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Presentació de l’autor, Pep Martí Masferrer

En les pàgines que segueixen hi trobareu tot un seguit de dades, exposicions, interpretacions i 
comentaris sobre l’evolució de l’associacionisme a Sant Adrià de Besòs.

Com en la resta de pobles i ciutats de Catalunya, l’organització de la societat civil ha esdevin-
gut clau per afavorir la convivència, per impulsar la cultura i l’esport i en definitiva per “fer poble 
i fer país”.

El document s’ha estructurat en dos grans eixos:

• El fenomen associatiu de manera generalista i aquells elements que l’han condicionat al 
llarg de la nostra història contemporània.

• L’evolució de l’associacionisme general i sectorial a la ciutat.

La majoria de les dades assenyalades han estat extretes del Arxiu Municipal de Sant Adrià 
(aprofito l’avinentesa per agrair les atencions que en tot moment han tingut els responsables 
del mateix envers la meva tasca). També s’han consultat altres publicacions i s’han realitzat 
entrevistes personals.

Això no obstant, en ocasions les accions o activitats no estan documentades, però es mante-
nen vives en la memòria dels actors que les han protagonitzats o en records que aquests han 
transmès i que no s’han detectat. En altres casos, la documentació trobada ha estat exhaus-
tiva i s’ha hagut d’optar per a limitar la seva extensió assenyalant allò que, a criteri de l’autor, 
ha esdevingut més significatiu en el procés de la historia contemporània de l’associacionisme 
adrianenc.

Us demanem que aporteu tot allò que sapigueu de la història associativa de Sant Adrià de Be-
sòs, per tal d’aprendre més tots plegats, per reflectir millor tot allò que, des de la societat civil, 
ha incidit en l’evolució de la nostra ciutat i per a deixar a la gent mes jove una visió més acurada 
de la nostra història recent.

Moltes gràcies

Setembre de 2017
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1. Introducció

Fa aproximadament un segle i mig, Alexis de Tocqueville (1805-1859) va escriure:

“No hi ha cap país on les associacions seguin més necessàries per impedir el despotisme dels 
partits o l’arbitrarietat del príncep que en els països on existeix la democràcia. Entre les lleis que 
elaboren les societats, n’existeix una que sembla més clarificadora i precisa que la resta. Perquè 
els homes acabin sent civilitzats, fa falta que entre ells es desenvolupi l’art d’associar-se i es 
perfeccioni en la mateixa relació que la igualtat de condicions s’aproximi.”

El fet associatiu esdevé la manifestació de la voluntat de la societat civil d’incidir en la resolució 
dels problemes que afecten la població i de desenvolupar les il·lusions col·lectives.

Això, que hauria de formar part de les prioritats dels governants perquè significa ampliar la 
xarxa de suport adreçada a la ciutadania i el compromís d’aquesta en tot allò que afecta el con-
junt, no sempre ha estat entès d’aquesta manera per part dels poders públics. De fet, només 
d’ençà de la transició democràtica s’ha produït aquesta concomitància, i encara no es pot dir 
de tots els nivells de l’Administració.

Com es podrà constatar en les pàgines següents, hi han hagut molt pocs períodes en què el 
poder s’ha interessat per les iniciatives de la societat civil, i encara han estat més escasses les 
etapes en què les ha afavorit.

Per això resulten exemplificadores les observacions d’Alexis de Tocqueville respecte dels Estats 
Units, que encara avui dia gaudeixen de les millors i més extenses iniciatives associatives.

Molt sovint, els mitjans de comunicació ens presenten un resum de la nostra societat civil a 
través del que se suposa que en són els representants naturals: brillants individualitats plenes 
d’èxit, poder o popularitat. Alguns actors, algun esportista, un o dos joves empresaris als quals 
les coses han anat bé, un banquer, etc. Una concepció de la societat civil, en definitiva, basada 
en la individualitat i l’excepcionalitat com a valors dominants.

No és aquesta una concepció amb què coincideixi. L’existència de 14 o 16 individualitats és 
possible a qualsevol societat. A qualsevol país, inclús en els més destruïts com a societats, es 
poden trobar tres o quatre artistes, un o dos esportistes, algun empresari poderós i fins i tot 
algun científic, urbanista o literat de prestigi internacional..., i això no té res a veure amb l’exis-
tència d’una societat civil forta.1

1. Serra A.; Martí P.; Bonal X. El sector no lucratiu a Barcelona. Ajuntament de Barcelona, INITS, 1989.
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Segons el meu parer, la força de la societat civil i de la societat en general es basa en la seva 
articulació, en la seva estructuració i en la seva capacitat per aplegar totes les individualitats 
de forma organitzada. Dit d’una altra manera, no són les individualitats i les excepcionalitats les 
que garanteixen la potència d’una societat, sinó els col·lectius, els anonimats, els entramats i 
les normalitats ben travades. De la mateixa manera que 10 o 15 líders polítics no garanteixen un 
sistema polític eficient, uns quants empresaris brillants no garanteixen un sistema econòmic. 
Tampoc uns quants ciutadans brillants i reeixits no garanteixen una societat rica i potent.

La història dels pobles s’ha fet generalment a partir de les variables: polítiques, econòmiques i 
militars. Les dinàmiques i iniciatives de la societat civil i l’aportació d’aquesta al desenvolupa-
ment han estat tractades sempre de manera tangencial.

Tot i això, l’aportació de la societat civil a partir de les organitzacions socials ha estat cabdal en 
la història dels pobles de Catalunya. Sant Adrià no n’ha estat una excepció, com es veurà en les 
pàgines que segueixen.
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2. Procés utilitzat

La documentació oficial, un primer entrebanc

A la mancança d’arxius anteriors a l’aprovació de la primera llei d’associacions (1887) cal su-
mar-hi la dificultat d’actualització d’aquests arxius. En aquest sentit, encara avui en dia no es 
pot saber quantes associacions actives hi ha a Catalunya. Es pot tenir constància de les que 
s’han creat des de la data assenyalada fins avui; però no se sap quantes associacions han dei-
xat de ser actives i no s’han donat de baixa dels registres pertinents (sobretot i principalment 
del dependent de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya).

Les darreres modificacions legals (Llibre Tercer del Codi civil català —2008— i posteriors) in-
diquen que el control que té la Generalitat respecte del funcionament democràtic de les as-
sociacions —de fet, l’únic control que hi exerceix— permet detectar les organitzacions que no 
compleixen els requisits establerts en els seus propis estatuts pel que fa a la temporalitat de 
renovació dels càrrecs electes.

Cada vegada que es porta a terme un procés electoral, cal notificar-ne el resultat al Registre de 
la Generalitat, amb independència del resultat. És a dir, encara que hagin estat reelegides les 
mateixes persones i per als mateixos càrrecs, el procediment s’ha de notificar. El fet de no dur 
a terme aquest pas pot significar dues coses: a) que no s’ha portat a terme el procés o b) que 
s’ha fet però no s’ha comunicat.

El nou marc legal possibilitarà que, amb el temps, es disposi d’una relació actualitzada de les 
associacions que treballen a Catalunya.

Associacions anteriors a la llei

Un altre element que dificulta la realitat és que al Registre hi figuren les associacions a partir del 
moment en què hi ingressen. Per tant, les entitats existents abans de la creació dels registres 
només se’n pot conèixer la data de creació a partir dels arxius propis de la mateixa organització.

