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El febrer de 1964, els socis de la 
Cooperativa firmen el contracte amb 
l'Ajuntament de Barcelona per fer la 
recollida d'escombraries de la    Zona 
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2 De l’Autonomia al Nou Mercat 

2 



 

Ajuntament de xxxxx                 Presentació de l’empresa 22 

2.1 La contracta del 64 

2.1.1 UNA NOVA ETAPA 

Quan, e l febrer de 1964, e ls soc is de la Coopera tiva firmen e l contrac te 

amb l'A juntament de Barce lona per fer la recollida d'escombraries de la 

Zona 3, a l marge de Foment, entren en un nou període . Les re lac ions es 

cuidaran a l de ta ll i la bona entesa amb l'a juntament perme trà cré ixer 

progressivament. Es farà una aposta dec id ida per mecanitzar e ls 

vehic les, es modernitzaran e ls sitia ls, s'amp liarà la flota de camions i 

s'adquiriran nous terrenys on ub icar-se . A nive ll de recursos humans, es 

guanyarà en benestar i formac ió. 

 Para l·le lament, la soc ie ta t passarà de l franquisme a la 

democràc ia . L'esta t d'excepc ió e l 1969, la crisi econòmica de 197 3, 

l'e lecc ió d'Adolfo Suárez com a president, les e lecc ions de 1980 a la 

G enera lita t, e l Cop d'Esta t de l 23F , e ls Jocs O límp ics... són fe ts que , de 

tant en tant, es de ixen sentir en les ac tes de la Coopera tiva . De tota 

manera , p erò , en aquesta època , les empreses ja han guanya t molta 

autonomia respec te a l context polític i les qüestions ideològ iques han 

passa t a l'àmb it priva t de cadascú. La volunta t de serve i, després de 

tants anys de lluitar-hi, és e l primer ob jec tiu de l grup . 

 Prec isament, l'esforç generat per fer front a ls d iferents prob lemes 

i l'ac titud d ia logant per soluc ionar-los, va len, a la Coopera tiva , e l títol de 

Coopera tiva Exemp lar, a torga t e l 1972 de mans de l G enera l Franco. Anys 

més tard , també , e l 1996, la G enera lita t recone ix la tra jec tòria de l grup 

a torgant-li la Placa President Mac ià a l mèrit soc ia l.  

 

Anys més tard, també, el 1996, la 
Generalitat reconeix la trajectòria de 
CLD atorgant-li la Placa President 
Macià al mèrit social 

2.1.2 LA FLOTA DE VEHICLES 

Estem a l'any 1964. La Coopera tiva acaba  de firmar e l primer contrac te 

d irecte amb l'a juntament i ha adquirit la flota de camions per ta l de fer la 

recollida de la Zona Tercera . E ls escombriaries, acostuma ts a conduir 

cava lls, cuidar-los i moure's a l seu ritme i segons la seva capac ita t de 

c àrrega , p assen a enfilar-se a vehic les amb motor, capaços de fer rutes 

més llargues, més ràp idament, i necessita ts d'un manteniment molt 

d iferent. 

La satisfacc ió tant per haver aconseguit e l contracte com per tenir en 

prop ie ta t aquesta innovadora flota de camions s'ha de ce lebrar: abans 

de començar e l serve i, e ls escombria ires condue ixen cap a la Plaça Sant 

Jaume de Barce lona tots e ls llampants vehic les i e ls de ixen exposa ts 

entre l'a juntament i la G enera lita t. Comencen, a ixí, e l que es convertirà en 

una tra d ic ió: e ls propers anys, cada nova incorporac ió de vehic les serà 

presentada i exhib ida a la Plaça Sant Jaume . 
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Per la Coopera tiva , aquestes presentac ions són una manera de ce lebrar 

e l cre ixement a l costa t de la gent i donar motius d'orgull a la c iuta t: no és 

només re tirar la tracc ió anima l, sinó substituir-la per uns camions que , en 

aque lla època , són considera ts de línies molt modernes i a ltes 

prestac ions. 

