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PRESENTACIÓ

La Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya té com objectiu la
recuperació, conservació i difusió de la memòria i la història del
moviment obrer català, i l’ impuls de la reflexió, l’estudi i la recerca
en relació amb els valors de la transformació social.
Entre els objectius de la Fundació Cipriano García – CCOO de
Catalunya, és un eix fonamental la difusió del patrimoni documental
del moviment obrer.
També un altre eix central de la nostra actuació és el manteniment de
la nostra contribució amb altres entitats memorialistes de la
reivindicació sobre la memòria històrica per la transmissió del passat,
per lluitar contra l’oblit, reclamar la veritat, la justícia i la reparació de
les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura Franquista.
L’altra de les funcions de la Fundació és ser un espai de reflexió que
serveixi als objectius del sindicat i mantingui la relació amb la
societat per treballar conjuntament en l’elaboració de propostes útils
de cara per a la construcció d’un projecte social alternatiu.
Des del darrer Congrés del sindicat, la Fundació Cipriano García
forma part de l’àmbit d’estudis, de la secretaria d’Afiliació, Estudis i
Coordinadora dels organismes de Direcció de CCOO de Catalunya.
Els objectius de l’àmbit d’estudis són coordinar el debat d’idees,
proposta i anàlisi del sindicat, dissenyar un marc estable de relació
amb el pensament crític existent a la societat i definir les bases per
l’expressió de la cultura del treball.
Per tal de dur a terme els seus objectius, la Fundació Cipriano García
es proposa participar i liderar la memòria democràtica i del treball i
alhora ser un referent i impulsar la reflexió i el debat estratègic. En
aquest sentit l’eix l organitzador del pla d’activitats és “El futur del
treball, el treball del futur.”
Així mateix, els membres del nou Patronat de la Fundació han apostat
per assolir una major implicació pròpia i de les estructures,
l’ampliació de les seves relacions externes amb altres fundacions i,
finalment, l’ampliació de la base d’amics de la Fundació.
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1. HISTÒRIA i MEMÒRIA
Activitats Arxivístiques
1. Descripció, indexació, catalogació i difusió dels fons documentals
2. Recollida de fons i col·leccions
3. Atenció als usuaris
4. Difusió documentació que durant 2018 es farà a partir de la
producció d’una exposició sobre les primeres eleccions sindicals
democràtiques, celebrades el 1978.
5. Participació en la Red de Archivos Históricos de C.S. de CCOO
6. Participació al Consell Nacional d’Arxius

Activitats historia i memòria
1. Impuls de l’Ateneu de Memòria Popular
2. Projecte “Maternitat d’Elna” (febrer)
3. Projecte: Congrés de Cultura Catalana La participació de la classe
treballadora en la lluita per les llibertats nacionals
4. Itinerància de l’exposició: Llibertat Sindical 40 anys, de la seva defensa a
la seva extensió
5. Itinerància de l’exposició: Cipriano García. Pensament, compromís i
militància. Lligada a la presentació de la nova etapa de la Fundació a les
diferents comarques
6. Edició del número 11 de Segle XX, revista catalana d’història, edició el
desembre de 2018
7. Participació en la celebració del 50 aniversari dels 68’s (upf Jordi
Mir, Comissionat J.Mir, Observatori Jordi Guixé, CEHI: Congrés
Història i Cinema juliol, CEFID congres novembre) PER PARLAR. Acte
Propi: Estrena documental El pilar. Imatges de CCOO. Parlar
presentació del llibre de Comares, editat Mayo & Tébar, La izquierda
en su laberinto cap a el maig?
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8. Homenatge Brigades internacionals. 80 aniversari comiat
9. Exposició permanent ”CCOO: 50 anys d’història de Catalunya
(1964-2014). Activitats pedagògiques : Revisió materials didàctics,
treball amb Federació Educació per visites estudiants, Contactes amb
els centres de recursos pedagògics
10. Participació projecte Espai Memorial Model
11. Participació en reclamació de justícia crims franquisme.
Presentació del llibre informe en l’editorial Pasado y Presente PER
PARLAR (febrer-març)
9. Participació en el Memorial Democràtic a través del Consell de
participació
10. Manteniment de col·laboració a AMESDE. Acte centre cultural
Blanquerna
11. Treball digne: Itinerari esclavitud i abolicionisme, acció Pl.
Antonio López
12. Preparació itineraris moviment obrer (recollir el fet i elabora un
específicament de CCOO)
13. Participació en el projecte: "Cambio sociocultural, memoria,
patrimonio e identidades en contextos de desindustrialización" amb
Ruben Vega
2. ESPAI DE REFLEXIÓ
1. Aula de Pensament Crític. Coordinació història
2. Postgrau idees i experiències transformadores de la UAB i 3a edició
fusió Postgrau
3. Premi Ángel Rozas. Publicació Premi 2016 i Premi 2018
4. Premi Aurora Gómez – Per Setembre a la diada del treball digne?
5. Coordinació UPEC 2018. El futur del treball, el treball del futur
6. Seminari Salvador Seguí. Pla de Treball del Seminari. Acte 10 de
Març – Aniversari assassinat. Acte 11 de setembre
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7. Debats del Cipri i Spekers’ Corner a l’Espai L’ Assemblea. Gonzalo
Ponton, Premio Nacional de ensayo, Jordi Amat...
8. Preparació centenari OIT 2019

Desenvolupament espai comú de l’àmbit
1. Aula de Pensament crític
2. Maig de la cultura i el treball
3. Espai Web, xarxes i comunicació
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