Estem parlant, és clar, de l’agrupació de persones amb finalitats comunes, que és el que deter-
mina una associació. Pot ser fins i tot que no rebés aquest nom, però que les finalitats fossin 
les que actualment configuren la denominació d’associació. Així, ni l’Acadèmia de Ciències 
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Mèdiques de Barcelona (1877) ni Pagesos adrianencs contra el despotisme2 (1787) no formen 
part dels registres oficials.

Això, a més, comporta que, amb els anys i fins i tot actualment, els historiadors tindran dificul-
tats per determinar la data de creació d’associacions.

Altres canvis

El nostre associacionisme pateix conseqüències derivades de la història recent. De les priori-
tats, bàsicament polítiques i econòmiques, a què aquest país ha hagut de fer front, i del procés 
real amb què ha abordat aquestes prioritats han sorgit algunes interpretacions sobre el nostre 
passat, present i futur proper que cal analitzar, especialment les que afecten directament el 
sector no lucratiu.

Els esdeveniments històrics condicionen, d’altra banda, la ubicació de les associacions en la 
història contemporània. Els canvis de nom dels carrers impulsats per la dictadura i recuperats 
o rebatejats en democràcia dificulten aquesta ubicació. Així doncs, els veïns de l’avinguda del 
Caudillo i la plaça de Calvo Sotelo de Sant Adrià de Besòs, per exemple, van sol·licitar una sub-
venció, però caldrà determinar on estaven ubicades, tenint en compte el canvi de denominació 
dels carrers.

D’altra banda, els mateixos successos històrics i els condicionants polítics de l’època imposa-
ven que les associacions portessin el nom es castellà.

2. Pep Martínez Barceló... Mil·lenari de Sant Adrià.



10

Evolució històrica de l’Associacionisme a

Sant  Adrià de Besòs



11

Evolució històrica de l’Associacionisme a Sant  Adrià de Besòs

3. L’evolució del marc legal 

El dret d’associació forma part del feix bàsic de llibertats públiques de cada ciutadà. Però 
aquest dret natural no sempre ha estat reconegut per les lleis dels estats. Històricament, aquest 
reconeixement ha estat més aviat excepcional. El poder estatal ha tendit a desconfiar de les 
associacions i els ha aplicat sovint una legislació preventiva de caràcter restrictiu. Als textos 
constitucionals de l’Estat espanyol no va ser reconegut el dret d’associació fins a la Constitució 
de 1869. Però, restaurada la monarquia, s’endurí la normativa d’associacions i reunions, tot i que 
la nova constitució també reconeixia el dret d’associació. Sagasta (1881) va començar a donar 
un desenvolupament legal a aquest dret reconegut. I d’aquí a la important Llei d’associacions 
de 1887 només hi va haver un pas. Cal no oblidar, però, que aquesta llei va ser objecte de fins a 
dinou suspensions més o menys prolongades fins al final de la Segona República.3

Durant tot el franquisme, les lleis van impedir de facto qualsevol llibertat efectiva de les associ-
acions, malgrat les declaracions formals contingudes, per exemple, al Fuero de los Españoles. 
El Decret de 25 de gener de 1941 responia a l’estèril sistema d’autorització prèvia. De fet, aquest 
Decret neix amb la funció d’aclarir la interpretació de l’aplicació de la Llei de 1887. Tot i això, 
va acabar configurant un sistema basat en la desconfiança i en la intervenció administrativa i 
policial, per si mateixa contrària a la mateixa llei de 1887.4

En definitiva, i malgrat la seva condició reglamentària, el Decret declarava derogada la llei an-
terior.

Molt més tard, la Llei de 24 de desembre de 1964 (segona Llei d’associacions de l’Estat) va 
continuar sotmetent a fortes restriccions el dret d’associació.

Per poder fer un tast del contingut de la llei de 1964, observem els condicionants que incloïa a 
l’hora de proposar la creació d’una associació:5

3. Solà i Gussinyer, Pere. Història de l’associacionisme català contemporani. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
4.  Pelayo, José Daniel. El derecho de asociación en la historia constitucional española, con particular referencia a las leyes 

de 2887 y 1964.
5. J. D. Pelayo, obra citada.
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“A diferencia del periodo de 1876, el ordenamiento jurídico, en concreto la Ley 191/1964, 
utilizaba los fines como elemento de control sobre la legalidad de las asociaciones. De 
esta forma, la Ley sólo contemplaba como factibles aquellas asociaciones que, al amparo 
del artículo 16 del Fuero de los españoles, se hubieran constituido para la realización de 
fines lícitos y determinados. Si bien esta delimitación del ámbito de aplicación, que no 
deja de ser, en principio, un marco razonable, conlleva un germen de arbitrariedad que 
se revela cuando la norma trata de identificar qué son fines lícitos y determinados. Para 
concretar su sentido, el artículo 1 dice que los fines son determinados cuando “[...] no 
exista duda respecto a las actividades que efectivamente se propone desarrollar, según 
se deduzca de los estatutos y de las cláusulas del acta fundacional”. Al mismo tiempo, 
define como ilícitos aquellos fines “[...] contrarios a los Principios Fundamentales del 
Movimiento y demás Leyes fundamentales, los sancionados por las leyes penales, los que 
atenten contra la moral, el orden público y cualesquiera otros que impliquen un peligro 
para la unidad política y social de España”. Así las cosas, todas aquellas asociaciones 
que incumplieran estas previsiones no estaban legitimadas por el sistema, de forma que 
el Gobierno delimitaba el fenómeno asociativo a sus propias directrices. Ni que decir 
tiene que, con estas previsiones, se abría un amplio margen para la discrecionalidad 
administrativa.”

Des de finals de 1978, quan va entrar en vigor l’actual Constitució, el dret d’associació va que-
dar reconegut com a dret fonamental.

El desenvolupament del procés legal a Catalunya,  
una demanda associativa

El mes de juny de 1997 el Parlament de Catalunya va aprovar la primera Llei d’associacions ca-
talana. Cal esmentar que l’elaboració d’aquesta llei, va comportar un procés que no s’ha donat 
en la resta de canvis legislatius. A grans trets, es pot sintetitzar de la manera següent:

En el curs de la Segona Trobada de Barris,6 en la qual participaven les organitzacions veïnals 
més importants —en la primera Trobada només hi va figurar la FAVBIC (associacions de veïns 
dels barris de promoció pública)—, per part de la taula es va reclamar una llei catalana d’asso-
ciacions.

El Departament de Benestar Social va recollir el repte tenint en compte dos aspectes en l’ar-
gumentació:

a) com a organitzadors de la Trobada esmentada i 

b)  com a espai de l’Administració autonòmica que tenia interlocució amb les associacions 
catalanes, malgrat que orgànicament aquesta tasca correspongués al Departament de 
Justícia.

6. Segona Trobada de Barris. Poble Espanyol de Montjuïc, 1994.
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D’aquesta manera, es van iniciar un seguit de trobades entre representants d’organitzacions 
de segon grau (bàsicament de caràcter veïnal) i representants de la Conselleria (Acció Cívica), 
per anar configurant els continguts de la llei, per passar-ho després a Justícia i donar-li forma 
jurídica.

