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TALLER DE FINANÇAMENT I MODELS DE CESSIÓ
25 de febrer de 2011 ‐ Centre Social de Sants

El passat divendres 25 de febrer va tenir lloc el primer 
dels quatre tallers participatius que la Plataforma La 
Lleialtat Santsenca s’ha plantejat fer abans de l’estiu per 
aprofundir en els diversos eixos del projecte del futur 
equipament.

Aquesta primera sessió de treball va estar destinada 
al finançament i als models de cessió, i va comptar amb 
representants de La Lleialtat Santsenca, de l’Ateneu 
Popular de 9 Barris i de l’Ateneu Popular i Cultural 
l’Harmonia, així com veïns i veïnes del barri.

El taller es va estructurar en dues parts: la primera 
es va centrar en els models de cessió, posant èmfasi a 
la fórmula de gestió cívica; la segona va tractar de les 
formes de finançament que pot tenir un equipament de 
titularitat municipal autogestionat.

Models de cessió - la gestió cívica 
Toni Llotja, coordinador de l’Ateneu Popular de 9 Barris, 
va fer incís en que tant els models de cessió com el finan-
çament han de ser eines al servei del desenvolupament 
del projecte. 

Va explicar en què consisteix la gestió cívica o gestió 
ciutadana, sota la qual es regeix l’Ateneu Popular de 9 

Barris: una fórmula administrativa mitjançant la qual 
l’Ajuntament cedeix la gestió d’un equipament municipal 
a una entitat sense afany de lucre amb un fort arrelament 
al territori a través d’un concurs públic; l’entitat que es 
presenta al concurs ha de tenir un projecte concret per 
a l’equipament i del concurs se’n desprèn un contracte 
entre l’Administració i l’entitat, en el qual l’Ajuntament 
reconeix l’entitat com a gestora i la dota de recursos per 
poder desplegar el seu projecte durant un o dos anys, 
prorrogables. 

Es van esmentar també els punts febles d’aquest model: 
per una banda, l’absència d’un marc normatiu consensuat 
per l’Administració fa que l’aplicació d’aquesta fórmula 
sigui irregular i força variable d’un equipament a un 
altre; per una altra, la curta durada dels contractes 
aporten inestabilitat a la gestió, de manera que allò 
òptim seria establir un conveni més a llarg termini entre 
l’Ajuntament i l’entitat gestora.  

En aquesta línia, els representants de l’Harmonia 
van plantejar que, en el seu cas, seria una Federació 
constituïda per tretze entitats de Sant Andreu la que 
exerciria la gestió del futur equipament, tot i que encara 
no s’havia tancat cap acord amb el Districte.  

www.lleialtat.cat
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Per finalitzar aquest punt, es va remarcar la importància 
de construir un projecte comú i col·lectiu que funcionés 
com a eix vertebrador de totes les entitats del barri, més 
enllà de la seva activitat independent.

Finançament 
Pel que fa al finançament, es va explicar que el pres-
supost de l’Ateneu està al voltant d’un milió d’euros 
l’any. El 60% dels ingressos provenen de subvencions 
de diverses administracions públiques catalanes: de 
l’Ajuntament, a través de l’Institut de Cultura de Barce-
lona (ICUB), ja que els Districtes només poden aportar 
un màxim 250.00 euros; i de la Generalitat, a través 
del Departament de Cultura i del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts (CONCA). El 40% restant cor-
respon a ingressos propis generats a través de l’activitat 
de l’Ateneu. La seva filosofia defensa el finançament de 

l’activitat que porten a  terme a través de diners públics, 
ja que el servei que ofereixen està obert al conjunt de la 
ciutadania, així com la major eficiència i eficàcia en la 
gestió dels recursos econòmics de les entitats autogestio-
nades en relació amb l’Administració.

Per finalitzar, es va fer èmfasi en la necessitat de 
reduir al màxim les despeses fixes en estructura dels 
equipaments municipals, situant aquesta despesa en un 
màxim del 40% del pressupost total, per tal de destinar 
els màxims recursos possibles a la programació i les 
activitats, i que no es vegin tant afectades en època de 
retallades pressupostàries. 

La sessió va acabar sense unes conclusions concretes, 
de manera que es va decidir continuar treballant 
conjuntament entre les entitats presents per disposar d’un 
ventall més ampli de models i fórmules de cessió i de 
finançament en futures jornades de treball. 

