Mapa de memòria cooperativa de L’Hospitalet
La Verneda

Unió i Concòrdia

1931 — 2007
Avda. Josep Molins (Pubilla Casas)

1924 — 1925
Plaça Espanyola, 24, Collblanc - La Torrassa

Cooperativa de vidre, fundada el 1931 tot i que no
es va legalitzar fins l’any 1933, i emplaçada a la
Verneda tot i que el 1935 compra terrenys al barri
de Pubilla Casas. Gestionava un volum important de
material, essent 7 socis als inicis i 38 ja al 1936. La
fàbrica constava d’una gran nau industrial amb forns
(de 8 gresols), forns de recuit, secció de refractaris,
secció mecànica per motlles i magatzem. La seva
particularitat radicava en que ja des dels inicis
emprava fuel-oil com combustible líquid. Comptava
amb una secció especialitzada en globeteria (flascons
per perfums) i flotadors (boles de vidre buit per la
indústria pesquera del Nord). La cooperativa es veu
obligada a traslladar-se a Rubí el 1970 degut a una
expropiació promoguda per Ministerio de Vivienda. El
2007 es fusiona amb Cristalleries San Miguel com a
La Verneda-San Miguel SCCL.

Cooperativa del gremi dels queviures. El 20 d’octubre
de 1924 es reuneixen a la Plaça Espanyola 24 per
constituir-la. El desembre del mateix any ja compten
amb un magatzem i amb gènere suficient com per
mostrar i rendir comptes amb els socis de la seva
activitat incipient.

Logo 1925.
Font: Arxiu
Municipal de
L’Hospitalet.

Fàbrica de Cristall La Esmeralda
1932 — 1980
Ronda de la Torrassa, 1 (Collblanc - La Torrassa)
Cooperativa del vidre, de la qual consta el primer
registre l’any 1932. Fundada per treballadors que van
marxar de la fàbrica Zorrilla o “La Perfección” després
de diversos conflictes i funden primer la Cooperativa
Obrera de Sants però tot seguit es converteixen en la
Cooperativa Fàbrica de Cristall La Esmeralda. El 1936
comptava amb 87 socis; aquell mateix anys assisteixen
a la Fira de Barcelona juntament amb la Cooperativa
Obrera del Cristal. L’expropiació de terrenys el 1972 per
la construcció del ferrocarril i un seguit de problemes
econòmics fan
que decaigui
la producció i
que l’empresa
desaparegui el
1980.

La Redentora
1889 — 1968
C. Rius i Carrió, La Torrassa
Fàbrica cooperativa de totxanes i de rajoles amb bòbila
a L’Hospitalet i amb oficines al carrer de Sants, 170. Va
ser la més important del sector durant la II República,
amb dues bòbiles: a Collblanc i a la Torrassa. L’any
1934-35 el seu patrimoni estava valorant en una
mica més d’un milió de pessetes. Sembla que encara
a dia d’avui perdura, a tocar de la carretera, un bloc
d’habitatges que va ser construït com cooperativa de
la bòbila a mitjans dels anys 20 i que ha estat objecte
de restauració, retornant-li el seu caràcter originari.

Logo 1972. Font:
Arxiu Municipal de
L’Hospitalet.

El Respeto Mutuo
1910 — 1984
C. Buenos Aires, 27, Santa Eulàlia
Cooperativa
de
consum ubicada
a Santa Eulàlia i
que des dels seus
inicis va organitzar
a c t i v i t a t s
culturals com els
seus
cèlebres
carnavals,
nits
de Sant Joan i
celebracions de Nadal, convertint l’espai en un lloc
de trobada de les veïnes i veïns i un node que enfortí
el teixit social. Va arribar a reunir una gran quantitat
i varietat de producte. És i ha estat un referent del
cooperativisme a L’Hospitalet

GAT (Grup d’Acció Teatral)

