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Bon Pastor, terra de cooperatives

El fet cooperatiu ha estat present al Ilarg de la historia del barri del
Bon Pastor de Barcelona. Molt probablement, l'aillament que ha patit
durant anys i les característiques de la seva població, la majoria clas-
se treballadora amb tota una serie de necessitats per cobrir, en són la
causa. .•..
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La Sociedad Cooperativa
Obrera La Paloma

El marc de 1929 es va constituir la
Sociedad Cooperativa Obrera La
Paloma,' Va ser una iniciativa pro-
moguda pels treballadors de l'em-
presa química Sanchís, instal·lada a
la zona des de 1907. De fet, l'empre-
sari, Enric Sanchís i Ros també va
recolzar la creació de la cooperativa,
puix que va cedir uns terrenys de la
seva propietat, va sufragar la cons-
trucció de l'edifici i s'afiliá com a
socio

Tot plegat, la cooperativa venia a
suplir les carencies que tenien tant
ell, com els seus treballadors, ja que
a la zona gairebé no existien botí-
gues en aquells- moments.
Certament, Sanchís, llavors regidor
de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, era prou conscient que la
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Cooperativa Pau i Justicia, als anys setanta.

banda .dreta del Besos d'aquell
municipi estavaesdevenint un nou
espai urbá; per exemple, el grup de
cases barates Milans del Bosch, es
construía per aquelles dates. Pero
era un espai separat per un riu i
massa mal comunicat amb
Barcelona, amb Sant Adriá i amb la
mateixa Santa Coloma al que calia
nodrir de serveis.

La cooperativa, situada al carrer La .
Mina, 20 (actual carrer d'Estadella)
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va acollir en un edifici de dos pisos,
acabat en un frontó com si es tractés
d'un temple gree: una botiga i un
café al primer pis i al segon, un
ampli espai destinat a funcions tea-
trals i a biblioteca.

Els serveis que oferia la cooperativa
anaven des de la fonnalització d'as-
segurances de malaltia, defunció,
invalidesa i maternitat, passant per
una botiga dequeviures i un café,
fins a la possibilitat de fer teatre,
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assistir a conferencies
l'excursionisrne.

practicar mediante la Cooperación de consu-
mo hoy y de producción y otrasfor-
mas mañana, poner en manos del
proletariado en colectividad, el
capital, las tierras, fábricas, herra-
mientas y útiles del trabajo, para la
creación de la riqueza colectiva,
haciendo imposible la función del
intermediario y de los patronos
hasta llegar a la desaparición del
capitalismo acabando con la
explotación del hombre por el hom-
bre y todos losprivilegios y dejando
de ser el obrero una cosa como
materia de explotación, recobran-
do su total personalidad humana y
obteniendo íntegro el fruto de su
,trabaju, dentro de un estado de
derecho inspirado en la Libertad y
en la estricta justicia para que sea
su-vida feliz en grado máximo. '"

Pel que fa a la seva base social, cal
dir que va estar formada per 35
famílies. Aquestes eren encapcala-
des per un treballador de l'empresa
química i vivien a unes cases que
Sanchis va fer construir entre el
1929 i 1931 pels seus obrers davant
l'empresa.

La guerra va anorrear aquest expe-
riment cooperatiu i tot i que sabem
que els primers anys de la década

A Santa Coloma de Gramenet, al
.llarg deIs anys vint i ja amb la
República, el sindicat anarquista
Cnt va trabar molts suports que es
materialitzaren en la creació de síg-
nificatives entitats d'esbarjo i cultu-
ra i també, en l'aparició de desta-
cats polítics anarquistes com el
futur alcalde de la població: José
Berruezo. Indubtablement, aquest
fet va potenciar la presencia de
nombrosos simpatitzants i militants
del moviment anarquista a I'espai
urbá creat a l'entorn de la fábrica
·Sanchís. Alg\.1n3 d'aquests devien
ser els cooperadors de La Paloma i
van apon~r a la' nova entitat els
impulsos culturals i formatius pro-
pis del moviment llibertari. De fet,
la cooperativa ben aviat mostrá
unes dírectríus totalment afins amb
la ideologia social de l'anarquisme i
a les seves juntes anotem la presen-
cia de militants de la Cnt.

