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1.1 De 1900 a 1939 

1.1.1 UNA FEINA QUE VE DE LLUNY 

Quan arrenca e l seg le XX, a Barce lona ja fa anys que hi corren e ls 

escombria ires. La seva fe ina es remunta a ls agricultors i ramaders que 

vivien insta l·la ts a ls camps i granges de l voltant de la c iuta t. Era gent que 

cada d ia passava amb e l seu carro per una barriada i recollia les sobres 

que la gent guardava sota la p ica , de cara a a limentar e l bestiar i recollir 

adob pe ls camps. Eren, és c lar, unes de ixa lles molt més ne tes i 

orgàniques que les d'ara on tot es pod ia aprofitar. 

Arriba ts a l primer quart de l seg le , per tant, trobem, a ls a fores de 

Barce lona , pe tits grups de cases ded icades a la recollida i tria 

d'escombraries: Santa Eulà lia a l'Hosp ita le t, Sant Martí, la zona de 

l'avinguda Mistra l o C an Pi, un pob le d'uns 500 hab itants on pràc ticament 

tota la pob lac ió es ded ica a a ixò. 

Una jornada labora l, a l 1900, suposa a ixecar-se a les 4 o a les 5 de la 

ma tinada , donar menjar a l bestiar, aga far e l carro i e l cava ll i començar e l 

recorregut hab itua l. La demarcac ió pot ser una pe tita barriada o, 

simp lement, un tram de carrer que ja proporc iona prou càrrega (per 

exemp le , e l carrer Ba ilèn entre Còrcega i Travessera pod ia ser sufic ient). 

L'escombria ire avança per parts. Planta e l c arro i toca la trompe ta com a 

rec lam. G enera lment, són les dones les que ba ixen les escombraries en 

un cube ll de z inc que buiden a l cabàs. I, de l cabàs, cap a l carro. Si 

convé , l'escombria ire puja da lt e ls p isos o entra a ls restaurants i 

comerços per re tirar e ls residus. La re lac ió amb la gent, per tant, és 

estre ta .  

Acaba t e l tra jec te , torna cap a casa , entra e l carro a l pa ti (anomena t 

sitia l), l'aboquen i, entre tots, trien les de ixa lles: draps, llaunes, papers... 

En acaba t, fan venir e ls porcs i, quan acaben de menjar, ap ilen e ls fems i 

e ls venen a ls pagesos, que ja e ls esperen amb un carro per endur-se'ls 

a ls camps. Fa lta ne te jar les corts i revisar carro i bestiar. L'endemà , e l 

procés es repe te ix.  

Carro d’escombriaire al carrer de Sants 
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1.1.2 LA FORMACIÓ DE LA C OOPERATIVA 

Sense ser una agrupac ió, e ls escombria ires sí que estan organ itzats 

mínimament per ta l de no trep itjar-se , uns a ls a ltres, les zones de 

recollida o demarcac ions. També poden compartir sitia ls, ma teria l o 

jorna lers que e ls a jud in en la tria . És a ixí com comença a sortir a lgun 

persona tge que ag lutina a ls a ltres i serà la cara visib le amb qui es podrà 

negoc iar. 

D'entrada , aquests primers anys, treba llen subcontrac ta ts un a un per 

l'empresa Saneamiento, que és qui té l'autoritzac ió de l'a juntament de 

Barce lona . Però no passen ga ires anys que Fomento de O bras y 

Contra tas intenta conseguir e l ma te ix contrac te . Com que és d ifíc il 

guanyar-lo, Fomento mira d'ob tenir e l suport d irec te de ls escombria ires: 

aquests, troben que la proposta de Fomento e ls millora les cond ic ions de 

treba ll i, per pressionar a l'a juntament, convoquen una vaga de 8 d ies. 

Automà ticament, Fomento  ob té e l contrac te i e ls escombria ires de 

Barce lona passen a treba llar sota la seva organitzac ió. A l preu de 125 

pesse tes en concep te de d ipòsit, Fomento  proporc iona un carro a qui e l 

necessiti. Comença , a ixí, una re lac ió que durarà fins e l 1964. 

A l 1930, però, passa ts uns anys, e ls escombria ires, insp ira ts per les 

noves formes de treba ll menys familiars o comanda tàries, troben en la 

coopera tivitzac ió la manera de negoc iar millor les ventes i maximitzar e ls 

recursos. E l 29 de se tembre , a ixí doncs, constitue ixen la Coopera tiva 

d'Usuaris de l Serve i de Ne te ja Púb lica Domic iliària de Barce lona.  

Redacten, a leshores, un Estatut: fixen una quota mensua l de 3 pessetes, 

de fine ixen e ls càrrecs d irec tius com a no remunera ts,  Acta de fundació 
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El 29 de setembre de 1930 
constitueixen la Cooperativa 
d'Usuaris del Servei de Neteja 
Pública Domiciliària de Barcelona 
Redacten, a leshores, un Estatut: fixen una quota mensua l de 3 pessetes, 

de fine ixen e ls càrrecs d irec tius com a no remu nera ts, estab le ixen la seva 

e lecc ió per via democrà tica i s'autoimposen un sistema de multes que , 

en e l context històric en què ens trobem (són e ls anys forts de la C NT, 

U GT, e l PO UM...), re flec te ixen la importànc ia que es dóna a partic ipar 

ac tivament a les organitzac ions obreres: no assistir a a lguna assamb lea 

és pena litza t amb 5 pesse tes de multa . E l ba lanç que trobem e l 1932 

mostra que no s'estan pas d'ap licar-ho: en aquests dos anys de reunions, 

han pena litza t 22 absènc ies. 