Cooperativa Obrera La Torrassa

1978 — 1986
Rambla Just Oliveres, 34, Centre

1921 — ?
C. Llobregat, 116, La Torrassa

Davant la necessitat d’una independència no
assegurada, a finals del franquisme sorgeix el GAT,
format a partir de la companyia Alpha 63 i del Grup de
Teatre de Santa Eulàlia amb la idea de «realitzar un
teatre pel poble i en què el poble fos el protagonista».
Comencen actuant al Casino de Santa Eulàlia però
aviat giren per tota la península, compaginant-ho
amb estades al Centre Catòlic de Can Serra, des d’on
o rga n i tze n
un cicle de
teatre
per
escoles
i
barris
de
L’Hospitalet
a l’estiu de
1981. El GAT
continuarà
fins el 1986
p r è v i a
escisió de la
companyia
el 1983.

Cooperativa de vidre. L’edifici es va construir el 1921
per acollir-hi la fàbrica, tot i que va anar evolucionant
amb el temps. Assortien de vidre, especialment pel
servei d’hotels i bars (dissenyaren els gots de la firma
Martini). El 1923 Ramón Puig i Gairalt, arquitecte
municipal va fer una ampliació amb un pis nou sobre
les oficines que es destinaria a sala d’actes. Anys
més tard, l’edifici va quedar buit i l’antic taller va anar
envellint fins a deteriorar-se. Finalment va passar a ser
un espai destinat a la construcció d’habitatge protegit.

Coop. de Viviendas Obreras de
la Barriada de La Bomba
1966 — 1968
Avda. Europa, Bellvitge
Cooperativa d’habitatge que sorgeix de la col·laboració
de les famílies que vivien a les barraques del barri de
La Bomba. Entre elles la de Pura Fernández i Felipe
Cruz. En una primera fase, mentre formalitzen la
cooperativa i reuneixen el pressupost, el veïnat crea
una escola per les criatures del barri. Això denota
una voluntat d’expandir els valors de la cooperació a
l’esfera educativa i cultural. Arrel de les reivindicacions
del veïnat per tal que l’Ajuntament acabés de cedir
habitatge, l’1 de desembre de 1968 es fa el lliurament
de claus de l’edifici Zeus a l’Avinguda Europa de
Bellvitge.

Carnet de soci
de Gregorio
González
(1967). Font:
Arxiu personal
de María Dolores González.

Llibreria Catalunya
1977 — 1985
C. Santa Eulàlia, 118, Santa Eulàlia
Llibreria de barri compromesa amb el seu entorn,
obert pels germans Anton, Joaquim i Vicens. Pertanyia
a Bestirari, una cooperativa de serveis de llibreria que
havien impulsat Sergi Martínez i Joan Lou, vinculats a
la C.O.A. (Confederación Obrera Asamblearia). El juny
de 1986 es converteix en cooperativa, passant a ser
gestionada els germans Font: Rosa i Joan. Tanca les
portes a principis dels anys 90.

Anunci de la programació cultural de la
llibreria Catalunya a El
Periódico (1985).

Coop. d’Usuaris del Servei de
Neteja Pública Domiciliaria de
Barcelona
1930 — ?
Oficines: C. Independència, 2
Cooperativa que recollia escombraries tant a
Barcelona com a L’Hospitalet. Registrada l’any 1930
tot i que ja feia anys els treballadors n’exercien l’ofici.
Des de principis del s. XX els barris de Santa Eulàlia
i Can Pi eren barris de setials on les deixalles que es
recollien es reciclaven per materials, essent la matèria
orgànica l’aliment pels animals i el compost pel camp.