En aquest sentir, l'article preliminar
del seu reglament deia:

" La finalidad que persiguen los
cooperadores de esta entidad, es
por medio del cooperatismo y

Cooperativa Catalana deis Consumidors, als anys setanta.
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deIs quaranta, la biblioteca encara
donava algun serveí, la cooperativa
com a tal ja havia desaparegut.

Dues cooperatives d'habi-
tatges

La Comissió d' urbanisme de
Barcelona, entre 1957 i 1959, tot
complint les directrius estatals del
Plan de urgencia social de
Barcelona, va adquirir uns terrenys
al Bon Pastor, quedes de gener de
1945 era un barrí de Barcelona.'

En aquells terrenys, parcel-lats en
vuit grans solars, es van construir
prop de 800 habitatges que en gaíre-
bé, tots els casos, van servir per corn-
plir una ordre ministerial que obliga-

.va a les empreses amb un important
número de treballadors a construir
un percentatge significatiu pels seus
empleats. Entre aquestes empreses
estava la Empresa Nacional de
Motores de Aviación, SA (Enmasa),
situada a tocar el barrio Aquesta
firma va projectar la construcció de
80 pisos per cobrir els requeriments
estatals a la parcel-la A que li va
cedir la comissió d'urbanisme. El
1967 es va iniciar la construcció deis
primers quaranta pisos al carrer Sant
Adriá,90-106.

A finals de la década deis seixanta,
Enmasa, una firma sota les directrius
de l'Instituto Nacional de Industria
(Ini), patia un complex procés de
perdua de competitivitat que es 'va
solucionar ambel traspás de bona
palt deis actius a la firma alemanya
Mercedes Benz, a través de la filial
espanyola Mebosa. .Aixi, Enmasa no
devia poder atendre els seus com-
promisos pel que fa a la 'construccíó
de la resta d'habitatges i es va articu-
lar una solució a través de la creació
de la cooperativa de viviendas
Augusta, amb seu a la ronda de Sant
Pere, 42. Aquesta va prosseguir la
construcció deIs pisos restants, el
gener de 19714•

La gran operació que la Comissió
d'urbanisme de Barcelona havia ini-
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ciat al Bon Pastor va esperonar a
alguns propietaris de terrenys de la
zona a vendre. Tot, iniciant-se una
serie d'operacions irnmobiliáries,
una de les quals va ser feta per la
Cooperativa d'Habítatges La
Encarnación.

Aquesta cooperativa havia estat cre-
ada el 2 de desembre de 1964 i va
ser inscrita amb el número 12.066 de
l'oficina de cooperatives del
Ministerio de la Vivienda. El seu pri-
mer president va ser l'industrial
Francesc Manresa Pi.

Sembla que la cooperativa va trigal'
uns quatre anys en poder iniciar un
activitat constructiva ja que fins a
1968 no tenirn constancia de cap
operació de compra de solars.
Aquesta es va fer el juny d'aquell
any amb la compra de mil cinc-cents
setanta set metres quadrats, propie-
tat de Francesc Batlló i Fontanillas i
situats a l'illa formada pels actuals
carrers Cresqués, Foc Follet i Llinars.
La venda es va efectuar per poc més
de 294.000 pessetes.

L'aparent senzilla operació de com-
pra amagava un intent anterior efec-
tuat uns pocs mesos abans pel
Patronato Barcelonés de Promoción
Social. Aquest intent fallit de compra
volia cobrír les rnateixes expectatives
que la cooperativa: la construcció de
pisos. Sembla que l'obligació d'urba-
nitzar l'entorn, costava més d'un
milió sis-centes mil pessetes, va
impossibilitar l'operació. Ambdues
entitats van arribar a un acord i la
cooperativa va construir setanta-cinc
habitatges, un local comercial i un
local que va cedir a l'esrnentat patro-
nat i que encabiria les activitats de
lleure que aquesta entitat organitza-

.va. El regim cooperatiu aplicar va
. permetre que els cooperadors, apa-
rentment sense una vinculació espe-
cífica; pero molts vems del barri amb
notables problemes d'habítatge,
poguessin aconseguir un pis ..El con-
junt d'habitatges, projectats per l'ar-
quitecte Jaume Ventura Solans, van
ser pintats de color rosat, un fet iden-
tificador díns la fesomia del bani.
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La Cooperativa Obrera del
Buen Pastor'.

