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ARXIU HISTÒRIC
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) La previsió es la 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
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
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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.
c) Prevista la presentació en el marc del lliurament del Premi Aurora Gómez 2014.
II.2. Participació en la Comissió organitzadora del 50è aniversari
- Participació en treballs de la Comissió Organitzadora
- Participació en Comissariat i producció de l’exposició del 50è aniversari de CCOO
II.3. 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. Prevista fer-la en el marc de l’Escola
Sindical d’Estiu 2014.
II.4. Seminari El dret ciutadà de conèixer el passat: patrimoni històric i protecció
de dades, amb motiu del Dia Internacional d’Arxius, 9 de juny de 2014
Es projecta organitzar aquest Seminari per celebrar, per primera vegada en el
nostre cas, el Dia Internacional dels Arxius reconegut per l’UNESCO el 2008, per tal
de situar el marc on fer la signatura d’un conveni marc amb el Servei d’Arxius de la
DG de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya per l’any 2015-2017.
II.5. Jornada de debat Migració i treball experiències transfronteres i regionals.
Catalunya i Pyrénées-Orientales (1939-1980)
Es projecte organitzar aquesta jornada internacional juntament amb l’Institut
Franco-Catalan Transfrontalier, Université de Perpignan Via Domitia i el Centro de
Documentación de la Migración de la Fundación 1º de Mayo. Amb la col·laboració
del Museu de l’Exili (La Jonquera). La data, encara sense fixar, hauria de ser bé al
darrer trimestre de 2014 o bé a l’inici de 2015.
II.6. Las memòries del treball, els treballs de la memòria. Projecte de cooperació
iberoamericana

3

A partir dels contactes fets amb universitat i grups de recerca a Brasil s’està
treballant en la cerca de finançament per poder presentar-te a una convocatòria
d’ajuts al patrimoni d’àmbit iberoamericà, de cara a la preservació, accés i difusió
al patrimoni documental del món del treball que gestiona la FCG.
Una de les convocatòries a la qual caldria valorar la presentació és la
presentada per la Fundació Mapfre que està previst que faci de cara a 2015
(http://www.aecidcf.org.co/MDC/content/convocatorias
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/cultura-historia/premios/ayuda-archivoshistoricos.jsp)

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
(CEFID-UAB) faran la conferència: Falangistas, policías, militares y agentes secretos
en
la
Barcelona
de
posguerra
(1939-1945)
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/catalanObservatory/events.a
spx
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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.blogspot.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
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.
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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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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.

II. Realització dels debats i actuacions del Seminari
II.1. Col·laboració a les VIII. Jornades de Normalització Lingüística de CCOO
Continuar el treball iniciat al mes de novembre de 2013 fins al mes de maig del
2014 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” per reflexionar sobre la llengua catalana sota la premissa que
normalitzar-ne el coneixement i l’ús és un dret de ciutadania.
II.2. Participació campanya pel dret a decidir
Amb les diferents organitzacions que tenen la voluntat d’avançar amb els drets
nacionals i socials.
II.3. Suport a la llengua catalana
Difusió de la posició de CCOO de Catalunya
III. Acte Aniversari del 10 de març
Realització de la celebració del 10 de març com a espai de participació de la
direcció sindical amb debats i reflexió contrastada i realització de l’acte homenatge
IV. Realització Jornada anual del Seminari de l’Onze de Setembre
IV.1. Preparació de la Jornada anual del Seminari Salvador Seguí pel voltant de la
diada nacional de Catalunya.
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ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ
I. Els dilluns del Cipri
I.1. Programació de les sessions
I.2. Definició dels nous cicles
I.3. Realització de les sessions
I.4. Realització de les tasques de coordinació i difusió de les diferents sessions.

II. Grups de debat
II.1. Exploració del manteniment dels grups de debat creats pel congrés de la
CONC: educació, història, laïcitat, dret a treball, desigualtats i pobresa
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PREMI “ÁNGEL ROZAS” A LA RECERCA EN CIÈNCIES SOCIALS
PER INVESTIGADORS I INVESTIGADORES NOVELLS
I. Difusió de la 3a edició 2014
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.
III.2. Difusió a les diferents estructures sindicals de CCOO de Catalunya i a de la
resta de l’Estat a través de les Fundacions.

IV. Reunió jurat del Premi
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PREMI “AURORA GÓMEZ” A LA LLUITA FEMINISTA EN
L’ÀMBIT LABORAL
I. Preparació de la nova edició 2014
I.1. Millora de les bases del premi
I.2 Confirmació del jurat
I.3. Presentació del Premi el 8 de Març
II. Difusió
II.1. Millora de la difusió. 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 juliol de 2014.
Coordinació de la realització de l’objecte commemoratiu.
IV.2. Difusió de la celebració de l’acte.
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COL·LABORACIONS AMB DIFERENTS ORGANITZACIONS DE
CCOO DE CATALUNYA
I. Participació en la preparació dels actes del 50è aniversari de CCOO de
Catalunya
I.1. Propostes inicials, localització, definicions d’objectius, vies de finançament i
calendari en l’organització
I.2. Realització de l’exposició

II. Col·laboració en activitats culturals
Participar en totes aquelles activitats de caire cultural que es requereixi tant de la
secretaria de Formació Sindical, Estudis i Cultura, com de federacions i unions
territorials.
III. Col·laboració en Seminaris i Jornades
Sobre diferents aspectes de la història i la economia.
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COL·LABORACIONS AMB DIFERENTS ENTITATS
I. Participació a la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC)
I. I. Participació en el Consell de la Universitat pel disseny de l’a universitat
I.II. Participació en l’organtizació de l’activitat
II. Manteniment de col.laboració a AMESDE
III. Participació en activitats relacionades amb la memòria històrica
III.I. Homenatge Francesc Ferrer i Guardia
III.II. Homenatge a les Brigades Internacionals
4. Participació en mobilitzacions socials
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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.

III. Presència en Xarxes socials de la Fundació
III.1. Manteniment del perfil de Facebook i ampliació dels seguidors
III.2. Ampliació de la participació de la Fundació Cipriano García en les Xarxes
Socials: amb la creació del Twitter, canal Youtube.
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
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