A lhora , creen 500 acc ions de 100 pesse tes cadascuna , de cara a 

comp tar amb un fons econòmic a feg it amb e l que comprar ma teria l comú 

i fer front a les adversitats. A l primer inventari pub licat, hi dec laren coses 

com ara dues premses hidràuliques, dos motors, una bàscula de 15.000 

kgs, qua tre forques, dotze cad ires i un re llotge de pare t.  

Tot i la coopera tiva , però, cadascú continua treba llant de manera molt 

independent, contrac tant o no a qui li fa fa lta i responsab ilitzant-se de l 

prop i ma teria l i profit. 

 

 

1.1.3 EL CONTROL MUNICIPAL 

S'esdevé que , e l 1929, Barce lona es prepara per l'Exposic ió Universa l, 

una gran fira que a traurà a monarques, period istes internac iona ls, artistes 

i curiosos en genera l. Des de l re i de D inamarca a Zuloaga , Ortega y 

G asse t o C arlos G arde l passaran per Barce lona en aquestes dates. 

L'a juntament, preocupa t per la ima tge de la c iuta t, s'adreça a ls 

escombria ires: "Siendo de a lta convenienc ia que durante e l tiempo de l 

C ertamen Internac iona l próximo a inaugarse , los servic ios munic ipa les se 

presten con e l mayor esmero y el máximo decoro en e l persona l y en e l 

ma teria l, he de hacer presente a usted e l deseo de la Ponenc ia de mi 

Presidenc ia de que se procure que e l persona l de la recog ida 

domic iliaria lleve e l uniforme en buen estado, que se p inten los carros y 

que se reparen deb idamente los arneses de las caba llerías". 

Semb la , però, que convé a justar més consignes i, encara no ha passat 

un mes, que e ls envien una a ltra carta amb un a feg it: "La Comisión de 

H ig iene y Sanidad en sesión de l d ía 11 de l a c tua l, notic iosa de que los 

carros de los basureros entran en la c iudad llenos de moscas que a l 

abrirse las tapas para cargar las basuras huyen en todas d irecc iones, se 

acordó ordenar a los basureros que antes de entrar en la c iudad , 

exterminen las moscas de los carros por a lguno de los proced imientos 

industria les tan en boga en la ac tua lidad y que tan buen resultado dan." 

Tres d ies després, e l 19 de ma ig , s'inaugura l'Exposic ió. 

Es regula , també , l'horari ("después de las 10 y med ia de la mañana y 

antes de las 6 y med ia de la tarde , no podrán c ircular los carros en e l 

interior de Barce lona , ni en la zona de l Ensanche") i es regulen, també , 

e ls recorreguts: l'avinguda de l Porta l de l'Ànge l, Plaça Espanya , Plaça 
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C a ta lunya , la Ramb la , Pe la i... no es podran recórrer de l llarg , sinó que 

només es podran creuar. 

Per fer-ho comp lir tot p lega t i evitar la p icaresca , l'a juntament destina un 

guàrd ia a cadascun de ls deu d istric tes: "acompañará a l basurero durante 

las horas de recog ida". 

1.1.4 EL PROJECTE AMB EL GATCPAC  

E ls arquitec tes Josep Lluís Sert, Sub irana i Torres, entre d'a ltres, funden, 

e l 1929, e l G ATPC A C: e l Grup d'Arquitec tes i Tècnics C a ta lans pe l 

Progrés en l'Arquitec tura Contemporània . Bona part de ls soc is de la 

Coopera tiva d'escombriaries, quan cobren un important jorna l a trassa t 

que e ls devia l'a juntament, cede ixen e ls d iners a la cooperativa perquè 

compri uns terrenys a l'Hosp ita le t i contac ten amb e l G ATPC A C per mirar 

que hi p lanifiqui unes vivendes on viure i treba llar. E l projec te que en surt 

és excepc iona l.  

"L'ac tua l serve i de ne te ja Domic iliària de Barce lona", escriuen, "es ressent 

de dos princ ipa ls de fec tes que demostren la seva de fic iènc ia; l'un és la 

insufic iènc ia de ma teria l adequa t, degut a ésser lent, antiestè tic i de 

capac ita t reduida , comp le tament en desacord amb la importanc ia de 

Barce lona; l'a ltre és e l ma l acond ic ionament de les insta l·lac ions o 

d ipòsits on les esmentades escombraries són acumulades per ta l d'ésser 

transformades en adobs orgànics". 

 Les soluc ions que p lantegen, a leshores, estan pensades 

g loba lment i abarquen des de l'usuari que embolica les escombraries o, 

fins i tot, que es desp ista i no les ba ixa , fins a l temps d'oc i i re lax de 

l'escombria ire . Proposen, per exemp le , construir unes saques espec ia ls 

per fac ilitar l'entrega , rac iona litzar e ls recorreguts i e ls horaris, anar 

motoritzant e ls vehic les i, la joia de la corona , construir "una barriada de 

be ll aspec te on queden resolts tots e ls prob lemes, tant l'estè tic com 

l'hig iènic". 

 

 

 

 

Disseny d’instal·lacions realitzada pel GATPAC 
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Les "cases-hab itac ió", com les anomenen, ocupen un solar de 720 me tres 

quadra ts i es componen, cadascuna , de p lanta ba ixa , primer p is i 

terrassa , orientades de ta l manera que , en d ies de sol, totes les cambres 

qued in comp le tament assole iades. Per la part de l davant, estan 

separades de l carrer per un jard í de 5 me tres i, pe l darrere , tenen un hort 

de 10 me tres que separa –amb una barrera d'euca lip tus- la casa de l 

corra l més proper. H i ha , també , un gran pa ti on treba llar, me ita t cobert, 

me ita t descobert; uns maga tzems, un pabe lló d'administrac ió, un pabe lló 

amb bar, restaurant i hab itac ions pe ls emp lea ts; una p lace ta entremig 

de ls pabe llons "que servirà d'expansió pe ls d ies festius", un gara tge amb  

ta llers i, fina lment, tota una zona destinada a escoles, camps d'esport, 

p isc ines, llocs d'infants, e tc . 

