
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
AIRE, DEBEQ, FI, INEFC, NANOS i PIV 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 

1.- Dades bàsiques i resums 
 

Nom de la convocatòria 

FI 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior  

BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya  
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós 

CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 
Ajuts de mobilitat de personal investigador. 

DEBEQ 
(Modalitat A3) 

Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 

FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  

INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 
aplicades a l'esport 

NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   

PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Treballadores, conflictivitat laboral i moviment obrer durant el franquisme a l’àrea de Barcelona      
 

Dades de l'investigador o beneficiari 

Nom 
Nadia 

Cognoms 
Varo Moral 

Correu electrònic 
nadia_varo@hotmail.com 

Dades del centre d’origen  

Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Campus UAB, edifici B, Facultat de Filosofia i Lletres, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallés. 

 



           

Nom i cognoms i signatura  Visttiplau del/de la  responsable de la  
del/de la investigador/a                                                                       sol·licitud 
 
 
 

Número d’expedient  
2007FIC 663 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Dones treballadores, franquisme, conflictivitat laboral, moviment obrer, Comissions Obreres. 

Data de presentació de la justificació  
31/01/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
El programa FI ha permès desenvolupar al llarg de quatre anys el projecte de tesi Treballadores, conflictivitat laboral i 
moviment obrer durant el franquisme a l’àrea de Barcelona. Aquesta recerca ha tractat d'omplir un buit a les 
investigacions sobre l'actuació de les dones contra el franquisme, interrelacionant la seva participació en protestes 
laborals i al moviment obrer, especialment a Comissions Obreres (CCOO). Per portar a terme la investigació, s'ha 
consultat documentació procedent de les organitzacions antifranquistes, de la policia i del Sindicat Vertical franquista, a 
part d'entrevistes a dones que van participar a la conflictivitat laboral i al moviment obrer durant el franquisme. S'ha iniciat 
la redacció de la tesi doctoral, que es presentarà el 2008. A partir de les fonts estudiades s'ha pogut constatar la 
importància de la participació de les dones a les protestes laborals entre 1946 i 1956, amb un escàs paper de les 
organitzacions antifranquistes. Posteriorment, la presència de dones a les protestes laborals va disminuir. A més, 
inicialment van estar poc presents a les CCOO. A partir de 1969 el nombre de dones militants a CCOO va augmentar, al 
igual que la proporció de dones implicades a la conflictivitat laboral. No obstant això, van ser escasses les dones a les 
estructures organitzatives de CCOO i les reivindicacions pròpies de les treballadores rarament van estar presents a les 
plataformes reivindicatives durant el franquisme.      

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
The FI program has allowed me to develop during four years the thesis project Women workers, labour conflicts and trade 
unions during the Franco regime in Barcelona area. This investigation has attempted to solve the shortage of research 
about the women's fights against the Franco dictatorship, linking their participation in labour conflicts with their 
participation in labour movement, specially Comisiones Obreras (CCOO, Worker's Comissions). To do this research, 
documentation from antifrancoists organizations, police and the fracoist trade union has been studied. In addition, 
interviews to women who have been involved in labour conflicts and labour movement have been used. The dissertation 
will be defended in 2008. According to the documentation consulted, women participated strongly in labour conflicts 
between 1946 and 1956, when antifrancoists parties and trade unions could not have a great participation in their 
organization. The following years there were few women involved in labor conflicts and initially there were few women in 
CCOO. Since 1969 the number of women in CCOO increased, as the number of women who participated in labor 
protests. However, there were few women who achieved leadership positions in CCOO and few women workers' 
demands in the general claims of CCOO during the francoism.   

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
  

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

 
La beca i el posterior contracte com a investigadora novell, gràcies a haver estat beneficiària 
del programa FI durant quatre anys, han permès elaborar el projecte de recerca 
Treballadores, conflictivitat laboral i moviment obrer durant el franquisme a l’àrea de 
Barcelona, així com cursar els crèdits de tercer cicle del Departament d’Història Moderna i 
Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i assolir la suficiència investigadora.  
 
El projecte de tesi Treballadores, conflictivitat laboral i moviment obrer durant el franquisme a 
l’àrea de Barcelona té el seu origen en la constatació de  l’absència de recerques que tractin 
la resposta de les dones al franquisme com a treballadores, estudiant de forma integrada la 
seva participació en la conflictivitat laboral i a la militància sindical. La majoria d’estudis sobre 
la participació de les dones en l’antifranquisme no han tractat acuradament la participació de 
les dones a la conflictivitat laboral i al moviment obrer. En el cas de Barcelona, es comptava 
amb diverses recerques sobre la militància sindical de les dones durant el franquisme, però 
no passava el mateix amb l’estudi de la seva actuació a les protestes laborals ni s’analitzava 
la interrelació entre les organitzacions obreres i aquesta conflictivitat.    
 
