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Reportatge

50 Anys d'Història de Catalunya
Comissions Obreres: (1964-2014)

A finals  de  1964,  en  ple  franquisme,  a  la
clandestinitat, naixia una organització sindical, que
ha  tingut  un  paper  important,  juntament  amb
altres  sindicats,  organitzacions polítiques,  grups
veïnals,  etc.,  en  la  lluita  per les  llibertats,  pels
drets  dels  treballadors,  i,  en  definitiva,  per  la
justícia  social.  El novembre  passat  es  va
commemorar el  50è aniversari  del  naixement  de
Comissions Obreres.

El nou sindicaT  va sorgir de la següent manera:

“El 20  de novembre del  1964  un grup d'homes i
dones, de treballadors de diferents empreses, van
reunir-se  al  teatre  annex  de  l'església  de  Sant
Medir,  al  barri  barceloní  de  Sants.  Fent-ho,
desafiaren la manca de llibertats civils i polítiques
que  imposava  la  dictadura  del  general  Franco.
Aquest  fou  l'embrió  del  nou  sindicalisme,  del
moviment de les CCOO.”  

És  per  aquest  motiu,  el  20  de  novembre  del
2014,  Comissions  Obreres  de  Catalunya  va
celebrar el seu 50è aniversari.

 

L'exposició  realitzada  al  Museu  d'Història  de
Catalunya  titulada:“CCOO  50anys  d'història  de
Catalunya (1964 – 2014)”,  ha format part  d'aquest
projecte  de  celebració  del  cinquantenari  de  la
Comissió  Obrera Nacional de Catalunya.  Ha estat

concebuda a partir  de considerar que aquest mig
segle  d'existència  s'  inscriu  dins  de  la  mateixa
Història Contemporània de Catalunya. Els principals
arguments articulen per períodes el relat expositiu
són tres. Primer, que els orígens de CCOO se situen
a l'empara d' ”El desafiament obrer a la dictadura:
les  lluites  per  les  llibertats  (1964-1976)”.Segons,
que amb la fi de la dictadura s'iniciava la tasca de
“La construcció del sindicat:per la consolidació de
la democràcia i la conquesta de l'estat del benestar
(1977-2007)”.I, finalment , que la darrera etapa ha
estat  la  del sorgiment de “El sindicalisme de les
diversitats dins d'un món globalitzat (2008-2014)”.

Entre  els  materials  expositius  seleccionats  hi
destaquen,  a  través  d'objectes  i  documents,  els
testimonis  i  les  experiències  viscudes  pels
treballadors  i  treballadores.  Dels  nascuts  a
Catalunya  i  d'aquells  procedents  d'altres  regions
espanyoles que decidiren viure-hi i treballar-hi. De
la seva vida dins i fora de l'empresa, als seus barris,
i de la creació i el desenvolupament del moviment
organitzat de CCOO de Catalunya. 

El fil conductor d'aquest itinerari històric, personal
i  col·lectiu  és  la  mateixa  evolució  del  món  del
treball  català.  De tots  els  actors i  les condicions
que  convergeixen  en  aquest  espai,  i  del
protagonisme del moviment sindical en les lluites
pels drets socials, laborals i de ciutadania assolits.
En la  situació  actual,  enmig  de  la  incertesa  que
estem vivint a causa de les polítiques de retallades
i de la pèrdua de drets, és necessari fer un balanç
del nostre patrimoni  històric  i  ètic per continuar
actuant en el present i projectant-se cap el futur.

En  CCOO  seguirem  treballant  perquè  els
treballadors  mantinguin  i  incrementin  els  seus
drets,  per  la  finalització  de  les  polítiques  de
retallades, pel manteniment dels serveis públics de
qualitat,  i,  en  definitiva,  per  una  societat  més
justa.                          