Aquesta adquisic ió, però, fa aparè ixer un prob lema nou: e l manteniment 

necessari ja no té absolutament res a veure , és c lar, amb e l que 

suposava cuidar e ls carros de cava lls. E ls camions s'han d'anar revisant 

i, tot i a ixí, pa te ixen averies imprevistes que requere ixen de tècnics 

espec ia litza ts. C a l comp tar, per tant, amb una flota para l·le la de ta llers 

me c àn ics. E l cas és, però, que e ls ta llers de ls voltants són escassos i no 

poden a tendre amb prou rap idesa les necessita ts de la Coopera tiva . 

Avia t queden desborda ts i, per fer-hi front, e l mate ix 1964, e ls soc is obren 

una nau a l carrer Parthenon que a lbergarà un ta ller de reparac ions prop i. 

2.1.3 LA DIVISIÓ INTERNA 

 Transcorregut un any des de la firma de l contrac te amb 

l'a juntament, la Cooperativa encara està immersa en e ls tràmits per 

d istribuir rutes, camions i cap ita l. Per més que comp tin amb un crèd it 

bancari i que e l contrac te amb l'a juntament sigui prou llarg com per 

preveure l'amortitzac ió de ls vehic les, no tots e ls soc is acaben de veure 

c lara la inversió que se'ls demana . La situac ió labora l és nova i a lguns 

veuen més segur continuar contrac ta ts per Foment. De manera que , 

l'abril de 1965, es produe ix una d ivisió entre e ls que continuen treba llant 

subcontrac ta ts per Foment i e ls que ho fan d irec tament des de la  
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Cooperativa («a  propósito de la Junta Rec tora y a tenor de l artículo 7º, 
apartado b de los Esta tutos Soc ia les, se da de ba ja como asoc iados a 

esta Entidad a todos aque llos patronos basureros que hasta esta fecha 

no se hayan adherido a l Convenio de la Zona 3ª suscrito con e l Excmo 
Ayuntamiento de Barce lona; en virtud de cuyo acuerdo causan ba ja 

automá tica los soc ios que a continuac ión se nombran...», d iuen les 

ac tes). Sí que són molts e ls que estan contents amb la nova autonomia 

de l grup , però també és cert que són força e ls qui no ho veuen c lar i 

de ixen de ser soc is. Per a ltra banda , l'aparic ió de vacants suposa la 

incorporac ió igua lment nombrosa de soc is nous per cobrir-les.  

La conseqüènc ia de tot p lega t és que , tant e ls que s'han queda t a la 

coopera tiva com e ls qui han entra t nous, tenen la convicc ió que e l 

projec te pot tirar endavant i pot va ldre la p ena . S'ha produït un 

enfocament cap a una visió empresaria l: s'estud ien a fons les inversions, 

e ls projec tes de futur, les necessita ts, l'e ficàc ia ...  

I a ixí, mica a mica , tot es va posant a l seu lloc i es va norma litzant e l d ia a 

d ia d'horaris i cond ic ions de treba ll. 

 En la ma te ixa línia de modernitza t les insta l·lac ions i op timitzar e ls 

resulta ts, e l 1965 es dec ide ix vendre e l solar de l carrer 26 de G ener i 

comprar una premsa moderna . Era , aquest solar, una compra feta a ls 

anys 50 pensant en construir un ed ific i soc ia l. Però e l projec te s'havia 

aparca t quan es va començar a negoc iar e l contrac te amb l'a juntament, 

perquè es va entendre que seria més necessari invertir en e ls camions 

demana ts que no pas en e ls loca ls soc ia ls. E l 1965, a leshores, quan ja es 

d isposa d'un loca l a l carrer Parthenon, e ls soc is veuen que e ls  

 

Presentacions de vehicles a la P laça Sant Jaume 

 

 

terrenys han quintup licat e l seu preu i dec ide ixen vendre'ls per 
adquirir la premsa . Aquesta e ls permetrà reva loritzar e l preu de l paper 
i  generar benefic is d irectes. Posteriorment, e l 1966, la Cooperativa 
comp letarà la premsa amb una estac ió empaquetadora de paper i 
satisfarà , a ixí, les necessitats de subministrament a millor preu. 
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2.1.4 ELS ABOCADORS 

 Aquests primers anys de l contrac te són un període de temp te ig: 

la inquie tud per antic ipar-se a les necessita ts du a provar d iferents 

soluc ions en p lanificac ions i maquinària . E l 1967, per exemp le , es passa 

a provar e ls primers camions Pegasso. E l 1968, s'introdue ixen e ls primers 

camions compac tadors i, encara l'any següent, es rea litzen les primeres 

proves p ilot d'un nou tipus de camions de contenidors i càrrega 

hermè tica . Per a ltra banda , la ma jor e ficàc ia provoca un augment de 

l'arribada d'escombraries, per la qua l cosa , e l 1968 la Coopera tiva amp lia 

e ls sitia ls i insta l·la una p lanta de composta tge a l Parc Nord . 

