30

ANIVERSARI

CCOO, 50 anys construint presents i futurs
Comissions Obreres
va tenir un paper
protagonista en
la lluita contra el
franquisme i per
la recuperació
de les llibertats
democràtiques al
nostre país

El 20 de novembre del 1964, uns 300 enllaços sindicals i treballadors i treballadores de diferents sectors de la producció,
acollits per mossèn Vidal als locals parroquials de l’Església de Sant Medir, al
barri de Sants, van constituir la Comissió
Obrera Central de Barcelona. En aquella
assemblea es va aprovar una plataforma
reivindicativa on es reclamaven millores
salarials, la llibertat sindical i el dret de
vaga.
Després de diversos cops repressius, les
comissions obreres es van reorganitzar i
van crear la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya. Era la primera vegada que un
sindicat a Catalunya incorporava el terme
nacional a les seves sigles. Amb aquesta
decisió es volia posar de manifest que
la lluita nacional i la lluita social havien
d’anar juntes.

El moviment social encarnat per les Comissions Obreres va tenir un paper protagonista en la lluita contra el franquisme i per la recuperació de les llibertats
democràtiques al nostre país. Moltes de
les persones fundadores d’aquesta organització, i de les que les van acompanyar
posteriorment, van patir repressió, tortura, persecució i presó. Però en cap moment CCOO va renunciar a la seva lluita,
i avui podem dir que si bé el dictador va
morir al llit, la dictadura va morir al carrer.
I, a assolir aquest objectiu, van contribuirhi de manera destacada les Comissions
Obreres.
Ja en democràcia, les Comissions Obreres
han continuat en la defensa dels drets
laborals i socials. La seva participació en
les negociacions i les mobilitzacions per
millorar les condicions de vida i de treball,
en la reivindicació de l’ocupació de qualitat i amb drets, i en la defensa dels serveis
públics, així ho posen de manifest.
Avui, Comissions Obreres és el primer
sindicat del nostre país en aﬁliació i representació sindical.
Patrimoni ètic
Som hereus d’un passat que ens ha llegat
tot un patrimoni de conquestes socials
i cíviques, però, sobretot, un patrimoni
ètic, que hem de preservar i sobre el qual
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hem de seguir construint la nostra identitat com a organització, el nostre present i
el nostre futur.
Les activitats de celebració del 50è aniversari volen posar en valor el paper fonamental que CCOO de Catalunya ha
desenvolupat durant aquest període en
la construcció de la nostra societat. Volem
retre homenatge al nostre passat, i des
d’aquest reconeixement del passat fer un
impuls i una mirada cap al nostre futur.
Ha de ser també una oportunitat per situar amb força la necessitat de recuperar
la memòria històrica i per posar en relleu
el protagonisme dels treballadors i treballadores i del sindicat en el procés de
construcció nacional.
Els actes institucionals d’inici de la celebració tindran lloc el dia 20 de novembre, a Barcelona, però la intenció és que
es continuïn desenvolupant activitats
commemoratives al llarg d’alguns mesos,
als diversos territoris de Catalunya, ﬁns al
maig del 2015, moment en el qual es farà
la cloenda, amb la celebració de la festa
de l’1 de Maig.
El 50è aniversari vol ser una celebració de
la gent, de les persones, i vol estendre’s
pels diferents territoris i àmbits de
l’organització. Volem celebrar al teu costat
aquests 50 anys de CCOO de Catalunya i
la seva gent.