Des de la Plataforma La Lleialtat Santsenca estem 
intentant localitzar descendents dels antics socis de la 
Cooperativa Obrera del carrer Olzinelles. Si hi ha algú 
que en pugui donar referències, agrairem que ens ho 
comuniqui a: 
Artur Bial -  tallerdegenealogia@gmail.com - 93 332 83 96

BUSQUEM DESCENDENTS DELS SOCIS DE LA COOPERATIVA

Antics socis de La Lleialtat 

Relació de socis 
Aquest és el llistat dels socis de la Cooperativa La Lleial-
tat Santsenca que fins ara hem pogut identificar:

Felip Bernadi, president l’any 1919
Isidre Guerrero, soci l’any 1898
Josep Roca Trullà, soci l’any 1898
Esteve Llopart
Esteve Planas, president l’any 1915
Josep Mujal Torné, secretari l’any 1915 
Rafael Carbó, president l’any 1916
Esclusa, soci l’any 1916

Climent Basté, soci l’any 1916
Pere Poch, exsoci l’any 1916
Francesc Burgar, soci l’any 1917
Manuel Cabrero, soci l’any 1920
Miquel Bertrand, soci l’any 1920
Eugeni Beltran, soci l’any 1926
Vicente Gil, president l’any 1929
Jaume Guarro, director del quadre escènic el 1929
Joan Vallés, festival benèfic al seu favor el 1929
Joan Roura, membre de junta l’any 1928
Bruno Ginesta 
Miquel Martí, president l’any 1934
Lluís Santacana, soci l’any 1936
Josep Amigó Pujades
Narcís García, membre de junta l’any 1928
Manuel Querol, membre de junta l’any 1928
Manuel Ginabreda, membre de junta l’any 1928
Pere Bug, membre de junta l’any 1928
Josep Maurici, membre de junta l’any 1928
Josep Farré, membre de junta l’any 1928
Jaume Escobedo, membre de junta l’any 1928
Joan Tañá, membre de junta l’any 1928
Joan Barquet, membre de junta l’any 1928
Joan Manubens, membre de junta l’any 1928
Miquel Pons, membre de junta l’any 1928
Josep Olivella, membre de junta l’any 1928
Miquel Escuy, membre de junta l’any 1928
Lorens Aguilar
Manuel Pitar
A.Urgés
Salvador Trenchs
Daniel Costems
Manuel Barriada
Antoni Pedrerol
Tomás Vilarroyo
Vicens Pinen, títol de soci amb data 30-6-1929
Francisco Elias, soci l’any 1904

www.lleialtat.cat
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CONTACTES AMB ELS PARTITS I DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

Aquest primer trimestre del 2011 representants de la 
Plataforma ens hem reunit amb els quatre partits polítics 
que tenen representació a l’Ajuntament de Barcelona i 
amb els quals encara no ens havíem trobat. L’única entre-
vista que vam mantenir al desembre va ser amb la Regi-
dora del Districte Imma Moraleda, del PSC. 

L’objectiu de les trobades era explicar el projecte que 
planteja la Plataforma La Lleialtat Santsenca, demanar 
que la reivindicació de recuperar l’edifici constés en 
els respectius programes electorals de cara a les elec-
cions municipals del mes de maig i, alhora, demanar que 
portessin al Ple del Districte del 3 de març la proposta de 
recuperar La Lleialtat Santsenca. 

CiU
El dia 19 de gener ens van reunir a l’Ajuntament de 
Barcelona amb la Sra. Sònia Recasens, regidora de CiU 
adscrita al Districte de Sants-Montjuïc, i amb el Sr. Albert 
Martínez, conseller-portaveu del grup municipal de CiU 
al Districte. Ambdós es van mostrar molt interessats pel 
projecte i es van comprometre a portar la reivindicació al 
Ple del Districte i a col·laborar amb la Plataforma en els 
propers mesos. Van considerar que era prioritari saber 
l’estat de conservació de l’edifici per garantir la seguretat 
dels veïns i alhora conèixer aproximadament quin seria el 
cost de la posterior rehabilitació.

ERC
El 2 de febrer vam tenir una reunió al Casal Idependen-
tista de Sants Jaume Compte amb el Sr. Xavier Florensa, 
regidor d’ERC adscrit al Districte, i amb el Sr. Jordi Suñé, 
conseller d’ERC al Districte. Els representats d’Esquerra 
van valorar positivament que es vulgui recuperar un edi-
fici d’aquestes característiques per al veïnat i les entitats, 
i van avançar que inclourien la recuperació de La Lleialtat 
en el seu programa electoral i que es coordinarien amb 
CiU per tirar endavant una proposta al Ple del Districte. 