E l prob lema de fons però és que , durant tots aquests anys, les de ixa lles 

han ana t perdent la seva aprofitab ilita t: e l vidre , les sobres orgàniques, la 

llauna ... es barregen entremig d'a ltres escombraries més brutes que fins 

ara no existien (de tergents, xeringues, ma teria l e lèc tric ...), de manera que 

no surt gens a comp te intentar fer-ne un tria tge i revendre e ls produc tes 

recupera ts. A ixí ma te ix, e l tria tge comença a ser c larament insufic ient per 

fer desaparè ixer les de ixa lles (reconvertides en adob , p lanxes de llauna , 

paperassa , e tc). De manera que apare ix e l gran prob lema de què fer-ne 

i, a l'a juntament, si li fa inevitab le buscar, a correcuita , espa is on 

abandonar-les en les cond ic ions més sa lubres possib les. Comença , a ixí, 

la recerca d'abocadors, que cada vegada han de ser més grans, no 

només per fer front a l'augment de pob lac ió sinó sobre tot, per fer front a 

l'augment de consum. L'itinerari on es va assa jant portar-les, passa per, 

entre d 'a ltres llocs, Montjuïc , Collserola , C an C los, Sant C liment de 

Llobrega t, Molle t de l Va llès i G avà . 

 

Durant tots aquests anys, les 
deixalles han anat perdent la seva 
aprofitabilitat: el vidre, les sobres 
orgàniques, la llauna... es barregen 
entremig d'altres escombraries més 
brutes que fins ara no existien 
 

L'abocador de Montjuïc , per exemp le , va ser de ls més freqüenta ts a 

començament de ls anys 70. A lgun soc i, acostuma t a triar les 

escombraries per aprofitar-les, encara recorda , entre anècdotes, e l que 

suposava llençar-les d irec tament: «Jo havia ana t a descarregar a 

Montjuïc perquè ens ho manaven, no perquè jo hi volgués anar. Primer 

vam anar a ls sots que hi havia a Viladecans. Havien tre t la sorra i hi 

posaven les escombraries. A ixò va durar un any. Després vam anar a 

Montjuïc , on hi ha e l camp de l Sants, a llò està p le d'escombraries; ara 

està tot tapa t. En acaba t hi va haver prob lemes per trobar on dur les 

escombraries.» 

2.1.5 UN CONTRACTE PER 25 ANYS 

Quan arriba e l 1971 l'a juntament convoca un nou concurs per ad jud icar 

la recollida de ls propers 25 anys. La Coopera tiva , ara ja dotada 

d'experiènc ia en la gestió i havent produït uns resulta ts sa tisfac toris a tots 

e ls nive lls, guanya aquest segon concurs, que comprendrà de l 1974 a l 

1999. Guanyar-lo per un període tan llarg suposa , és c lar, la consolidac ió 
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de la Coopera tiva: totes les inversions s'amortitzaran i tots e ls serve is 

seran estud ia ts ja no només pensant en la immed ia tesa sinó també a 

llarg termini.  

Una de les primeres adquisic ions, a leshores, és, fina lment, un nou loca l 

soc ia l: e l 1971 la Coopera tiva adquire ix una p lanta a ls emb lemà tics 

ed ific is Trade de Barce lona , de l'arquitec te Josep Maria Coderch, a la 

Gran Via C arles III. E l d isseny innovador i la proximita t re flec te ixen 

l'orientac ió de la Coopera tiva . 

