“TARRAGONINES”

Teresa Fortuny i Solà

14

V

a néixer a la Part Alta de Tarragona, el 30 de gener de 1945.

Als 14 anys començà a treballar,
primer com a dependenta i després com a administrativa.
Del 1959 al 1967 formà part de
la colla sardanista Joventut Tarragonina.
Durant un temps es va vincular a
la JOC (Joventut Obrera Catòlica).
L’any 1968 tingué el primer
contacte amb les Comissions
Obreres, repartí fulls volants, féu
pintades de denúncia i participà
en petites manifestacions (pels
fets de Granada, procés de Burgos, etcètera). El 1971, a la casa
d’exercicis de la Selva del Camp,
va assistir a l’acte de presentació
de l’Assemblea de Catalunya a
les nostres comarques.
Del 1968 al 1971, en horari nocturn, cursà els estudis de Graduat Social.
El gener del 1973, quan ja portava molt activisme polític i sindical, es vinculà a les Plataformes
Anticapitalistes i a l’OIC (Organització d’Esquerra Comunista),
i deixà la feina d’administrativa
per treballar com a operària a
l’empresa MAI de Valls.
Entre el 1973 i 1974 va participar
en gairebé totes les lluites obreres i populars que hi hagué.
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El maig del 1974, la repressió del
règim franquista l'obligà a deixar
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Tarragona. Va anar a Barcelona i
després a Vilafranca del Penedès
on va treballar a les fàbriques
Moldy i Cinzano.
Tornà a Tarragona i s’instal·là a
Reus en considerar que allí no
era tan coneguda. Va buscar
feina i l’1 de setembre del 1975
va entrar a la multinacional Van
Leer Ibérica. Al cap de quatre
mesos va participar en mobilitzacions per protestar contra l’excés
de jornada que s’imposava als
treballadors. La van acomiadar,
però la tornaren a admetre.
El 1976 començà a treballar a
l’empresa Elring Klinger on formà part, primer, d’una comissió
representativa que va fer dimitir
els representants del sindicat
vertical, i, després, del comitè
d’empresa del sindicat Comissions Obreres.
El juny de 1979 fou elegida responsable d’organització de la
Unió Comarcal de Comissions
Obreres del Baix Camp i, més
tard, en successives conferències, va ser elegida secretària general, càrrec que exercí fins a l’octubre del 2004, quanels estatuts de
CCOO no li permetien tornar-se a
presentar. En deixar la responsabilitat a les CCOO, l’Ajuntament de
Reus li concedí una menció honorífica per la seva trajectòria com a
dirigent sindicalista.
A més de l’activitat sindical,
sempre ha militat políticament.
Després de l’OIC, es va afiliar al
PSUC l’any 1978, i amb l’escissió
de 1981 va passar al Partit dels
Comunistes de Catalunya, on encara milita i també a Esquerra
Unida i Alternativa. Actualment,
vinculada a la federació de pensionistes i jubilats de CCOO, també
col·labora amb la Secretaria de la
DONA i la comissió de moviments
socials d'aquest sindicat.

