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1.

INTRODUCCIÓ

1.1.

OBJECTE

L’objectiu d’aquest informe és posar de manifest els valors patrimonials de l’edifici de l’Ateneu Flor de Maig, antiga
Sociedad Cooperativa Obrera de Ahorro y Consumo la Flor de Mayo, per tal de demanar la seva catalogació com a
BCIL.
1.2.

ANTECEDENTS

L'antiga cooperativa Sociedad Cooperativa Obrera de Ahorro y Consumo la Flor de Mayo es va fundar Poblenou el
1890. El primer local va situar-se al carrer Llacuna número 5, posteriorment, l'any 1896 va traslladar-se a l'edifici del
carrer Doctor Trueta 195 (antigament Wad Ras) i va arribar a ser una de les cooperatives més importants de Catalunya.
VA arribar a tenir diverses sucursals per tot Barcelona, però després de la Guerra Civil, l'entitat va entrar en
decadència. El 1950 es va produir el tancament de la cooperativa i l’edifici va passar a mans privades. Però va seguir
tenint un ús públic per al barri.
Anys més tard, a l'inici de la Transició, l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou va reivindicar a l'Ajuntament la cessió
de l'edifici per a ubicar-hi una associació destinada a acollir diverses entitats associatives i culturals del barri. La
reivindicació va donar els seus fruits, es va crear un ateneu associatiu i el desembre de 1978 es van obrir les portes de
la nova seu amb el nom d'Ateneu Popular La Flor de Maig.
El passat 2012, l’ajuntament va deixar de pagar el lloguer dels locals, i l’ateneu va tancar com tal.
1.3.
SITUACIÓ
L'edifici objecte d'aquest informe es troba a carrer Doctor Trueta 195 cantonada amb Passatge Bori 2-4, al terme
municipal de Barcelona, districte de Sant Martí.

Imatge 1 Ortofoto actual emplaçament (GOOGLEMAPS)

1.4.

PETICIONARI

El peticionari és Associació de veïns del Pobllenou i Associació Ateneu la Flor de Maig.
1.5.

Catalogació

Actualment l'edifici està qualificat com a: Nivell C: Bé d'interès urbanístic, amb l’identificador 2965
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2.

DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI

No s’ha pogut tenir accés a l’interior de l’edifici per realitzar aquest informe, ni tampoc dur a terme cap tipus de cales.

2.1.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI

Es tracta d'un edifici en cantonada amb tipologia d'entre mitgeres, entre el carrer Doctor Tureta i el Passatge Bori. Les
2
mides aproximades del solar són de 30 m de profunditat i 17 m d’amplada, amb una superfície total de 510 m . Segons
2
el cadastre (veure annex documental) la superfície total construïda de l’edifici és de 1564 m .
L’edifici té planta baixa i planta pis a tota la crugia de la cantonada i dues plantes pis a la crugia del final del passatge
Bori, cobert amb terrat. Cal comentar que tant la planta baixa com la planta pis tenen una altura molt considerable,
amb més de 4m. Té dos accessos, el més noble i representatiu per el xamfrà que només dóna accés al primer pis, i un
de més petit a través del Passatge Bori, que dóna accés a totes dues plantes i al terrat. Hi ha un petit pati central i un
altre situat a l’extrem nord.
2.2.

SISTEMA ESTRUCTURAL

Tot i que no s’ha tingut accés a l'interior, segons la documentació gràfica que s’ha pogut consultar, s'ha de destacar
l'estructura mixta de parets de càrrega de maó massís (tal i com es pot veure en trams escrostonats de la façana) i
jàsseres metàl·liques en gelosia.
L’edifici presenta una estructura diferenciada per les dues parts de l’edifici, la que té planta baixa i pis i la que té
planta baixa i dos pisos. La crugia posterior, de planta baixa i dos pisos, presenta parets de càrrega perpendiculars al
passatge Bori, de 6 m de llum, cobertes amb bigues de fusta i/o metàl·liques (segons documentació fotogràfica
d’època consultada).

Imatge 2 Diversos fragments d’imatges interiors ANC2-100-N-3/4/6/10
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La crugia principal del xamfrà, en planta baixa, té uns murs de càrrega per sostenir l’escala principal, i uns pilars
d’obra o de fosa que suporten bigues en gelosia (com el que es pot veure a la fotografia de la botiga de queviures).

