LINIES DEL
PLA DE TREBALL 2020
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. (4a
fase Scriptorium digital)
- Tractament, organització i descripció de l’arxiu Albert Fina-Montserrat
Aviles
- Col·lecció CCOO Euskadi. Arxiu Manuel Azcárate dins del fons PSUC
dipositat a l’Arxiu Nacional
2. Recollida de fons i col·leccions:
- Fons despatx Francesc Casares
- Col·lecció Biografies Obreres: Finalització entrevistes del Bages
3. Atenció als usuaris.
4. Difusió documentació:
- Presentació nou web d’accés al fons documental (9 de Juny)
- Edició Quadernos Sindicales fons personal de J.L.López Bulla
- Aplicació pla de difusió de fons de l’AH
- Presentació del llibre Nuria Sanchez Masip: Nando i Maruja núm. 8 de la
la Col.lecció Materials d’Història de l’Arxiu
- Preparació del núm. 9 de materials d’Història de l’Arxiu: Vaga Josa Rubi
5. Participació en la Red de Archivos Históricos de C.S. de CCOO
- Preparació de proposta del projecte de creació de Diccionari Biogràfic del
Moviment Obrer
- Biografia Marcelino Camacho
6. Participació al Consell Nacional d’Arxius de Catalunya.
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7. Assessorament sobre el sistema de gestió integral de la documentació.

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: activar el treball de
memòria del treball i democràtica
1. 40 anys de l’Estatut dels Treballadors. Que significà i les propostes
actuals
2. Barcelona obrera:
- Itinerari l barri de Sants
- Hispano Olivetti. – Participació treballadors a les empreses
3. Patrimoni industrial:
- Presentació llibre Restos y Rastros
- Jornada sobre patrimoni Projecte "Cambio Sociocultural, Memoria, Patrimonio e
Identidades en contextos de desindustrialización", dirigit per Rubén Vega de la
Universitat d’Oviedo (2017-2022).
4. Temps de treball: Jornada 8 hores
- Presentació Còmic, exposició
- Jornada temps de treball
5. Participació en
5. Participació en transmissió d’itineraris de memòria:
- Ruta dels Maquis de la Garrotxa
- Restes i Rastres de la Conca minera asturiana
6. Impuls de l’Ateneu de Memòria Popular. Com espai de treball comú amb
les entitats memorialistes
- Projecte laietanes: Impunitat, educació, treball i habitatge
7. Polítiques publiques de memòria:
- Participació en la Xarxa de les Ciutats contra la Impunitat.
- Participació en el Memorial Democràtic a través del Consell de participació
- Debat Llei Memòria
8. Participació projectes memorials
- Espai Memorial Model
- Presó de dones de Les Corts
- Jefatura Polícia
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9. Participació en reclamació de justícia crims franquisme a través de les entitat que
donen suport a la “Querella Argentina”.
10. Edició del número 12 de Segle XX, revista catalana d’història, edició el
desembre de 2020 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

Aula de treball i societat
Impuls de l’aula com espai de reflexió entre el món acadèmic i el sindical
1. Realització seminaris
2. Coordinació Postgrau Anàlisi del capitalisme i polítiques transformadores. I Mòdul
sobre capitalisme, treballs, sindicalisme i polítiques socials.
3. Formació quadres sindicals.
4. Participació en estudis del CERES
5. Coordinació BETES
6. Coordinació UPEC 2019. Jornades i Seminaris.
7. Col·laboració en la ASO

Seminari Salvador Seguí
1.
2.
3.
4.

Celebració Acte 10 de Març – Aniversari assassinat.
Acte 11 de setembre.
Extensió document valors republicans
Document Encaix Catalunya.

Premi Ángel Rozas
Convocatòria biennal 2020 – Commemoració 10 anys sense l’Angel.
- Presentació llibre del premi 2018

Premi Aurora Gómez
11 edició. Inserció en la preparació del 8 de març i proposta de treball de
presentació de bones pràctiques presentades al Premi

3.

CULTURA
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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. Exposicions pel territori: Valors Republicans, La matenitat d’Elna
2. Coordinació itinerància documentals:
- El Pilar
- I la lluita continua

3. Coral Roig Encès
- Consolidació de la Coral.
4. Espai Poètic
- Premis poesia i tallers
5. CCOOMICS
- 4a. Edició del treball CCOOMICS
6. Grup Facebook: CCOOultura
7. 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. Consolidació del Dia de la Fundació (20 de novembre)
2. Presència de la Fundació al territori i col·laboració en activitats culturals
territorials
3. Desenvolupament de projectes de col·laboració amb altres Fundacions i entitats
4. Ampliació de la base d’Amics del Cipri
5. Procés d’integració de les biblioteques de CERES i Arxiu Històric, Biblioteca de
CCOO
6. Espai Web, xarxes i comunicació.
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