 La proposta es va aprovar i es tenia previst començar les obres. 

La cooperativa canviaria molt. Però va esc latar la Guerra C ivil i es va 

haver de renunc iar a l projec te . L'arquitec te Josep Lluís Sert es va exiliar i 

Josep Torres va morir pe ls tre ts de l'aviac ió ita liana .  

1.1.5 LA GUERRA CIVIL 

E l seg le XX s'inic ia amb forts conflic tes soc ia ls a tot Europa . A Espanya , 

la pèrdua de les colònies e l 1898 ja va encendre la desconfiança cap a 

les c lasses polítiques i va fer aparè ixer múltip les a lternatives, cada 

vegada més rad ica litzades. A l 1909, e l rec lutament d'homes, sobre tot 

obrers, per anar a lluitar a l Marroc , és l'espurna que fa sa ltar la Se tmana 

Tràg ica . H i ha una vaga genera l i Barce lona s'incend ia , litera lment, entre 

sind ica lisme i antic larica lisme . La repressió és forta . C ap de ls bàndols no 

resta ind iferent i no hi ha mitges tintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primers vehicles motoritzats 
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Des de fora d'Espanya , la Revoluc ió Soviè tica , les revoluc ions obreres 

a lemanyes i hongareses, la Primera Guerra Mund ia l... aporten consignes 

fortes i tensen, encara més, les re lac ions de c lasse .  

E l 1934 Lluís Companys proc lama l'Esta t ca ta là . Immed ia tament, és 

respost amb l'empresonament de 3400 polítics ca ta lans. E l 1935 es 

dec lara l'estat d'excepc ió i, fina lment, arrib em a l 17 de juliol de 1936, 

quan Franco s'a lça a l Marroc . Dos d ies després, Barce lona s'hi afege ix 

però la Guàrd ia C ivil i la d'Assa lt defensen la Repúb lica , amb e l suport 

d'U GT i C NT de manera que , a C a ta lunya , l'a lçament es redue ix i 

comença una e tapa més revoluc ionària que no pas de guerra c ivil. 

Tanma te ix, tothom, s'ha significa t en un bàndol o a ltre: més d'un impulsor 

de la Coopera tiva és vingut a buscar e l 1936 per la FAI a casa seva . A 

a lguns, la presènc ia de la família e l sa lva i, quan la FAI torna de 

ma tinada , ha tingut temps de fug ir. Es poden passar tota la guerra 

amagats per la C NT a Barce lona .  

Mentre dura e l conflic te , la Coopera tiva pa te ix e l ma te ix que qua lsevol 

a ltra entita t: col·lec tivitzac ió tota l d'infraestruc tures, abandó de projec tes, 

d esaparic ió de documents lega ls, pèrdua d'homes, antagonismes 

insa lvab les... E ls escombria ires abandonen la fe ina de triar les 

escombraries a casa i surten, ca iguin bombes o no, a exerc ir a jorna l a 

l'Hosp ita le t i Barce lona . 

Quan es va acabar la guerra , d iuen les actes, només van quedar 2 

camions d'escombraries. La resta , segons exp liquen, van servir per fug ir 

cap a França , carrega ts de gent. 
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1.2 Recuperar-se al 1939 

1.2.1 S'ACABA LA GUERRA 

E l 26 de gener de 1939 les tropes franquistes entren a Barce lona . 

400.000 persones comencen a exiliar-se cap a França . En da ta de 7 d ies 

després, trobem la primera ac ta conservada de la Coopera tiva: «Con 
fecha 2 de Febrero de 1939, III año triunfa l, se ce lebra la primera 

Asamb lea G enera l Extraord inaria de Soc ios de esta Coopera tiva después 

de cesar la dominac ión roja» .  

E l primer prob lema amb e l que s'enfronten és la fa lta de recursos. Durant 

e ls primers moments de la guerra , a C a ta lunya es van col·lec tivitzar prop 

de 2.000 indústries, molts pa trons van fug ir i molts treba lladors van 

aga far les regnes de les empreses pe l seu comp te . Es ca lcula unes 

4.500 empreses controlades per comitès obrers; tantes, que e ls d irigents 

anarcosind ica listes es van veure desborda ts. Amb la guerra per una 

banda i la revoluc ió soc ia l per l'a ltra , e l d ilema va ser si formar files a l 

costa t de la C NT i e l PO UM o bé a l costa t de la G enera lita t. Un 

enfrontament entre ambdues postures, a l ma ig de 1937, es va resoldre 

amb la vic tòria de la G enera lita t, la marxa de C NT de la política i la 

il·lega litzac ió de l PO UM. 

En e l cas de la Coopera tiva , aquesta col·lec tivitzac ió li va suposar la 

pèrdua de ls documents (no queda cap ac te ni cap llibre de comp tab ilita t 

d'abans de 1939: va venir un camió, e ls va carregar i se'ls va endur 

carre tera enllà), la pèrdua de les e ines de treba ll, de la fe ina ta l com la 

tenien estruc turada , de ls anima ls i de l loca l de reunió: «La Asamb lea », 

escriuen a les primeres ac tes, «tiene lugar en e l bar de Paulino Nebot ». 

Tornen a començar de z ero o, fins i tot, en unes cond ic ions molt p itjors 

que les de 1930. 