La comunicació entre departaments d’una mateixa administració no sempre és tan fluida com 
caldria. Tant és així que, de manera paral·lela a aquest procés, des del Departament de Justícia 
s’encarregava una proposta de llei catalana a un grup d’experts. 

La cosa va esclatar i els dos processos es van veure aturats. L’estroncament del procés par-
ticipatiu que això suposava va comportar que s’aparqués la proposta elaborada per l’equip 
contractat per Justícia.

L’any 1997 es va tornar a iniciar un procés participatiu en el qual es va demanar opinió a dife-
rents organitzacions de segon grau respecte a l’esborrany elaborat. Aquest esborrany recollia 
propostes del procés anterior. 

Finalment, el mes de juny de 1997, el Parlament català va aprovar la primera Llei catalana d’as-
sociacions.

Potser pel procés de debat o perquè aquesta era l’opció inicial, aquesta llei preveia la impossi-
bilitat de percebre remuneració econòmica per part dels membres de la junta d’una associació. 

El mes de març de 2002, el Parlament espanyol va aprovar la tercera Llei d’associacions de 
l’Estat.

Finalment, l’agost de 2008 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat l’aprovació del Llibre 
Tercer del Codi civil de Catalunya, en el qual s’inclou la nova regulació legal de les associacions 
catalanes. Cal esmentar que el procés que s’havia donat en l’elaboració de la llei anterior (1977) 
no es va produir en aquesta ocasió i que la participació d’algunes associacions es va veure res-
tringida al debat de tramitació parlamentària.

Aquesta segona llei catalana i actual preveu la possibilitat que els membres de l’òrgan directiu 
d’una associació puguin alhora percebre remuneració per les tasques laborals dins la mateixa 
associació. No com a compensació per l’exercici del càrrec, sinó com a treballadors de l’orga-
nització. Aquest fet, a part d’incidir en el caràcter voluntari de les organitzacions socials i les 
conseqüències que se’n poden derivar respecte al foment dels relleus, es contradiu directa-
ment amb els postulats de la llei anterior, que ho prohibia explícitament.
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4. Condicionants del marc legal

En el pla històric

Un cop en funcionament els registres públics, la imposició de la legalització prèvia per cons-
tituir-se en associació comporta que, a l’hora d’analitzar la data de creació d’una organització 
d’aquest tipus calgui tenir present que no sempre es corresponen les dates d’inici d’activitats 
amb les dates recollides en els textos oficials. 

Així, si considerem com a data de creació d’una associació el moment en què individus de la 
societat prenen la iniciativa, les diferències respecte de les dades oficials poden ser notables. 
Aquests entrebancs els patien sobretot les iniciatives ciutadanes impulsades per persones no 
afectes al règim polític imperant, les que tenien com a objectius accions crítiques amb el sis-
tema.

Al marge de les dificultats que això comportava, hi ha una qüestió que cal tenir present: les 
dates que figuren en els registres públics responen al moment de la legalització (un tràmit bu-
rocràtic) i no a la iniciativa dels veïns (voluntat ciutadana).

La llei del 1964 limitava molt l’acció de les associacions, però tampoc és que suposés un en-
darreriment gaire substancial respecte al marc normatiu anterior pel que fa als organismes de 
control, ja que les restriccions previstes a la llei de 1887 i les seves modificacions parcials d’ençà 
la seva creació eren evidents, com es recull en nombroses notes trameses a les associacions i al 
mateix ajuntament, al qual la llei atorgava un paper de mediador entre l’òrgan de control jurídic 
i la iniciativa ciutadana.

De fet, la llei de 1887 va estar en vigor fins a l’aprovació de la llei de 1964, si bé el Fuero de los 
españoles i el decret de 1941 hi afegien moltes limitacions.

En resum, durant el franquisme i fins a l’aprovació de la Constitució espanyola, el procés per 
constituir una associació era el següent: 

Fem una petita síntesi del procediment que s’havia de complir.

•  Un grup de veïns decideix construir una associació.

• Ha de demanar permís a l’alcalde per celebrar la reunió constitutiva o informativa per ini-
ciar els tràmits. En aquesta reunió es decideix constituir l’associació. 

• L’alcalde ha de permetre aquesta reunió, sempre. però, sota la vigilància d’un delegat go-
vernatiu, que acostuma a ser un policia municipal.
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• De la reunió en surt l’encàrrec d’elaborar uns estatuts (també podria ser que ja es disposés 
d’un esborrany d’estatuts).

• Aquests estatuts, així com l’acta constitutiva (sorgida de la reunió esmentada), eren pre-
sentats al govern civil, que n’analitzava el contingut.

• Com que a l’acta de constitució hi havia de constar el nom i cognoms dels socis funda-
dors o impulsors de la iniciativa, el governador civil, a més de controlar els arxius policials 
per si hi havia alguna incidència, demanava un informe a l’Ajuntament, a qui facilitava els 
estatuts de l’entitat de cara a analitzar que les finalitats s’ajustessin a les necessitats del 
barri, l’opinió sobre les persones que la conformaven i el nivell d’encaix entre les finalitats 
estatutàries i el pressupost de l’associació.

• L’Ajuntament havia de respondre a les qüestions plantejades i la seva opinió esdevindria 
clau per a la continuïtat del procés.

• Si l’Ajuntament feia una recomanació favorable, el Govern Civil analitzava el contingut dels 
estatuts i, si s’ajustava a la legalitat vigent, anunciava la legalització de l’associació, que era 
inscrita al Registre d’Associacions del Govern Civil.

Plasmació concreta del procés

Com a exemple il·lustratiu es pot veure el procediment que va generar la creació de l’Associació 
de Veïns del Polígon la Mina.7

14 setembre 1972

•  Juan A. V., president de la Comissió Gestora sol·licita a l’alcalde permís per celebrar  
una reunió de constitució.

•  Valentín Colominas (alcalde) autoritza la reunió, a la qual havia d’assistir un delegado 
gobernativo.

•  L’acta del delegado, que era un policia municipal, indica que es va celebrar i va acabar 
“sin novedad”.

•  En aquesta reunió es va constituir la Comissió Gestora (integrada per sis persones).

•  Els estatuts van ser lliurats al Govern Civil.

27 de setembre

•  El Govern Civil remet els estatuts a l’Ajuntament.

1 d’octubre 

•  L’alcalde respon al Govern Civil fent constar que la creació de l’associació serà benefici-
osa per a la barriada.

7. Arxiu municipal de Sant Adrià.
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4 desembre 1972 

•  Comunicat del governador civil en què exigeix canvis en el redactat. Entre altres co-
ses, diu: “[...] art. 10 b (en realitat es refereix al 10 c: “Se priva del derecho de voto 
a determinados socios, lo que contraviene el art. 6,2 de la Ley de asociaciones” (no 
deixa de ser curiós que el governador civil s’erigís com a garant dels procediments 
democràtics). El text inicial preveu que els socis simpatitzats (els que no resideixen  
al barri) tindran veu però no vot.

13 gener 1973

•  Es lliuren al governador les esmenes dels estatuts.

15 de març 1973

•  El governador remet a l’alcalde una resolució positiva i els estatuts.

6 abril 1973 

•  L’alcalde comunica al governador que s’han lliurat a la Comissió Gestora la resolució i els 
estatuts legalitzats.

