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E X P O S I C I Ó N E X P O S I C I Ó

Desde que la conciencia obrera se despertó 
abiertamente en el siglo XIX el proletariado luchó 
por lo que consideraban fundamental, su derecho 
de asociación.

Los obreros y obreras, además de luchar por sus 
derechos, empezaron a forjar su ideología y ética, 
calando en ellos el pensamiento anarquista, basa-
do en la abolición de toda forma de gobierno y en la 
exaltación de la libertad individual, así pasaron de 
parias y miserables a convertirse en protagonistas 
de su destino. 

La necesidad de unión solidaria entre el prole-
tariado militante antiautoritario fructificó con la 
aparición del anarcosindicalismo. 

El anarcosindicalismo, movimiento sindical de 
carácter revolucionario y orientación anarquista, 
va más allá de mejorar las condiciones laborales. 
Es consciente que sin un cambio de sociedad las 
mejoras serían pasajeras. Así arraigó la idea de re-
volución social, con el deseo de una sociedad orga-
nizada de abajo arriba por medio de asociaciones 
libres y la libre federación de los individuos en co-
munas. En pocas palabras, el ejercicio de la liber-
tad como un derecho inalienable. 

Desde hace cien años, los compañeros y com-
pañeras confederales vienen cantando a la libertad, 
conjurando la opresión y actuando de forma ética 
bajo los dictados de la razón.

La Confederación General del Trabajo, la CGT, 
pretende con esta conmemoración homenajear a 
los hombres y mujeres que militaron y militan en el 
anarcosindicalismo y luchan por la transformación 
social. 

Salud y adelante Plaça Pau Vila, 3 
Barcelona



dissabte 15 de gener
12:00 h Obertura de l’exposició

dimarts 18 de gener 
12:00 h Roda de premsa

18:00 h Inauguració

18:30 h Presentació del catàleg 
  100 anys d’anarcosindicalisme

Amb la participació de:

Mary Nash 
Universitat de Barcelona

Susanna Tavera 
Universitat de Barcelona

Rafael Maestre i Cristina Escrivá, 
comissaris de l’exposició

Presenta Mª Àngels Rodríguez, 
Presidenta de la 
Fundació Salvador Seguí.

Xerrades amb col·loqui 
Auditori (planta 4)

dijous 20 de gener, 19 h
La creació d’una organització 
anarcosindicalista en temps de crisi
Teresa Abelló Güell. Universitat de Barcelona

dijous 27 de gener, 19 h
L’aportació llibertaria a la literatura 
dels darrers 100 anys
Pere Joan i Tous. Historiador

dijous 3 de febrer, 19 h
Les realitats d’una societat 
anarcosindicalista: les col.lectivitats
Jordi Ibarz Gelabert. Universitat de Barcelona

dijous 10 de febrer, 19 h
Futur i anarcosindicalisme
A càrrec de la Confederació General del Treball

sábado 15 de enero
12:00 h Apertura de la exposición

martes 18 de enero 
12:00 h Rueda de premsa

18:00 h Inauguración

18:30 h Presentación del catàlogo 
  100 años de anarcosindicalismo

Con la participación de:

Mary Nash 
Universitat de Barcelona

Susanna Tavera 
Universitat de Barcelona

Rafael Maestre y Cristina Escrivá, 
comisarios de la exposición

Presenta Mª Àngels Rodríguez, 
Presidenta de la 
Fundació Salvador Seguí.

Charlas con coloquio 
Auditorio (planta 4)

jueves 20 de enero, 19 h
La creación de una organización 
anarcosindicalista en tiempos de crisis
Teresa Abelló Güell. Universitat de Barcelona

jueves 27 de enero, 19 h
La aportación libertaria a la literatura 
en los últimos 100 años
Pere Joan i Tous. Historiador

jueves 3 de febrero, 19 h
Las realidades de una sociedad 
anarcosindicalista: las colectividades
Jordi Ibarz Gelabert. Universitat de Barcelona

jueves 10 de febrero, 19 h
Futuro y anarcosindicalismo
A cargo de la Confederación General del Trabajo

Des que la consciència obrera es va despertar 
obertament en el segle XIX el proletariat va llui-
tar pel que consideraven fonamental, el seu dret 
d’associació.

Els obrers i obreres, a més de lluitar pels seus 
drets, van començar a forjar la seua ideologia i èti-
ca, calant en ells el pensament anarquista, basat en 
l’abolició de tota forma de govern i en l’exaltació 
de la llibertat individual, així van passar de pàries 
i miserables a convertir-se en protagonistes del seu 
destí. 

La necessitat d’unió solidària entre el proletariat 
militant antiautoritari va fructificar amb l’aparició 
de l’anarcosindicalisme. 

L’anarcosindicalisme, moviment sindical de 
caràcter revolucionari i orientació anarquista, va 
més enllà de millorar les condicions laborals. És 
conscient que sense un canvi de societat les mi-
llores serien passatgeres. Així va arrelar la idea de 
revolució social, amb el desig d’una societat orga-
nitzada de baix a dalt per mitjà d’associacions lliu-
res i la lliure federació dels individus en comunes. 
En poques paraules, l’exercici de la llibertat com un 
dret inalienable. 

Des de fa cent anys, els companys i companyes 
confederals vénen cantant a la llibertat, conjurant 
l’opressió i actuant de forma ètica sota els dictats 
de la raó.

La Confederació General del Treball, la CGT, 
pretén amb aquesta commemoració homenat-
jar els homes i dones que van militar i militen en 
l’anarcosindicalisme i lluiten per la transformació 
social. 

Salut i endavant