Presentac ió vehic les lleugers a Sant Jaume 

E l nou contrac te perme t, també , que e l 1973 es fac i una nova aposta per 

modernitzar de da lt a ba ix la flota de vehic les. Es guanya potènc ia i 

versa tilita t. A més a més, la previsió de futur és immillorab le i es 

contemp la un augment d'inversions a tots e ls nive lls. De manera que 

semb la que e l loca l de l carrer Parthenon quedarà pe tit i, e l ma te ix 1973, 

la Coopera tiva comença a traslladar e ls ta llers i e l parc de vehic les a l 

carrer Motors de l'Hosp ita le t. A l carrer Motors, es multip lica la capac ita t 

opera tiva i es guanya accessib ilita t de cara a ls nous recorreguts. 

Per contra , e l nou contracte introdue ix una demanda: la recollida es farà , 

exc lusivament, en horari noc turn. L'escombria ire , de finitivament, es 

convertirà en un desconegut pe l c iutadà . És cert que , amb e ls camions 

introduïts a l primer contrac te , la recollida ja es fe ia ràp ida , però encara es 

fe ia de d ia , quan la gent estava desperta i e ls botiguers tenien obert. Ara , 

quan e lls passin, e ls carrers estaran buits i la ma joria de gent estarà 

tancada d ins les cases. Per aque lls escombria ires que s'havien arriba t a 

p lanxar fins les ve tes de les espardenyes per entabanar a lguna noia , a ixò 

serà un canvi d ifíc il de pa ir i les que ixes duraran un temps. 

2.1.6 EL VALOR DE SER COOPERATIVA 

A banda de la gestió econòmica , però, i en p le període d'inestab ilita t 

històrica (són e ls anys 70 i e l franquisme es veu ofega t per les 

re ivind icac ions soc ia ls que apare ixen per totes bandes), la Coopera tiva 

rep , prec isament de mans de l G enera l Franco, e l 1972, e l títol de 

Coopera tiva Exemp lar, un recone ixement inespera t a una vida soc ia l 

ac tiva des de ls primers anys (e l primer projec te de colònia residenc ia l, 
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per exemp le , de l 1934, ja havia estud ia t una p lace ta , entre pabe lló i 

pabe lló, «que servís d'expansió pe ls d ies festius»).  

En període franquista , e ls va lors coopera tivistes prenen una força 

espec ia l: la igua lta t de vot està per sobre la jerarquia inqüestionab le , 

l'a juda mútua està contemp lada a ls esta tuts, e l treba ll pe l bé comú és 

més rea l que enlloc , e tc . Tot p lega t es tradue ix en un treba ll colze a colze 

i una ce lebrac ió en peu d'igua lta t. E ls ac tes soc ia ls es prod iguen i 

l'assistènc ia en massa és que lcom hab itua l.  

No és estrany, a ixí, que aquest ma te ix 1972, per exemp le , la Coopera tiva 

obri e l loca l de l carrer Parhenon a l persona l sanitari: ha aparegut un brot 

de còlera i e ls escombria ires són la pob lac ió de més risc . Ràp idament, 

e ls soc is reacc ionen i converte ixen les seves insta l·lac ions en un centre 

de vacunac ió tant pe ls soc is com pe r tots e ls treba lladors en p lantilla . 

O sigui que , si la renovac ió de l contrac te amb l'a juntament es pot 

entendre com e l recone ixement a la gestió empresaria l, aquest títol d'ara 

comp le ta e l d iagnòstic sobre la bona sa lut de la Coopera tiva a nive ll 

soc ia l. 

2.1.7 LA DÈCADA DELS 70 

E ls anys 70, però, són anys convulsos. E l se tembre de 1964 es va 

ce lebrar la primera manifestac ió ca ta lanista no autoritzada i, des de 

llavors, a ltres manifestac ions no fan més que extendre's i reproduir-se , 

ma lgra t l'intent d e l govern de frenar les protestes, e l 1969, dec larant 

l'esta t d'excepc ió. E l 1973 ETA assassina C arrero B lanco.  