El projecte de recerca se centra en la participació de dones a la conflictivitat laboral i el 
moviment obrer durant els anys seixanta i setanta, però també fa una aproximació a la 
situació durant el primer franquisme. Per elaborar el projecte es van delimitar tres àmbits 
d’estudi a tractar: En primer terme, s’ha estudiat la conflictivitat laboral durant el franquisme, 
ja que la importància relativa de la participació de les dones a la conflictivitat laboral va variar 
substancialment dels anys quaranta i cinquanta a les dues dècades posteriors. Les 
característiques de les protestes laborals, les reivindicacions a què responien els conflictes i 
la relació que existia entre la conflictivitat i la militància a les organitzacions antifranquistes 
són elements clau per entendre la conflictivitat laboral femenina i els importants canvis que 
va patir al llarg de la dictadura franquista. Un altre àmbit d’estudi han estat les formes de 
participació femenina en la principal organització del moviment obrer durant el 
tardofranquisme, Comissions Obreres (CCOO). Es tracta d’avaluar la seva procedència i 
trajectòria vital, laboral i a l’organització, responent a preguntes com quines van ser les 



           

 
 

formes de participació, el perfil de les dones que s’hi van implicar i com entraven en contacte 
amb l’organització, entre d’altres. Finalment, un altre àmbit d’estudi són les relacions de 
gènere a les CCOO. Això implica l’estudi dels discurs de dita organització (i dels homes 
militants) envers les dones i quina era la plasmació de dit discurs a les taules reivindicatives, 
càrrecs de direcció i accions concretes del moviment.  
 
Per estudiar la conflictivitat laboral durant el franquisme és necessari consultar premsa 
clandestina -ja que la premsa legal estava censurada i rarament informava sobre conflictes 
laborals-, documentació procedent de les forces policials i del Sindicat Vertical franquista 
sobre aquests conflictes, a més de documentació emesa per organitzacions antifranquistes. 
També cal consultar les entrevistes a treballadores disponibles en alguns arxius i realitzar-ne 
altres per completar la informació. Per estudiar la militància, en són fonts bàsiques les 
policials i les judicials, doncs permeten saber quines persones eren detingudes per la seva 
actuació en organitzacions sindicals. D’altra banda, també són necessàries les entrevistes 
(sobretot a dones militants de CCOO), tant les ja disponibles en arxius com d’altres 
realitzades específicament. Per investigar les relacions de gènere a les CCOO cal consultar 
documentació pròpia de CCOO i d’altes grups vinculats, a banda de la informació que es pot 
obtenir a les entrevistes.  
 
El període de vigència del programa FI ha permès consultar aquesta documentació, en 
diferents etapes. El 2004 es van cursar les assignatures del programa de tercer cicle i es va 
dedicar a la consulta bibliogràfica i a l’inici de l’estudi de les fonts primàries, gràcies a una 
estada a Madrid on es van poder consultar l’Arxiu General de l’Administració, l’Arxiu Històric 
del PCE, el Centro de Investigación y Formación Feminista, la Fundación 1º de Mayo i la 
Biblioteca Nacional.  
 
El 2005 es van acabar de cursar les assignatures de tercer cicle i es va assolir al suficiència 
investigadora, a partir d’un treball de recerca de 12 crèdits sobre la conflictivitat laboral 
femenina a l’àrea de Barcelona durant el franquisme. Per elaborar aquest treball -a més de la 
documentació treballada el 2004- es va consultar documentació estadística per obtenir dades 
sobre el mercat de treball (a l’Institut d’Estadística de Catalunya), premsa clandestina (al 
Centre Documental i de la Comunicació, Centre d’Estudis Històrics Internacionals i 
l’Hemeroteca de la Ciutat de Barcelona i de la Fundació Cipriano García-Arxiu Històric de la 
CONC), documentació del Sindicat Vertical al dipòsit d’arxius de Cervera, documentació 
policial a l’Arxiu Històric de la Delegació del Govern de Catalunya, a més dels fons d’empresa 
dels arxius comarcals de Terrassa i Manresa. També es van consultar entrevistes a la 
Fundació Utopia-Juan García Nieto de Cornellà i a la Fundació Cipriano García, a més de 
realitzar algunes entrevistes a treballadores implicades en conflictes laborals durant el 
franquisme.  
 
L’any 2006 es va dedicar a l’estudi de les formes de participació de les dones a les CCOO. 
Per fer-ho es van consultar fonts policials a l’Arxiu Històric de la Delegació del Govern a 
Catalunya i fonts judicials (a partir de la documentació dels advocats laboralistes) a la 
Fundació Cipriano Garcia. També es van consultar dades sobre les detencions a l’Arxiu 
General de l’Administració i l’Arxiu Històric del PCE. Les fonts orals necessàries per aquest 
àmbit de la recerca es van obtenir a partir de la Fundació Cipriano García, de la Fundació 
Utopia-Juan N. García-Nieto, de l’Arxiu Històric de l’Hospitalet i la Fundación 1º de Mayo, a 
banda d’entrevistes realitzades per la investigadora.  
 
