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La configura ció d e la forma cooperativa

1842-1899

va de consum anglesa Equitables
Pioneers de Rochdale, prop de
Manchester, una societat creada

el 1844 sota la influència del socialista utòpic Richard Owen, propicià que, en tornar a Catalunya,
Tutau difongués el cooperativisme
i introduís per primer cop la paraula “cooperativa”, en un article
publicat a la revista republicana El
Ampurdanès el 1863.
Un any després, el 1864, es creà
la primera cooperativa pròpiament
dita a Catalunya i l’Estat espanyol,
La Obrera, de Mataró. A l’any següent, en el Congrés Obrer cele-

Les primeres cooperatives
sorgiren de l’evolució de les
formes d’organització pròpies
de la classe obrera per millorar
les seves condicions de vida
durant el primer capitalisme.
S’inspiraven en el teixit associatiu gremial i es plasmaren
en societats de socors mutus
o germandats des del darrer
terç del segle XVIII, i en associacions obreres, ja ben entrat
el segle XIX.

De la dècada de 1840 tenim notícies de les primeres protocooperatives, que eren barreja de caixa
de resistència, mútua i cooperativa:
l’Associació Mútua de Teixidors a
Mà, creada a Gràcia el 1840, i la
Compañía Fabril de Tejidos, un taller
obert en 1842 al carrer de Sant Pau,
destinat a donar feina als teixidors
en atur, creat per l’Associació de
Teixidors de Barcelona amb el suport econòmic tant de l’Ajuntament
com de la Diputació de Barcelona.

Vint anys després, el 1862, la
visita de l’escriptor i polític Joan
Tutau a l’emblemàtica cooperati-

Capçalera del reglament de la primera cooperativa catalana. 1864.

L’arrelament als barris perifèrics
A partir de 1920, el moviment
cooperatiu apostà per créixer, no
tant creant noves cooperatives,
com consolidant i desenvolupant
les ja existents. Amb edificis propis
i una massa social nombrosa, les
cooperatives llançaren ambicioses
iniciatives conjuntes. Així es fundà,
l’octubre de 1920, la Unió de Cooperatives per a la Fabricació de Pastes per a Sopa. Propietat de 40 cooperatives, la Unió passà de produir
10.000 quilos de pasta l’any 1921 a
240.000 quilos el 1930.
A més de la dimensió pròpiament econòmica, en la nova etapa el moviment accentuà la seva
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La Fraternitat. 1901.

acció social. S’impulsà la premsa
cooperativa, amb Joan Coloma dirigint Acción Cooperatista; s’obriren
escoles –laiques i mixtes– en
moltes entitats, i s’hi crearen els
Grups de Cultura, que promovien
l’excursionisme naturista, el teatre,
el cant coral, l’aprenentatge de les
llengües internacionals com l’ido
i l’esperanto, i organitzaven conferències sobre salut, economia i
literatura. Per coordinar-se, aquells
grups van constituir, el 13 de desembre de 1925 a la cooperativa El
Rellotge, l’Agrupació Cultural Cooperatista, dinamitzada per cooperadors com Josep Juan Domènech.

Les grans cooperatives barcelonines
El 1899 les cooperatives van
organitzar a Barcelona el Primer
Congrés Cooperatiu CatalanoBalear. Hi van assistir delegats
de 48 cooperatives, en representació de gairebé 7.000 socis
sobretot de Catalunya, però també d’algunes cooperatives de les
Balears i d’una del País Valencià.
S’hi creà la Cambra de Cooperatives, com a òrgan general, i les
Juntes comarcals. En aquell mateix
any es reuní per primera vegada
la Junta barcelonina a la Flor de
Maig del Poblenou. El moviment
s’estructurava, les cooperatives
esdevenien més complexes, i s’hi
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La instauració de la República,
l’abril de 1931, donà un impuls definitiu al cooperativisme. El nou
clima de llibertat, acompanyat per
la promulgació de la primera llei espanyola de cooperatives en aquell
mateix any, afavoriren la creació i
el creixement de les cooperatives.
Entre 1933 i 1934, les cooperatives
barcelonines creixeren en 2.000
famílies associades, l’increment
més gran de la seva història.
L’aprovació, el 1934 a Catalunya, de la Llei de bases de la coo-

Vinyeta a Acción Cooperatista. 1936.