Sitial de Ca l’Usini a la cruïlla entre els carres Aprestadora i
Igualtat (anys 60). Foto publicada a L’abans de L’Hospitalet de
Llobregat. Recull gràfic 1890-1965. Mireia Mascarell. Ed. Efadós,
El Papiol (2003).
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Breu història del cooperativisme
a L’Hospitalet
Antecedents
La cooperació i el mutualisme formaven part de la
pràctica habitual de corporacions i gremis durant
l’Antic Règim. El liberalisme s’apressà a eliminar-los
i les classes treballadores van desenvolupar noves
formes associatives per continuar practicant-les,
malgrat les dificultats imposades des del poder
polític controlat per la burgesia.
En primer lloc es van crear mutualitats o montepios,
i L’Hospitalet, probablement per la seva proximitat
amb Barcelona, va tenir-ne un en una data molt
primerenca, el 1842, encara que efímer per la
repressió de la dreta en el poder a partir de l’any
següent. En 1851 i 1852 es van fundar tres més,
que van tenir una llarga vida.
El cooperativisme fou una ideologia (amb una
pràctica derivada) ben viva en la classe treballadora
catalana del segle XIX i primeres dècades del segle
XX. Va néixer al si del moviment obrer, com els
sindicats, les corals o els partits polítics republicans
i d’esquerres. La seva eclosió és durant la dècada
de 1860 i la primera cooperativa catalana es fundà
a Mataró, l’any 1864.
La primera cooperativa
Durant el Sexenni Democràtic (1868-1874)
a L’Hospitalet va haver un moviment obrer i
camperol molt actiu, amb diverses seccions locals
de l’Associació Internacional dels Treballadors,
majoritàriament adscrites a la seva línia anarquista.
Els cops militars de 1874 acabaren amb la República
i la democràcia i il·legalitzaren els sindicats. Fou
aleshores quan els militants de l’obrerisme crearen
la primera cooperativa de L’Hospitalet, que va
subsistir dos anys al marge de la llei.

Ateneu
Cooperatiu de
L’Hospitalet

i cooperativisme. L’any 1882, amb una legislació
menys repressiva, va resurgir el sindicat i es creà
una entitat que tant es deia Cooperativa com
Sociedad, amb l’afegit de auxilios mutuos entre
agricultores.
La gran expansió del cooperativisme
Entre 1898 i 1904 foren creades vuit cooperatives
(La Unión, La Igualdad, La Unión Obrera, La Lealtad
de Labradores, etc). El 1904, existien a L’Hospitalet
una vintena de mutualitats i cooperatives per una
població que no arribava als 6.000 habitants. És
molt probable que gairebé tota la població estigués
organitzada en una o més entitats d’aquesta mena.
També sabem que moltes d’aquestes entitats
desenvolupaven activitats culturals i polítiques.
Podem dir que algunes d’aquestes entitats tenien
un biaix ideològic molt clar i conegut. Constituïen,
per tant, un dels principals mitjans de sociabilització
de la població.
L’any 1910 es va fundar El Respeto Mutuo, a
Santa Eulàlia, una de les més importants de la
nostra història. Els anys 1923 i 1924 se’n crearen
tres més, alguna d’elles a La Torrassa. La ciutat
creixia vertiginosament i el cooperativisme també
s’estenia pels nous barris.
Nous tipus de cooperatives
En aquest procés d’expansió del cooperativisme
també es va produir una diversificació del tipus
de les entitats. L’any 1898 es fundà El Ahorro
Cooperativo, i el 1902 La Aurora Social, les dues
primeres cooperatives de producció de la ciutat, la
primera d’estalvis, la segona una bòbila.
En aquests anys, algunes cooperatives de
Barcelona situen a les afores de Collblanc les
seves fàbriques, com La Redentora, de ceràmica,
o La Verneda, de vidre. L’any 1930 es va crear una