En total, havien transcorregut sis mesos, i encara es podia considerar que el procés no havia 
estat excessivament lent.

Més condicionants

A més, durant el temps de funcionament d’una associació, tenia l’obligació d’informar l’Ajunta-
ment d’un seguit de qüestions. Uns requisits que preveia la llei de 1964. I la millor manera d’il-
lustrar-ho és amb un comunicat de l’alcalde al president de l’AV de la Catalana, en què indica 
aquests requisits, el 23 de gener de 19708:

• Cambio de domicilio cuando este se produzca.

• Nombramiento de juntas en el plazo de 5 días a partir de la designación.

• Asambleas generales con 72 horas como mínimo a la fecha prevista para su celebración.

• Presupuestos anuales de ingresos y gastos dentro de los 5 días de su aprobación.

• Estado de cuentas en el mes de enero de cada año.

• Las donaciones que reciban de cualquier persona o entidad privada.

Actualment, només les dues primeres es mantenen en vigència, si bé amb uns terminis més 
amplis. La resta de requisits es reserven només per exposar davant els associats.

8. Arxiu municipal de Sant Adrià de Besòs.



18

Evolució històrica de l’Associacionisme a Sant  Adrià de Besòs

Malgrat tot, no va ser només durant el franquisme que s’imposaven restriccions o elements 
de control exhaustius a les associacions. Durant la República també s’exercia un control sobre 
les organitzacions d’aquesta mena, més enllà del funcionament democràtic. A continuació se 
n’exposa una mostra.

Penya Adrianenca de Cultura Física i Esport

12 agost 1935

•  Comunicat del Gobierno General de Cataluña respecte de la constitució de l’entitat, 
amb la indicació: 

•  “Lo que de orden del Sr. Gobernador comunico á V.E. para su debido conocimiento á 
demás efectos rogándole se sirva participar á este Gobierno el dia en que quede cons-
tituida dicha sociedad, número de socios con que cuente, Junta Directiva y anteceden-
tes de quienes la constituyan.” Ho signa “El Secretario”. 

28 agost 1935

•  Se sol·licita a l’Ajuntament autorització per col·locar una pancarta que anunciï les acti-
vitats.

10 març 1936

•  Se sol·licita a l’alcalde permís per celebrar una conferència sobre la Catalunya Prehistò-
rica. Agrupación Ciclista Artigas, 27 desembre 1946.

•  Cal esmentar que aquestes instàncies anaven acompanyades d’un segell de l’Hospital 
de Sant Pau que deia: “cupón de mendicidad y protección social”.
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5.  La plasmació pràctica: l’evolució 
històrica de l’associacionisme  
a Sant Adrià

Es fa difícil, gairebé impossible, poder parlar de l’evolució històrica de l’associacionisme a Ca-
talunya. Perquè si bé el fet d’associar-se —unificació lliure de diverses voluntats per aconse-
guir una finalitat comuna— sembla innat en la població catalana, la informació respecte de la 
realitat de l’associacionisme a Catalunya només la tenim recollida de manera global d’ençà de 
l’aprovació de la primera llei d’associacions de l’Estat espanyol l’any 1887, tot i que el reconei-
xement del dret d’associació es recull a la Constitució espanyola de 1869.

A partir d’aquestes dates es comença a poder veure quantitativament l’evolució de l’associaci-
onisme, malgrat que cal anar amb compte perquè de les associacions creades amb anterioritat 
no se’n pot identificar la data de creació a partir d’aquests registres.

Pagesos adrianencs contra el despotisme (1787). Els llauradors (pagesos) Juan Bardexí, Miguel 
Torres i “les dues terceres parts dels pagesos del poble”, es dirigeixen a la Cúria per exposar la 
seva desconfiança amb el rector, a qui acusende manca de transparència. Hi ha 42 habitants 
“llauradors”. Sant Adrià, en aquells anys, tenia 111 habitants. 

De totes maneres, tot i que es tracti d’una unió de voluntats per assolir uns objectius comuns 
—característica que identifica una associació—, no podem ser gaire agosarats respecte a la ga-
rantia que es tracti d’associacions, perquè pot molt ben ser que aquesta acció fos un fet aïllat, 
i una de les característiques bàsiques d’una associació és la continuïtat en la persecució de 
l’assoliment dels seus objectius.
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6.  Una ullada al Sant Adrià  
de fa uns anys9

En les dates de les quals parlem, la població de Sant Adrià era molt diferent, numèricament 
parlant, de l’actualitat.

Malgrat que no sigui l’objecte d’aquesta publicació, ens ha semblant interessant de fer-hi un 
petit cop d’ull per fer-nos una idea de la situació del municipi i de les interpretacions oficials 
per part de les administracions:

10

Cens de Josep Aparici Mercadel10

Assenyala que a “San Adrian de Besos del Rey” hi havia  
(no hi consta la data, però es considera anterior a 1714)

Número de casas:  10

Buenas 2

Medianas 2

Pobres 6

Any 1717. Cens d’en Pedrajas

Establia el nombre d’habitants atenent a la divisió següent:

Sant Adrià de Besòs:  

Hombres 182

Caballeros 0

Pobres 0

Total 182

9. Just Casas i Soriano i Manuel Márquez i Berrocal. Història social de Sant Adrià. Volum 1r.
10. Iglésies Fort, Josep. Estadístiques de població de Catalunya. El primer vicenni del segle XVIII. Fundació Salvador Vives 
Casajuana, Ed. Dalmau, 1974.
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• Hi ha un document datat el 23 de febrer de 1772, consistent en anotacions de la 
Secretaria del bisbe de Barcelona, on a Sant Adrià parla de “100 ànimes de comunió”.

•	 Sant Adrià podria tenir aleshores (calculat de manera un xic arriscada) una població de 
118 / 119 habitants.

Cens de Floridablanca. 1787

Sant Adrià de Besòs

Casas 20

Solteros 19

Solteras 22

Casados 32

Casadas 32

Viudos 1

Viudas 5

11 

Sanahuja i Torres, Dolors i altres11

Aporta la taula següent: Sant Adrià de Besòs

1716 150 habitants 

1757 300 habitants

1773 325 habitants

1787 717 habitants

Censo de población del año 1819 (Vicente de Frígola): Sant Adrià de Besòs 225 habitants.

12 

Esperança de vida en néixer (sexes reunits)12

Anys Països europeus Catalunya Espanya

1860 42,2 27,7 28,5

1880 45,2 32,7 31,5

1900 50,5 37,1 34,5

1910 54,3 43,6 41,4

1920 58,3 44,8 41,2

11. Aproximació a la historia d’Esplugues de Llobregat. Diputació de Barcelona, 1984.
12. Menacho F., Cabré A., Domingo A. «Demografía y crecimiento de la población durante el siglo XX.
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Convé esmentar que, en el moment en què s’aprova la primera llei d’associacions, i per tant es 
comencen a tenir dades de registre, l’esperança de vida de la població a Catalunya era entre els 
27,7 i els 32,7 anys. Difícilment es podien consolidar associacions amb una esperança de vida 
tan baixa de la població. Aquest fet dona encara més mèrit a les iniciatives que es creaven i es 
mantenien.