PP
El 14 de febrer vam mantenir una reunió a l’Ajuntament 
amb el Sr. Alberto Villagrasa, regidor del PP adscrit 
al Districte. Va dir que donaria suport a totes aquelles 
iniciatives que permetessin guanyar espais per a les 
entitats i el veïnat, i va afegir que l’Ajuntament no 
podia saber de tot i que s’havia d’escoltar a les entitats 

i al veïnat. També es va mostrar disposat a defensar la 
recuperació d’aquest equipament públic i de donar suport 
a les propostes de CiU i ERC al Ple del Districte. 

ICV-EUiA
La darrera trobada per tancar la roda de contactes amb 
els partits polítics va ser el 23 de febrer a la seu d’ICV-
EUiA a Sants, amb el Sr. Cristòfol Ortalà, conseller-
portaveu d’aquesta formació al Districte. Referent a les 
nostres demandes va declarar que el més probable era que 
s’inclogués la recuperació de l’edifici en el seu programa 
electoral i que en principi donaria suport a la proposta que 
es presentaria al Plenari. 

Plenari de Districte 
El dijous 3 de març va tenir lloc l’últim Ple de Districte 
de la legislatura.  CiU hi va presentar una proposició/
declaració de grup instant a encarregar un estudi per 
determinar l’estat de conservació de l’edifici i elaborar 
un pressupost per rehabilitar-lo “tot garantint un espai 
d’ús veïnal, cultural i cooperatiu”. En la Junta de Por-
taveus tots els grups municipals van decidir convertir la 
proposició en una declaració institucional aprovada per 
unanimitat que estipula que s’haurà de crear una Comissió 
de Seguiment on participaran, com a mínim, el Govern 
de l’Ajuntament, els grups municipals i la Plataforma La 
Lleialtat Santsenca. La Comissió haurà de redactar un 
projecte executiu que prendrà com a referència el pro-
jecte elaborat per la Plataforma. També inclou elaborar 
un estudi de l’estat de conservació de l’edifici i incloure 
la recuperació de La Lleialtat Santsenca en el proper Pla 
d’Actuació del Districte (PAD). 

Plenari de Districte

LA REGIDORA NO COMPLEIX ELS COMPROMISOS

Tal i com vam informar en el primer número d’aquest 
Butlletí, el mes de desembre es va celebrar una reunió 
entre membres de la Plataforma i la regidora del Districte, 
Imma Moraleda. En els acords presos, es recollia que el 

Des de la Plataforma La Lleialtat Santsenca volem mani-
festar el nostre malestar i indignació pel desconsiderat 
tracte que hem rebut per part de la regidora del Districte, 
Imma Moraleda.

www.lleialtat.cat
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mes de gener es faria una nova reunió perquè la regidora 
ens mostrés un informe, que ens va notificar que existia, 
sobre l’estat de l’edifici del carrer Olzinelles 31 en la data 
del seu desallotjament l’any 2009. A més, s’avançaria en 
la definició del projecte que la Plataforma ja havia pre-
sentat el mes de setembre de 2010 a través del registre. A 
data d’avui, i després d’intentar restablir el contacte amb 
la responsable política del Districte, per mitjà de diverses 
trucades i correus electrònics, només hem rebut ajorna-
ments sense cap futura data.

D’altra banda −i després que s’esborressin uns grafits 
on es feia constar que l’edifici vell i abandonat  corre-
sponia a l’antiga cooperativa La Lleialtat Santsenca− la 
Plataforma va demanar en aquesta mateixa reunió expli-
cacions sobre la rapidesa en esborrar aquest grafit que 
assenyalava amb precisió i correcció l’origen de l’edifici. 
La regidora va informar del recorregut formal per fer 
aquestes accions a través d’una sol·licitud  de permís al 
registre municipal. 

És així com la Plataforma va sol·licitar, a data de 13 de 
gener, poder pintar novament el nom de la cooperativa i 
recuperar la memòria històrica d’un edifici que continua 
degradant-se, sense que se li doni cap ús públic ni social 
per al barri. I en aquesta ocasió, també ens trobem que 
han passat més de dos mesos i no hem obtingut cap mena 
de resposta. 