Imatge 3 Botiga de queviures (1908) ANC2-100-N-8
Podem suposar que el plànol d’estructura seria el següent, amb llums de les bigues entre 4 i 6 m:

Imatge 4 Croquis de la planta baixa segons plànol de 1911 trobat a l’AMCB, amb l’escala que no es va arribar a
construir
Però en canvi, la crugia principal, presenta una planta diàfana en planta pis (que ocupava el cafè de la cooperativa),
d’unes dimensiona aproximades de 17x17m sense cap tipus de pilar. Això ens fa suposar que hi ha una encavallada
metàl·lica de grans dimensions, oculta amb un fals sostre decorat.

.
Imatge 5 Cafè (1908) ANC2-100-N-6
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2.3.

SISTEMA ENVOLVENT

Imatge 6 Croquis façana
La façana té una composició bastant clàssica, amb un eix de simetria per el xamfrà de cantonada. Però com que la
planta no és simètrica, per la banda del c/Doctor Trueta una banda tenim tres obertures i per l’altra quatre de la
mateixa tipologia i dues diferents.
Les obertures en planta baixa tenen emmarcaments llisos d’obra arrebossat, mentre que les de planta pis
l’emmarcament és molt més elaborat, amb pilastres allistonades a banda i banda i un coronament amb entaulament.
Aquestes obertures es repeteixen a banda i banda del xamfrà per tota la crugia principal amb un balcó d’obra
arrebossada continu, mentre que a la crugia posterior hi ha dues plantes, amb obertures menys decorades.
La cantonada té un tractament monumentalitzador, amb la porta d’entrada i la gran escala d’accés, una balconera amb
pilars coronada per el rellotge en planta pis, un emblema amb l’any de construcció i un templet de coronament amb
ornamentació floral.
Per sobre de la crugia principal, de només planta pis, hi ha una potent cornisa amb molta decoració, darrere de la qual
probablement hi ha oculta la encavallada que sustenta els sostre sense pilars de la planta pis.

Imatge 7 façana (1925-1935) ANC1-42-N-8093 Brangulí

Imatge 8 Magatzem de carros (1908) ANC2-100-N-12
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2.4.

SISTEMA D’INSTAL·LACIONS

No s’ha pogut tenir accés a l’interior i comprovar l’estat actual de les instal·lacions. Segons informació facilitada per
anteriors usuaris de l’edifici, l’estat de conservació general era envellit.
2.5.

SISTEMA D’ACABATS INTERIORS

No s’ha pogut tenir accés a l’interior i comprovar l’estat actual dels acabats
Segons informació facilitada per anteriors usuaris de l’edifici, l’estat de conservació era envellit, i molts dels elements
visibles eren fruit d’intervencions relativament recents: falsos sostres que baixaven l’altura, paviments sobreposats,
paraments interiors pintats de blanc...
Però no es descarta que a sota d’aquests elements sobreposats es puguin trobar restes de la decoració interiors que es
pot apreciar en les fotografies històriques (veure apartat de valoració patrimonial). Per exemple el paviment de mosaic
hidràulic de la sala principal en cantonada, les balustres de la barana, les balconeres...

Imatge 9 Fragments Cafè (1908) ANC2-100-N-6

Imatge 10 2012 Web http://projecteicaria.blogspot.com.es/
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3.

VALORACIÓ PATRIMONIAL

Els edificis que es consideren amb valor patrimonial s’inclouen el els respectius plans de protecció i catàlegs
històrico-artístics de les diverses administracions.
Els criteris que s’han de seguir per catalogar uns edificis i no uns altres poden ser molt variables, i segurament han
anat variant al llarg del temps. Però si seguim les pautes de treball d’un mètode científic i objectiu de valoració
d’edificis patrimonials, com els proposats per els organismes internacionals i els diversos serveis de patrimoni del
país, el conjunt d’aspectes essencials d’un monument ha de tenir en compte els aspectes arquitectònics i els
immaterials, per tal que l’objecte adquireixi el valor d’edifici patrimonial, i a la vegada, qualsevol intervenció sobre
l’edifici les ha de tenir en compte, assumir i respectar.
3.1.

