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PRESENTACIÓ I PROPÒSIT 

El col·loqui internacional “Treball i ciutadania: a la conquesta de 
la democràcia. Els moviments sindicals a l’Europa del sud (1950-
1980)”, l’organitzen conjuntament la Fundació Cipriano García de 
CCOO de Catalunya i el Memorial Democràtic de la Generalitat 
de Catalunya. També hi col·laboren el Grup de Recerca sobre 
l’Època Franquista - Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista 
i Democràtica, el Centre d’Estudis sobre Moviments Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra i l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 

Els seus objectius són: 

- Donar a conèixer la història de tres dècades que han estat crucials 
pels canvis en el món del treball, dins de la segona meitat del 
segle XX.
- Contribuir al debat de la història social, política i cultural.
- Intercanviar coneixements i models de recerca sobre la història 
del món del treball i dels moviments sindicals des d’una perspectiva 
europea.
- Cercar llaços entre investigadors de diferents països i universitats 
europees.
- Divulgar, entre els especialistes i la ciutadania interessada, el 
resultat de les recerques més actuals.

Places limitades. Inscripció gratuïta. S’ha d’enviar un correu 
electrònic, indicant el nom i els cognoms, el DNI i l’adreça electrònica, 
a arxiu@ccoo.cat o bé trucar al telèfon 93 481 28 52.

PROGRAMA

Recepció 
9.30 hores
Intervenen:
- Xavier Tarraubella, director de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
- Jordi Palou-Loverdos, director del Memorial Democràtic
- Laura Pinyol, secretària de Formació Sindical, Estudis i Cultura de 
CCOO de Catalunya

Primera sessió  
10.00- 10.45 hores
Moderadora: Carme Molinero (GREF-CEFID de la UAB)
- La conquista de los derechos en España: clase y ciudadanía a 
càrrec de José Babiano Mora, de l’Archivo del Trabajo – Fundación 1º 
de Mayo (CS CCOO)
Debat: 10.45-11.30 hores

Segona sessió 
11.45-12.30 hores
Moderador: Javier Tébar Hurtado (FCG de CCOO de Catalunya) 
- Adeus ao pacto social? Trabalho e estado social em Portugal a 
càrrec de Raquel Varela de l’Instituto de História Contemporânea, 
Honorary Fellow IISH (Amsterdam) i Universidade Nova de Lisboa
Debat: 12.30-13.15 hores

Tercera sessió 
16.00-16.45 hores
Moderadora: Nadia Varo (CEMS-UPF)
- Los sindicatos en Grecia, desde la posguerra hasta la transición 
a la democracia a càrrec d’Irene Martín Cortés de la Universidad 
Autónoma de Madrid
Debat: 16.45-17.30 hores

Quarta sessió
17.45-18.30 hores
Moderador: Steven Forti (CEFID-UAB)
- Una democrazia sociale incompiuta? Pluralismo sindacale, conflitto 
industriale e  ricostruzione democratica in Italia a càrrec de Ferruccio 
Ricciardi, Centre Maurice Halbwachs – CNRS, París
Debat: 18.30-19.15 hores

Cloenda
19.15-19.30 hores
Ricard Bellera, secretari d’Internacional, Migracions i Cooperació de
CCOO de Catalunya


