NOTÍCIES D’ARXIU

Presentació i història de la Fundació Cipriano
García-Arxiu Històric de CCOO de Catalunya
FUNDACIÓ CIPRIANO GARCÍA-ARXIU HISTÒRIC CCOO

L

’Arxiu Històric de CCOO es va posar en marxa a finals de l’any
1990 i es va inaugurar el novembre de 1992. D’aleshores ençà
s’ha aconseguit recuperar un patrimoni documental —fins ara
extremadament dispers per la geografia catalana— certament important. La
creació de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya pretén contribuir a la
recuperació de la memòria històrica del moviment obrer i de la resta de
moviments socials catalans —tenint com a cos principal les Comissions
Obreres— durant un període de la nostra història recent, com és el
franquista, en el qual les realitats socials i polítiques eren sotmeses al
silenci i interpretades des de l’oblit històric de les majories socials. Des de
l’Arxiu Històric es té la voluntat de recuperar documentació escrita, gràfica,
oral i audiovisual sobre aquest període. Els seus objectius fonamentals són
realitzar la classificació, l’ordenació i l’inventari de la documentació
recollida, per tal de difondre-la i facilitar-ne la consulta als investigadors
socials i a la ciutadania en general. És d’especial interès per a totes aquelles
persones que vulguin conèixer i estudiar el període franquista i l’inici del
procés de transició democràtica que s’inicià a Espanya a partir de 1976.
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L’Arxiu Històric, que té la voluntat d’abastar l’àmbit nacional de
Catalunya, forma part de la Red de Archivos Históricos de CCOO de
España, un projecte que es va posar en marxa el 1992, i en el qual
participem les unions regionals i confederacions sindicals d’Andalusia,
Astúries, Catalunya, Galícia, Illes Balears, Madrid i País Valencià.
L’any 1994 es registrà la Fundació, que el 1995 adoptà el nom de
Cipriano García com a homenatge al company malauradament desaparegut. Des
de llavors, la Fundació Cipriano García ha estat l’entitat encarregada de gestionar
el funcionament i l’activitat de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya.

Serveis i horaris
Adreça i telèfons: Via Laietana 16, planta soterrani. 08003 Barcelona. Tel.
93 481 27 07–93 481 28 52 Fax 93 481 28 79.
Adreça electrònica: arxiu@conc.es
Web: http://www.conc.es/arxiu
Serveis:
* Consulta a sala (10 punts de consulta).
* Reproducció de documents.
Informació i referència.
Dinamització i difusió culturals.
Cooperació amb entitats culturals.
Horari: De dilluns a divendres: de 9:30 a 13:30 i de 16:30 a 18:30 hores.
L’accés és lliure, però es recomana concertar prèviament dia i hora de consulta.

Fons documentals
1) Fons sindicals: Comissions Obreres; altres organitzacions sindicals.
2) Fons d’òrgans de representació obrera a les empreses: Jurats
d’empresa; Comitès d’empresa.
3) Fons d’empreses.
4) Fons d’assessories i advocats laboralistes.
5) Fons d’organitzacions polítiques.
6) Fons de moviments socials.
7) Fons d’Església i moviments cristians.
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8) Fons d’associacions i col·legis professionals.
9) Fons especials i col·leccions factícies: Arxiu gràfic; Arxiu
fotogràfic; Arxiu filmogràfic; Arxiu sonor; Audiovisuals; Fonts orals.

Publicacions
* Col·lecció Biografies Obreres. Fonts orals i militància sindical
(1939-1978).
* Cipriano García: una lluita permanent pels drets dels treballadors,
les llibertats nacionals i la democràcia. Miscel·lània d’homenatge i
selecció d’escrits (1970-1988), Barcelona, Fundació Cipriano García, 1995.
* Solidaritat i art: Milà 1972–Barcelona 1997: catàleg de
l’exposició, Barcelona, Fundació Cipriano García, 1997.
* Pere YSÀS i Javier TÉBAR (coords.), Treball, treballadors i
sindicalisme a l’Administració pública a Catalunya (1939-1996),
Barcelona, Ed. Columna/CONC, 1998.
* Pere YSÀS (coord.), Història gràfica de la Tenería Moderna
Franco-Española: cent anys de la Pelleria a Mollet del Vallès, Barcelona,
Fundació Cipriano García, 1999.
* Guía de la Red de Archivos Históricos de Comisiones Obreras,
Sevilla, CCOO, 2000.
* La Memoria Democràtica de Sabadell (1939-1976). Catàleg de
l’exposició, Barcelona, Fundació Cipriano García, 2001.
* Javier TÉBAR i Juanma GARCÍA (coords.), La premsa silenciada:
clandestinitat, exili i contrainformació (1939-1977), Barcelona, Fundació
Cipriano García, 2004.

Xarxa d’arxius històrics
La Fundació Cipriano García–Arxiu Històric de CCOO de Catalunya
forma part del grup de treball de la Red de Archivos Históricos de
Comisiones Obreras, de la qual també són membres:
* Fundación 1º de Mayo (Madrid).
* Fundación 10 de Marzo (Galícia).
* Fundación Juan Muñiz Zapico (Astúries).
* Archivo Histórico de CCOO de Andalucía.
* Arxiu Històric de CCOO del País Valencià.
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Tots els arxius que pertanyen a aquesta xarxa funcionen
coordinadament d’acord amb una normativa bàsica i amb la voluntat
d’adoptar uns criteris arxivístics homogenis. Així, comparteixen
experiències de treball i instruments de descripció.
Els arxius històrics de CCOO són els responsables de recuperar,
organitzar, conservar i difondre el patrimoni documental del sindicat.

Activitats
Exposició «Retrats de migració»
Exposició en col·laboració amb diferents institucions públiques i
privades. El seu objectiu és donar a conèixer les experiències migratòries de
col·lectius de catalans i catalanes a diferents ciutats de França entre 1939 i
2003. L’estructura ha estat concebuda com una aproximació des d’un punt
de vista antropològic del que suposa l’«expulsió» d’aquestes persones fora
del seu país, l’establiment al país d’acollida, i el dilema que han de resoldre
entre el retorn i la permanència en un moment determinat de les seves
vides. Un dels objectius finals és el d’afavorir la reflexió sobre el fenomen
dels immigrants que avui arriben al nostre país, a partir de la nostra pròpia
experiència com a immigrants a d’altres països.
2
L’exposició ocupa un espai total de 150 m , distribuïda en cinc espais
escenogràfics diferents.

Exposició «La memòria democràtica de Sabadell». Pàgina web:
www.memoriademocratica.org