El 20 de novembre de 1975 es va
constituir la Cooperativa Obrera del
Buen Pastor. Havia estat una iniciati-
va plantejada gairebé un any abans
per diverses persones que vivien al
barri i d'altres que desenvolupaven
en aquest una acció política concre-
ta. Alguns eren militants socíalístes i
simpatitzants de les idees d'autoges-
tió com juanjo Ferreiro Suárez,
actualment diputat del PSC al
Parlament de Catalunya, i Dolors
Torrents; d'altres eren coneixedors
del vcooperarívísme industrial, com
Fernando Martínez Martínez, vincu-
lat a la cooperativa Uhidroco i alguns
eren més próxims a les idees Jlibertá-

. ries com Pedro Morales, Rafael
Monferrer, Rosa Hernández, Carlos
Ferreiro Suárez o Elíseo del Toro.

Al Ilarg de 1974, els futurs fundadors
van copsar quin era la problemática
del moviment cooperatiu de la ciutat
tot establint una serie de contactes
amb altres cooperatives com Coeba,
Pau i Justicia, etc.

La cooperativa es va fundar amb la
idea de trencar el monopoli de preus
que imposaven el mercat municipal
del Bon Pastor i alguns botiguers i
també, amb una celta intenció políti-
ca de fercontrapes al Partido del
Trahaia de R'ij:ifl.iJg (Pte) q¿lE szarue-
nia al Bon Pastor una forta presencia
i era la forca política que controlava
l'associació de veins." El lema de
l'entitat va ser" Unión y cooperación
para un mundo mejor".

El concepte d'autogestió impregnava
el seu ideal; com expresseri aquestes
paraules extretes dels seus estatuts,
Era un concepte tamisat per les idees
socialistes i llíbertáries que clefensa-
ven bona part deis seus fundadors.

" La autogestión, se fundamenta, en
la apropiacion social de los. medios
de producción y distribución, yen la
gestión directa de los trabajadores
que determinan, en el marco de un
plan elaborado democráticamente,

las finalidades, condiciones y retri-
bución de su trabajo. Sobre esta base
se posibilita el poder de los trabaja-
dores en las empresas y las institu-
ciones. Es por ello que consideramos
que la autogestion es el instrumento
válido para el funcionamiento de
nuestra cooperativa. "7

A nivell funcional, la cooperativa
obrera del Bon Pastor, dedicada al
consum, va 'aconseguli' prop d'un
centenar d'associats. Aquests aporta-
ven entre 500i 1000 pessetes com a
requisit necessari per ser socis. Ben
aviat, s'incorporá, fent les funcions
de gerent, Jesús Lanao, un capellá,
~tnil¿{3J.7t SOCi3t1ista.

Cal esmentar, seguint les paraules
del cooperativistes fundadors, C0111

van ser aquest inicis:

" Una vez conseguida la vivienda,
nos encontramos con la sorpresa de
"que en su interior estaba casi en rui-
nas. Con todo ello nos pusimos
manos a la obra como era la limpie-
za del local, tirar tabiques, instala-
ción eléctrica, tuberías, lavabos,
reforzar techos, pintar y empapelar; .
etc ..Aparte de la ayuda de una veci-
na que es diseñadora de locales inte-
riores, que nos ayudo a estructurar
el estado actual de la Cooperativa.
Todos los medios que tuvimos a
nuestro alcance fueron aportaciones
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de otras cooperatii
básculas, etc.) y el
nes, mano de obra -Ó:

fue de las cantidades _
el grupo iniciador.
aportación de /. - pr.'17lL!rn5

Bien ya teniam - -
sólo nos faltaba'¡
como no disponia
ni de capital. ni de cr~di;tl)
rios, ni tan siq ti.
entrar en trámites con ~o::e-:z¡J~ro
ni intermediarios. ,
contacto con otra CO~o>n:i¡¡U:!!1

y justicia en el Pueblo _ -
llegando al acuerdo
dos junto a ella_, - suminissra
en principio las
tales. '"