cooperativa entre alguns dels escombriaires que hi
havia a la ciutat.
Les cooperatives del segle XX ja no procedien totes
del moviment obrer i algunes eren associacions
d’individus que actuaven com petits empresaris,
sense cap aspiració de transformació social, com
la dels escombriaires o la Cooperativa Obrera del
Vidre, de l’any 1921, a la Torrassa.
La República i la guerra
La legislació de la Generalitat republicana es va
mostrar molt favorable al cooperativisme, van
crear-se cooperatives noves i les entitats que ja
existien es van enfortir. La gran dinàmica de Sants
va atraure bona part de les famílies de Collblanc-La
Torrassa i Santa Eulàlia.
En aquesta dècada, dues grans cooperatives de
consum destacaven a L’Hospitalet: El Respeto
Mutuo a Santa Eulàlia i L’Avenç al barri del Centre.
També existia una altra de consum a La Torrassa.
S’hi afegiren una cooperativa de la construcció, La
Tècnica, i una altra del vidre, La Esmeralda.
Durant la guerra, les cooperatives van patir
l’animadversió de les organitzacions anarquistes,
que les interpretaven com una forma de propietat
i contràries a les col·lectivitzacions, i el suport de
republicans i comunistes. El desembre de 1936 El
Respeto Mutuo i L’Avenç foren col·lectivitzades per la
força. Per contra, l’UGT va impulsar una de fusters.
El franquisme
El franquisme va liquidar la major part de
l’associacionisme, però també va incorporar
algunes de les cooperatives als sindicats verticals.
El 1960 es mantenien les tres cooperatives de
producció de vidre, la dels escombriaires i una de
nova, de vaquers, ben controlable des del sindicat
vertical.

A l’escalf del gran creixement econòmic dels
60s van sorgir algunes petites empreses amb la
forma jurídica de cooperativa, de la construcció,
de transports, de fusteria, etc. Algunes de les
cooperatives de consum existents foren tolerades,
integrades en els organismes oficials.
Un tipus de cooperatives que va tenir molta difusió
en aquells anys va ser el de les d’habitatge. La
majoria eren controlades pel poder o les empreses,
però van ser un mecanisme útil perquè moltes
famílies aconseguissin un pis a un preu més baix.
Van ser especialment importants a Bellvitge.
Final del franquisme i transició
En el final del franquisme van tornar a sorgir
cooperatives
relacionades
a
ideologies
esquerranes, més o menys lligades als grups
polítics antifranquistes clandestins. La primera fou
la Cooperativa d’Habitatges de La Bomba, el barri
de barraques més important de L’Hospitalet, l’any
1965, per aconseguir pisos a Bellvitge.
Un altre sector en el que es va difondre amb
una certa transcendència va ser l’ensenyament.
L’exemple pioner de l’Escola Patufet fou seguit per
Tin-tin (avui el Passeig) i més tard per Balmes o
Canigó. En el sector de la cultura, es van crear
dues cooperatives per tirar endavant llibreries i el
Grup d’Acció Teatral.
Les darreres dècades
La crisi de l’Estat del Benestar i el neoliberalisme
que condemna a la pobresa a les persones
aturades i bona part de les que treballen, la crisi
mediambiental i la transició energètica pendent, la
discriminació de les dones que no s’acaba mai, fan
que l’economia social sigui en aquests moments
alguna cosa més que una opció possible. Comença
a ser una necessitat.

Introducció
La Col·lectiva, ateneu cooperatiu de L’Hospitalet,
sorgeix com una eina per impulsar i donar
suport a l’economia social i solidària. Per fer-ho,
l’ateneu parteix d’una mirada feminista que busca
complicitats, pràctiques i arrelament territorial,
treballant tant amb les comunitats més reconegudes
com per les comunitats invisibilitzades.
Aquest mapa és un instrument que emprem per fer
visible allò que no ha estat reconegut, per restituir
de manera col·lectiva la memòria de la implicació
obrera, veïnal i cooperativista de L’Hospitalet. Es
tracta d’un procés obert que seguirem sostenint
durant les properes edicions, per tal de recuperar
entre totes una ciutat més incloent, habitable,
sostenible i participativa.
En aquesta mirada vers al passat, els qui
protagonitzen les principals victòries en la
conquesta de drets socials són els obrers i les
obreres de la fàbrica, les mares i les criatures
manifestant-se pels serveis bàsics dels barris,
la gent popular exigint més habitatges dignes i
menys amuntegament en blocs... Tots aquests
assoliments comuns van arribar per via de
processos d’associacionisme, d’organitzar-se en
col·lectiu, i optar per la cooperativa com model de
treball.
Aquest mapa evidencia que el cooperativisme no
ha estat una anècdota a la història de la ciutat.
La Col·lectiva

El cooperativisme torna a ser una alternativa i
Brotes, Drecera, Coop de Mà, Eduvic i La Fundició
han decidit agrupar-se i crear La Col·lectiva,
l’Ateneu Cooperatiu de L’Hospitalet. Una altra
pàgina comença a escriure’s.