Vegeu que l’esperança de vida a Catalunya (i per tant a Sant Adrià de Besòs) ha augmentat 
pràcticament el doble en 100 anys: actualment se situa al voltant dels 82 anys.

Una altra dada curiosa és que el 1860 l’esperança de vida a Catalunya era inferior a la mitjana 
d’Espanya. Cal recordar que l’any 1855 es va produir una epidèmia de còlera que va fer aug-
mentar més del 600% el nombre de defuncions a Sant Adrià, que va passar d’una mitjana de 4 
entre l’any anterior i posterior a 25 en l’any descrit.
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7.  Les primeres associacions oficials  
de Sant Adrià (final del segle XIX  
i començament del segle XX)

A partir de l’existència de registres oficials, podem veure l’evolució històrica (història contem-
porània, que és el que contenen els registres) que s’ha donat a Sant Adrià.

Segons l’arxiu del Govern Civil de la província de Barcelona,13 les associacions que s’han creat 
al municipi han estat les següents:

Associacions oficials de Sant Adrià 

   Any de creació               Nombre    Any de creació               Nombre

1886 1

1914 1

1916 2

1917 1

1919 2

1920 1

1923 1

1925 1

1926 4

1927 1

1929 2

1930 2

1932 2

1933 3

1934 4

1935 3

1936 3

1937 2

1939 1

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

13. P. Solà i Gussinyer. Obra citada.

 (Continua)
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Associacions oficials de Sant Adrià 

   Any de creació               Nombre    Any de creació               Nombre

1949

1950

1951 1

1952

1953

1954 3

1955 2

956

1957

1958 1

11959

1960 1

1961

1962 1

1963 3

1964

1965 1

Cal esmentar que aquest registre abraça fins a l’any 1964 les organitzacions socials creades, 
amb independència de la seves especificitats pel que fa a la fórmula jurídica. Així, tant pel que 
fa a Sant Adrià com per a qualsevol altre municipi, el registre engloba: associacions, coopera-
tives, agrupacions polítiques i altres tipus d’organitzacions. 

Concretament, s’exposen les entitats creades entre la primera i la segona llei d’associacions: de 
1886 a 1964: 

1886.  La Recreativa Adrianenca. La societat està tipificada de recreativa. Va ser dissolta per 
ordre de l’alcalde el 16 de setembre de 1900.14 

1914.  Centre mutual de socors mutus sota l’advocació del gloriós Sant Isidre Llaurador. Es 
dona de baixa segons acta d’1 de febrer de 1917.

1916.  El Despertador. Cooperativa, fundada el 9 de març de 1916 i tancada el 9 de juny de 1916. 

1916.  La Reguladora. Cooperativa. Fundada el 14 de juny de 1916 i tancada el 16 de juny de 
1960.15 

1919.  Cant i treball. Agrupació coral. Va existir durant deu anys i es donà de baixa per decret 
de l’Alcaldia, el 30 de juny de 1929.

1919.  Foot-ball Club Sportiu Adrianenc. És la primera entitat esportiva enregistrada. Va ser 
creada a Can Baurier. Els sol·licitants estaven domiciliats a la Colònia Baurier. Va existir 
fins a l’any 1932.

14.  En aquesta època, al Registre del Govern Civil hi ha moltes associacions de llocs diversos dissoltes per ordre dels 
alcaldes. Pep Martínez. Documentació facilitada en la xerrada del Mil·lenari de Sant Adrià de Besòs.

15.  Aquesta cooperativa no va arribar a funcionar mai, segons Pep Martínez. Documentació facilitada en la xerrada del 
Mil·lenari de Sant Adrià de Besòs.

 (Continuació)
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1920.  Mutualitat Escolar Adrianense. Constituïda per l’alcalde Domingo Molins i el consistori. El 
local social era a la planta baixa de l’Ajuntament. La mútua es referia a l’Escola Nacional 
situada a “la Plaza, nº 4”.

1923.  C E Adrianenc. Entitat esportiva. 

1925.  Unió de propietaris de la urbanització de Font i Vinyals. A l’acte de constitució hi assis-
teix l’alcalde. 

1925.  Sindicat d’empleats i obrers de la Catalana de Gas i Electricitat. Secció sector Sant Adrià. 

1925.  Ateneu Adrianenc. Constituït per gent benestant del municipi. Va ser durant anys la seu 
de moltes altres associacions que no disposaven de local propi.

1926.  Cooperativa Obrera de Consum El Besòs. Constituïda a la urbanització Font i Vinyes 
(barri de Sant Joan Baptista). 

1926.  L’Amistat. Esbarjo. Centre de propietaris i recreatiu L’Amistat. Fundat l’any 1927. 

1929.  Ateneu Cervantes. Cultural. Es va fusionar amb el Cercle Republicà Obrer de Sant Adrià.

1929.  Associació Coral Euterpense Miramar. 

1930.  Agrupació Ciclista Germanor. Va ser refundada l’any 1940.

1930.  Orfeó Adrianenc. 

1930.  Circulo Obrero republicano de Sant Adrià. Societat política.

Des de 1886 fins al 1939, es van crear trenta-nou associacions, de les quals dinou ho foren 
durant 45 anys i divuit van ser obertes durant la República, és a dir, dues de mitjana per any 
incloent-hi els tres anys de guerra.

Segona República

1932 (17 maig). Inicia activitats l’Ateneu Cultural Social, de caràcter anarquista i racionalista. 

1932 (24 maig). Es funda la Unió del comerç i de la indústria.

1932 (27 juliol). Es crea l’associació esportiva Foot-ball Club Adrianenc.

1933 (8 juliol). Es funda la Societat de Treballadors de la Terra.

1933  (3 agost). Es funda el Centre republicà d’esquerres de Sant Adrià de Besòs, associaci 
política.

1933 (26 agost). Federació de Joves Cristians de Catalunya.

1933 (15 setembre). Mútua Escolar Verdaguer.

1934 (6 de març). Societat recreativa El gra de sorra.



29

Evolució històrica de l’Associacionisme a Sant  Adrià de Besòs

1934 (3 juliol). Unió Socialista de Catalunya.

1934 (19 juliol). Ateneu Obrer Federal, associació política.

1934 (31 agost). Unió de Propietaris de Sant Adrià de Besòs.

1935 (9 agost). Penya Taurina L’Afició.

1935 (5 setembre). Penya adrianenca de cultura i esport.

1935 (8 novembre). Associació de pares de família.

1936 (7 gener). Centre Republicà Radical.

1936 (15 maig). Centre d’Estudis Psicològics de Sant Adrià de Besòs. 

1936 (23 maig). Penya Agrupació Ciclista Adrianenca.

1937 (1 abril). Societat columbicultora de coloms boxters Blaus del Besòs.

1937 (23 desembre). Agrupació Anarquista de pla de Besòs.

1938  No es va fundar cap associació. Tant en el bienni negre com havent començada la guerra 
se segueixen creant associacions.

1939 (10 gener). Es funda la Comunitat de Regants de Pla de Besòs. Aquesta associació de 
propietaris va ser la darrera associació creada abans del franquisme.

Franquisme

Fins a l’any 1948, quasi 10 anys després, a Sant Adrià no es va crear cap associació. Les orga-
nitzacions principals i afavorides pel franquisme eren la Falange Española y de las JONS. La 
política es basava en els conceptes “sindicato, familia y movimiento”. Sindicat vertical.