, terias.
i isialacio-
Iras. etc.)
zadas por

pusin'los- en

La seva acció coroercnres va
mer, des duna
barata al carrer F
un local al carrer _
cooperativa. tor i
anys incorporava
tava-,amb difi
competencia. La cE;-~cxx::ió
viures i produce - ~
tejava una problemáaca <i..lC cnpedía
qualsevol marge

, de presentar preus
Aquest fet va
d'altres cooperarr
rativa de segon
Cooperativa
midors i més rard ,r-_~_ -",•..•"

Café de la seu
central de la
Cooperativa' Flor
de Maig_

aquesta estrategia la crisi económica
d'aquells anys amb els problemes
laborals que comportava va abocar"
la a la desaparició, vuit anys després
de la seva fundació.

Altrament, aquesta cooperativa va
aglutinar una intensa activitat cultu-
ral que canalitza el grup de teatre "la
Luciernaga" i va fer una amplia difu-
sió de questions polítiques, sindicals,
de cooperació internacional i ja pos-
teriorrnent de temes d'ecología i
medi ambient. Va editar alguns
números d'una revista batejada corrí
"El garbanzo Astuto". També, la coo-
perativa va mostrar una notable pre-
ocupació pels problemes i reívíndí-
cacions que el barri del Bon Pastor
tenia plantejats amb l'administració
municipal. Aquestes activitats dina-
mitzaven el panorama cívicdel barri
i sobretot, feien confluir nombroses
persones, voluntáries i joves en la,
seva majoria, que participaven, tot
canalitzant moltes de les seves
inquietuds.

Dins l'entitat es va formar un grup de
treball social que va aglutinar, mica
en mica, un grup de joves interessats
en la vertebració d'una plataforma
que fos referent a les seves pro-
blernátiques concretes. Les reivindi-
cacions per un espaipropi i la propia
presencia d'un grup de treball motor,
es van consolidar e! junyde 1982
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amb la creació del Casal de joves del
Bon Pastor.

,Dues cooperatives de tre-
ball: Vell Nou9 i Copastor

Ja hem vist que un deis fruits indirec-
tes de la Cooperativa obrera de! Bon
Pastor va ser la creació del Casal de
joves. La fundació d'aquest va coin- .
cidir amb una forta crisi económica
'que afectava a tots els sectors i que

- en un barrí envoltat de polígons
industrials es notava amb més forca.
També, va coincidir amb una nota-
ble presencia al bani de la droga i els
seus devastadors efectes. En aquells
anys, la mala fama del Bon Pastor
com espai de tráfie i proveunent de
drogues dures s'estenia per la geo-
grafia de Barcelona.

I

Ambdós problemes afectaven de
forma directa al jovent del barri i el
Casal de joves va esdevenir un espai
de xoc d'aquests. Així, a finals de
1983, grácies a la pressió de la direc-
ció del Casal es va articular un pla
ocupacional, resultat de les primeres
accions que l'Inem i l'área de joven-
tut de l'Ajuntament de Barcelona feia
per resoldre l'atur juvenil. Aquest pla
va acollir 21 joves del Bon Pastor,
Trinitat Vella, i Baró de Viver. Les
especialitats que es van impartir van
ser jardinería, reciclatge de vidre, de
mobles i de draps. Aquesta darrera