VALORA IMMATERIALS

Els valors de la Cooperativa La Flor de Maig transcendeixen mes enllà l’espai barceloní per la entitat que millor
representa la trajectòria del moviment cooperatiu català. No solament va ser una de les primeres cooperatives de
consum catalanes (es creà al 1890), sinó que va ser una de les més importants en nombre de socis (l’any 1929 era la
segona amb 1600 socis, desprès de la Equitativa de Palamós amb 2072 el mateix any), de les primeres, també, en
volum de vendes ( 2.771.916 ptes. l’any 1923) i la que més sucursals ( 7 ) va tenir en diferents barris de la ciutat.
Al mateix temps va desenvolupar un ampli i complet programa de serveis als cooperativistes ja que a més del
consum (d’un amplíssim ventall de productes) oferia assistència mútua (de malalties federada amb la Quinta de
Salut La Aliança, maternitat i invalidesa) i estalvi, i en especial en disposar de la gran Granja situada al Collserola al
terme de Cerdanyola (únic exemple en el seguit de cooperatives de consum catalanes) que mostrava la seva
preocupació higienista ( proveir-se de aliments sans a bon preu ) i moralitzant facilitant l’apropament a la natura dels
socis i els seus fills.
No s’ha d’oblidar el seu paper cultural envers els socis (amb classes nocturnes i activitats culturals) i de l’educació
amb campanyes de suport a campanyes en favor d’un ensenyament públic.
També s’ha de valorar per a la seva conservació el seu paper dintre del moviment cooperatiu de consum de
Catalunya com a organitzador i pal de paller de la reorganització del moviment cooperatiu català a les primeres
dècades del segle XX.
3.2.

VALORS ARQUITECTÒNICS

No s’han trobat els plànols originals de 1896 per construir l’edifici.
Però per a La Cooperativa Flor de Maig consta que Pere Buqueras i Rovira realitzà el 1907 les obres d’ampliació del
forn de pa situat al soterrani de la seva seu principal del carrer Wad-Ras ( ara Doctor Trueta), 195.

Imatge 11 1907(ACMB Fo-1442/1)
Però Pere Buqueras i Rovira fou un mestre d’Obres Titulat el 1870-1871 i actiu entre 1870 i 1919 (segons J. Bassegoda
Nonell, Los Maestros de Obras de Barcelona, 1973, p.77). Segons consta a l’Arxiu Municipal Contemporani de
Barcelona, intervingué en un centenar d’obres: al Poblenou, la Ciutat Vella, Barceloneta, Eixample (casa Filella, 18881890) i Sant Gervasi. També realitzà el “ Plano de Barcelona y su Ensanche”, 1891 ( conservat a l’ Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona). Fora de Barcelona consten obres a Sant Sadurní de Noia ( Casa Mota, 1884) i la seva participació
en el “Projecte de tramvia de vapor d’Alacant a Elx i Crevillent” el 1884.
La intervenció de 1907 per ampliar el forn de pa que va realitzar Pere Buqueras, i la planimetria corresponent, deixe’n
entreveure el seu coneixement de les característiques de l’edifici, i ens permet pensar amb la possibilitat de la seva
participació en la construcció del edifici de la Cooperativa La Flor de Maig aixecat entre 1894 i 1896, del qual pel
moment ha estat impossible trobar el projecte constructiu.
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També hi ha un document de 1911, per afegir un electro-motor en un dels locals dels baixos. En aquest cas es grafia
tota la planta baixa, però l’escala principal que hi surt no es correspon a la que es va construir, de manera que
podem suposar que van fer servir la planimetria original de projecte que després es va variar en obra.

Imatge 12 1911 (ACMB Fo-1442/3)
Trobem també, en el mateix expedient, un document sense datar per instal·lar un altre electró-motor, probablement a
l’espai del forn de pa.

Imatge 13 Sense data (ACMB Fo-1442/2)
En una publicació realitzada per la mateixa cooperativa (Memoria histórica descriptiva de la sociedad cooperativa
obrera de consumo “La flor de Mayo” : Bodas de Plata, 1915), trobem nombroses fotografies dels espais interiors de
l’edifici i els seus usos.

