
Cooperativa Obrera de Consum 
La Fraternitat de la Barceloneta (1879-1981)
La Fraternitat fou la primera cooperativa fundada a la Barceloneta, 
una de les més antigues de Catalunya i la més destacada i activa del 

barri. Constituí l’expressió 
material territorialitzada 
del desenvolupament d’una 
economia fraternal, dedicada 
a cobrir les necessitats 
vitals de les famílies obreres 
que la integraren. Apostà 
decididament per la 
destinació dels excedents a 
fons col·lectius, gràcies als 
quals sostingué una potent 
secció de mutualitat, així com 
un conjunt de locals propis i 
una extensa obra cultural i 
educativa. La Fraternitat es 
prengué molt seriosament la 
importància de construir més 

enllà de si mateixa, cuidant els espais de coordinació, comprometent-
se amb els projectes comuns, solidaritzant-se amb causes que no es 
restringien als seus associats, i assumint el cooperativisme com a eina 
emancipatòria de destitució progressiva del capitalisme.

Fonts, safareigs i bugaderes 
en peu de guerra

Les reduïdes dimensions 
dels “quarts de casa” i 
la mesquinesa d’alguns 
propietaris di cultaren la 
modernització sanitària 
dels habitatges de la 
Barceloneta, que durant 
molts anys utilitzaren pous. 
Cadascuna de les fonts 
construïdes al barri fou 
una batalla guanyada per 
millorar l’accés a l’aigua 
potable, però insu cient. 

Els locals amb safareigs proliferaren. A principis dels anys trenta, n’hi 
havia vuit, un dels quals era el més gran de la ciutat. Les bugaderes 
de la Barceloneta destacaren en el sindicalisme més combatiu i 
s’adheriren a nals de la d cada de  al indicat nic d’ igiene i 

eteja. L’any  donaren suport a la vaga dels mariners oferint-los 
gratuïtament els seus serveis, com també feren els barbers.

Acció directa contra els tramvies i la Unió 
d’Entitats de la Barceloneta (juliol de 1931)
Les línies de tramvia que comunicaven el centre de Barcelona amb els 
Banys Orientals travessaven la Barceloneta i es guanyaren una fama 

sinistra. Els accidents es  
repetien sovint, i  ja el 

 generaren un esclat 
d’indignació.
L’any , un tramvia 
atropellà la mare d’un
cooperativista de La Fra-
ternitat, però les línies es 
mantingueren tot i les 
repetides sol·licituds a 
l’Ajuntament. En l’efer-
vescent estiu de , 

un nou atropellament causà la mort d’un obrer i alliberà la ràbia 
acumulada al barri. Veïns i veïnes bolcaren i esbotzaren diversos 
tramvies, i dones i nens ajudaren a aixecar les vies per impedir que 
aquella guillotina ambulant pogués tornar a passar. El consistori no 
tingué més remei que acceptar la demanda del barri, que quallà en 
la formació de la Unió d’Entitats de la Barceloneta. Els tramvies no 
tornaren a passar mai més pel carrer d’Alfredo Calderón. 
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Cooperativa de Consums 
La Joventut Pescadora (1911-1931)
La oventut escadora fou impulsada per joves pescadors del barri, 
centrada en l’organització quotidiana de l’avituallament mancomunat, 
sense gaires més pretensions, tot i que en els primers anys d’activitat 
feren acte de pres ncia als espais federatius. Establiren un fons 
individual i un fons col·lectiu de reserva, però sembla que prevalgué 
la distribució individual dels excedents, i no hi ha constància que 
arribessin a implementar mesures mutualistes. esaparegué en els temps 
republicans, al no poder competir en oferta comercial amb altres entitats 
del barri com la cooperativa del ont de ietat de ant ere escador.
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El Casino Republicà de la Barceloneta (1883-1936) 
i la seva secció cooperativa (1913-1937)
El Casino epublicà de la Barceloneta fou un dels exponents 
al barri de la cultura republicana vuitcentista. Al tombant 
de segle, el casino s’alineà amb el republicanisme radical  
lerrouxista, que s’estengué pels barris barcelonins emulant les tàc-
tiques associatives dels centres obrers sindicals, però que de fet 
amagava un discurs fortament demagògic i populista encarnat 

