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La ruta pel cooperativisme històric santsenc ens mostra un dels bastions territorials del 

naixement del cooperativisme a Catalunya. De la riquesa d’experiències que teixí a Sants 

aquella aposta obrera per l’autogestió, hem triat els punts més significatius. 

 

1. Espanya Industrial.  

Constituïda pels germans Muntades el 1847, arribà a ser la fàbrica tèxtil més important  

de l’Estat espanyol, amb 1.500 treballadors. Els seus entorns foren urbanitzats per 

acollir les famílies que hi treballaren, i hi proliferaren  nombroses cooperatives, sobretot 

de consum però també de producció, que feren front a la duresa de les condicions de 

vida proletària. 

 

2. L’Empar de l’Obrer. Carrer Premià, 13-15. 

Fundada el 1905 al carrer de la Llibertat, avui Autonomia, la Societat Cooperativa 

Col·lectiva L’Empar de l’Obrer va ser reconeguda pel seu caràcter col·lectivista. L’1 de 

juny de 1924 inaugurà l’edifici actual, que comptava amb escola pròpia. Avui és la seu 

de diverses entitats del cooperativisme català. 

 

3. Fusió de les Cooperatives de Sants per l’Aprofitament del Carbó. Plaça d’Osca, 6. 

Les cooperatives de consum del barri engegaren diferents projectes per a abastir-se 

directament de productes. Un d’ells fou la Fusió del Carbó, creada l’any 1919 a la plaça 

d’Osca, que proporcionava carbó, carbonet, carbonissa per brasers o tisa per a cuines 

econòmiques. Autonomia energètica, de mà cooperativa. 

 

4. La Nova Obrera, carrer Guadiana, 22. 

El mateix any que Barcelona s’annexionava Sants, el 1897, es creava la Nova Obrera, 

fundada pel jornaler Vicenç Alsina. Manyans, peons, tintorers, vidriers i paletes 

formaren una entitat que, a més de les tasques pròpies del consum, tingué una secció 

cultural molt activa, així com un grup de dones encapçalat per Matilde Alonso. 

 

5. La Lleialtat Santsenca, carrer Olzinelles, 31. 

Amb orígen en un coral d’obrers republicans federals, la Lleialtat fou fundada l’hivern 

de 1891 al carrer Callao (avui Toledo) per 11 socis, i el primer que adquiriren fou un 

bocoi de vi, un sac de mongetes i un altre de patates. El 20 de maig de 1928 inaugurava 

l’impressionant edifici actual (avui reivindicat pel barri) i el 5 de juliol de 1936 acollia 

la Festa de la Cooperació, organitzada pel Grup de Sants. 

 

6. La Formiga Obrera / Flor de Maig (sucursal número 3). Galileu, 40. 

La cooperativa del carrer Galileu fou de les pioneres del barri (1885). Als baixos hi 

havia el magatzem, la botiga de queviures i el forn de pa; i els tres pisos constaven de 

cafè, oficines i sales on s’impartien, per exemple, classes d’esperanto. Fou de les 

primeres cooperatives “a la moderna”, és a dir, que col·lectivitzà els excedents i els 

destinà a previsió social. Fou absorvida per la Flor de Maig el 1918. 

 

7. Model del Segle XX. Carrer Alcolea amb Violant d’Hongria. 

Amb l’esperança que el segle XX veiés la fi del capitalisme, cinc obrers de Sants 

fundaren la cooperativa el 1901. Aquell esperit impregnà l’entitat al llarg de la seva 

vida, doncs tingué una implicació molt elevada en el moviment cooperativista català, i 

els seus socis participaren activament en la vida sindical i política del país. Durant molts 

anys fou la cooperativa santsenca amb més massa social, i era coneguda per la seva 

important activitat cultural, formativa i educativa. L’edifici actual va ser inaugurat el 

1922. 