Imatge 14 Biblioteca (1908) ANC2-100-N-7
Mercè Tatjer Mir, Antoni Vilanova Omedas, Clàudia Sanmartí
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Imatge 15 Sastreria (1908) ANC2-100-N-3

Imatge 16 Secció de roba i merceria (1908) ANC2-100-N-4

Imatge 17 Botiga calçat (1908) ANC2-100-N-6
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Imatge 18 Cansaladeria (1908) ANC2-100-N-9

Imatge 19 Forn (1908) ANC2-100-N-10

Imatge 20 Magatzem (1908) ANC2-100-N-11

Mercè Tatjer Mir, Antoni Vilanova Omedas, Clàudia Sanmartí

INFORME SOBRE EL VALOR PATRIMONIAL DE L’ATENEU FLOR DE MAIG
Març 2013

Com ja hem comentat, observem que l’escala principal del plànol de principis de segle no es correspon ni amb la que
es pot apreciar a les fotografies històriques ni a la que es va grafiar el 1978 (i que es correspon amb l’actual).
Fent una reconstrucció hipotètica de l’escala, segons les fotografies històriques, sembla probable que no es construís
tal i com està grafiada als plànols de principis de segle.

Imatge 21 Fragment del plànol de 1911 (ACMB Fo-1442/3)
L’escala arrencava directament des de la porta d’entrada, i després del primer tram es bifurcava en dos trams, que
anaven a parar a la planta primera, a l’espai diàfan del cafè.

Imatge 22 Fragment de ANC1-42-N-8093 Brangulí

Imatge 23 Escala principal ANC2-100-N-2

En canvi, sembla probable que un dels trams de l’escala actual sí que es correspongui amb l’original, ja que quan es
va fer la modificació per disminuir la superfície ocupada per l’escala original i guanyar espai a la planta superior, es va
mantenir.

Imatge 24Sobreposició hipotètica de l’escala

Imatge 25 2012 http://projecteicaria.blogspot.com.es/

¡
Però clarament l’espai més excepcional era l’antic cafè, que ocupava la crugia principal en xamfrà de la primera planta.
Un gran espai diàfan de 17x17 m aproximadament, sense cap pilar ni element estructural vist.
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Imatge 26 Cafè (1908) ANC2-100-N-6

Imatge 27 Croquis reconstrucció hipotètica escala i espai de cafè original en planta baixa i planta primera
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4.

CONCLUSIONS

La Cooperativa la Flor de maig és part inseparable del Patrimoni industrial del Poblenou, configura un veritable
conjunt representatiu de les característiques dels barris industrials creats arran de la 1ª i 2ª revolució industrials a
Catalunya, conjuntament amb els edificis fabrils i espais residencials populars i obrers conservats i catalogats en el
“Pla Especial de del Patrimoni Industrial del Poblenou de l’any 2006”.
Per tant, cal considerar l’edifici d’aquesta cooperativa com un element bàsic del conjunt configurat per les illes
properes on es troben altres elements també catalogades com les de la fàbrica Godò i, que en cas de desaparèixer i
ser malmès o transformat per una insuficient catalogació ( actualment el seu nivell és C) restaria coherència a tot el
conjunt com a espai per a la conservació de la memòria del passat industrial del Poblenou i de Barcelona .
Com ja s’ha explicat durant tot l’informe, el valor patrimonial de l’edifici està demostrat.
Com a objecte arquitectònic, l’edifici de la Flor de Maig respon al model estètic dels edificis, cívics, institucionals i
residencials que s’aixecaren en aquests anys a la ciutat de Barcelona. La seva arquitectura de trets classicistes dona
monumentalitat a l’espai fabril que l’envoltava. Pera altra banda, tenim una gran excepcionalitat en els sistema
estructural: a la planta principal, l’espai de l’antic cafè, la superfície diàfana de 17x17 m sense cap pilar ni estructura
vista, és un exemple de l’ús del ferro per aconseguir cobrir grans llums a l’interior d’un edifici de caràcter públic i
monumental.
Entre els edificis seus de cooperatives que s’han conservat és un dels dos millors (l’altre es La Fraternitat de la
Barceloneta, de construcció més tardana, 1914, i actualment molt transformat en esdevenir biblioteca) ja que la
majoria que en resten son edificis més senzills i austers i solen estar mal conservats.
Aquest edifici és per tant singular en restar en peu i no haver perdut mai, malgrat les vicissituds sofertes als anys de
la postguerra, la seva funció social al servei de la cultura i la societat barcelonina, especialment com Ateneu Popular
d’ençà el 1978, afegint per tant valors immaterials.
Per tant, la conservació de l’edifici permetria mantenir la memòria del cooperativisme català, fenomen social de
llarga trajectòria que assolí un caràcter transversal en aplegar conjuntament a classes obreres i menestralia i
esdevenir també una eina d’organització de la economia conjuntament amb les cooperatives d’habitatge, de serveis
i de producció en diferents sectors ( La de Teixidors de Mà o La Redemptora, les Farmàcies Cooperatives,... en foren
exemples entre moltes d’altres)
Davant la manca d’un espai simbòlic del cooperativisme català desplegat a les ciutats, l’edifici de la Flor de Maig
podria esdevenir, al igual que els cellers cooperatius ho son d’arreu del camp català, el símbol del cooperativisme
urbà català.
No solament seria espai de memòria sinó també esdevindria un exemple de futur per les propostes d’economia
social i del cooperativisme català actual.
Però malgrat aquest valor intrínsec de l’edificació i el seu valor significatiu per el teixit històric de Poblenou i de
Barcelona, la seva inclusió en el catàleg de patrimoni amb el nivell C es considera insuficient.
Per aquesta raó creiem que es necessària la seva conservació com a Be Cultural d’Interès Local.
Barcelona, 10 de març 1992