en el seu cap visible,  
Alejandro Lerroux. 
Això no obstant, 
més enllà de la seva  
adscripció política, el 
Casino epublicà fou 
abans que res un cen-
tre social amb un paper  
imprescindible per  
en tendre la Barcelo-
neta d’aquella poca. 
La seva enorme sala 
d’actes amb teatre acollí 

grans mítings i actes de tota mena. L’entitat també sostingué una  
escola i una cooperativa de consum.
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El carrer de Miquel Pedrola (1936-1939)
iquel edrola fou un destacat militant del OU  nascut el  a 

la Barceloneta carrer del ar,  i mort al front d’Aragó el setembre 
de . En edrola era ll de dos populars actors del barri, en 

iquel edrola Boix i l’Amada Alegre uli n, socis i col·laboradors 
de la cooperativa La Fraternitat. En homenatge al milicià, es canvià 
el nom del carrer de ant iquel pel de iquel edrola, solemnitzat 
el  de febrer de  
en un acte a la plaça de 
la Barceloneta amb la 
pres ncia de la plana 
major del OU . 
Altres carrers del barri, 
com el passeig Nacional, 
també canviaren de nom. 
En aquest cas, es passà a 
denominar Juan Yagües 
en honor a un militant 
del sindicat del trans-
port de la CNT mort al 
front.
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La persecució de la venda ambulant 
durant la Segona República

urant els anys trenta, la crisi econòmica deixà grans sectors de 
la població a l’atur. La venda ambulant fou un dels recursos que 
homes, dones, nens i ancians utilitzaren per a obtenir ingressos. 
A la Barceloneta destacà la venda de peix, sovint a la plaça del 
mercat. Els venedors ambulants també ocupaven sovint l’entrada 
del barri, a les voreres 
de l’Institut Nàutic de la 

editerrània. La seva 
activitat fou denunciada 
pels comerciants i 
durament perseguida 
per la Brigada de 

epressió de la Venda 
Ambulant, una secció 
especial de la Guàrdia 
Urbana. e vegades, 
la Guàrdia d’Assalt de 
la Generalitat també 
col·laborava en la cacera, com en un atac perpetrat el setembre 
de  contra els venedors ambulants a la plaça del mercat de la 
Barceloneta. 
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El passatge de la Cadena 
i la plaça de braus d’El Torín

Conegut també com a “callejón de los Toros”, aquest antic passatge 
fou un dels camins d’accés cap a la plaça de bous d’El Torín, 
epicentre de la gran bullanga que l’any  acabà amb la crema de 
diversos convents de la ciutat. L’antic carrer ha quedat fossilitzat a la 
terrassa i els magatzems de la part posterior d’alguns comerços del 
carrer Balboa. i bé el passatge està tancat al p blic, conserva encara 
una de les seves plaques. Testimonis del barri recorden que durant 
els combats del  de juliol de , milicians de la Barceloneta 
apro taren aquest pas per accedir al pas a nivell de les vies del 
tren i rodejar les unitats militars que, provinents del oblenou, 
s’enfrontaven a la barricada aixecada a la cruïlla del passeig Nacional 
amb l’avinguda Icària. 
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La Barceloneta bombardejada 
L’acarnissament dels bombardejos feixistes a la Barceloneta durant la 
guerra civil ha quedat inscrit a la memòria de molts veïns, però també 
a la forma urbana del barri. L’Escola del ar, símbol de l’impuls 
educatiu dels anys vint i trenta, fou cremada per les bombes italianes. Les 
destrosses causades per les bombes i la reforma endegada per l’Ajuntament 
franquista feren desapar ixer espais com els primers trams dels carrers 

