
Acte de presentació del llibre “Els 

cristians i el moviment obrer. 

L’experiència catalana durant el 

franquisme” de l’historiador Emili 

Ferrando Puig. 
 

16 octubre, 2018 
 

L’acte tindrà lloc el dimarts dia 16 d’octubre a les 10:30h, en els nostres locals a 

l’Avda. Marqués de Montroig, 82 de Badalona. 
 

El nostre Sindi.Cat vol acollir la presentació d’un llibre on es reconeix l’aportació dels 

obrers cristians en la lluita antifranquista i la seva contribució a la creació d’un 
moviment sindical, entre ells una aportació fonamental en la fundació del sindicalisme 
i el seu caràcter independent, plural i humanista que forma part de les senyes 

d’identitat del sindicat des del principi. 
 

Presentarà l’acte Jordi Ferret. 
 

Presentarà el llibre el seu autor l’escriptor i historiador Emili Ferrando Puig. 
 

Emili Ferrando – L’escriptor i historiador presenta el llibre:  
 

“ELS CRISTIANS I EL MOVIMENT OBRER. L'EXPERIÈNCIA 
CATALANA DURANT EL FRANQUISME” 

 

 
Els cristians i el moviment obrer. L'experiència catalana 

durant el franquisme és una aproximació a la repressió 
exercida pel règim franquista sobre els militants obrers 
cristians, sobre els seus mitjans de comunicació i sobre 

les pròpies organitzacions apostòliques (HOAC, JOC i 
ACO), en el decurs de dues fases ben característiques: la 

primera correspon fonamentalment als anys cinquanta, 
dècada en la qual els conflictes entre el Règim i els 

moviments d'Església es desactiven generalment sense 
haver d'adoptar mesures extremes. La segona comprèn 

els anys seixanta i principis dels setanta, moment en què 
el compromís dels militants es radicalitza i, lògicament, 

també la repressió. 
 

 SINDI.CAT vol fer d'aquesta presentació un acte totalment obert al qual 

pot assistir, amb tota llibertat, qualsevol persona que ho desitgi. 
 

 També us demanem que si coneixeu algú que havia estat a la USO, o 
procedís de HOAC, JOC o ACO ho convideu aquest dia. 
 

 Esperant la teva resposta afirmativa a aquest acte, rep una cordial 
salutació. 
 

                                                  Àrea de Jubilats i Pensionistes 
                                                de SINDI.CAT 

https://usoc.cat/acte-de-presentacio-del-llibre-els-cristians-i-el-moviment-obrer-lexperiencia-catalana-durante-el-franquisme-de-lhistoriador-emili-ferrando-puig/