1948  (20 maig). Mutualitat Previsió Escolar Adrianenca. Formada per la mestra de l’Escola Na-
cional de Nenes i sis dones. Tenint en compte les característiques de previsió mutualista 
d’aquesta organització, es podria considerar que no és fins tres anys després que es crea 
la primera associació dins el franquisme.

1949 Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista.

1951  (5 abril). Club de Billar Sant Adrià. Esportiu. D’acord amb la llei no derogada d’associaci-
ons de 1887. 

1954 (6 octubre). Societat columbòfila missatgera de Sant Adrià.

1954 (18 octubre). Societat columbòfila adrianense (Societat Artigues).

1954 (28 desembre). Hermandad de Nuestra Señora de la Fuensanta.

1955 (3 març). Societat de columbicultura de coloms esportius La Mina.
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1955 (11 novembre). Societat de pescadors esportius de mar de Sant Adrià.

1960 (14 gener). Societat de columbicultora de coloms esportius Bon Pastor - Verneda”.

1962 (10 març). Club d’escacs i excursionisme Sant Joan de Sant Adrià. 

1963 (19 setembre). Associació de Veïns de la zona industrial de Montsolís.

1963 (19 setembre). Associació Assaig General d’Art dramàtic.

1963 (26 novembre). Societat columbicultora de coloms esportius.

Entre 1939 i 1964, durant 25 anys (els 25 Años de paz)16 es van crear tretze associacions, de les 
quals quatre eren columbòfiles. Contrasta enormement amb les dues per any creades durant 
la Segona República.

Segons les dades que consten al Registre d’Entitats de la Generalitat, la creació d’associacions 
al municipi d’ençà la llei de 1964 és la següent:

Creació d'associacions

Anys (en blocs de cinc) Associacions

1966-1970 8

1971-1975 4

1976 -1980 7

1981 -1985 19

1986-1990 19

1991-1995 39

1996-2000 40

2001-2005 32

2006-2011 45

Total associacions creades 213

L’evolució de la creació d’associacions va creixent a partir de 1980. Aquest procés s’ha donat a 
tots els municipis de Catalunya i confirma la hipòtesi que l’associacionisme es desenvolupa en 
democràcia.

Ara bé cal tenir present que el gran problema d’aquest cens és el nivell d’actualització. Per tant, 
no es poden considerar com a totalment certes perquè no se sap quantes entitats es poden 
haver dissolt. En aquest sentit, el Registre municipal ofereix més garanties pel que fa a l’actu-
alització.

16. Campanya del Govern en commemoració dels 25 anys de govern franquista.



31

Evolució històrica de l’Associacionisme a Sant  Adrià de Besòs

S’observa que el procés s’inicia amb un creixement gradual (recordem les característiques de la 
població i l’esperança de vida) i que durant el període de la República s’incrementa el nombre 
percentual d’entitats constituïdes . Cal observar que, durant aquest període republicà, es creen 
diverses entitats de caràcter polític i que en aquells moments el Registre les englobava dins la 
mateixa categoria (també les mutualitats i els sindicats).

El franquisme va suposar una aturada dràstica d’aquest procés i d’ençà de l’any 1940 fins a 
l’any 1964 (els famosos aleshores “25 Años de paz”) en què s’aprova la II Llei d’associacions de 
l’Estat, només es creen 18 associacions a Sant Adrià.

És a partir de 1975, i més concretament de 1977, quan el nombre de noves associacions creades 
es dispara i es multiplica de manera exponencial (o gairebé).
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8.  Avaluació anual de les associacions 
registrades

Comparació de les associacions de Sant Adrià i de Catalunya

Les Associacions creades cada any a Catalunya durant el període 1965 - 199217 

A Catalunya el període comprès en el que es coneix com a transició democràtica va suposar un 
increment molt notable pel que fa a la constitució de noves associacions. A Sant Adrià, men-
trestant, el procés és molt més sostingut i la pujada significativa es produeix just una dècada 
després.

17. Justidata, núm. 3, gener de 1993. Generalitat de Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. 
Departament de Justícia.
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I la comparativa en diferents escales de l’acumulació d’associacions per cada any durant el pe-
ríode estipulat:

Cal esmentar que la mort del dictador no va suposar d’entrada cap mena de relaxació en les 
normatives jurídiques i que es mantenien les dificultats per a la creació d’associacions i els con-
trols previs de legalització, fins a l’aprovació de la Constitució espanyola, en la qual es torna a 
recuperar el fet associatiu com un dret fonamental.

Malgrat això, encara caldrà esperar fins al 1977 a Catalunya i el 2002 a Espanya per disposar 
d’una nova llei d’associacions que derogui la del 1964.

Per veure el procés des d’una òptica qualitativa, observem la creació d’associacions en funció 
de criteris de l’entorn polític:

•  Abans de 1900 per establir una data d’inici significativa.

•  Entre 1900 i 1930 per arribar a la Segona República.

•  Entre 1931 i 1939 com a Segona República. Llibertats democràtiques.

•  Entre 1940 i 1964. 25 primers anys de la dictadura franquista i fins a la segona llei d’asso-
ciacions de l’Estat.

•  Entre 1965 i 1975. Següents anys del règim fins a la mort del dictador.

•  A partir de 1975 amb la transició democràtica i la recuperació del dret d’associació.
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Segons el registre del Bisbat de Barcelona, hi ha una Confraria de la Santa Creu al carrer 
del Mar. A l’arxiu del registre hi ha una nota en la qual es llegeix “Mosén Manso dice que 
está operativa” 07 / 11 / 02. 

Es tractaria de l’única associació del municipi sotmesa a Dret canònic, per tant, presenta els 
seus estatuts al Bisbat.
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9.  El finançament de les associacions, 
sempre un repte

El finançament de les organitzacions socials ha estat sempre un motiu de gran preocupació 
per als associats i, sobretot, per als integrants dels òrgans de govern.

També les condicions polítiques han incidit directament en aquest aspecte. Actualment, la 
major part del finançament de les associacions, així com les infraestructures de què disposen, 
prové de l’aportació de l’Administració pública. Aquesta circumstància s’explica pel fet que els 
diners de l’Administració són públics i la seva distribució a la ciutadania acaba reportant benefi-
cis a aquesta mateixa ciutadania. Actualment, tot el procés està regulat jurídicament, i malgrat 
que no hi ha obligació de finançar les organitzacions socials i que està molt concretat el proce-
diment tant de sol·licitud com de justificació de les despeses, no està tan regulat el control de 
realització dels projectes pels quals s’ha rebut finançament.

En altres temps, però, aquesta regulació no existia de manera pública i les aportacions públi-
ques depenien encara més de la voluntat dels càrrecs polítics.

En qualsevol cas, però, s’han donat unes constants en els models de finançament que, amb el 
pas dels anys, en uns casos s’han incrementat i en d’altres han minvat, i encara en uns altres 
estan en revisió.

Pel que fa a les infraestructures, la dinàmica de començaments del segle passat en la qual un 
dels primers objectius consistia a disposar de seu social pròpia, s’ha vist reduïda per l’aportació 
d’equipaments públics; més ben dit, per la major disponibilitat d’existència d’aquests equipa-
ments. Pel que fa al tema que ens afecta, en aquest punt la disponibilitat de local propi també 
esdevenia una font d’ingressos per a l’associació, que, en molts casos, monopolitzava determi-
nades activitats culturals per manca de competència d’altres organitzacions i locals.

