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Zenobita edicions participa en un projecte que 
mostra la importància del sindicalisme a 
l’alumnat d’ESO i batxillerat 
 
L’editorial, per encàrrec de CCOO i UGT del Bages-Berguedà, ha 
publicat un quadern didàctic sobre la història del moviment obrer del 
Bages durant el franquisme i la Transició 
 
 

 
 
 
Bages una història per conèixer.  
El moviment obrer i sindical al 
Bages (1939-1982)  
 
Autors:  

Gal·la Garcia Casarramona 
Jaume Serra Carné 

Pàgines: 28 
Format: 21x29,7cm 
Tiratge: 500 exemplars 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zenobita edicions, per encàrrec de CCOO i UGT del Bages-Berguedà, publica l’obra 

Bages una història per conèixer. El moviment obrer i sindical al Bages (1939-1982) 

de Gal·la Garcia i Jaume Serra Carné, un quadern didàctic que tracta sobre la història 

del moviment obrer a la comarca del Bages i el paper d’aquestes dues organitzacions en 

la lluita sindical durant el període del franquisme i la transició. 
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El quadern va adreçat sobretot a estudiants de 4rt d’ESO i segon de batxillerat i conté 6 

capítols que van des del “Temps de dictadura” fins a un epíleg que tracta “El nou 

sindicalisme”. Tots ells contenen parts teòriques i exercicis pràctics amb l’objectiu 

principal que els alumnes comprenguin el sindicalisme i el seu paper en la societat, 

entenguin el funcionament del món del treball i del sistema econòmic i comprenguin el 

paper del sindicalisme en la lluita per la democràcia i l’autogovern. 

 

El quadern ha comptat amb la col·laboració de CCOO i UGT del Bages-Berguedà, del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Arxiu Comarcal del Bages. 

 

Cal dir també que el quadern es basa en un llibre que va publicar l’any passat Gal·la 

Garcia anomenat El moviment obrer a la comarca del Bages (1939-1982). El paper de 

CCOO i UGT en la lluita sindical (Zenobita edicions), del qual formen part la majoria 

d’imatges i cites. Aquest llibre forma part d’un projecte global que es va iniciar l’abril 

del 2010 i que està impulsat per CCOO i UGT del Bages-Berguedà, l’Ajuntament de 

Manresa, el Memorial Democràtic i el Centre d’Estudis del Bages. El projecte pretén 

recuperar la memòria històrica de tots aquells lluitadors i lluitadores anònims durant els 

anys del franquisme i la transició. 

 

 

L’acte de presentació del quadern tindrà lloc el dijous 7 d’abril, a 
les 12 del matí, a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de Manresa. 