estrança, eer, ontevedra i Andrea òria antic carrer de l’Alegria . 
Uns carrers foren eixamplats Alfredo Calderón, convertit en Almirall 
Cervera  i se’n crearen de nous Almirall Churruca . La numeració dels 
blocs de cases roman com a testimoni mut de l’antiga estructura urbana.
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Atemptat contra el president 
de la patronal d’estibadors (23-3-1933)
A les onze d’un matí de dijous de l’any , poc després de l’esclat 
d’una de les vagues del port, Agapito Blasco sortí de les seves o cines i es 
dirigí cap al moll del ebaix. esprés de travessar les vies del tramvia, 
rebé diversos trets a les cames. Blasco arribà a veure el seu agressor, 
l’obrer Joan Freixas, àlies “ op”, que fou detingut per la policia 
pocs dies després. Tot i que 
Blasco l’identi cà inicialment, 
durant el judici se’n desdigué 
i en Freixas quedà lliure.  

urant la guerra, les amants 
o cines d’Agapito Blasco foren 
con scades i es convertiren 
en la Casa CNT-FAI de la 
Barceloneta,  i acolliren també 
les Joventuts Llibertàries i 
l’Ateneu de Cultura. Blasco, 
però, fou protegit pel seu 
antic agressor, i col·laborà 
en la gestió dels serveis 
col·lectivitzats del port. Tots 
dos sobrevisqueren a la guerra. 
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L’esclat de la vaga de lloguers 
(abril-juliol de 1931)
L’abril de , abans de la proclamació de la egona ep blica, 
ja hi havia a la Barceloneta un moviment d’inquilins que proposava 
una vaga de lloguers per lluitar contra els preus abusius cobrats pels 
propietaris. El barri era un dels més densi cats de la ciutat, amb 
habitatges petits i amb males condicions higi niques. itjançant la 
Comissió de efensa Econòmica, la CNT donà suport a la idea 
d’una vaga d’inquilins arreu de Barcelona, i la protesta s’estengué 
com la pólvora. A la Barceloneta tingué un gran seguiment, respost 
per les autoritats amb la multiplicació dels desnonaments, sovint 
amb la protecció de la Guàrdia d’Assalt. Un dels grans mítings de 
la campanya per la vaga es celebrà al Casino epublicà el dia  
de juliol de , que aplegà unes .  persones majoritàriament 
dones  i s’allargà ns gairebé la una de la matinada.  

 20

Ateneu Pi i Margall (1910 -1939)
Vinculat a la Unió Federal Nacionalista epublicana UFN , 
l’ateneu i i aragall acollí a nals de  la vetllada necrològica 
del fundador de la cooperativa La Fraternitat, el federal Josep 
Torrellas. Anselmo Lorenzo, destacat propagador de l’anarquisme, 
hi celebrà una de les seves confer ncies l’any . urant la d cada 
de , l’ateneu s’alineà políticament amb la recentment fundada 
E C. El seu president fou detingut durant els Fets d’Octubre de 

. L’ateneu fou un dels impulsors de la Unió d’Entitats de la 
Barceloneta, sorgida arran de les protestes contra els tramvies. La 
Unió organitzà la festa major del barri i féu reclamacions conjuntes, 
especialment la demanda de construcció d’escoles.
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“Dones, al carrer!”: 
acció directa per les subsistències (1918)

urant el fred hivern de , l’escassetat de carbó i subministraments, 
acompanyada de la pujada de preus dels queviures, propicià una 
aut ntica revolta a la ciutat de Barcelona. Les seves protagonistes 
foren exclusivament dones, assaltant comerços i organitzant protestes 
que en poques setmanes desembocaren en una vaga general i en 
la declaració de l’estat de guerra a la ciutat. A la Barceloneta, les 
protestes foren especialment actives. ones del barri celebraren 
assemblees a l’aire lliure i marxaren cap al centre de la ciutat, 
enfrontant-se a la policia, assaltant carros de carbó al passeig d’Isabel 
II o denunciant els comerciants que in aven els preus dels productes 
de primera necessitat.
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Cooperativa Col·lectiva Obrera 
La Salvació Fraternal  (1913-1916)