Associacionisme i creació de patrimoni

Sense afany de lucre vol dir que a final de l’exercici no es pot distribuir entre els associats el su-
peràvit que s’hagi pogut generar. Això, que sembla tan fàcil, comporta moltes confusions entre 
les associacions. Una de les més habituals és creure que pel fet de ser sense afany de lucre no 
es pot generar superàvit.
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Una ullada a l’associacionisme de la primera meitat del segle XX, fins a la Guerra Civil, ens 
permet veure la capacitat que tenien les organitzacions socials, les associacions, per generar 
patrimoni. Actualment no s’està en aquesta dinàmica i només una mínima part de les associ-
acions estan generant la creació de patrimoni. Fins i tot moltes organitzacions culturals tenen 
dificultat per mantenir el patrimoni generat durant anys anteriors. De fet, en moltes poblacions 
catalanes hi ha equipaments dependents de l’ajuntament que havien estat creats per associa-
cions que no han pogut mantenir-los.

Com s’ha comentat abans, els àmbits d’incidència de les associacions en la societat i l’interès 
de la població per determinades associacions comporten que es produeixin fluxos diversos i 
que, per exemple, una associació amb una gran connexió amb la societat en dècades anteriors 
no hagi sabut adaptar-se i actualment hagi de passar el seu patrimoni a l’Administració pública, 
en alguns casos, a canvi només que es faci càrrec de les despeses de manteniment.

Les quotes dels associats 

L’aportació econòmica que fan els associats s’esdevé per dues qüestions fonamentals: 

•  Identificació amb els objectius de l’entitat.

•  Facilitar l’accés als serveis i activitats que l’associació ofereix.

Sovint els dos conceptes coincideixen, però hauria d’imperar el primer per damunt del segon. 
Si preval el segon, les associacions fan una funció que les empreses també ofereixen.

La disponibilitat de recursos: un altre entrebanc

Com ja s’ha esmentat abans, en el moment de constituir-se una associació havien de justificar, 
entre d’altres, els aspectes econòmics. Vegem-ne dos exemples:

Comunicat de l’alcalde al president de l’AV de la Catalana en què indica els requisits que 
preveu la llei de 1964 i que s’han de comunicar a l’Ajuntament:

• Cambio de domicilio cuando este se produzca.

• Nombramiento de juntas en el plazo de 5 días a partir de la designación. Asambleas 
generales con 72 horas como mínimo a la fecha prevista para su celebración.

• Presupuestos anuales de ingresos y gastos dentro de los 5 días de su aprobación.

• Estado de cuentas en el mes de enero de cada año.

• Las donaciones que reciban de cualquier persona o entidad privada.
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Una altra on queda clar que les associacions havien de disposar d’una certa solvència econò-
mica:

6 d’abril de 1976 Comunicat de l’Alcaldia al governador civil:

“[...] esta Alcaldia estima que la creación de dicha Sociedad (Associació de veïns de Sant 
Adrià Nord) en esta zona es conveniente y que quienes la promueven son gente solvente.
No obstante se considera que las finalidades de la asociación que se incluyen en el art. 2º, 
deberían ceñirse exclusivamente al ámbito de las asociaciones de vecinos y no inmiscuir-
se en jurisdicciones propias del Estado, Municipio o de otros organismos, y en cuanto al 
presupuesto inicial de 10.000 ptas. se considera muy bajo para que la sociedad pueda 
hacer frente a un mínimo de atenciones, como local, mobiliario y actividades.
Se devuelven los estatutos.”

Signa l’alcalde, Juan Oller.

Nota. L’article 2 assenyala com a primer punt de les finalitats: “Fomentar la creación de guar-
derías, centros de Formación profesional, Readaptación de minusválidos...”.

El foment de creació d’equipaments i serveis públics no suposa que qui els promou es faci 
càrrec de la construcció, sinó que incidirà en el fet que el barri en disposi, amb independència 
de a qui li pertoqui assumir-ne l’existència. Una altra cosa, però, són altres interpretacions que 
se’n puguin fer. 

D’altra banda, i contràriament a la situació actual, la disponibilitat de local social esdevenia una 
responsabilitat dels promotors de l’associació. Ara també, però les possibilitats d’ubicació en 
espais públics està pràcticament garantida, almenys per muntar-hi activitats.
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10.  El bar com a aixopluc i impulsor 
associatiu

Les relacions socials s’estableixen a partir del contacte quotidià de les persones. Totes les cul-
tures estableixen espais d’interrelació comunitària, de vegades condicionades a característi-
ques personals (espais reservats als homes, als adolescents, etc.) i/o a creences, però sempre 
amb la idea que la gent es pugui relacionar.

La manca d’aquests espais comunitaris o potser precursors d’aquests espais l’ha de pal·liar el 
bar, sobretot en les cultures occidentals.

El bar, a més de suposar un espai d’oci i consum, ha esdevingut històricament i també actual-
ment un espai de disseny i implementació d’il·lusions col·lectives. En aquest sentit, ha suposat 
un clar exponent de les iniciatives associatives. És difícil concebre l’evolució de l’associacionis-
me a Catalunya sense la presència del bar. A més, quan una associació es constitueix amb local 
social propi (de propietat) el primer que es fa és destinar un espai al bar.

L’associacionisme adrianenc, sobretot el de vessant esportiu, s’ha desenvolupat, en part, a l’en-
torn del bar com a espai de debat i de recerca d’acords.

La detecció dels bars que acullen alguna associació al seu espai, o més ben dit, de les associ-
acions que han tingut i tenen la seu social en un bar és difícil per falta de registres amb aquest 
nivell de detall. Els registres públics assenyalen l’adreça de l’entitat, però no sempre indiquen si 
aquesta adreça coincideix amb algun bar. Tot i això, i sense ànim de ser exhaustius, s’han de-
tectat un seguit de bars que han tingut i en alguns casos tenen associacions ubicades als seus 
espais.
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Bars que han tingut associacions ubicades a la seva seu.18

Nom del bar Associacions ubicades

Bar El Águila (CD La Mina)

Bar Payés (At. Minense)

Bar Pascual (CD Montjuïc)

Bar Peláez (CF Antúnez)

Bar Lorente (CF Trajana)

Bodebar (CD España)

Bar Penalty CF Fuerte besós

Bar La Higuera UD La Catalana

Bar Vázquez CF Sant Adrià Femení; CF Águilas Sant Adrià

Bar Galicia CF San Juan B

Bar la Col de Bruselas CD Adrianense / Toscas Agrupación Manistas - TAM

Bar Toscas Peña Españolista 2001

Bar Bilbao S. Colombicultura Palomas deportivas

Bar Calimocho19 CD España

Bar Cuenca Club de Petanca i Amics i Jubilats de Cuenca de la Mina

Bar Voramar (Club Petanca Barrio San Juan Bautista)

Bodega Pio Unión Deportiva NONILOB

Bar Internacional20 Unión de Propietarios de la Urbanización Fonts i Vinyals
18  19  20

18.  Relació existent en l’acta d’una reunió amb l’Ajuntament. Patronat Municipal d’Esports (1981). Arxiu municipal de Sant 
Adrià.