És en aquest context, prec isament e l 1973, quan l'a juntament obre 

concurs per gestionar un nou abocador, pensa t per soluc ionar durant uns 

bons anys e l prob lema de ls petits abocadors, obsolets a l cap de ben 

poc . Es trac tarà de l de l G arra f. La Coopera tiva , interessada en e l 

projec te , s'une ix amb Fomento i amb Dragados i, p lega ts, creen TIRSSA , 

una soc ie ta t prou potent com per guanyar e l concurs i, e l 1974, un cop 

c lausura t l'abocador de Montjuïc , començar a gestionar-lo. En princ ip i, 

aquest nou abocador està previst que tingui vida durant 25 anys, però les 

d iferents amp liac ions i trac taments fan que , encara avui, estigui treba llant 

amb nous sistemes (l'emba la tge de les escombraries, per exemp le) 

d'acord a les noves exigènc ies, fins que , mica a mica , qued i re lleva t pe ls 

nous Ecoparcs. En l'ac tua lita t, l'abocador de l G arra f ocupa 100 hec tàrees 

(més o menys, com uns 100 camps de futbol) i acumula més de 20 

milions de tones de de ixa lles. 

 

La Cooperativa, interessada en el 
projecte, s'uneix amb Fomento i amb 
Dragados i, plegats, creen TIRSSA  
 

 La inc idènc ia a l'empresa de l context de re ivind icac ions es nota , 

per a ltra banda , en e l nou conveni sind ica l de 1974 o en les vagues que , 

a l llarg d'aquesta dècada , treuen e l cap . És, prec isament, e l 1974, quan 

s'esdevé la Marcha Verde , anomenada a ixí pe l record , molt present en 

l'època , que es tenia de la marxa per la independènc ia ce lebrada a l 

Sàhara . E ls soc is de la coopera tiva , però, en tant que treba lladors 
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autònoms, tenen la dob le cond ic ió de treba lladors i prop ie taris, de 

manera que es mantenen a l marge de les re ivind icac ions i, si de cas, 

quan e ls seus treba lladors fan vaga , e lls assume ixen les vacants i 

continuen treba llant. 

 Arriba , a leshores, e l novembre de 1975: Franco mor. Comença la 

de licada Transic ió en un context d'inestab ilita t i incertesa . La crisi 

econòmica mund ia l de 1973 encara cue ja i la situac ió a les empreses és 

més de licada que ma i. A lgunes desapare ixen i d'a ltres es reconverte ixen. 

L'a tur es d ispara . E l serve i d'escombraries, però, es manté ina lterab le i 

assiste ix a l pas de ls d ies treba llant amb tota regularita t. 

2.1.8 ARRIBEN ELS CONTENID ORS 

En la línia continuada d'anar op timitzant e l serve i incorporant nous 

vehic les amb noves prestac ions, a ls anys 70 trobem les primeres proves 

de recollida amb contenidors de ferro. Després de moltes proves i 

estud is, es comencen a imp lantar. És l'any 1982. 

Aquest fet suposa un important canvi en e ls hàb its de la gent. La brossa 

de ixa de recollir-se casa per casa , d ins un horari molt de termina t i, e ls 

c iutadans topen amb e ls contenidors, no només visua lment sinó, també 

a lguns, físicament: hi ha qui e ls mou i e ls canvi de lloc per poder aparcar 

e l seu cotxe , o bé e ls torna inac cessib les aparcant-hi just davant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primers contenidors instal·lats al 1982 
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L'A juntament i e ls seus concessionaris, a leshores, es posen d'acord i 

ed iten una campanya exp lica tiva que d istribue ixen a tots e ls barris on 

tenen previst ac tuar: «De ixeu les escombraries en bosses ben tancades, 

d ins de ls contenidors que trobareu a l vostre carrer. E ls contenidors són 

només per escombraries domèstiques i d'estab liments comerc ia ls. No hi 

llenceu a ltres residus. No mogueu de lloc e ls contenidors, ni estac ioneu 

e l cotxe davant d'e lls», exp liquen uns carte lls taronges repartits per tots 

e ls carrers. 

De re truc , l'escombria ire comença a perdre la seva visib ilita t i e l contac te 

d irec te amb e ls c iutadans. Ja no és una persona que passa rep là per 

rep là o que , fins i tot, entra d ins les botigues o puja da lt e ls p isos per fer 

la recollida , sinó que apare ix amb e l seu camió, s'a tura en una 

cantonada , buida un contenidor i se'n va .  