e nom redemptor i de trajectòria fugaç, nasqué com una 
cooperativa col·lectiva amb clares aspiracions emancipadores, 
sense repartiment individual d’excedents i amb la generació, des 
de l’inici, de fons col·lectius de solidaritat mutual. er aquest 
motiu, segurament, al no oferir l’al·licient de la retribució 
individual, no acabà d’atreure prou gent interessada. A més, 
seguint el corrent fusionista del moviment cooperatiu, els 
associats decidiren entrar en bloc a La Fraternitat.

7 Les cooperatives de treball al port 
(1931-1939)

urant la egona ep blica, els assajos de cooperativització de les 
tasques de càrrega i descàrrega de mercaderies del port foren una 
bona mostra de l’intent de les classes populars d’alliberar-se dels 
intermediaris i del lucre capitalista, així com d’endegar processos 
d’autoorganització per regular col·lectivament l’activitat econòmica 
del país. El que durant els primers compassos dels anys trenta foren 
intents fallits per les resist ncies patronals i els interessos en joc, 
desembocà, en bona part gràcies a l’experi ncia acumulada, en la 
col·lectivització total de les feines portuàries el juliol de .
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Cooperativa Popular de Consum
 La Barceloneta (1935-1951)
Nascuda amb el vigor dels temps republicans, la Cooperativa opular La 
Barceloneta visqué un curt període en llibertat ns que sobrevingué la 
negra nit del franquisme. ota el seu jou, sobrevisqué a les estretors de la 
postguerra, i malgrat un nombre gens menyspreable d’associats s’extingí 
per acord general tot just començada la d cada de .
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Casa nadiua d’Hilari Salvadó, alcalde 
de la Barcelona en guerra

e família pescadora, el pare i els germans grans d’ ilari alvadó 
Castell -  foren arrossegats pel gran temporal de , que 
s’endugué almenys onze barques i trenta-un veïns de la Barceloneta. 
El jove Lari no els havia acompanyat aquell dia perqu  estava malalt. 
En fer-se gran, participà activament en l’associacionisme del barri. 
Fou soci de la cooperativa La Fraternitat, i un dels fundadors de la 
Joventut Nacionalista de la Barceloneta i del Centre Excursionista 

inerva. osteriorment, participà en la fundació d’E C i entrà 
a l’Ajuntament l’any . Escollit alcalde de Barcelona el juliol 
de , prodigà els seus esforços en atendre els damni cats pels 
bombardejos patits per la ciutat. Acabada la guerra, hagué de 
marxar a l’exili.   
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Cooperativa del Centre de Nostra Senyora 
de Montserrat (1896-1917)
La cooperativa del Centre de Nostra enyora de ontserrat 
representà una anomalia dins el cooperativisme obrer de consum 
català  el centre fou fundat i regit per elements burgesos a ns a la 
patronal, i estigué sempre subordinat a l’autoritat eclesiàstica. La 
seva missió de fons consistí en una croada contra l’anticlericalisme i 
les aspiracions revolucionàries que bullien als barris proletaris com 
la Barceloneta. Un dels impulsors del centre fou F lix Graupera 
Lleonart, veí de la Barceloneta 
que arribà a ser president de la 
federació patronal barcelonina 
i espanyola. El  de gener de 