Es tractava d’una cooperativa de consum,
registrada legalment el 1876 com Cooperativa de
los Obreros però també es feien dir Unión de los
Obreros del Hospitalet. Molt probablement, a més
de les funcions estrictament cooperativistes era
una tapadora del sindicat ilegal·litzat. Durant la
dècada de 1880 va formar part del grup d’entitats
afins a l’obrerisme i al republicanisme, fins que el
1888 es va transformar en l’Ateneo la Unión.

Manuel Domínguez (CELH)

En aquests anys és difícil distingir entre mutualisme
A dalt: Bòbila La Redentora. A baix: Cooperativa Obrera La Torrassa.
Font: Arxiu Municipal de L’Hospitalet.
Excepte on s’indiqui el contrari, les imatges pertanyen a l’arxiu del Centre
d’Estudis de L’Hospitalet. Totes les imatges estàn subjectes al dret de
còpia dels seus autors.

1902 — 1916
Cooperativa obrera de producció de totxanes que partia
de la Societat d’obrers de la totxana La Ibèrica, societat
amb una important labor sindical, raó per la qual s’acaba
transformant en cooperativa de producció; així doncs, als
seus estatuts s’autoproclama de caràcter mixt: sindicalcooperatiu. Els beneficis s’invertien en: un 30% per una
Caixa d’Invalidesa i Jubilacions, un 35% en un fons
d’Institucions d’Higiene, Educació i Ensenyament i la
resta passava al capital col·lectiu que s’emprava en cas
d’imprevists.

L’Avenç

www.ateneulh.coop
lacollectiva@ateneulh.coop

1936 — ?
Entre c. Sant Roc i c. Josep Prats (Centre)
Cooperativa de consum.

La Barcelonesa

Ateneu
Cooperatiu de
L’Hospitalet

Produeix

Col·labora

Amb el finançament de

1983 — 1987
Treballadores del servei de neteja de L’Hospitalet (1986).

La Lealtad
1933 — ?
Cooperativa de totxanes federada a la Federació de
Cooperatives de Producció i Treball al juny de 1936 amb
54 socis. Abans era la bòbila Abadal, de la que se’n faran
càrrec els treballadors.

La Lealtad de Labradores
1904 — 1905
(Santa Eulàlia)

Cooperativa de consum.

En tenim constància a la revista La Resenya de 1907, on
els veïns es queixaven de les aigües que es vessaven a
la via pública provinents de l’abeurador de la cooperativa;
aquestes, degut a la calor, provocaven males olors i
constituïen un focus d’infeccions.

1981 — Actualitat
C. Bruc (Centre)

Promou

Escola Sant Josep - El Pi

1936 — ?
Camí de Vallparda (Collblanc-La Torrassa)

Escola Canigó

Excepte on s’indiqui el contrari, aquesta obra
està sota una llicència Creative Commons
Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional.

Cooperativa de totxanes federada el 1936 amb 61 socis.
La Bòbila estava al camí antic del Canyet. Al 1936 es
discuteix si entra a la CNT o si, com finalment es va
decidir, segueix dins de la Unió de Cooperatives.

La Aurora Social

Neix l’any 1981 dividida en dos espais, un al carrer Bruc
i l’altre al carrer Alps. No obstant, el 1987 obre una seu
a l’edifici renovat de l’antiga fàbrica del carrer Mossèn
Lluís Pañella gràcies als esforços de les famílies i del
professorat. Posteriorment impartiran parvulari i estudis
de secundària, ampliant l’espai amb sortida a la Rambla.

