
Compostela, 2009. 
 
IV.1.3. Reunió anual del comitè de redacció de la revista “Historia del Trabajo” 
que posarà en marxa la Fundación 1º de Mayo. 

 
IV.2. Participació institucional en el Memorial Democràtic de Catalunya 
 

IV.2.1. Assistència a la convocatòria del Consell de Participació del Memorial 
Democràtic. 

 
IV.2.1. Acte de commemoració al voltant del “Procés 1001”, amb col·laboració 
de Memorial Democràtic de Catalunya. Format: una taula rodona amb 
projecció d’imatges. 
 

IV.3. Participació institucional en el Consell Nacional d’Arxius de Catalunya  
 
IV.3.1. Assistència a la convocatòria del CNAC. 

 
IV.4. Participació amb un capítol (“El despacho de Fina y Avilés: “romper la norma”. 
Compromiso profesional y lucha ideológica”, títol provisional) en el llibre Rubén 
Vega i José Gómez Alén, Homenaje a los abogados laboralistas. Fundació Abogados 
de Atocha – Vicepresidencia del Gobierno de España – Universidad de Oviedo. 
 
IV.5.  Definició, objectius i calendari  per l’organització del VIII Encuentro de 
investigadores del Franquismo. FCG i CEFID de la UAB, Barcelona novembre 2013. 

http://www.cbuc.cat/
http://www.cbuc.cat/
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[2010-2013] Gener-febrer de 2010 reunió amb CEFID, que es farà càrrec del 
finançament. 
 

V. SEGLE XX, revista catalana d’història 
 

Preparació i edició del número 3 (2010) i disseny de continguts del número 4 
(2011) de SEGLE XX, revista catalana d’història 

 
VI.  Participació en els actes del 50è aniversari de CCOO de Catalunya 

 

Propostes inicials, definicions d’objectius, vies de finançament i calendari en 
l’organització de la part històrica del 50è aniversari de CCOO de Catalunya. 2010-
2014.  

Pensar en recerques a 4 nivells:  
a) Territorials  
c) Sectorials  
c) Biogràfiques  
d) Monogràfiques.  

Plantejar l’objectiu de concloure amb 10 treballs a partir de formar equips, per 
publicació però també per:  
a) recollir més documentació (imatges especialment i objectes)  

b) homenatge i política de commemoració. 
 

 
B) Seminari Salvador Seguí 
 

I. Dinamització del grup de treball i del Consell Assessor  
 
I.1. Manteniment de les reunions periòdiques del grup de treball, amb ordre del dia i 
distribució de tasques als seus membres. 
 
I.2. Convocatòria al Consell Assessor. Seguiment de la participació dels seus membres. 
  

II. Ampliació i millora mecanismes participació 
 
II.1. Modificació de la consulta.  
 
II.2. Reforçament de la informació en sectors concrets sobre els mecanismes de 
participació 
 
II.3. Adequar les eines informàtiques per facilitar la participació 
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III. Presentació pública  dels debats 
 
 III.1.  Document : “L’ús social de la llengua catalana en el món del treball”. Presentació 
a la direcció del sindicat i difusió externa del document. Presentació a:  

 - Entitats llengua 
 - Partits Polítics 
 -  Comarques 
 

III.2. Document: “Mercat, globalització i nació”. Debat al seminari. Debat a la afiliació. 
Presentació a la direcció del sindicat. Presentació pública 

 
IV. Realització Jornada anual del Seminari  de l’Onze de Setembre 
Preparació de la Jornada anual del Seminari Salvador Seguí pel voltant de la diada 
nacional de Catalunya. 
 
 

C) Espai de debat i reflexió: Els dilluns del Cipri 
 

I. Programació de les sessions 
 
I.1. Realització de les sessions programades sobre el tema de la crisi: 8 de febrer 
 
I.2. Definició dels nous cicles:  

- Laicitat i ciutadania al segle XXI 
- Comunicació i poder 
 

II. Coordinació  
Realització de les tasques de coordinació i difusió  de les diferents sessions.  
 

III. Edició documents 
 
III.1. Preparació del disseny de l’edició dels documents posteriors 
 
III.2. Publicació documents 2a sessió, 3a sessió i difusió 
 
 

D) Premi “Angel Rozas” a la recerca en ciències socials per 
investigadors i investigadores novells 
 

I. Presentació del premi  
Realització de la presentació pública de la convocatòria de la primera edició del premi  
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II. Difusió 
 
II.1. Distribució material de difusió de la convocatòria a les diferents facultats i 
departaments de les universitats catalanes i centres d’estudis pertinents, grups 
d’investigació, etc.  en paper i electrònicament. 
 