, en ple tancament patronal 
propiciat per ell mateix com a 
resposta a l’exitosa vaga de La 
Canadenca, fou objecte d’un 
atemptat al qual sobrevisqué. 
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Societat   Cooperativa   La Victòria (1901-1939?)
La Victòria fou fundada per treballadors de la Catalana
de Gas. La seva trajectòria es restringí pràcticament a 

l’aprovisionament mancomunat de queviures. Alimentaren poc 
el fons com , de manera que no desenvoluparen 
prestacions socials ni culturals. Això no 
obstant, algunes temporades participaren 
en les compres en com  a través de la 
Federació de Cooperatives.
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Cooperativa Obrera i Popular 
El Segle XX (1901- ...)
El egle  sempre fou una entitat de barri, tenallada per les con-
tradiccions inherents al fet de voler instituir un món nou al cor del 
vell. Tot i que tardanament, establí fons col·lectius i mesures mutu-
alistes. articipà escassament en les estructures federatives del mo-
viment cooperatiu. El local fou destruït per un bombardeig el , 
i reconstruït sota la dictadura franquista. Liquidat l’esperit cooperatiu, 
els espais de l’edi ci començaren a ser sistemàticament llogats, malgrat 

que tingueren força s 
veïnal, sobretot com a 
sala de ball. El egle 

 s’anà esllanguint, 
ns que tan sols en 

quedà l’edi ci, com un 
esquelet sense ànima, 
debatent-se, encara avui, 
entre la privatització i la 
recuperació col·lectiva 
per al barri.

Cooperativa La Modèstia d’Obrers 
i Empleats de la Junta d’Obres del Port (1915 - ?)
La od stia fou una cooperativa de professionals de la Junta 
d’Obres del ort. El vincle associatiu era més laboral que 
territorial i no deixava de reproduir la jerarquia interna entre 
empleats i obrers. Una condició estructural i estructurant 
que marcava l’ess ncia contradictòria de les entitats de 
caràcter corporatiu i que l’allunyava dels principis clàssics 
del moviment cooperatiu. Tot i l’impuls inicial, i malgrat 
l’intent de crear una escola al barri, l’experi ncia tingué un 
recorregut minso.
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La vaga metal·lúrgica de 1870 
i l’epidèmia de febre groga

oques setmanes després del primer Congrés Obrer de 
l’Estat, celebrat a Barcelona, societats de fonedors, calderers 
i serrallers reclamaren la reducció de la jornada  laboral 
d’onze a deu hores i el pagament doble de les hores extres. 

avant la negativa patronal, els obrers iniciaren una 
vaga que es féu notar especialment a la Barceloneta, on 
abundaven els tallers metal·l rgics. uan la vaga ja feia 
un mes que durava, una epid mia de febre groga obligà a 
evacuar completament el barri portuari. olts dels veïns 
foren traslladats a la Conreria, al municipi de Tiana. Tot 
i que en primera instància la vaga obrera quedà derrotada, 
la jornada de deu hores fou acceptada per les empreses 
metal·l rgiques pocs mesos després.  
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El Mont de Pietat de Sant Pere Pescador 
(1890) i la seva cooperativa de consum 
(1931-1939)
El ont de ietat de ant ere escador fou ns el  una entitat 
d’ordre, dissenyada per les altes i mitjanes jerarquies del port per tal 
de garantir el control directe sobre els descarregadors dels molls i 
atenuar el con icte social. Això no obstant, també feia una funció de 
reserva del lloc de treball i oferia una s rie de prestacions socials. A 
més, a partir del  obrí una cooperativa de consum i inaugurà un 
nou i amant edi ci. Amb la proclamació de la ep blica, i al ritme de 

