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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 sindicat, així com la recuperació de la memòria del moviment
obrer.
També un altre eix central de l’actuació és el manteniment de la
nostra contribució, amb altres entitats memorialistes, a la
reivindicació sobre la memòria democràtica 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 a la construcció d’un projecte social alternatiu, 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.
Des del darrer Congrés del sindicat, la Fundació Cipriano García
forma part de l’àmbit d’estudis, de la secretaria d’Atenció a l’afiliació,
Estudis i Coordinació de Direcció de CCOO de Catalunya.
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.
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
Les activitats de l’Arxiu Històric de CCOO es centra en la recuperació,
conservació i difusió de la memòria històrica del moviment obrer, i
especialment de Comissions Obreres.
1. Descripció, indexació, catalogació i difusió dels fons documentals.
2. Recollida de fons i col·leccions (3a fase Scriptorium digital) .
3. Atenció als usuaris.
4. Difusió documentació (telemàticament en el web) .
5. Participació en la Red de Archivos Históricos de C.S. de CCOO.
6. Participació al Consell Nacional d’Arxius de Catalunya.
7. Assessorament
documentació.
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Activitats historia i memòria
En les activitats d’història i memòria intervenim amb activitats
pròpies i d’altres amb les diferents entitats memorialistes. Aquest any
els eixos fonamentals, en els que s’estructuren les activitats son:
- La centralitat del treball i de les organitzacions sindicals confederals.
Del Congrés de Sants i la consecució de la jornada de vuit hores.
Centenari de la OIT
- 80 aniversari de l’Exode republicà. Refugiats, migrants,. Xenofobia,
Antifeixisme
- 30 Aniversari de la recuperació del patrimoni sindical: Via Laietana.
1. Commemoració de la vaga de la Canadenca. Còmic, exposició, itinerari i
Jornada sobre temps de treball.
2. Exposició 14 d’abril. Els valors republicans –Reconeixement Josep
Fontana.
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3. Jornada Transfronterera amb motiu de la commemoració dels 80 anys de
l’èxode republicà. Èxode, refugiats, migració
4. 30 anys del Patrimoni Sindical de Via Laietana.
5. Preparació d’itineraris sobre el moviment obrer a la ciutat de Barcelona
(recollir la història i elaborar un itinerari específicament de CCOO).
6. Impuls de l’Ateneu de Memòria Popular. Com espai de treball comú amb
les entitats memorialistes
7. Polítiques publiques de memòria:
- Participació en la Xarxa de les Ciutats contra la Impunitat.
- Declaracions per Ajuntaments sobre espais de memòria.
- Participació en el Memorial Democràtic a través del Consell de participació.
8. Participació projectes memorials
- Espai Memorial Model
- Presó de dones de Les Corts
- Memorial camp de la Bota
9. Participació en reclamació de justícia crims franquisme a través de les
entitat que donen suport a la “Querella Argentina”.
10. Participació, en la condició d’entitat col·laboradora del Ministeri
d’Economia i Competitivitat que té la FCG, en tres projectes de recerca
universitària:
- Projecte sobre “Dictadures i democràcies a la Península Ibérica i a
Llatinoamèrica, anys setanta i vuitanta”, a través del Grup de Recerca,
Consolidat (GREF) dirigit per Carme Molinero del Centre d’Estudis de
Dictadures i Democràcies de la UAB (2015-2020).
- Projecte "Cambio Sociocultural, Memoria, Patrimonio e Identidades en
contextos de desindustrialización", dirigit per Rubén Vega de la Universitat
d’Oviedo (2017-2022).
- Projecte “Los determinantes institucionales del funcionamiento del mercado
de trabajo en España (1939-2017). Un estudio empírico en perspectiva
comparada en el marco de la Europa del Sur”, presentant en la darrera
convocatòria, dirigit per Marcial Sánchez-Mosquera de la Universitat de
Sevilla (2019-2023).
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11. Edició del número 11 de Segle XX, revista catalana d’història, edició el
desembre de 2019 i procés d’avaluació per incorporar-se a Carhus Plus+ de
l’Agència Catalana de Recerca (AGAUR).

2. ESPAI DE REFLEXIÓ
L’Espai de reflexió de la Fundació Cipriano García te dos àmbits estructurats:
l’Aula de treball i societat i el Seminari Salvador Seguí que desenvolupen
diferents activitats pròpies, a més d’activitats a l’Espai l’Assemblea de
debats, presentacions de llibres i documentals,
1. Aula de treball i societat. Impuls de l’aula com espai de reflexió entre el
món acadèmic i el sindical
2. Seminari sobre el futur del treball amb Dominique Méda
3. Postgrau Anàlisi del capitalisme i polítiques transformadores. I Mòdul
sobre capitalisme, treballs, sindicalisme i polítiques socials.
4. Coordinació UPEC 2019. Jornades i Seminaris.
5. Seminari Salvador Seguí. Pla de Treball del Seminari. Acte 10 de Març –
Aniversari assassinat. Acte 11 de setembre.
6. Premi Ángel Rozas. Convocatòria biennal 2020 – Commemoració 10 anys
sense l’Angel.
7. Premi Aurora Gómez – 10 edició.

3. Cultura
L’àmbit de cultura de la Fundació Cipriano García es proposa la promoció
d’activitats culturals per la transmissió de valors, així com la coordinació de
la participació cultural
1. Catàleg d’exposicions per facilitar la itinerància.
2. Reforçament dels espais de cultura:
- Coral Roig Encès
- Espai Poètic
- CCOOMICS
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- Grup Facebook: CCOOultura
3. Maig de la cultura i el treball.
4. Festa del Treball Digne
4. PROJECCIÓ DE LA FUNDACIÓ CIPRIANO GARCIA
L’aposta per una major presència de la Fundació Cipriano Garcia en el àmbit
d’estudis, memòria i cultura del treball, comporta un compromís dels
membres del patronat i de les estructures sindicals
1. Presència de la Fundació al territori
2. Desenvolupament de projectes de col·laboració amb altres Fundacions
3. Ampliació de la base d’Amics del Cipri
4. Espai Web, xarxes i comunicació.
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