Pe ls escombria ires, a més a més, la conta ineritzac ió suposa la 

remode lac ió de la p lantilla: e ls camions grans, que duien 1 conductor i 4 

peons per fer la fe ina , passen a dur un conduc tor i 2 peons. També e ls 

camions mitjans, que duien 3 peons, passen igua lment a 2. E ls 

treba lladors, en una època en què grans empreses fan fa llida o 

processen acomiadaments massius, temen e l p itjor. La Coopera tiva , 

però, aconsegue ix amp liar e ls recorreguts i reestruc turar e ls horaris i 

pràc ticament tothom és recol·loca t. 

 

 

 

 

 

Camió de recollida de càrrega lateral 
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2.1.9 FINALS DEL SEGLE XX 

 El creixement de la Cooperativa no para i, e l 1983, adquire ix 
uns terrenys a l carrer Migue l Hernández per construir-hi una p lanta de 
c lassificac ió i, e l mate ix any, constitue ix Concesionaria Barce lonesa: 
una empresa concebuda per fac ilitar administrativament l'entrada a 
a ltres pob lacions. 

Mentrestant, e ls sitia ls on cadascú fe ia e l seu triatge s'han anat 
exting int fins a desaparè ixer. E l 1988, fina lment, ja són tots, e ls soc is 
que operen a l carrer Motors. Per acollir-los, la nau incorpora nous 
vestuaris i ta llers de p lanxes i p intura . 

 

Poc després, el 1990, es completa la 
containerització de tot Barcelona. 
S'han distribuït més de 12.000 
contenidors 
 

Punt i a part es fa quan arriben e ls Jocs O límp ics de Barce lona , e l 1992. 

L'amb ient és d'eufòria i e ls c iutadans es volquen en l'esdevenim ent. Es 

forma la xarxa de voluntaris i, a nive ll d'empreses, són nombroses les que 

aboquen esforços i cap ita l. La Coopera tiva ni en pot quedar a l marge ni 

hi vol quedar: amp lia horaris, amp lia serve is, amp lia p lantilla , traça 

recorreguts espec ia ls, horaris adap ta ts per estar apunt les 24 hores... 

Barce lona , per uns d ies, és un aparador mund ia l i tot ha de sortir 

perfec te . Soc is i treba lladors s'imp liquen fins a l moll de l'os, resolent 

comp licac ions d'última hora i te ixint una xarxa de treba ll e ficaç , i e l 

resulta t és un èxit. E ls Jocs acaben posant, a les següents c iuta ts 

organitzadores, e l llistó molt a lt. 

F ina lment, e l 1996, la Cooperativa rep la Placa Francesc Mac ià a l mèrit 

soc ia l. És e l recone ixement, ara des d'un govern democrà tic , a la tasca 

fe ta: són anys oferint beques d'estud is superiors pe ls soc is i e ls seus fills, 

a judes a la jub ilac ió, suport en situac ions extremes de ma la ltia o mort... 

2.1.10 LA FI DEL CONTRACTE 

 E l contrac te de recollida amb l'A juntament de Barce lona , des de 

que es va firmar e l primer , e l 1964, es va anar renovant i, e l que semb lava 

un èxit de per vida , acaba tapant una prob lemà tica comuna a moltes 

empreses que han crescut durant e ls se tanta: a l llarg d'aquests anys i e ls 

següents, e l merca t s'obre a múltip les grups, arriben tècnics formats a 

l'estranger en les més innovadores tecnolog ies, apare ixen produc tes de 

ba ix cost,  mà d'obra bara ta ... A lhora , apare ixen amb força grans 

constructores i entitats financeres a l mercat de la recollida , presentant e l 

poder per davant la fe ina ben fe ta. Tota aquesta compe titivita t acaba 

essent molt forta i, l'any 2000, just després de la mort de l president Jord i 

Ba ides, s'imposa damunt la Coopera tiva: l'a juntament a torga e l contrac te 

de la recollida a unes a ltres empreses i, la Coopera tiva , que se 

sustentava quasi exc lusivament en a ixò, rep un cop crític . E ls soc is paren 

e ls motors, estud ien a fons la situac ió i arrenquen cap a una nova e tapa 

p er posar-se a l capdavant en innovac ió, qua lita t i serve is. 
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