 

 

 

 

Dibuix costumbrista del servei 
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1.2.2 UNA COMISSIÓ PER SITUAR-SE I 
ARRENCAR 

 Tan bon punt les tropes franquistes entren a Barce lona e ls usuaris 

de l Serve i de Ne te ja Púb lica Domic iliària reben una demanda de 

l'a juntament perquè reprenguin e l serve i de recollida , «pues en aque llos 
momentos Barce lona presentaba un lamentab le aspec to de suc iedad », 

escriuen. Però es troben que la ma joria d'e lls, per més que volen, no 

poden a tendre la sol·lic itud perquè no tenen cava lls o bé perquè no 

poden re incorporar e ls membres de la família que e ls a judaven. En vista 

d'a ixò, e ls soc is constitue ixen una Comissió Desagrupadora que , d'una 

banda , organitzarà aquest primer serve i de recollida d'escombraries i, de 

l'a ltra , anirà inventariant e l ma teria l amb e l que comp ten de cara a tornar-

lo a ls leg ítims prop ie taris o repartir-lo equita tivament. 

 Per tirar endavant aquesta primera recollida , a leshores, i en vista 

de la gran ne te ja que convé a la c iuta t, dec ide ixen contrac tar una munió 

de persona l. E ls contrac tes, però, previstos com a breus interina tges, 

s'acaben a llargant més de l previst i no pas per excés de fe ina sinó per 

manca de d iners: no e ls poden pagar l'acomiadament i e ls han d'anar 

mantenint en p lantilla durant un mes i mig (de l 30 de gener a l'11 de 

març , quan l'a juntament paga e l mes atrassat i aconsegue ixen un 

préstec). A partir d'aquí, a partir de l d illuns 13 de març , a la ma joria de 

d istric tes, ja s'hi reprèn e l serve i de recollida en la forma de gestió d irec ta 

i ind ividua l. 

 Pe l que fa a l tema d'inventariar e l ma teria l, en la mesura que la 

Comissió es posa a investigar a qui pertany o on ha ana t a parar, es treu 

a la llum e l que va passar durant la guerra: «Como es sab ido, los 

industria les de l Servic io de Limp ieza Púb lica Domic iliaria de Barce lona a 
los pocos meses de estab lec ida la dominac ión roja fueron despojados de 

sus enseres industria les y agrupados, junto con otros e lementos que 

d irec ta o ind irec tamente intervenían en la industria de recog ida y 
aprovechamiento de las basuras domic iliarias, en una entidad 

denominada "Agrupac ión de Limp ieza Domic iliaria de Barce lona", creada 

y d irig ida por e lementos extremistas rojos» . 

 

A partir d'aquí, a partir del dilluns 13 
de març, de 1939 a la majoria de 
districtes, ja s'hi reprèn el servei de 
recollida 
 

 Exp liquen, a ixí ma te ix, que de ls 343 caba lls que reunien entre 

tots, ara només en queden 79 i «aún en la mayoría inútiles para e l traba jo 

por estar enfermos y depauperados por e l hambre y los ma los tra tos 
sufridos». Pe l que fa a ls camions, es confirma que només en queden 2 

de ls 10 que tenien: van ser 8 camions, a leshores, e ls que van ser 

utilitza ts per fug ir, p lens de gent, cap a França . 

 L'abril de 1939, un cop feta la re lac ió de béns rescatats de la 

col·lec tiva , la Comissió subhasta e ls cava lls qu e no tenen un prop ie tari 

c lar i reparte ix e l bestiar (en e l cas de ls porcs, es troben que quasi no en 

que d en: «la d ificultad proviene de l gran número de agrupados, ya que 

así resulta que sólo va a tocar apenas un cerdo para cada uno»). Pe l que 
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fa a ls ob jec tes, conc lou que e l millor és liquidar les existènc ies de l 27 de 

gener de 1939 i repartir-se e ls bene fic is entre e ls usuaris que no 

tinguessin cava lls ni carros. Van apare ixent, a leshores, d'a ltres 

prob lemes . Per exemp le: «hab ía una gran cantidad de vidrio de color, 
por cuya causa los comerc iantes ponían d ificultades en adquirirlo ». 

Soluc ió d'urgènc ia: «adquirir a lgunas partidas de vidrio b lanco, que 

vend ido simultaneamente con e l de color nos era adquirido con más 
fac ilidad y me jor pagado por los comerc iantes». També , en la venta de 

paper, es van trobar que «por ser género que hubo de quedar largo 

tiempo a lmacenado a la intemperie , por escasez de med ios de 
transporte , perd ió ca lidad y nos fué rechazado. Después, deb ido a la 

combustib ilidad de la ma teria , resecada por los ca lores de l verano, se 

prend ió fuego a a lgunas p ilas y hubo que indemnizar a los servic ios de 
incend ios de l ayuntamiento de Barce lona por su intervenc ión». 

1.2.3 CANVIAR EL MARC LEGAL 

A l ma ig de 1939, e ls escombria ires tornen a fer moviments per ser 

reconeguts, de nou, com a cooperativa . E l primer document, en aquest 

sentit, e l concede ix José Maria Milá i C amps, que firma com a Comte de l 

Montseny, en qua lita t de president de la Comissió d'Incorporac ió 

Industria l i Mercantil. Davant la reestruc turac ió que estan pa tint tots e ls 

organismes púb lics, José Maria Milá no pot fer res més que firmar una 

mena de sa lconduit provisiona l on recone ix a l president de la 

Coopera tiva: «ruego a todas las Autoridades Militares y C iviles, amparen 

y prote jan a l titular de l presente documento a fin de que pueda cump lir 

su come tido» .  

