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FONS DE RECULLS DE PREMSA DE LA 
FUNDACIÓ D’ESTUDIS LLIBERTARIS                  
I ANARCOSINDICALISTES (FELLA) 

 
 

RP (FELLA). 1 
 
1- Eleccions sindicals (Octubre 1977 - Desembre 1977) 
2- Eleccions sindicals (Gener 1978) 
 

RP (FELLA). 2 
 
1- Eleccions sindicals (Gener 1978) 
2- Eleccions sindicals (Febrer 1978) 
3- Eleccions sindicals (Març 1978) 
 

RP (FELLA). 3 
 
1- Eleccions sindicals (Abril 1978 – Maig 1978) 
2- Eleccions sindicals (Juny 1978 – Desembre 1978) 
3- Eleccions sindicals (1979) 
4- Eleccions sindicals (1980) 
 

RP (FELLA). 4 
 
1- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc. (Gener – Novembre 1977) 
2- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc. (Desembre 1977) 
3- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc. (Gener 1978) 
 

RP (FELLA). 5 
 
1- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc. (Febrer 1978) 
2- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc. (Març 1978) 
3- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc. (Abril 1978) 
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RP (FELLA). 6 
 
1- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc. (Abril 1978) 
2- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc. (Maig 1978) 
3- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc. (Juny 1978) 
 

RP (FELLA). 7 
 
1- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc. (Juny 1978) 
2- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc. (Juliol 1978) 
3- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc. (Agost 1978) 
 

RP (FELLA). 8 
 
1- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc  (Setembre 1978) 
2- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc (Octubre 1978) 
3- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc (Novembre 1978) 
4- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc (Desembre 1978) 
 

RP (FELLA). 9 
 
1- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc (Gener 1979) 
2- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc (Febrer 1979) 
3- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc  (Març – Abril 1979) 
4- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc (Maig – Juny 1979) 
5- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc (Gener – Febrer (1980) 
6- Centrals sindicals: política sindical, organització interna, relacions 
intersindicals, etc (Març – Juny 1980) 
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RP (FELLA). 10 
 
1- Amnistia laboral (1977 – 1980) 
2- Patronal (1977 – 1980) 
3- Legislació laboral, pactes polítics, negociacions govern-sindicats, 
etc. (Novembre – Desembre 1977) 
4- Legislació laboral, pactes polítics, negociacions govern-sindicats, 
etc. (Gener – Abril 1978) 
5- Legislació laboral, pactes polítics, negociacions govern-sindicats, 
etc. (Maig – Juny 1978) 

 

RP (FELLA). 11 
1- Legislació laboral, pactes polítics, negociacions govern-sindicats, 
etc. (Juliol- Setembre 1978) 
2- Legislació laboral, pactes polítics, negociacions govern-sindicats, 
etc. (Octubre –1978) 
3- Legislació laboral, pactes polítics, negociacions govern-sindicats, 
etc. (Novembre – Desembre 1978) 
 

RP (FELLA). 12 
 
1-  Legislació laboral, pactes polítics, negociacions govern-sindicats, 
etc. (1979 – 1980) 
2- Atur: legislació, polítiques, mobilitzacions, xifres, etc. (Març – 
Desembre 1977) 
3- Atur: legislació, polítiques, mobilitzacions, xifres, etc. (Gener – 
Abril 1978) 
 

RP (FELLA). 13 
 
1- Atur: legislació, polítiques, mobilitzacions, xifres, etc. (Maig – Juny 
1978) 
2- Atur: legislació, polítiques, mobilitzacions, xifres, etc. (Juliol – 
Desembre 1978) 
3- Atur: legislació, polítiques, mobilitzacions, xifres, etc. (1979) 
4- Atur: legislació, polítiques, mobilitzacions, xifres, etc. (1980) 

 

RP (FELLA). 14 
 
1- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Gener – Maig 1977) 
2-  Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Juny – Octubre 1977) 
3- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Novembre 1977) 
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RP (FELLA). 15 
 
1- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Desembre 1977) 
2- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Gener – Febrer 1978) 
 

RP (FELLA). 16 
 
1- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Març 1978) 
2- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Abril 1978) 
 

RP (FELLA). 17 
 
1- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Abril 1978) 
2- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Maig 1978) 
 

RP (FELLA). 18 
 
1- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Maig 1978) 
2- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Juny 1978) 
 

RP (FELLA). 19 
 
1- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Juliol 1978) 
2- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Juliol 1978) 
 

RP (FELLA). 20 
 
1- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Agost  1978) 
2- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Setembre 1978) 
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RP (FELLA). 21 
 
1- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Octubre  1978) 
2- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Novembre 1978) 
3- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Desembre 1978) 
 

RP (FELLA). 22 
 
1- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Desembre 1978) 
2- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Gener 1979) 
 

RP (FELLA). 23 
 
1- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Febrer 1979) 
2- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Febrer 1979) 
 

RP (FELLA). 24 
 
1- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Març - Abril 1979) 
2- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Maig 1979) 
 

RP (FELLA). 25 
 
1- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Juny – Desembre 1979) 
2- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Gener – Febrer 1980) 
3- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Març 1980) 
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RP (FELLA). 26 
 
1- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Març 1980) 
2- Conflictes laborals: vagues, mobilitzacions, negociacions convenis, 
etc. (Abril – Desembre 1980) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


