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Zenobita edicions s’ha responsabilitzat de la publicació del llibre El moviment obrer a la comarca del 
Bages (1939-1982). El paper de CCOO i UGT en la lluita sindical, per encàrrec de les seccions Bages-
Berguedà de CCOO i la UGT, i escrit per la historiadora Gal·la Garcia Casarramona. 

Els dos sindicats promotors del projecte han comptat amb el suport i la col·laboració del Centre d’Estudis 
del Bages, el Memorial Democràtic i l’Ajuntament de Manresa. 
 
L’objectiu de l’obra és recuperar una part important del passat que, d’altra manera, correria el risc de 
perdre’s, posar nous elements damunt la taula per ajudar-nos a entendre millor la història de Manresa, del 
Bages i de tot Catalunya, i explicar l’evolució de la lluita obrera i sindical a la comarca, massa sovint 
oblidada o poc valorada. 
 
Lluita, sacrifici, rebel·lió, il·lusions, decepcions... tot això i molt més és el que hi ha en aquest llibre. Una 
història amb sentiments, una història de carn i ossos. La història d’uns homes i d’unes dones que van tenir 
un paper clau en la història de la nostra comunitat. Torners, fresadors, mecànics, tècnics, teixidores, 
mestres... persones anònimes que van unir forces per defensar els drets dels treballadors i les treballadores 
durant els últims anys de la dictadura franquista i els primers temps de la transició democràtica. 

Un passat que es fa present i ens apropa a la història del moviment obrer i sindical a la comarca del Bages 
gràcies a l’aportació de testimonis que han volgut compartir les seves vivències i experiències personals. 
Una aposta per aprofundir en el coneixement del moviment obrer i sindical a Manresa i al Bages i, alhora, 
recuperar la memòria d’aquells lluitadors i lluitadores, principals protagonistes del llibre. 

L’autora, Gal·la Garcia, és una experta en temàtiques sobre la recuperació de la memòria oral. És membre 
del Centre d’Estudis del Bages i, entre altres publicacions, ha escrit llibres com Manresa: recull gràfic 
1876-1965; Els bombers a Manresa, 150 anys d’història; En veu de dona: la Fàbrica Nova de Manresa i 
El moviment feminista a Manresa. 

Aquest treball és un document impecable des del punt de vista historiogràfic, que no ha renunciat a la 
riquesa de matisos de la subjectivitat en els relats personals recollits en el llibre. 
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L’acte de presentació tindrà lloc el 
dijous dia 22 d’abril, a les 19.30 h a 
la sala d’actes de l’edifici dels 
sindicats (passeig de Pere III, 60-62) 
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