A l se tembre redac ten e ls nous esta tuts. E l domic ili és fixa t a l carrer 

Independènc ia número 2 de l'Hosp ita le t de Llobrega t i, com a nove ta t, 

trobem a lguns de ta lls reve ladors de ls nous a ires que corren: «sólo 

podrán ser soc ios de esta Cooperativa las personas que acred iten una 
buena conduc ta». Per contra , però, es manté intac te e l ma te ix 

p lante jament coopera tiu de ls esta tuts de 1930: transparènc ia , 

democràc ia i equita t. E ls soc is regulen, per exemp le , e l sistema de 

votac ió per ma joria i e ls casos en què es pot fer secre ta per ta l d'evitar 

pressions; regulen, també , la igua lta t de veu, l'assistènc ia ob liga tòria a 

les assemb lees (sota multa , ara , de 25 pesse tes), estab le ixen la 

period ic ita t mínima de les reunions i creen una comissió inspec tora de 

comp tes. «Por unanimidad», escriuen, « la Asamb lea acuerda la 

continuac ión de la vida de la Coopera tiva ba jo los mismos Esta tutos, 
reg lamentos y normas por las que se reg ía antes de l 19 de julio de 

1936» . Però una cosa és e l que dec ide ixen e lls, amb la mirada encara 

posada en l'esperit coopera tivista , i una a ltra , e l g ir que hi donarà e l 

govern franquista . A l 1940 redac taran uns nous esta tuts. 

 

Per contra, però, es manté intacte el 
mateix plantejament cooperatiu dels 
estatuts de 1930: transparència, 
democràcia i equitat 
 



Presentac ió de l’empresa 13        Ajuntament de xxxxx  

Però no n'hi ha prou amb adap tar-se a ls requisits lega ls. Sobre tot a l 

1939, aquests són paper mulla t si no s'acompanyen d'una bona ima tge . 

C a l fer-se veure més que ma i. La Coopera tiva , en aquest sentit, comença 

a prod igar-se en ac tes soc ia ls, polítics i re lig iosos: com a Coopera tiva , 

fan un dona tiu de 500 pesse tes a la parròquia de Santa Eulà lia (« que se 

ap licará a lo que estime conveniente e l rector de la misma») i organitzen 

–segons les normes d ic tades per la C entra l Nac iona l Sind ica lista- una 

g ira campestre per ce lebrar e l tercer aniversari de l Moviment Nac iona l. 

1.2.4 UNES REUNIONS DIFÍCILS 

Les ac tes de ls primers mesos i e ls documents ofic ia ls prou intenten 

reproduir e l llengua tge en voga . Escriuen: «las vic isitudes sufridas por la 

Coopera tiva que fue incautada y colec tivizada por las turbas rojas», «e l 

presidente se adhiere a l contentamiento genera l por la liberac ión de la 

C iudad por e l g lorioso E jérc ito Nac iona l», «brazo en a lto y a l grito de 

"Sa ludo a Franco", "Arriba España", que es contestado en igua l forma , y 

unánimamente , por todos los presentes, se levanta la sesión», e tc . Però, 

de tant en tant, i de fons a aquest llengua tge pompós, a ls textos de les 

ac tes a flora e l ma lestar i la incertesa . A lguns cops, queda tapat amb 

termes genèrics («se tiene un amp lio camb io de impresiones sobre la 

marcha de la Coopera tiva y de las re lac iones de esta con sus a filiados, 

d iscutiéndose y resolviéndose varios asuntos de trámite que carecen de 

importanc ia»), d'a ltres, però, e ls nervis es fan ben exp líc its: «se entab la 

una d iscusión genera l respec to a la forma de desarrollarse , sin que sea 

posib le entenderse ni llegar a un acuerdo o inte ligenc ia».  

La soluc ió arriba a l'abril, amb un ja inevitab le cop de timó: «por 

d ivergenc ias insuperab les surg idas entre los miembros de la Comisión 

actua l, y además por estar pend ientes de que la Junta de Servic ios 

Jud ic ia les nombre la nueva Junta que , según las d isposic iones ofic ia les, 

desde ahora en ade lante debe reg ir a la entidad , y que estará formada 

de solo sie te miembros probadamente ad ic tos a l nuevo rég imen 

nac iona l, la Comisión G estora presenta la d imisión». E ls soc is, però, 

immed ia tament, escullen un nou president d'entre les seves files. C àrrecs 

com e l d e se cre tari o el de tresorer continuen en mans de la ma te ixa 

g ent. 

 

Malgrat tots els problemes, hi ha una 
sòlida voluntat de tirar endavant. Al 
1939, els escombriaires es deixen el 
coll per reflotar la cooperativa: no hi 
ha mitjans, però el poc que hi ha 
s'optimitza entre tots 
 

De fons, però, ma lgra t tots e ls prob lemes, hi ha una sòlida volunta t de 

tirar endavant. A l 1939, e ls escombria ires es de ixen e l coll per re flotar la 

coopera tiva: no hi ha mitjans, però e l poc que hi ha s'op timitza entre tots; 

no hi ha d iners, però e l poc que es cobra de l'a juntament se cede ix per 

tapar antics fora ts (pagant, per exemp le , a ls treba lladors tempora ls). 
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«Que cada uno por si se encargue de l servic io a las demarcac iones, 

med iante los med ios de que buenamente d isponga».  

1.2.5 ELS CANBUSCAIRES 

Un a ltre de ls prob lemes deriva ts de l'escasse ta t d'a liments i fe ines 

sòlides és la proliferac ió, en e l ram de ls escombria ires, de ls 

canbusca ires: les persones que s'emporten les de ixa lles sense tenir-ne 

l'autoritzac ió. 