,va ser substituida temps més tard,
pel recíclatge de plástics, Els primer
local on e! pla ocupacional es va
desenvolupar va ser el Casal de
Joves. La impossibilitat legal i efecti-
va d'encabir una activitat que en un
futur proper haviade ser empresarial'
va motivar que I'Ajuntarnent cedís un
bóbíla de cerámica que acabava
d'expropiar al carrer Torrent d'
Estadella, dins el Polígon industrial
del Sudoest de! Besos, Aquelllloc va
servir per introduir en un ambient
plenament d'empresa a aquella colla
de joves. El desembre de 1984, nou
d'aquells joves optaven per consti-
tuir-se en una cooperativa de treball
associat, anomenada Vell Nou.
Aquesta va prendre com a~tivitats
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professionals principals: El reciclatge
de plástics, la seva t:ransformació i
posterior venda a fabricants interes-
sats en aquella materia i els treballs de
jardineria i adequacíó d'espais: verds.
Aquesta darrera activitat es -va diluir
amb el pas deis anys ja que el reci-
c1atge de plástícs _proporcionava
bona part de la facturació de la coo-
perativa. Una facturació que es va tra-
duir en la necessitat de má d'obra,
cinc. treballadors en el moment de
máxima expansió, que era reclutada
del propi Bon Pastor, tot continuant
amb -la tasca d'inserció laboral que
havia generat la cooperativa. Malau-
radament, la guerra del Golf, el 1991,
va provocar una davallada de tot el

sector petroquímíc i aquesta incipient
empresa no va poder suportar l'esco-
mesa i va liquidar-se. El cert, pero, és

_que la cooperativa va significar el pri-
mer aterratge sólid d'una serie de
joves en el món de! treball i de l'em-
presa, cal destacar que el seu gerent,

arcís Miranda Moreno, tenia 21 anys
quan ocupa el cárrec, i els va perme-
tre albirar amb expectatives diferents
e! seu futur professional.

Des del mateix casal, e! curs 1986-
1987 es va fer una nova ternptativa

. de crear una cooperativa, aquest cop
de manipulació i distribució de
publicital . Durant aquell any, sis
joves d'entre 22 i 25 anys van formar-

Notes
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7 Estatutos Cooperativa Obrera del Buen Pastor. p.l.
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Obrera del Bon Pastor. Entrevista efectuada el 16 de juliol del 2001 i per
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NÚM, coe~ració
2 3 9 catalana

se i van elaborar un pla de viabilitat
de la futura empresa. Sernbla que la
cooperativa va constituir-se un any
més tard, pero malauradament va
tenir una vida molt CUlta.

Un altra iniciativa cooperativa que va
sorgir a inicis del vuitanta al Bon
Pastor i que tenia les mateixes moti-
vacions que l'anterior. Va ser la
Cooperativa Copastor'",

Aquesta cooperativa va nerxer el
1982 promoguda per persones vin-
culades a l'església i als rnoviments
d'esquerra com el jesuita Alberto
Losada, un capellá obrer amb afini-
tats amb e! Psuc, que entre 1968 i
1980 havia estat participant en diver-
ses activitats forrnatives i polítiques
al bani. El fet és que Losada de
retorn d'una estancia a Iberoamerica
decideix tornar-se a involucrar en
accions socials concretes en el barri
on havia treballat.

Així, i tot veient que la cnsi econo-
mica de la segona meitat deIs setan-
ta i la primera part deis vuitanta plan-
tejava greus problemes d'atur i con-
flictivitat al Bon Pastor, va articular,
juntament amb persones com Josep
Ramos, president del Psuc al Bon
Pastor, una proposta empresarial
que benaviat es va convertir en la
cooperativa Copastor. Aquesta pre-
sentava dues seccions, una per
adults i una per joves. La primera es
dedicava ala recollida de papers a
col·legis i altres institucions i la sego-
na es dedicava al seu tractament i
reciclatge. Copastor va estar
instal·lada en una nau industrial al
carrer Mare Eterna fins e! 1987 i
comptava amb maquinaria - que
havia estat regalada per institucions.
El cert és que, n:algrat els intents de
consolidar-se, una serie de proble-
mes legals van fer desapareíxer la
secció deis adults. La de joves sem-
bla que va continuar, tot traslladant-
se a La Sagrera, a un local que havia
estat de la Cooperativa Flor de Maig
al carrer Monlau i canviant el seu
nom pel de Cooperativa La L1auna.

Martí Checa Artasu
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