L’Estisora
1936 — ?
Cooperativa de tisores federada el 1936 amb 15 socis.

Cooperativa Colectiva de Obreros
Ladrilleros La Justa
1930 — ?
Avinguda del Torrent Gornal (Collblanc-La
Torrassa)
Cooperativa de consum.

Cooperativa El Mirall
1932 — ?
C. Colom, 4 (Campoamor)
Cooperativa de consum.

Cooperativa de los Obreros
1876 — 1898
Vinculada a l’AIT.

Escola Patufet Sant Jordi Francesc Batallé i Aragonès
1968 — 1974
C. Príncep de Bergara, 80 (Centre)
Neix el 1968 a iniciativa d’un grup de mestres i pares.
Al cap de poc, el 1974, a partir de la incorporació dels
alumnes de l’Acadèmia Sant Jordi, i amb l’interès de

convertir-se en centre educatiu públic, passa a ser
cooperativa de mestres i treballadores, col·laborant
amb les famílies mitjançant l’AMPA. Seguint la tradició
històrica dels moviments de renovació pedagògica i de
la mateixa manera que altres escoles del Col·lectiu per
l’Escola Catalana (CEPEPC) el 1987 va passar a ser
escola pública.

La Popular
1936 — ?
Cooperativa de totxanes federada el 1936 amb 15 socis.

La Productora de Cartrons
1933 — 1970
C. de Rodés, 20 (Sant Josep) o c. Sant Roc, 9
(Centre)
Dissolta el 1969.

Productora del Vidre Societat
Cooperativa
1935 — ?
C. Martí i Julià, 45 (Collblanc-La Torrassa)
El 1929 apareix en actiu com a S.A., tot i que el 1935
hi ha constància de la seva conversió a cooperativa.
Sembla que va ser una de les cooperatives que més es va
decantar a la col·lectivització de fàbriques al 1937, en lloc
de la seva continuïtat com a cooperatives. Posteriorment
va canviar el seu nom a Vitrificadora del Vidre i, després
de ser embargada, passa a ser l’empresa Cristalleria
Casanova (1947).

La Prosperidad
1936 — ?
(Santa Eulàlia?)

El centre neix com escola privada, tot i que el grup de
professorat va lluitar molt perque esdevingués pública.
Professores, juntament amb l’AMPA del centre, decideixen
constituir-se en cooperativa com a pas de transició per ser
pública, condició que va assolir finalment el 1987. Durant
el temps que va ser cooperativa es traslladaren al local de
la desapareguda Escola de la Muntanya.

SAC (Servei d’Acció Cultural)
1982 — ?
C. Príncep de Bergara, 56 (Centre)
Cooperativa de treball de nou persones amb el compromís
de gestionar la llibreria Els Pins (1977). Volien fer-la viable i
convertir-la en l’eix d’una fundació cultural que organitzés
activitats i poder fer arribar la cultura a la població des de
la llibreria. Al cap de pocs anys, el SAC es dissol però en
perduren els objectius, adoptats per altres entitats.

La Tècnica
1933 — ?
Esglèsia, 15 (Centre)
Cooperativa de treball. Li adjudiquen la construcció del
clavegueram dels carrers Santa Rosa i Josep Prats.

Cooperativa Obrera Torrassenca
1923 — ?
C. Progrés, 94 (Collblanc - La Torrassa)

Unión Cooperativa de
Trabajadores
1976 — ?
Cooperativa laboral que sorgeix de l’Assamblea d’Aturats
amb l’objectiu de generar llocs de treball i pal·liar
l’increment de preus en productes. Economat. Quota
annual de 100 pessetes.

Agraïm la col·laboració de l’Arxiu Municipal, el
valuós acompanyament del CELH i les aportacions
constants de les veïnes de L’Hospitalet que no només
van participar a la jornada Cultura, cooperativisme
i patrimoni (12/05/18) sinó que han mantingut la
recuperació col·lectiva de memòria de manera
continuada durant tot aquest temps.