A l 1939, a ixí doncs, e l panorama és: d'una banda , e ls soc is de la 

Coopera tiva , que treba llen per l'a juntament contrac ta ts a través de 

Foment. Després, e ls que treba llen igua lment per Foment però sense ser 

soc is de la Coopera tiva . I fina lment, e ls canbusca ires, que van per lliure 

de tothom. No tenen un territori assignat, ni horaris, ni paguen 

assegurances o quotes de cap mena . Són il·lega ls i ac tuen 

c landestinament, ja sigui amb un carro i cava lls o senz ill amb un carre tó 

de mà . Arriben a ls llocs, toquen la trompe ta perquè la gent ba ixi amb les 

escombraries i se les enduen. 

«Jo havia ana t de canbusca», exp liquen,  «potser havies tingut una 

demarcac ió i, pe l que fos, l'havies de de ixar o te la tre ien. I e t trobaves 

que no en tenies i, com que tenies bestiar, per cuidar-lo havies d'anar de 

canbusca . I te'n fe ies un tip . Potser començaves caminant per Horta i 

a cabaves a Gràc ia , i tornem-hi. Lega lment, no es pod ia . Però havies de 

fer-ho perquè e l bestiar havia de menjar». 

E l nombre de canbusca ires va en augment i les topades entre e ls d'un 

bàndol i e ls de l'a ltre són a l'ordre de l d ia . Impotents, e ls soc is e laboren i  

«recabamos del Exmo. Ayuntamiento 
de Barcelona que vele por nuestros 
derechos y proteja nuestros 
legítimos intereses. Y esto será bien 
fácil a la Corporación Municipal, 
pues para ello no tendrá más que 
poner en vigor, con la energía 
requerida, las ordenanzas y 
disposiciones que sobre la recogida 
domiciliaria de basuras y circulación 
de vehículos basureros tiene 
dictadas desde que se organizó el 
servicio público que nos ocupa». 
 

presenten un projec te de memòria a la Corporac ió Munic ipa l: 

«recabamos de l Exmo. Ayuntamiento de Barce lona que ve le por nuestros 

derechos y prote ja nuestros leg ítimos intereses. Y esto será b ien fác il a la 
Corporac ión Munic ipa l, pues para e llo no tendrá más que poner en vigor, 

con la energ ía requerida , las ordenanzas y d isposic iones que sobre la 

recog ida domic iliaria de basuras y c irculac ión de vehículos basureros 
tiene d ic tadas desde que se organizó e l servic io púb lico que nos 

ocup a» .  
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Però e l prob lema fa de ma l conc loure i persistirà durant anys. F ins que 

arribarà la pesta porc ina , es ma taran tots e ls porcs i e l tria tge 

d'escombraries per a limentar e l bestiar de ixarà de ser rend ib le per 

tothom . 
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1.3 De 1940 a 1964 

1.3.1 LA POSTGUERRA 

Un cop repartides les e ines de treba ll, lega litzada de nou la coopera tiva i 

organitza ts e ls recorreguts i horaris, comença un llarg període de 

monotonia . C ertament, hi ha pobresa i e ls escombria ires fans mans i 

mànigues per no notar-la  tant (e l fe t de tenir e ls horts i e l bestiar és, en 

aquests moments, una gran a juda); però no hi ha interferènc ies de l 

context històric en l'empresa ni g irs inespera ts. Tota la lluita de ls anys 40 i 

50 és una lluita per la supervivènc ia . Un no parar d'esquivar les d ificulta ts 

(morosos, a llunyaments de ls nuc lis urbans, ep idèmies...) i un començar a 

buscar idees, projec tes, que e ls perme tin resp irar durant una temporada .  

 A l març de 1940 trobem una de les poques a lenades d'a ire fresc que 

consten a les ac tes d'aquests anys. La manera com es feste ja la notíc ia 

és simptomà tica de la seva importànc ia: «E l presidente expone a los 

reunidos que ha ob tenido una oferta de acep tarse la cua l, nuestra 

entidad , como soc iedad coopera tiva , podría adquirir a lfa lfa y c iertos 
comestib les (huevos, ace ite , arroz , e tc) a prec ios de tasa ofic ia l. La 

Comisión G estora , agradab lemente sorprend ida , da un amp lio voto de 

confianza a l presidente para acep tar d icha oferta , y para pasar los 
ped idos que sean necesarios para ob tener sufic ientes cantidades de los 

re feridos géneros para repartirlos equita tivamente entre los soc ios» . 

A ltres vegades, l'escasseda t intervé , ga irebé còmicament, quan 

impossib ilita fins a l més insignificant projecte . A ixí, si les actes de ixen 

constànc ia sobre l'acord de confecc ionar gorres i bruses d'uniforme , 

segons la norma tiva estab lerta , amb la intenc ió d'adquirir més autorita t 

davant e l c iutadà , a l'ac te de l mes següent trobem: «e l presidente 

expone la imposib ilidad de cump lir e l acuerdo tomado en la reunión 
anterior, sobre la confecc ión de b lusas de uniforme , por no encontrar 

rop a a d e cua d a» . 

Progressivament, e l ma lestar es va acusant més. A la dècada de ls 

quaranta , e l nive ll de sa laris rea ls arriba a ser inferior en un 50% a les 

xifres de 1936. E ls preus no paren de pujar, les pagues s'a trassen, un 

tempora l -a l 1946- e ls enruna mig loca l, les restricc ions de gasolina -al 

1947- impede ixen la sortida de ls 2 camions, se'ls deneguen e ls 

augments en la subvenc ió, topen amb grans c lients que es dec laren 

insolvents... L'abril de 1950, la situac ió és titllada de «crítico estado 

e conómico». Però a ixí aguanta encara més anys: «nuestros tra tos no han 

tenido éxito» , «esta Junta Rec tora se ha dec larado incapaz de negoc iar 
con provecho d ichos géneros», «para la compra de c ierta fábrica de 

pape l en venta p iden 2 ½  millones de pese tas, fuera pues, de las 

posib ilidades económicas de nuestra soc iedad»... 