les convulsions socials, 
canvià el tarannà per 
convertir-se en una 
associació de suport 
mutu emanada des de 
la base, que lluità per la 
consecució del torn de 
treball i protagonitzà 
diversos assajos de 
cooperativització de les 
tasques del port, ns a 
culminar en la revolució 
social de . 
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Sorgides dels barris populars durant el darrer terç 
del segle XIX, les cooperatives de consum esdevin-
gueren autèntics epicentres de la vida pública 
obrera i rereguarda solidària d’espais més comba-
tius com sindicats i ateneus. Els seus inicis foren  
humils, centrats en garantir la reproducció social a 
partir de l’associació entre iguals per poder accedir 
als aliments amb millors condicions de qualitat i 
preu, comprant a l’engròs i evitant així els interme-
diaris. El tombant de segle marcà un canvi de tendèn-
cia, quan les cooperatives, a mesura que es coordi-
naven i federaven entre elles, apostaren cada cop 
més per la destinació dels excedents que generaven 
–l’excés de percepció– a tota mena de fons col·lectius, 
i no només a una devolució equitativa entre els seus 
socis. Aquests fons permeteren desplegar mesures 
de previsió social (pensions per la vellesa, malaltia,  
accident, viudetat, orfenesa...), sostingueren una 
rica obra cultural i educativa, i possibilitaren  
també la construcció d’edi cis propis. A la arceloneta,  
segregada de la ciutat vella per les muralles i més 
tard per les vies del tren, però també per la condició 
social proletària dels seus habitants, la trajectòria del 
moviment cooperatiu s’entreteixeix indestriablement 
amb la dels estibadors portuaris, els metal·lúrgics o 
els pescadors, així com amb la de la resta d’espais 
de l’associacionisme obrer que vertebraren el barri i 
amb les múltiples formes de lluita per a la millora de 
les condicions de vida dels veïns i veïnes. 

El cooperativisme signi cà la pràctica quotidiana 
d’unes relacions socials i econòmiques fraternals de 
signe emancipatori, de manera que com més com-
partien i col·lectivitzaven, més es deslligaven de les 
dependències amb què els oprimia el sistema capita- 
lista. En aquest sentit, fou un modest precedent de la 
revolució social de 1936.

LA BARCELONETA OBRERA I COOPERATIVA 

l’Arxiu Municipal del 
Districte de Ciutat Vella 
(AMDCV)

La caserna de Sant Carles: 
un barri militaritzat

La plaça coneguda popularment com “la epla” fou 
ocupada per una caserna de cavalleria durant bona part 
de la història de la Barceloneta, un barri sota jurisdicció 
militar ns el . Construïda el , la caserna no fou 
enderrocada ns el , obrint aleshores un espai que 
contrastava amb la densitat del barri del port. Una de les 
iròniques denominacions que rebé el gran solar, en el context 
de la crisi dels anys trenta, fou “la plaça dels sense feina”. Tot 
i la proposta de posar-li el nom de Narcís onturiol, acabà 
rebent el d’un antic regidor radical, Francesc agrinyà. 

urant la guerra civil s’hi projectà un gran refugi antiaeri, 
però les obres avançaren molt poc.
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             L’Ateneu de Cultura 
de la Barceloneta

Amb l’objectiu d’establir una escola racionalista, diferents 
grups àcrates impulsaren la creació d’un ateneu a la 
Barceloneta durant la d cada de .  Joan ovira 
presentà el diari CNT a la sala escola de l’Ateneu de Cultura 
de la Barceloneta l’any , però durant els anys següents 
se’n perd la pista. L’estiu de , l’ateneu reaparegué 
aixoplugat a la cooperativa La Fraternitat. esprés de 
diverses reunions, un grapat de militants anarquistes, 
alguns d’ells vinculats al projecte de la d cada de , 
reconstituïren l’ateneu establint la seu social al caf -bar 
Tio Che situat al passeig Nacional n mero 

 obert també al carrer del ar . 
Temps després, arrelaren a la plaça de la 
Barceloneta, on organitzaren una gran 
quantitat d’activitats culturals i posaren 
en marxa una escola racionalista 
per a nens i nenes. La nit del  de 
juliol i durant els combats del dia , 
l’ateneu fou el punt neuràlgic dels milicians 
anarquistes del barri. 
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Un projecte realitzat pel MOB (Memòria Obrera de la Barceloneta)

Edició

Amb la col·laboració de

El Centre Cooperatiu de Pescadors 
(1901-1979)