Al llarg del 2007 es van treballar les formes de participació de les dones i les relacions de 
gènere a les CCOO. Per portar a terme aquesta recerca es va consultar documentació de 
CCOO a la Fundació Cipriano García i a la Fundació 1º de Mayo. També s’ha consultat 
premsa clandestina de CCOO i altres grups sindicals de l’oposició al règim franquista al 
Centre d’Estudis Històrics Internacionals. A l’Arxiu Nacional de Catalunya, s’ha consultat 
documentació del PSUC, partit polític molt vinculat a les CCOO. D’altra banda, a finals del 
2007 es va iniciar la redacció de la tesi doctoral, que es presentarà el 2008. 
 
La tesi doctoral descriurà el desenvolupament de la participació de les dones treballadores a 
la conflictivitat laboral i al moviment obrer, com s’ha dit, sobretot a partir dels anys seixanta. 



           

 
 

Tanmateix, cal tenir en compte que la conflictivitat laboral a l’àrea de Barcelona entre 1946 i 
1956 va estar protagonitzada per dones. En aquest període, enmig de difícils condicions 
econòmiques i d’una dura repressió, les protestes laborals van ser molt escasses en relació 
amb les produïdes durant els anys seixanta i setanta. No obstant això, no es poden deixar de 
tenir en compte, en virtut de les condicions en les que es produïen. Entre 1946 i 1956 el 
sector més afectat per la conflictivitat laboral a Barcelona va ser el tèxtil, on s’ocupaven 
majoritàriament dones. I van ser les dones treballadores les que es van posar al capdavant 
de nombrosos conflictes. Això va ser així perquè eren conflictes molt imbricats amb la 
carestia dels productes de primera necessitat i les treballadores, a més de guanyar un sou 
per mantenir la seva família, també eren, com a mares, encarregades de proveir les seves 
famílies d’aliments. En una situació en la qual l’Estat imposava a les dones com a únic 
horitzó ésser esposes i mares, davant la impossibilitat de complir amb aquests papers, les 
dones es van mobilitzar a l’espai públic protagonitzant aldarulls als mercats i també vagues a 
les fàbriques. A més, les dones van protagonitzar nombrosos conflictes laborals durant la 
postguerra perquè es pensava que els hi resultaria menys perillós que als homes, doncs als 
homes se’ls vincularia immediatament a l’oposició antifranquista i, per tant, serien 
empresonats. D’altra banda, en els conflictes protagonitzats per les dones durant els anys 
quaranta i cinquanta, no s’ha pogut detectar la influència de les organitzacions 
antifranquistes. Aquestes organitzacions estaven en una situació de dura clandestinitat que 
feia molt difícil que els seus militants encapçalessin protestes laborals i, a més, adreçaven els 
seus esforços mobilitzadors als homes treballadors. 
 
A partir de 1956 el sector metal·lúrgic va ser el més afectat pels conflictes laborals. Des 
d’aquells moments les protestes dels treballadors van estar encapçalades per homes i les 
organitzacions antifranquistes hi van tenir un paper important. Malgrat tot, les dones 
treballadores continuaven protagonitzant vagues per millorar els seus sous i s’organitzaven 
en comissions de treballadores estables, que els permetien millorar les seves condicions de 
treball. No obstant això, les dones treballadores van estar al marge del procés d’organització 
entre els militants obrers de diverses organitzacions que va culminar amb la fundació de la 
Comissió Obrera de Barcelona, formada íntegrament per homes. Això no significa que les 
dones estiguessin completament al marge d’aquest procés. En un primer moment, les dones 
activistes de CCOO van ser les esposes d’alguns militants i assistentes socials. Algunes 
esposes de militants van imprimir i redactar propaganda, van vigilar reunions, exerciren 
d’enllaços entre militants i buscaren llocs on reunir-se. Tanmateix, no se les considerava 
militants, sinó com a “ajudes” dels seus marits. A qui sí que es considerava militants és a 
algunes assistentes socials, que participaven a les reunions, assemblees i mobilitzacions. A 
partir de 1966, quan es va produir una ampliació del moviment de les CCOO, sí que es pot 
comprovar la presència de treballadores, sobretot a les manifestacions obreres de Terrassa i 
a les actuacions de CCOO de Mataró, ambdues ciutats amb una gran importància del tèxtil.  
 
La militància de les dones a les CCOO va augmentar ostensiblement des de 1969, al igual 
que la seva presència a les protestes laborals. Les protestes de les treballadores es van 
estendre des de sectors com el tèxtil, el metall a molts altres, com ara la Sanitat o 
l’Ensenyament. Tanmateix, les reivindicacions pròpies de les treballadores no van estar 
presents de forma habitual a les plataformes reivindicatives fins el 1976, per la influència del 
moviment feminista. El mateix el pot dir de la presència de dones als organismes dirigents de 
CCOO. Algunes militants de CCOO es van implicar al moviment feminista i tingueren un 
important paper a la creació de la Secretaria de la Dona d’aquest sindicat. Cal dir, però, que 
van ser una minoria, ja que la majoria de les militants no tenien excessiu interès pel 
feminisme. Tot i així, el fet de militar en el moviment obrer -moviment molt masculinitzat- les 
va fer trencar rols de gènere i tenir una trajectòria personal i social més autònoma que la 
majoria de les dones durant el franquisme i la Transició democràtica.  
 
  