E l 1954 apare ix la vaga de ls tramvies a Barce lona . E l 1956, esc la ta la 

vaga de l me ta ll i e l tèxtil. E l 1958, fan vaga H ispano-O livetti, SEAT, Seda 

de l Pra t, Maquinista , e tc . La postura de ls escombria ires, situa ts entre la 

que ixa i les expec ta tives d'aconseguir unes millores, no és fàc il. 

F ina lment, a l desembre de 1960, e l president de la Coopera tiva dec lara: 

« la situac ión ac tua l de los basureros es insostenib le y desesperante , 

pero p ido re flexión antes de intentar c iertas ac titudes, por los pe ligros 

que estas entrañan». I és que , a base de sacrificar pagues a trassades i 

fer tantes hores com ca lgués, troben, fina lment, una negoc iac ió amb 
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l'a juntament que e ls perme t entreveure un contrac te òp tim. Hauran 

d'esperar, però, encara , fins e l 1964. 

1.3.2 LA PESTA PORCINA 

L'oc tubre de 1960 apare ix i s'extén la peste porc ina a fricana . La D irecc ió 

G enera l de Ramaderia pub lica una c ircular amb severes mesures per 

comba tre-la . Entre e lles, la prohib ic ió de criar porcs a llí on s'aboquin i 

depositin escombraries. També , la prohib ic ió d'a limentar-los amb anima ls 

morts i amb produc tes decomissa ts d'escorxadors, crema toris, e tc , que 

no s'hag in esterilitza t per cocc ió.  

La coopera tiva d'escombria ires viu un da ltaba ix: l'engre ix de bestiar 

(ànecs, ga llines, però sobre tot porcs) amb les de ixa lles orgàniques era 

una font d'ingressos essenc ia l per la seva economia . A larma ts, 

convoquen un ve terinari a l'Assamb lea perquè e ls exp liqui amb tot de ta ll 

la situac ió: «emp ieza d ic iendo que es d ifíc il compag inar e l carác ter de 

los basureros y los proced imientos de cría seguidos hasta ahora por 

estos, con las ac tua les exigenc ias de la D irecc ión G enera l de G anadería . 

Añade que las exp lotac iones ind ividua lmente trad ic iona les no serán 

permitidas en ade lante por la d ificultad de controlarlas». La opc ió que 

se'ls p lante ja , a leshores, és c lara: o orientar-se cap a ls corra ls col·lec tius 

o buscar que les escombraries, per si soles, rende ixin més. 

Per a ltra banda , s'hi suma e l fe t que , a lguns de ls produc tes tria ts, també 

de ixen d'aportar guanys. Ja no es parla , per exemp le , de com treure 

profit de les llaunes i l'adob , sinó de com desfer-se'n. Les de ixa lles ja no 

són un bene fic i sinó una molèstia . 

 

I és que, a base de sacrificar pagues 
atrassades i fer tantes hores com 
calgués, troben, finalment, una 
negociació amb l'ajuntament que els 
permet entreveure un contracte 
òptim. Hauran d'esperar, però, 
encara, fins el 1964 
 

E l president d'a leshores, C asimir Ba ides, exposa: «No soy partidario de 

los corra les colectivos, pero sí de montar una centra l de tratamiento de 

los desperd ic ios a limentic ios y d istribuir e l p ienso ob tenido entre los 

soc ios, para que cada uno tenga su ganado y corra l particular». I 

conc lou: «hay que renovarse o morir». 

A partir d'aquí, i ta l i com es va fer abans de la guerra , s'inic ia una intensa 

ac tivita t per estud iar la centra litzac ió de ls sitia ls: on ub icar-los, com 

proced ir a la separac ió de les de ixa lles i produir p inso de bona qua lita t, 

com esterilitzar e ls desperd ic is, com mecanitzar-ho per esta lviar mà 

d'obra ... Organitzen, fins i tot, un via tge a l'estranger (a G inebra , Zurich, 

Amsterdam, Londres...) per estud iar les seves insta l·lac ions de recepc ió i 

trac tament. Sobre tot, però, e l prob lema gros serà qui pagarà la inversió: 

les aportac ions a fons soc ia l de ls soc is haurien de passar de 25.000 

pesse tes, pensen, a 50.000. Qui aportés la quantita t, gaud iria de tots e ls 



 

Ajuntament de xxxxx                 Presentació de l’empresa 18 

dre ts i bene fic is de l projec te . Qui no, en quedaria automà ticament a l 

marge . La d ivisió interna està servida . 

 Ràp idament, però, s'engeguen contac tes amb Foment per mirar 

de convèncer-lo i que aporti e l cap ita l. Però Foment s'hi nega i la 

Coopera tiva passa a negoc iar-ho amb l'A juntament de Barce lona . Les 

reunions s'a llarguen, van incorporant prob lemes i projec tes (què fer de ls 

residus, com mecanitzar-se , cap a on desp laçar-se ...) fins que tot p legat 

es concentra en e l contrac te de 1964.  

1.3.3 DESPLAÇAR-SE ALS AFORES 

 E l ràp id cre ixement demogrà fic que experimenta Barce lona a ls 

anys 50 ob liga no només a organitzar noves rutes de recollida , sinó 

també a buscar nous emp laçaments on abocar les de ixa lles. Les noves 

urbanitzac ions cre ixen cap a ls a fores, on hi havia e ls escombria ires, i 

l'a juntament intervé per demanar-los que es desp lac in. «Esta cuestión ha 

tomado perentoria urgenc ia», escriuen e ls soc is, «por e l hecho de que 

los últimos proyec tos urbanísticos conoc idos a fec tan a la casi tota lidad 

de los basureros y que tres consorc ios han sido ya desa lojados de sus 

residenc ias». 