L’apogeu del moviment cooperatiu
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Transport de La Flor de Maig.
al Poblenou. 1923.

donà el debat entre les dites individualistes –que repartien beneficis
entre els socis– i les col·lectivistes.
Aquelles darreres, anomenades
“a la moderna”, assignant els
excedents a fons d’educació, a
prestacions socials per als socis
i a equipaments com biblioteques, anaren guanyant prestigi en
el moviment.
El 1912 el moviment havia crescut: es comptaven una setantena
les cooperatives escampades per
tots els barris obrers barcelonins
i s’encetaven experiències com
els Forns Col·lectius de Pa, que
obriren a Sant Martí, a la seu de

peració, redactada pel destacat
cooperativista Joan Ventosa i Roig,

reforçà el funcionament democràtic i l’autonomia de les coopera-

1899-1920

Pau i Justícia. 1910.

L’acció propagandística del cooperativisme prengué un impuls
sense precedents a partir de 1923,
quan l’Aliança Cooperativa Internacional proposà celebrar la Festa
Internacional de la Cooperació cada
primer dissabte de juliol. El 1924
celebraren la diada, per primera
vegada, cooperatives barcelonines com La Flor de Maig, la Dignitat i l’Economia Obrera i, a partir
de 1926, amb la festa realitzada a
Montjuic, i el 1927 a la plaça de les
Arenes, el cooperativisme esdevingué un moviment de masses.
Els cooperadors barcelonins també cercaren la promoció internacio-

l’Artesana; a les Corts-Eixample, a
la Dignitat; a Gràcia, a la Previsora; i

a Sants, al Model del Segle XX. Un
Forn Col·lectiu podia elaborar, segons el volum de les cooperatives
associades, entre 1.000 i 14.000
quilos de pa setmanals. També
s’inicià la construcció d’edificis
en propietat, que augmentaven el
patrimoni col·lectiu i esdevenien
referents de primer ordre a les
barriades; i moltes cooperatives
s’implicaven en les Campanyes en
Pro de l’Educació Popular.
No obstant això, fou l’agitació
social de l’època, i sobretot les
conseqüències d’aquests conflictes en la vida quotidiana obrera, les
que expliquen sobretot el creixe-

brat a Barcelona, els delegats de
la quarantena d’associacions que
hi van participar consideraren el
cooperativisme com l’únic mitjà
de transformació social. Aquell
mateix any es va crear, per impuls
de Josep Roca i Galés, la primera
cooperativa de producció barcelonina, la fàbrica de teixits La Propagadora del Trabajo, a Gràcia,
i també les dues primeres cooperatives de consum catalanes,
l’Econòmica, a Palafrugell, i La

L’Artesana. 1913.

Barril fundacional
de La Flor de Maig. 1890.

Companyia, a Canet de Mar. Al pla
barceloní, cooperatives de consum primerenques foren l’Antiga
del Camp de l’Arpa (1866), la
Constància Martinenca (1868),
l’Artesana de Poble Nou i Teixidors a Mà, de Gràcia (1876), així
com la Fraternitat de la Barceloneta (1879).
L’aprovació, a l’any 1887, de
la Llei d’associació donà per
primera vegada un cert aixopluc legal a les cooperatives i

això va permetre que proliferessin. Al final de segle, naixien
una sèrie d’entitats que gaudirien d’una llarga vida: La Flor
de Maig de Poble Nou (1890),
La Lleialtat Santsenca (1891),
L’Amistat Martinenca (1892),
La Lleialtat de Gràcia (1892),
La Vanguardia Obrera d’Horta
(1894), La Confiança Andreuenca (1896), La Nova Obrera de
Sants (1897) i Pau i Justícia, al
Poblenou (1899).