II.2. Difusió a les diferents estructures sindicals de CCOO de Catalunya i a de la resta de 
l’Estat a través de les Fundacions. 
 

III. Recollida estudis presentats i coordinació jurat 
Seguiment dels treballs presentats. Constitució del jurat, distribució als seus membres 
dels treballs a valorar i coordinació de la reunió pel veredicte 
 

IV. Acte lliurament premi 
 
IV.1. Preparació de l’acte de lliurament del premi previst per novembre 2010 
 
IV.2. Difusió de la celebració de l’acte 
  
 

E) Premi “Aurora Gómez” a la lluita feminista en l’àmbit laboral 
 

I.  Presentació del premi 
Realització de la presentació pública de la convocatòria de la primera edició del premi 

 
II. Difusió  
II.1. Distribució material de difusió de la convocatòria a diferents organitzacions 
socials, de dones, Universitats, etc.  en paper i electrònicament. 
 
II.2. Difusió a les diferents estructures sindicals de CCOO de Catalunya i a de la resta de 
l’Estat. 

 
III. Recollida propostes 
Seguiment dels treballs presentats. Constitució del jurat, distribució als seus membres 
dels treballs a valorar i coordinació de la reunió pel veredicte 
 

IV. Acte lliurament premi 
  
IV.1. Preparació de l’acte de lliurament del premi previst pel juny de 2010. Coordinació 
de la realització de l’objecte commemoratiu. 
 
IV.2. Difusió de la celebració de l’acte.  
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F) Comunicació i difusió de la Fundació 
 

I. Difusió de la Fundació en els diferents espais de  CCOO de Catalunya 
Mantenir una presència en els diferents mitjans de comunicació de CCOO de 
Catalunya. En les seves revistes, revistes digitals, pàgina web. 
 

II. Web de la Fundació  
 

II.1. Manteniment de la pàgina web amb l’elaboració de continguts i actualització de 
les diferents activitats que realitza la fundació. 
 
II. 2. Revisió de la pàgina web per la millora de les seves prestacions.  
 
II.3. Ampliació prestacions web. Incorporació al web de la Fundació de noves 
prestacions per consulta de documentació de l’Arxiu Històric,  Realització de nous 
espais per documentació sobre temes d’interès. 
 

III. Realització butlletí digital 
Creació d’un butlletí digital pel manteniment del contacte amb els amics i amigues de 
la Fundació i amb les persones que s’interessin. 

 
IV. Consolidació i ampliació dels amics i amigues del Cipri 
 
IV.1. Manteniment de la relació amb els amics i amigues de la Fundació.  
 
IV.2. Extensió del material de difusió per l’ampliació de la base actual dels amics i 
amigues. Difusió a través dels mitjans de comunicació de CCOO de Catalunya 
 
 

G) Gestió 
 
I. Dinamització de les tasques de la Fundació 
 
I.1.  Fomentar la implicació dels diferents membres del Patronat de la Fundació en els 
diferents espais o àmbits de treball. 
 
I.2. Facilitar la incorporació de persones que vulguin col·laborar amb la realització dels 
objectius de la Fundació. 
 

II. Adequació dels instruments de gestió de la Fundació 
 
II.1. Adaptació de l’arxiu de gestió de la Fundació a nivell informàtic i documental a les 
noves necessitats de la Fundació  
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II.2. Posar en marxa procediments d’actuació en la gestió adaptada als requeriments 
de la normativa per les fundacions 
 
II.3. Elaboració de les bases de dades pròpia de la Fundació.   
 
II.4. Gestió del Projecte de seguretat de les organitzacions i adequació de la LOPD 
 
 

H) Col·laboracions amb diferents organitzacions de CCOO de 
Catalunya 
 

I. “Memorias para la libertad”: Homenatge Paco Puerto 
En col·laboració amb CCOO de Catalunya, la Fundació Paco Puerto i la Comisión Paco 
Puerto de Cabezas de San Juan i CCOO Sevilla. Realització d’un acte d’homenatge a 
Paco Puerto. Coordinació i participació en elaboració de la documentació històrica. 

 
II.  El compromís de les dones a la transició al Vallès Occidental 
En col·laboració amb CCOO del Vallès Occidental. Realització d’un acte a la ciutat de 
Terrassa. 
 

III. Projecte de recerca sobre la  professió docent  
En col·laboració amb  la Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya i 
l’Observatori Internacional de la Professió Docent de la Universitat de Barcelona. 
Concessió d’ajuts a projectes de recerca sobre la professió docent. 

  
IV. Projecte “Valors en temps de crisi” 
En col·laboració amb la Secretaria de Formació de CCOO de Catalunya.  Realització 
d’un seminari que acompanyi el llibre a elaborar. 
 
 

 
 