Mercè Tatjer Mir, geògrafa i historiadora, Catedràtica Emèrita de la Universitat de Barcelona

Antoni Vilanova Omedas, arquitecte. Membre de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el
Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)

Clàudia Sanmartí i Martínez, arquitecta. Membre de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el
Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
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5.

ANNEX DOCUMENTAL

5.1.

Fitxa del catàleg

Denominació
Adreça
Districte
Autor
Època
Estil
Ús Original
Identificador
Descripció

Nivell de protecció
Qualificació urbanística
Intervencions

ATENEU LA FLOR DE MAIG (ABANS
COOPERATIVA "LA FLOR DE MAIG")
C DOCTOR TRUETA 195
PTGE BORI 2-4
Sant Marti
Reforma: Albert Pla i Gisbert
Construcció: 1896; reforma: 1978
Eclèctic amb elements neoclàssics
Cultural - recreatiu (cooperativa obrera)
2965
Edifici en cantonada, amb tipologia d'entre mitgeres, de
planta baixa i planta pis a la cantonada i dues plantes pis a la
part del passatge Bori i cobert amb terrat.
De la construcció, que segueix un esquema de composició
neoclàssic, tot i la gran quantitat d'elements decoratius
sobreposats, destaquen el gran balcó corregut (amb una
abarrocada barana de ferro colat), el tractament
monumentalitzador de la cantonada (amb l'entrada principal,
el finestral monumental coronat per un rellotge de la planta
primera i el templet de coronament amb ornamentació
floral), els elements florals de la decoració de tota la façana i
la potent cornisa de coronament. A l'interior s'ha de destacar
l'estructura mixta de parets de càrrega i jàsseres metàl·liques
en gelosia.
C: Bé d'interès urbanístic
22a(p)
- Manteniment del volum, de les façanes i dels espais
interiors ja rehabilitats.
- Recuperació dels espais actualment ocupats per activitats
industrials.

Imatges
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5.2.

Fitxa del cadastre

Dades del Bé Immoble
Referencia catastral

3334507DF3833C0001JP
CL DOCTOR TRUETA 195
08005 BARCELONA (BARCELONA)

Localització
Classe

Urbano
1.564 m2

Superficie (*)
Coeficient de participació

100,000000 %

Ús

Sanidad,Benefic

Any construcció local principal

1896

Dades de la finca en la qual s'integra el bé immoble
CL DOCTOR TRUETA 195
BARCELONA (BARCELONA)

Localización

1.564 m 2

Superficie construida

510 m2

Superficie suelo
Tipo Finca

Parcela construida sin división horizontal

Elements construïts del bé immoble
Uso

Escalera

Planta

Puerta

Superficie catastral (m2 )

OTROS USOS

0

OTROS USOS

AL

OTROS USOS

0

46

OTROS USOS

01

259

OTROS USOS

+1

31

INDUSTRIAL

0

22

INDUSTRIAL

AL

COMERCIO

0

COMERCIO

AL

COMERCIO

0

INDUSTRIAL

AL

INDUSTRIAL

01

INDUSTRIAL

02

01

116

INDUSTRIAL

02

02

80

INDUSTRIAL

02

03

12

INDUSTRIAL

02

04

18

ELEMENTOS COMUNES

213
T

T

85

22
98

T

120
94

T

23
237

88
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5.3.

Article Cuadernos de Arquitectura
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