nal: el 1924, socis del Model del
Segle XX i de la Fraternitat, entre
d’altres, viatjaren a l’Exposició Internacional Cooperativa de Gant (Bèlgica), on les cooperatives catalanes
disposaren d’un estand de 200 m2.
Precedent pel qual, el 1929, el coo-

perativisme fou present, no sense
problemes, a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, amb un
estand que enaltia el cooperativisme de consum.
En aquella etapa de maduració
autònoma, sense una legislació

que les afavorís, les cooperatives promogueren intensament la
seva fusió per tenir entitats més
potents, com la que realitzaren El
Rellotge i La Dignitat el gener de
1927, amb la creació de la impressionant Unió Cooperatista Barcelonesa (UCB), o la Unió de Cooperadors de Fort Pienc, resultat de la
fusió de El Fiel i L’Atrevida. Fruit
de fusions o absorcions, el 1927
les tres cooperatives més grans
de Barcelona eren la Flor de Maig
amb 1.560 socis (set sucursals i
la granja de Cerdanyola), la UCB
amb 779 socis i Model del Segle
XX amb 550 famílies associades.

Treballadors de la granja de La Flor de Maig a Cerdanyola. Anys 20.

els vaguistes, com La Redemptora
en la vaga de rajolers de 1911. Fusters, tipògrafs i teixidores el 1913,
i obrers fideuers el 1915, acudien
a les cooperatives de consum per
sol·licitar boicots als fabricants del
ram, crèdit a les famílies vaguistes i
cura dels fills de les obreres en lluita. Per la seva part, les cooperatives
cridaven els obrers a associar-s’hi
en contextos com la vaga del 18 de
desembre de 1916, motivada per
l’encariment dels aliments. Aquella
col·laboració arribà a l’apogeu amb
la vaga de la Canadenca, de 1919,
i sobretot amb el locaut posterior.
Davant l’aturada patronal, que

Sòcies de La Nova Obrera. Anys 30.

Interior de la seu de la UCB al carrer Villaroel, 163. Anys 30.

del carrer Diputació, 108. Altres
iniciatives, tanmateix, no reïxiren:
la cooperativa d’usuaris de transports La Llevantina (1933), constituïda per fer la ruta BarcelonaMaresme, no obtingué finalment
la llicència per pressions de les
companyies de transport, malgrat
haver adquirit autobusos i gaudir
d’un important suport.
Per promoure l’extensió cooperativa, foren creades noves eines
financeres com la Caixa de Crèdit
Agrícola i Cooperatiu (1934) i de

ment de les cooperatives en aquella
segona dècada del segle XX. Les
nombroses vagues motivaven la
solidaritat de les cooperatives amb

L’estand del moviment cooperatiu
per l’Exposició Internacional. 1929.

1931-1936

1936-1939

L’aixecament militar contra
la República, el 18 de juliol de
1936, trasbalsà profundament el
moviment cooperatiu. A Barcelona, en un primer moment, les
cooperatives abastiren d’aliments
les forces republicanes i obreres
que combatien als carrers de la
ciutat la insurrecció feixista. Proporcionaren al Comitè de Proveïments una relació de les seves
existències de cara a coordinar
la distribució d’aliments; esgotaren productes com la llet en

ves en la nova economia revolucionària, el 29 de juliol de 1936
Lluís Companys decretà resguardar-ne la personalitat i posar-les
sota l’empara del Consell Superior
de Cooperació. Davant aquella
situació, i per afrontar els temps
de guerra, les entitats barcelonines acceleraren el seu procés de
fusió. El 9 d’agost es fusionaren
48 cooperatives de Barcelona,
Santa Coloma de Gramenet i Sant
Adrià del Besòs en la Unió de
Cooperadors de Barcelona, amb

Una sucursal de la UCB repartint aliments. 1937.

deixà 200.000 obrers barcelonins
sense feina, les cooperatives respongueren oferint crèdit i emissions de bons als obrers en atur
forçós. Aquella actuació, malgrat
que ressentí i endeutà les cooperatives, a la llarga les enfortí, ja que,
d’ençà de llavors, el proletariat barceloní considerà la cooperativa com
la institució obrera de rereguarda.
En l’aspre context de lluita de classes, els treballadors s’adonaren que
la cooperativa garantia el suport
mutu, n’augmentava la capacitat de
resistència en els conflictes i ajudava a millorar materialment llurs
condicions de vida.