Al llarg d’aquests dos mesos va aparèixer novament 
escrit el nom de l’antiga cooperativa, que va ser esbor-
rat amb una celeritat sospitosa. Davant aquesta situació, 
es va decidir penjar un cartell a la façana que informava 
sobre la història de l’edifici i l’existència del projecte 
col·lectiu de recuperació de La Lleialtat Santsenca com a 
espai per a usos veïnals, cooperatius i de cultura popular, 
que a data d’avui continua informant al veïnat sobre la 
realitat de l’edifici. 

Per tot això, volem denunciar que la regidora ha in-
complert els compromisos presos amb la Plataforma: pel 
que fa als calendaris de reunions, pel que fa al lliurament 
d’informes tècnics sobre l’estat de l’edifici i pel que fa 
a la resposta a la sol·licitud formal per a escriure el nom 
de l’edifici. Així doncs, sembla que la regidora no té cap 
voluntat en reconèixer la interlocució amb la Plataforma 
La Lleialtat Santsenca, que ja recull l’adhesió de 60 enti-
tats del barri i de Barcelona, a més de la de moltes veïnes 
i veïns. Una Plataforma que s’ha mostrat preocupada per 
un edifici patrimonial, propietat de l’Ajuntament i que 
s’està deixant deteriorar. Una plataforma que ha mostrat 
el seu interès per la vida social del barri i per a recuperar-
ne la memòria històrica. Una plataforma, que fins al 
moment, ha usat tots els canals formals que coneix per a 
expressar les seves preocupacions i il·lusions. 

Una plataforma que després de molts esforços ha sumat 
capacitat i ganes per a fer sentir la seva veu. I aquesta ve-
gada, serà al carrer, amb un gran acte públic reivindicatiu 
el pròxim 18 de juny.

Cartell actual a la façana de La Lleialtat

EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC A DEBAT A SANTS
30 d'abril de 2011 - Cotxeres de Sants 

El dissabte 30 d'abril de 
2011 tindran lloc a Cotxeres 
de Sants dos debats al voltant 
del patrimoni arquitectònic 
del barri, fent èmfasi en els 
dos temes de més actualitat: 
l'antiga cooperativa La 
Lleialtat Santsenca i el 
recinte fabril de Can Batlló. 
La jornada es dividirà en 
dues parts, matí i tarda, en 
cada una de les quals ponents 
experts en diferents matèries 
(història, rehabilitació, 
urbanisme, polítiques 

locals,...) introduiran diversos temes de manera breu que 
ajudin a generar una reflexió conjunta. 

Al matí el debat se centrarà en el patrimoni històric i el 
sistema de catalogació d’edificis protegits, tant pel que 
fa als criteris com als interessos que es persegueixen. Hi 
haurà també una introducció sobre els casos concrets de 
debat, Can Batlló i La Lleialtat Santsenca, explicant-ne 
l’evolució i l’actualitat, així com el seu interès històric. 

A la tarda el debat girarà al voltant del paper del patri-
moni històric a dia d'avui, les possibilitats i la viabilitat de 
la recuperació d’edificis històrics, i el seu lloc en la ciutat. 
Es veuran les oportunitats de futur a Sants i s’exposaran 
casos concrets de com reaprofitar el patrimoni històric i 
confrontar el posicionament polític sobre aquests temes.

Al migdia es farà un dinar popular a la plaça Josep

www.lleialtat.cat
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Pons (també coneguda com a Màlaga o Bonet i Muixí) 
conjuntament amb les plataformes La Lleialtat Santsenca 
i Can Batlló és pel Barri.

Paral.lelament, també al migdia, es presentarà la 
campanya "Dóna la cara per La Lleialtat", iniciativa del 
col·lectiu fotogràfic R-Publik, que pretén donar visibilitat 
a totes les persones que donen suport a la recuperació 
de l'edifci del carrer Olzinelles a través de la construc-
ció d'un mural fotogràfic col·lectiu a la façana de l'antiga 
cooperativa.

L'acte, promogut pel col·lectiu d'arquitectes LaCol, serà 
obert a tothom, de lliure accés i retransmès en directe per 
Internet.

Podreu anar coneixent els detalls a mesura que es vagi 
tancant el programa als webs dels organitzadors: 

blog.lacol.org
www.lleialtat.cat

canbatllo.wordpress.com.

