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CALENDARI
Els dimecres, de 19 a 20.30 h
21 i 28 de novembre, 12 i 19 de desembre de 2018,
16, 23 i 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer,
6 i 13 de març de 2019

INSCRIPCIONS
De l’1 de setembre al 16 de novembre de 2018.
Cal fer la reserva de plaça per correu electrònic a  
shb@bcn.cat, tot aportant el nom, adreça, telèfon  
de contacte i adreça electrònica.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, les vostres dades personals seran 
tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer 031-Contactes i Mailing 
de l’Institut de Cultura) amb la finalitat –legitimada pel vostre consentiment– 
d’informar-vos de les activitats que fan els seus centres.
Les vostres dades no seran cedides a tercers. Entre altres, teniu els drets a accedir  
a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional  
a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Les vostres dades restaran en actiu fins que en sol·liciteu la baixa.
En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002,  
d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar els camps adreça postal, adreça 
electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per realitzar 
comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

Places limitades

Import
General: 60 €
Estudiants universitaris, majors de 65 anys,  
i aturats degudament acreditats: 30 €
Assistència a conferència sense matriculació:  
6 €/conferència

Pagament
Per ingrés bancari a “la Caixa”,  
c/c ES42- 2100-3000-11-2201610475, codi Obrerisme

Formalització
Cal fer arribar el comprovant de l’ingrés a la Secretaria  
del curs per correu postal (carrer de Santa Llúcia, 1.  
08002 Barcelona) o per correu electrònic a shb@bcn.cat

Coordinadora: Teresa Abelló Güell

D
L 

B
 2

01
04

-2
01

8
Portada:
Detall retocat de la primera pàgina de l’Esquella de la Torratxa núm. 2167, 
de 17 de setembre de 1920. AHCB



L’any 2019 es compleixen cent anys de la vaga de  
La Canadenca, un conflicte que va suposar l’assoli-
ment d’una fita històrica en les reivindicacions obreres: 
la jornada de 8 hores. El conflicte va començar quan 
l’empresa Riegos y Fuerza del Ebro, filial de Barcelona 
Traction Light and Power, que il·luminava Barcelo-
na, va introduir canvis en les condicions de treball del 
personal de facturació, els quals suposaven una dismi-
nució dels sous. El conflicte es va anar estenent amb 
l’adhesió dels treballadors d’altres rams, i de finals de 
gener a mitjans de març la ciutat es paralitzava perquè 
els tramvies es van aturar i les fàbriques van deixar de 
treballar.

La vaga de La Canadenca fou un fet rellevant en la 
història de l’obrerisme i del moviment sindical a  
Barcelona i va significar la culminació d’un procés  
reivindicatiu creixent des de 1916. Tanmateix, el con-
flicte l’hem de situar en un context més ampli de lluita 
dels treballadors per millorar les condicions laborals, 
i de consolidació de les organitzacions sindicals que, 
per força, havia de comportar la reacció dels sectors  
patronals.

En aquest context, el curs es proposa fer un recorregut 
pels aspectes fonamentals de l’obrerisme i dels movi-
ments sindicals a Barcelona durant el primer terç del 
segle XX, en un període clau delimitat per la Setmana 
Tràgica i l’esclat de la Guerra Civil, amb la vaga de  
La Canadenca de 1919 en el seu punt central. 

Aquest període fou el de l’organització i desenvolupa-
ment de les grans centrals sindicals i dels partits obre-
ristes i, tanmateix, dels grans enfrontaments socials que 
havien de culminar en un autèntic procés revolucionari.

PROGRAMA

Creixement de les societats obreres

21.11.2018  Repercussions de la Setmana Tràgica:   
 de la Rosa de Foc al Congrés de Sants 
 Pere Gabriel, Universitat Autònoma  
 de Barcelona

28.11.2018  Els efectes de la Gran Guerra en   
 l’obrerisme barceloní
 Jordi Ibarz, Universitat de Barcelona

Desenvolupament del sindicalisme

12.12.2018  Barcelona, ciutat obrera 
 José L. Oyón, Universitat Politècnica  
 de Catalunya

19.12.2018  Sindicats i moviment obrer 
 Miguel Garau, Universitat de Barcelona

16.01.2019  Influència i ressò de la revolució russa 
 Josep Puigsech, Universitat Autònoma  
 de Barcelona

23.01.2019  La vaga de La Canadenca i la lluita  
 per les vuit hores 
 Jordi Roca, Universitat de Barcelona/ 
 Universitat Oberta de Catalunya

30.01.2019  Patrons contra sindicats: les   
 organitzacions patronals i el locaut 
 Soledad Bengoechea, Institut   
 Interuniversitari de Dones i Gènere, UAB

 

06.02.2019  Pistolerisme i violència sindical
 Juan Cristobal Marinello,
 Instituto de História Contemporánea -  
 Universidade Nova de Lisboa

13.02.2019  Líders sindicalistes i advocats   
 obreristes: Seguí, Layret, Companys 
 Teresa Abelló, Universitat de Barcelona

Sociabilitat obrera

20.02.2019  Formació i professió: dels ateneus  
 obrers al cinema militant
 Gerard Pedret, historiador

27.02.2019  El teatre, espai de cultura i lleure 
 Jaume Comas, actor i historiador

Revolta i revolució

06.03.2019  La revolució obrera: Barcelona,  
 19 de juliol de 1936 
 Sònia Garangou, historiadora

13.03.2019  Les pedres ens parlen: els espais  
 de l’obrerisme 
 Queralt Solé, Universitat de Barcelona

 