Farmàcies Populars
El 1906, Joan Salas Anton promogué la constitució de la Societat Cooperativa de les Farmàcies Populars
de Barcelona, amb l’objectiu de facilitar, als i les treballadores, l’accés a medicaments de qualitat
i a preus assequibles. La primera farmàcia popular s’inaugurà el 1907 al número 11 de l’Arc de
Sant Cristòfol i s’obri una sucursal al carrer Escudellers Blancs; a partir de 1912 inaugurà seus
a la carretera de Sants, Poblenou i Sant Andreu. El 1914, quan ja abastia 84.000 afiliats, la Societat
demanà el reconeixement oficial de les Farmàcies Populars al Govern. No obstant això, el Col·legi
de Farmacèutics pressionà en contra de la iniciativa i, per ordre governativa, les Farmàcies Populars
hagueren de tancar les portes al públic i romandre només com a centrals de compres del onts de pietat.

Una moneda alternativa
Fetes de bronze o níquel, però també de cartró i llautó, les cooperatives barcelonines encunyaren
un miler de monedes d’ús intern a les entitats. Facilitaven la comptabilitat i la creació de fons
col·lectius, i asseguraven una relativa independència de les fluctuacions de les monedes oficials.
Quan es creà la Unió de Cooperadors de Barcelona, el setembre de 1936, les monedes cooperatives
es sobresegellaren amb les inicials UCB i foren d’ús corrent en totes les seves sucursals.

Monedes de la Nova Obrera i la Nova Activitat Obrera encunyades el 1932 i sobresegellades per la Unió de Cooperadors de
Barcelona el 1936. Bitllets de la Unió de Cooperadors de Barcelona emesos el 14 de setembre de 1936, en plena guerra.

Agrupació Femenina de Propaganda Cooperatista
Les dones foren la base quotidiana de les cooperatives de consum, ja que en feien les compres, però
no hi foren reconegudes com a subjecte polític fins molt tard, amb l’adveniment de la República i
fruit de la mateixa lluita d’elles. Al final de 1931, a l’Amistat Martinenca, començaren les reunions que
desembocaren, el març de 1932, en la creació de l’Agrupació Femenina de Propaganda Cooperatista.
Presidida per Maria Palomera i auspiciada per la veterana cooperativista Micaela Chalmeta, l’AFPC
incentivà l’organització de les dones en les cooperatives i lluità pel seu reconeixement en el
moviment. Editaren l’opuscle “La cesta de la compra” d’Honora Enfield, del qual tragueren 14.000
exemplars. Crearen seccions en una dotzena de cooperatives (UCB, Fraternitat, Amistat Martinenca,
Pau i Justícia, Flor de Maig, Nova Obrera, Empar de l’Obrer, Andreuenca, Vanguardia Obrera,
Confiança Andreuenca, Model Segle XX, etc.) i organitzaren actes culturals, formatius i activitats
antibèl·liques. El 1936 preparaven les Colònies Infantils Cooperatistes, que la guerra estroncà.
Durant el conflicte, recaptaren diners per al front, hostatjaren orfes i atengueren ferits als hospitals.

Productes Coop
Fou la marca comercial sota la qual, el 7 de novembre de 1936, s’unificaren algunes de les
cooperatives de segon grau de Barcelona. Eren empreses de producció propietat de les
cooperatives de consum, que abastien les entitats associades, dotant-les d’un grau més en
l’autonomia dels proveïments. Les seccions de Productes Coop elaboraven pastes per a sopa,
sabó, aigües carbòniques, xocolata i carbó. Cada secció era gestionada per una comissió formada
per quatre representants de les cooperatives associades i un representant dels treballadors.