El Centre Cooperatiu de escadors fou conegut sobretot per la 
seva secció coral. La precarietat econòmica era tan accentuada al 
món dels pescadors, que establiren una categoria de soci que estava 
exempt de pagar quotes. algrat que des dels primers estatuts 
contemplaren la futura implantació 
d’una escola i la creació de prestacions 
socials mutualistes, no ha quedat 
constància que ho aconseguissin. A 
difer ncia d’altres cooperatives, els 
imponents edi cis de les quals no 
passen desapercebuts, el restaurant en 
qu  es convertí el centre esborrà els 
rastres d’aquella embarcada col·lectiva.
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1. Cooperativa Obrera de Consum 
La Fraternitat de la Barceloneta

rimer local  c  escadors, 
eu  c  ant Carles, 

Forn  c  ant Carles, 
ucursal  pg. del Born,   

abans seu de La Ferroviària, fusió amb La Fraternitat el 
ucursal  i edi ci d’habitatges  c  Alfredo Calderón,  

actual c  Almirall Cervera

2. Cooperativa del Centre de Nostra Senyora 
de Montserrat
C  evilla, 

3. Societat Cooperativa La Victòria
C  Ginebra,  i ptge. Carbonell, 

4. Cooperativa Obrera i Popular El Segle XX 
eu  c  Atlàntida, -  i Ginebra, 
ucursal  c  Atlàntida,  a partir del 

5. El Centre Cooperatiu de Pescadors 
g. Nacional, -  actual pg. Joan de Borbó

6. Cooperativa de Consums La Joventut Pescadora 
C  ant Carles, 

7. Cooperativa Col·lectiva Obrera La Salvació Fraternal
C  Alfredo Calderón,  actual c  Almirall Cervera  

8. El Casino Republicà de la Barceloneta 
 i la seva secció cooperativa 
Casino  c  Baluard, -
Cooperativa  c  Atlàntida,  
sucursal d’El egle  a partir del 

9. Cooperativa La Modèstia d’Obrers 
i Empleats de la Junta d’Obres del Port 

g. Nacional, -  actual pg. Joan de Borbó

10. El Mont de Pietat de Sant Pere Pescador 
i la seva cooperativa de consum
C  del ar, - -

11. Cooperativa Popular de Consum La Barceloneta
C  del ar, 

12. Les cooperatives de treball al port
C  del ar, - -  

13. La vaga metal·lúrgica de 1870 i l’epidèmia 
de febre groga
Final del carrer aquinista actual plaça de ompeu Gener

14. La caserna de Sant Carles: un barri militaritzat
laça del oeta Boscà

15. Casa nadiua d’Hilari Salvadó,  supervivent del 
temporal de 1911 i alcalde de la Barcelona en guerra
C  escadors, 

16. Fonts, safareigs i bugaderes en peu de guerra
C  escadors,  i c  Baluard,  fonts
C  Atlàntida,  safareigs

17. “Dones, al carrer!”: acció directa per les subsistències 
g. d’Isabel II

18. Ateneu Pi i Margall
C  ant Elm, -  durant la d cada de 

19. La persecució de la venda ambulant 
durant la Segona República

laça del oeta Boscà i Facultat de Nàutica

20. L’esclat de la vaga de lloguers 
Casino epublicà, c  Baluard, -

21. Atemptat contra el president de 
la patronal d’estibadors  

g. Nacional, -  actual pg. Joan de Borbó
oll del ebaix

22. El passatge de la Cadena i la plaça de braus d’El Torín
C  Balboa i actual seu de Gas Natural 

23. Acció directa contra els tramvies 
i la Unió d’Entitats de la Barceloneta 
C  Alfredo Calderón actual c Almirall Cervera

24. L’Ateneu de Cultura de la Barceloneta
C  roclamació,  , plaça de la Barceloneta 

25. El carrer de Miquel Pedrola
C  ant iquel, cruïlla amb c  d’Escuder

26. La Barceloneta bombardejada
C  Almirall Churruca i Almirall Cervera, tram desaparegut 
del carrer Andrea òria actual “ epla”
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