 Projec ten, a leshores, un ed ific i soc ia l, pe l qua l adquir e ixen un 

solar a l carrer 26 de G ener, i un estud i d'estac ions recep tores, e l 1958, a 

càrrec de ls arquitec tes F . Escudero Ribot i Amaro Tagarro. S'ac tua litza , 

a ixí, e l ve ll projec te de l G ATCPA C , de 1934. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esboç de la barriada d issenyada 
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 Escudero i Ribot conceben, en primer lloc , una llarga nau 

industria l perfec tament organitzada on e ls residus domèstics procedents 

de la recollida entren cap a una c inta de tria tge . Aquí, se separen en 

residus comestib les, adobs, e lements recupera ts i residus no 

a profitab les. E ls primers, passen a una cambra on són esterilitza ts; e ls 

segons s'envien a ls estab les, situa ts a l'a ltra banda d'un pa ti, mentre que 

e ls tercers entren a ls magatzems per ser venuts i, e ls que no són 

aprofitab les, passen a l crema tori. D ins la ma te ixa nau, s'hi contemp la un 

espa i de dutxes i vestuaris, i un menjador comunitari. 

Les vivendes se situen darrer un  pe tit hort amb arbres, ta l i com era a l 

projec te de l G ATCPA C . C adascuna consta , ara , de 3 dormitoris, 2 banys, 

un gara tge , una sa la d'estar, un menjador i un vestíbul, que dóna 

d irec tament a un carrer residenc ia l. Tot a l voltant, centres c ívics, camps 

de futbol, etc .  

Aquest projec te , semb la ser, va estar apunt d'aprovar-se , segons d iuen 

les ac tes de 1960, però les d ificulta ts en dec id ir on estab lir-lo e l van anar 

endarrerint fins que d'a ltres priorita ts li van passar a l davant i es va , 

també , arraconar. 

1.3.4 EL PRIMER CONTRACTE DIRECTE 

 Arran de les continues re lac ions amb l'a juntament per demanar 

subvenc ions i fer front comú a les d iverses d ificultats, e l 1961 la 

Coopera tiva s'assebenta que un grup econòmic asp ira a la concessió de 

l'aprofitament de les escombraries de Barce lona .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou estud i de d istribució de RSU a l’Àrea Metropolitana 
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A ixò és e l tre t de sortida per començar a estirar e l fil, veure què vol 

l'a juntament, antic ipar-se-li i fac ilitar-li e l que convingui per assegurar-se 

e l treba ll. 

 D'entrada , l'abril de 1961 l'A juntament de Barce lona convoca la 

Coopera tiva i Foment perquè presentin, conjuntament, projec tes i 

suggerènc ies re la tives a l'aprofitament i trac tament de les de ixa lles 

domic iliàries. A l juny, apare ixen e ls primers tempte jos per presentar e l 

projec te en solitari i tenir garantit, a ixí, de primera mà , e l treba ll. 

 A l febrer de 1962, es comença a parlar de substituir la  «tracc ió 

sang» (e ls carros verds d'a leshores, tira ts per cava lls) per autocamions, 

«para corresponder a la me jora de las subvenc iones acordadas por e l 

p leno munic ipa l y para dar sa tisfacc ión a los deseos de l Excmo Sr 

A lca lde». Avia t, la proposta coinc id irà amb e ls p lans ofic ia ls de 

l'a juntament, que vol motoritzar tota lment la recollida d'escombraries de 

la Zona 3 de Barce lona .  

 E ls escombria ires, però, volen e l transport, siguin cava lls o siguin 

camions, en prop ie ta t. «La ra zón de e llo es que nos consideramos 

artesanos», escriuen, «menestra ls, que de generac ión en generac ión nos 

hemos desarrollado, en p lan familiar, como traba jadores autónomos». 

Fan un sonde ig i, la gran ma joria , aprova adquirir d irec tament e l camió. 

C a ldrà , a leshores, fer una forta despe sa i, per uns moments, semb la que 

e ls escombria ires perdran a l tren i quedaran a l marge de tota negoc iac ió. 

A l desembre de 1963, però, e l president de la Coopera tiva informa que 

una ca ixa e ls a torga e l crèd it sufic ient per adquirir e ls 80 autocamions 

necessaris per mecanitzar tota la Zona 3 de Barce lona . Immed ia tament, 

corren cap a forma litzar e l conveni amb l'a juntament  

 

L'abril de 1961 l'Ajuntament de 
Barcelona convoca la Cooperativa i 
Foment perquè presentin, 
conjuntament, projectes i 
suggerències relatives a 
l'aprofitament i tractament de les 
deixalles domiciliàries. Al juny, 
apareixen els primers temptejos per 
presentar el projecte en solitari i tenir 
garantit, així, de primera mà, el 
treball 
 

E l 13 de febrer de 1964, com a Coopera tiva tota lment independent, 

obtenen d irectament de l'A juntament de Barce lona e l contracte per fer la 

recollida d'escombraries a la me ita t de la c iuta t. A partir d'aquí, les idees i 

possib ilita ts rea ls es d isparen: «para dar cump limine to a l Convenio será 

necesario llevar a cabo un p lan de rea lizac iones de mucho a lcance , que 

imp licará la construcc ión de un ed ific io para gara je , ofic inas, servic ios 

administra tivos, e tc». 