Treballadores de l’obrador de xocolata de Productes Coop. 1936.

tives, alhora que instituí el Consell
Superior de la Cooperació, que
tenia entre altres funcions fomentar la constitució de noves cooperatives, entre elles les de treball i
producció. D’aquestes destacaren
les de construcció i vidrieres com
la santsenca Agrupació Vidriera
(1932) o la Cristalleria Cooperatista
Barcelonesa; però se’n crearen en
tots els sectors de l’economia, des
de la comunicació ‒Editorial Cooperativa Popular‒ fins a la confecció,
com la Cooperativa de Camiseria

La guerra i la unificació de les cooperatives
pols, el cafè o els embotits, i els
forns cooperatius intensificaren la
producció. S’actuà, igual que en
moments anteriors, com la rereguarda del conflicte. Tanmateix,
amb les col·lectivitzacions que
s’encetaren amb la victòria obrera, les cooperatives visqueren un
moment complex. Malgrat ser entitats col·lectives, pertanyien als
seus socis, i alguns sectors de la
CNT pretengueren col·lectivitzarles. Per tal de protegir i potenciar
l’especificitat de les cooperati-

Projectes comuns

1920-1931

Cartell del cooperativisme
per l’Exposició Internacional. 1929.

CAT

coordinació com la Cooperativa
Central de Compres (1935), a fi
de facilitar les compres a l’engròs
de les cooperatives urbanes als
sindicats agrícoles de les comarques. Així, durant el període
republicà, el cooperativisme ja
no sols organitzà solidàriament
el consum obrer, també abastà
altres factors econòmics com la
producció i el crèdit. L’antic somni d’una societat cooperativa començava a fer-se realitat.

Logotip de Productes Coop. 1936.

La cooperativa de producció Xocolata del Poble
(anunci de 1934) va ser reconvertida en la
cooperativa de segon grau Xocalata Productes Coop
(anunci de 1936).

65 botigues obertes i 12.000 famílies associades. La gran cooperativa barcelonina passaria, en poc
temps, a disposar de 93 sucursals
i abastir 93.000 famílies. També
s’unificaren les cooperatives de
segon grau (carbó, sopa, sabó,
aigües carbòniques i xocolata),
constituint-se Productes Coop,
i les monedes cooperatives de la
ciutat es sobresegellaren amb el
símbol de la UCB.
Això no obstant, en la nova
situació política, hegemonitza-

da pels partits d’esquerres i sindicats obrers, les cooperatives
foren inicialment marginades en
l’organització del consum dels
barcelonins. La situació fou revertida quan, per superar la crisi
de proveïments de l’hivern de
1936, les entitats cooperatives
aconseguiren dels cooperadors
francesos 450 tones de farina,
entre d’altres productes. Demostrada l’eficàcia per pal·liar
els problemes econòmics de la
rereguarda, s’inicià la cooperati-

vització del consum a diverses
ciutats catalanes, i a Barcelona la
UCB s’encarregà de la distribució
dels proveïments (racionament)
des d’inicis de 1938 fins al final
de la guerra. El juny de 1938,
s’arribava a la xifra de 383.733
famílies catalanes que formaven
part de les cooperatives de consum, una ascensió que seria tallada, de soca-rel, amb l’entrada de
les tropes feixistes a Barcelona a
inicis de 1939.

Seu de la Fàbrica de Sabó de Productes Coop
al carrer Londres, 94. 1936.

Nen exiliats amb camions
de cooperatives franceses. 1937.