ASSEMBLEA GENERAL DE LA PLATAFORMA
1 d'abril de 2011 - Casal Independentista de Sants - Jaume Compte

Ordre del dia
1. Benvinguda i proposta d'ordre del dia.
2. Informació de les comissions:
    - Cohesió Interna

    - Relacions Institucionals
    - Extensió
    - Memòria Històrica
    - Mitjans de Comunicació
3. Informació sobre tallers i altres activitats:
    - Taller de Finançament i models de cessió. Valoració.
    - Taller d'Usos. Valoració.
    - Taller d'Organització interna. Presentació i calendari.
    - Taller de Forma jurídica. Presentació i calendari.
    - Presentació del Projecte de rehabilitació de La Lleial-
tat (6 d'abril).
    - Jornada de debat sobre el patrimoni arquitectònic (30 
d'abril).
4. Associació de Suport a la Plataforma.
5. Finançament.
6. Jornada - festa (18 de juny).

D’acord amb la voluntat de fer una Assemblea General 
de la Plataforma cada tres mesos, convoquem la d’aquest 
trimestre:

ASSEMBLEA GENERAL
divendres 1 d’abril de 2011 – 19h
Casal Independentista de Sants 

Jaume Compte - c. Muntadas, 24
(davant del parc de l'Espanya Industrial)

RECULL DE PREMSA

A continuació teniu un recull de les informacions 
publicades en premsa des de gener de 2011 fins 
l’actualitat. Podeu consultar-les al web de la Plataforma 
(www.lleialtat.cat), anant a l’apartat de “Recull de 
premsa” de la barra de menú, i també al Facebook 
(www.facebook.com/lleialtat).

• Entrevista a Ivan Miró i Núria Gurina, (mp3), Ona 
Sants, 08/03/2011.

• Tots els grups municipals a favor que es faci un estudi 
exhaustiu de l’estat de La Lleialtat Santsenca, el3.org, 
02/03/2011.

• Entrevista a Sònia Recasens (mp3), Sants3ràdio, 
02/03/2011.

• Entrevista a Carles Baiges (mp3), Sants3ràdio, 
01/03/2011.

• La Plataforma La Lleialtat Santsenca debat el model 
de finançament i gestió que hauria de tenir el futur equi-
pament, el3.org, 28/02/2011.

• En resposta a les declaracions del gerent del districte 
de Sants-Montjuïc a el3.org, el3.org, 22/02/2011.

• El Districte vol saber en quin estat es troba l’edifici de 
la Lleialtat Santsenca, el3.org, 21/02/2011.

• Cooperativisme popular al s. XXI, ara.cat, 07/01/2011

www.lleialtat.cat
http://www.lleialtat.cat/
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AGENDA
PROPERES ACTIVITATS DE LA LLEIALTAT SANTSENCA

Quins usos ha d’acollir la futura Lleialtat? Quines són les 
demandes de les entitats i del veïnat? 

El proper divendres 25 de març, la Plataforma “La 
Lleialtat Santsenca” convoca un taller obert i participatiu 
per debatre els usos que volem que aculli la futura Lleial-
tat.

En aquesta sessió, concebuda com una jornada de treball 
col·lectiu, volem sentir les veus d’entitats i veïns i veïnes, 
conèixer-ne les seves necessitats i demandes. 

Properament s’ampliarà la informació sobre el taller al 
web de la Plataforma.

Divendres 25 de març – 19h
Centre Social de Sants 
c. Olzinelles, 30

Assemblea General de la Plataforma La Lleialtat Santsen-
ca en la qual es farà un repàs i valoració de la feina feta 
fins la data i s’establiran les línies d’actuació futures. 

Vine a conèixer el projecte que proposem des de la Plata-
forma La Lleialtat Santsenca per a l’edifici del carrer 
Olzinelles, 31.

TALLER D’USOS

ASSEMBLEA GENERAL DE LA PLATAFORMA

Divendres 1 d’abril - 19h 
Casal Independentista de Sants 
Jaume Compte - c. Muntadas, 24
(davant del parc de l'Espanya Industrial)

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE LA 
LLEIALTAT SANTSENCA

Dimecres 6 d’abril - 19h 
Cotxeres de Sants, sala de conferències - 
planta baixa
(entrada pel carrer de Sants) 

EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC A DEBAT 

Dissabte 30 d'abril – tot el dia
Cotxeres de Sants - Plaça Josep Pons  
(Bonet i Muixí) 

REUNIONS DE COORDINACIÓ

Les reunions de coordinació tenen lloc quinzenalment els 
divendres a les 18.30h al Casal Independentista de Sants. 
Es fa recordatori de les dates al web de La Lleialtat Sant-
senca.

www.lleialtat.cat
plataforma@lleialtat.cat

www.lleialtat.cat