Il·lustració de Shum en motiu de
la Festa Internacional de la Cooperació.
A Acción Cooperatista 6 de juliol de 1928.

ia
rd
ua
ng
Va
La

El cooperativisme Cooperatives obreres de consum existents al 1935

a
er
br
O

i la Barcelona obrera

19
42

i
as
rg
Fa
lar
pu
Po

na
elo
arc
eB 2

d
lar núm
pu sal
Po cur
su

1842-1939

ça
an
er
sp
L’E
r
ilia
am
aF
iol
ard
Gu
La

16

La Lleialtat Santsenca

aig
M 4
21

17

L’Amistat Martinenca

35

La Formiga Martinenca

36

L’Empar de l’Obrer

52

Obrers i Empleats

19

Vanguardia Obrera

aig 1
e M úm
r d al n
Flo urs
La suc

4

9

8

XX
gle
Se

t
ita
rn
ate
Fr
ta
La
ne
elo
rc
Ba
La

La Lleialtat

cia
stí
Ju
na
sa
rte
L’A

aig al
e M ntr
r d u ce
Flo se
La

nt
de
en
ep
Ind

ia
tàr
ali
Igu
La

aig 2
e M úm
r d al n
Flo urs
La suc

18

La Nova Obrera

ui
Pa

13

7

La Flor de Maig

24

52

ga
nti
L’A

31

ès
on
ag
Ar

pa
So
er
sp
ste
Pa

er
br
O
re
nt
Ce

59

aig 5
eM m
r d al nú
Flo urs
La suc

48

30

ts
ea
pl sos
Em bu
s i uto
er
br d’A
O

a
er
br
O
ral
eg
Int
na
elo ral
rc ent
Ba u c
de se

lar
pu
Po
ats
ple as
Em de G
si
er na
br la
O Cata
la
de
47

a
nc
ine
art
M
í
cia
art
M
tàn
nt
ns
Sa
Co
de
La
ió
Un

ra
iso m 1
s
ev nú
Pr al
s
Piu
La cur
ort
su
eF
sd
or
rad
pe
Coo
de
ió
Un

sa
ne
elo
rc
Ba
sa
ne 1
elo úm
rc l n
Ba ursa
sta suc
rati
pe
Coo
ió
Un

u
rati s
pe dor
Coo sca
re e
nt e P
Ce d

40

15

Actualment gran part d’aquell patrimoni que van forjar les classes
treballadores ha desaparegut o ha passat a mans privades. Molts
d’aquests edificis es troben en situació d’abandonament o molt deteriorats per la deixadesa especulativa. Aquells que segueixen d’una
manera o altra vinculats al moviment cooperatiu o cultural actual,
són els que presenten un millor estat.
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Les cooperatives de consum

4. L’Artesana

c/ Marian Aguiló 66 (1876-1995)

5. La Fraternitat

c/ Sant Carles 9 (1879-1974)

6. L’Andreuenca

c/ Gran de Sant Andreu 263
c/ Solidaritat 60 (1879-1979)

7. L’Antiga Independent
c/ Enna 156 (1887-1939)
actualment Ramon Turró

17. L’Amistat Martinenca

25. Model del Segle XX

c/ Besalú 56 (1892)

18. La Lleialtat

10. Sucursal núm. 2

c/ Montseny 47 (1892-2004)

11. Sucursal núm. 3

c/ La Plana 10-18 (1894-1948)

Passeig de Can Tunis 84
(sense dades)
c/ Galileu 40 (1885)

12. Sucursal núm. 4
c/ Muntanya 62 (s.d.)

19. La Vanguardia Obrera

20. La Confiança Andreuenca

c/ Pons i Gallarza 103 (1896-1939)

c/ Yolanda, 18 (1901-1939)
actualment Violant d’Hongria 151

26. Unió Cooperatista Barcelonesa
c/ Villarroel 163 (1927-1978)

27. Sucursal 1

32. La Previsora

c/ Llibertat 36 (1902-1946)

33. Sucursal 1

c/ Sicília 197 (1931)

34. Sucursal 2

c/ Zola 18 (1932)
actualment Pare Laínez

35. La Formiga Martinenca

c/ Peu de la Creu (1932)

c/ Mallorca 580 (1903)

28. Sucursal 2

36. L’Empar de l’Obrer

c/ Gelabert (1932)

c/ Premià 13-15 (1905-1939)

21. La Nova Obrera

29. Segle XX

37. L’Espigoladora

14. Sucursal núm. 6

22. L’Economia Obrera

c/ Marià Cubí 184 (s.d.)

c/ València 383 (1898-1962)

15. Sucursal núm. 7

23. La Guardiola Familiar

13. S ucursal núm. 5
c/ Pere IV 92 (s.d.)

c/ Martí i Molins 10 (1902)

c/ Guadiana 22 (1897)

c/ Borriana 54-56 (1899-1939)

40. Popular de Barcelona

52. Cooperativa d’Obrers i Empleats
de Companyia General d’Autobusos

c/ Ortigosa 16 (1910-1939)

41. Sucursal 1

c/ Pere Serafí 7 (1924)

42. Sucursal 2

c/ Chapí 48 (1932)

43. Unió de Sant Martí

c/ Rossend Nobas 31 (1910-1939)

44. La Igualtat Gracienca

47. Cooperativa d’Obrers
i Empleats de la Catalana de Gas

c/ Lutxana 106 Actual c/ Roc Boronat
(1931-1939)

48. Cooperativa del Centre
Obrer Aragonès

c/ Sant Joaquim 20 (1934-1939)

c/ Montsió 3 (1921-1939)

c/ Sant Pere més Baix 55 (1927-1939)

c/ Miquel Àngel 38 (1919)

59. Unió de Cooperatives per a la
Fabricació de Pastes per a Sopa
c/ Aurora 11 bis (1920)

60. Fàbrica de Sabó
c/ Londres 94 (1933)

54. Integral Obrera

c/ Bailèn 10 (1935-1937)

c/ Roger de Flor 270 (1907-1988)

Pg/ Gaspar Hernández 180
(1913-1949)

49. L’Esperança

c/ de la Jota 21 (1928-1939)

55. La Barceloneta

30. Centre Cooperatiu de Pescadors

38. L’Amistat

45. La Colmena

50. La Paloma

56. Cooperativa Catorze d’Abril

31. La Igualitària

39. La Nova Activitat Obrera

46. El Benestar de l’Obrer

51. Unió de Cooperadors de Fort Pius

57. Popular Fargas i Mulassa

c/ Ginebra 24 (1901-1988)
c/ Concòrdia 1 (1901- 1936)
c/ Roser 35 (1902-1939)

c/ Aragó 562 (1908-1939)
c/ Jocs Florals 118 (1909-1958)

passatge Mayol 5 (1913-1939)
c/ Comtes de Güell 42 (1914-1939)

c/ Mina 20 (1929-1939)
c/ Ausiàs Marc 143 (1928-1939)

Les cooperatives de segon grau
58. Fusió de Cooperatives.
Secció Carbó

53. General de Consum

61. Fàbrica de xocolata
de Productes Coop
c/ Béjar 20 (1933)

62. Fàbrica d’aigües carbòniques
de Productes Coop
c/ Rosselló 86 (1935)

Troba la ubicació
de les cooperatives
a Google Maps

c/ Mar 95-99 (1935-1939)

48

Centre Obrer Aragonès

Sense dades (1935-1939)

Pg/ Font d’en Fargas (1935-1939)

55

Interès per
la comunitat

c/ Terol 26 i 28 (1876-1986)

c/ Pere IV 228-230 (1899-1997)

Importància
de l’educació

3. Teixidors a Mà

c/ Curtidors 1 (1912)
actualment Pellaires

24. Pau i Justícia

c/ Olzinelles 31 (1891-1941)

Cooperació
entre cooperatives

c/ Escoles 10 (1868-1943)

9. Sucursal núm. 1

16. La Lleialtat Santsenca

Independència

2. La Constància Martinenca

c/ Doctor Trueta amb c/ Wad Ras 195
(1890-1948)

Propietat col·lectiva

c/ Fontova 12 (1866)

Gestió democràtica

8. La Flor de Maig
1. L’Antiga del Camp de l’Arpa

47 Obrers i Empleats Cat.

Adhesió voluntària

Durant la dictadura, la majoria d’aquelles cooperatives
van desaparèixer, algunes les va desmantellar el nou
règim, d’altres s’anaren esllanguint fins a tancar. A partir dels anys seixanta, tímidament, es van constituir noves cooperatives, algunes de consum, d’altres agràries
o d’habitatge, i ja obertament des de 1976 van proliferar les cooperatives de treball. Totes, des d’aquelles
primeres cooperatives de consum fa quasi 150 anys
fins a les actuals, comparteixen uns mateixos principis:
l’adhesió voluntària, la gestió democràtica, la propietat
col·lectiva, la independència, la cooperació entre cooperatives, la importància de l’educació i l’interès per la
comunitat. En ple segle XXI el cooperativisme segueix
demostrant que hi ha una altra manera d’entendre
l’economia, amb les seves potencialitats i els seus reptes.
Però aquesta ja és una altra història.
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L’Antiga del Camp de l’Arpa
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A Barcelona, les cooperatives de consum proliferaren
sobretot en els antics pobles del pla, prop dels centres
industrials i les fàbriques tèxtils, i foren fundades per
obrers que, o bé professaven els ideals del republicanisme federal, o bé integraven les societats d’ofici
que posteriorment evolucionarien cap als sindicats de
classe. Partint d’orígens ben modestos (uns baixos
llogats, un sac de cigrons i un de patates, un bocoi de
vi i una tina d’oli…), acabaren protagonitzant la vida
quotidiana dels seus territoris, amb edificis propis i
singulars que albergaven ja no solament relacions
econòmiques fraternals, sinó també una rica vida social i cultural. Les cooperatives de consum garantiren
l’abastiment alimentari de les poblacions treballadores
allunyades del centre barceloní, però també contribuïren a crear la identitat cultural dels antics pobles
del pla de Barcelona. I, no menys important, exerciren
de rereguarda col·lectiva en uns anys en què el conflicte de classes a la ciutat (vagues, locauts patronals,
pistolerisme, dictadura de Primo de Rivera...) situava
els i les obreres en una indefensió social permanent.
Formaren part, en definitiva, d’aquella Barcelona proletària que articulava la ciutat amb ateneus, escoles
racionalistes i centres obrers.
En la Segona República, les cooperatives de consum
arribaren al seu apogeu i durant la Guerra Civil, juntament amb les col·lectivitzacions industrials, vertebraren la nova economia revolucionària. Aquella economia obrera, tanmateix, seria escapçada de soca-rel
amb l’entrada de les tropes feixistes a Barcelona
el gener de 1939.
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Entre mitjan segle XIX i 1939, el cooperativisme arrelà en els barris obrers de Barcelona per fer front a
les dificultats econòmiques que patia el proletariat
industrial. Partint de la solidaritat i l’ajuda mútua, les
cooperatives es convertiren en institucions socials de
primer ordre i organitzaren el consum, la producció
i el crèdit de milers de famílies treballadores seguint
els principis de la democràcia econòmica. Inicialment,
destacaren les cooperatives obreres de consum, associacions de consumidors que, suprimint els intermediaris burgesos, compraven a l’engròs productes
bàsics per aconseguir millors condicions de qualitat
i preu, i que després els distribuïen entre les famílies associades. Amb els excedents de la compra
mancomunada, desenvolupaven prestacions socials,
culturals i educatives: escoles; fons de previsió per
malaltia, vellesa o mort; caixes de resistència per a
vagues, i mútues de salut. A partir de la fórmula autogestionària, les cooperatives milloraren la vida dels
seus membres, tot aspirant a substituir les relacions
socials capitalistes per la pràctica de la cooperació.

La Barceloneta
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Fabricació de Pastes per

Principis de l’Aliança
Cooperativa Internacional (ACI)
Són les línies generals per les quals s’han de regir totes les cooperatives del món. La seva primera formulació va correspondre als
Pioners de Rochdale, fundadors de la primera cooperativa moderna
el 1844. La darrera actualització data de 1995 i és obra de l’ACI. Els
colors de l’arc de Sant Martí formen la bandera del moviment cooperatiu i cada un d’ells representa un dels set principis cooperatius.