19.  Els bars Calimocho, Voramar i Toscas figuren explícitament en la relació d’entitats esportives del Registre de la Generalitat 
de Catalunya (Registre d’entitats esportives) actualitzat l’any 2011.

20. Arxiu municipal de Sant Adrià de Besòs. Arxiu definitiu 1279.
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11. Els aixoplucs legals

Actualment, una de les queixes que plantegen les associacions fa referència a les dificultats per 
garantir que la gent assisteixi a les activitats (sobretot si es tracta de conferències), però les 
dificultats 40 anys enrere eren molt superiors. La gran diferència entre els problemes actuals i 
els que es donaven durant la dictadura és que actualment la ciutadania disposa de multiplicitat 
d’opcions alternatives a l’activitat plantejada per l’associació, i anteriorment la gent disposava 
de multiplicitat de coaccions governatives per poder-hi assistir, i sobretot perquè es poguessin 
dur a terme les activitats.

Tot i que les restriccions eren molt fortes i limitaven tant com podien les accions d’iniciativa 
ciutadana, en alguns casos els paraigües legals funcionaven. Així, els temes que no es perme-
tia debatre en les organitzacions socials es tractaven des d’altres instàncies, més tolerades pel 
sistema franquista.

Vegem un exemple d’activitats promogudes per un grup vinculat a la parròquia de Sant Adrià, 
on estava ubicat.21:

1968 (19 setembre, inici tràmits). Sebastián C. P., “dirigente de un grupo de Acción Católi-
ca de esta Parroquia de San Adrián, solicita aportación económica para la totalidad del 
coste de la celebración de 3 conferencias sobre LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS en colaboración con la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas en Es-
paña, en conmemoración del X aniversario de su promulgación”.

Les conferències són:

• Causas que motivaron la Declaración de los Derechos humanos.  
Sr. Mario Martínez Palau

• La declaración universal en su conjunto.  
Sr. Alberto Mas Olivé

• Los pactos internacionales de derechos humanos.  
Sr. Antonio Cañellas

21. Arxiu municipal de Sant Adrià de Besòs. Arxiu definitiu 1279.
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Tot i això, la cosa no era bufar i fer ampolles; l’entramat i els protocols ordits pel sistema com-
portaven que des d’un nivell de l’administració més proper al ciutadà (ajuntament) s’haguessin 
de seguir els tràmits burocràtics. Així, arran de la sol·licitud esmentada, la primera resposta que 
s’obté és: 

21 de setembre. El “Jefe de Negociado” respon el següent: “[...] le ruego que con la ur-
gencia posible se sirva aportar a este Negociado Central de la Secretaría General [de 
l’Ajuntament] la pertinente autorización del Ministerio de Información y Turismo.”

Al marge d’això, el 25 setembre es cursa una sol·licitud des de l’Ajuntament al governador civil 
perquè autoritzi la celebració de l’acte.

Resposta del 27 setembre “Se les concede licencia interesada para la celebración de la reunión 
indicada [assenyala el nom del delegat governatiu que hi assistirà].”

10 octubre. Informe d’Intervenció de l’Ajuntament que anuncia que no hi ha prou crèdit “para el 
pago de los gastos que se deriven de la ejecución del proyecto que comprende el Expediente 
de referencia...”

23 octubre. Comunicat de l’Ajuntament al sol·licitant en el qual li anuncia que se li concedeix la 
subvenció i que “la cobrarà quan l’Ajuntament disposi de crèdit”.
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12. L’Associacionisme sectorial

12.1. Associacionisme i gent gran
Possiblement el sector de població que més ha tardat a constituir-se en associacions ha estat 
el de la gent gran. També aquí es poden plantejar diferents hipòtesis:

• L’esperança de vida actual és al voltant dels 82 anys. Aquesta dada, però, contrasta molt 
amb l’esperança de vida en el moment d’aprovar-se la primera llei d’associacions, com s’ha 
constatat anteriorment.

• En la societat, tant en les organitzacions socials com en l’Administració pública, hi ha ha-
gut fins no fa gaires anys una concepció de l’actuació de la gent gran i de les iniciatives 
que s’hi adreçaven molt dominada pel paternalisme. Fins i tot, actualment, en algunes fes-
tes majors dels barris, s’hi porten a terme activitats orientades a la gent gran consistents a 
facilitar-los menjar. Això ha incidit negativament en el desenvolupament de les capacitats 
de la mateixa gent gran.

• Les primeres accions que es van dur a terme en relació amb aquest col·lectiu consistien 
més en “homenatges” que a facilitar-li el desenvolupament social i comunitari. En el record 
de molts ciutadans hi ha encara els “Homenajes a la Vejez” que promocionava l’Obra Social 
de la Caixa, que, curiosament o com a evolució de les seves polítiques socials a partir de 
finals de la dècada dels anys 1980, va promocionar la creació d’associacions de gent gran 
com a gestors directes dels espais i equipaments adreçats a aquesta població. Altres enti-
tats financeres han mantingut, però, fins a la seva eliminació (Caixa Catalunya —vinculada 
a la Diputació de Barcelona— amb els Clubs Sant Jordi, Caixa Penedès i altres) els seus 
espais destinats a la gent gran, mitjançant professionals que decidien en nom del col·lectiu 
les activitats que calia desenvolupar.
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Creació d'associacions

Associació Any creació

Associació de Jubilats de Sant Adrià Nord 1990

Associació de Jubilats i Pensionistes de la Catalana 1990

Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Joan Baptista 1990

Associació de Jubilats Via Trajana 1990

Llar de Jubilats i Pensionistes de la Mina de Sant Adrià de Besòs 1991

Asociación de Jubilados y Pensionistas del Barrio 
de Besòs de Sant Adrià de Besòs

1993

Grup Coordinador de Jubilats i Pensionistes de Sant Adrià de Besòs 1993

Associació Cultural de Gent Gran 2000 2000

Observem a la gràfica que no és fins ben entrada la dècada dels vuitanta que es comencen a 
crear associacions d’aquest sector de població i per iniciativa dels mateixos implicats.

El desenvolupament de la majoria d’aquestes associacions en un espai de temps relativament 
curt fa pressuposar que la seva creació pot haver estar induïda i fomentada.

Tanmateix, cal tenir present que la manca d’organitzacions pròpies, igual que ha passat amb 
les dones, no implica que no s’hagin mogut. La seva participació en les associacions de veïns, 
mitjançant les vocalies pròpies, va ser el pas previ a la constitució d’entitats especifiques de 
gent gran. De fet, la primera gran campanya de promoció i reconeixement dels drets de la gent 
gran en l’àmbit associatiu va ser Jubilat, aixeca el cap, promoguda per les diferents vocalies de 
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gent gran de les associacions de veïns, primer de Barcelona i amb posterioritat de la resta de 
municipis de Catalunya.

I cal no oblidar que les primeres entitats culturals i encara algunes avui en dia s’adreçaven a 
totes les edats (activitats de caràcter familiar), com ara l’Ateneu. Això implica també la parti-
cipació de la gent gran.

12.2. Associacionisme i dona
L’associacionisme de la dona és possiblement un dels temes més estudiats actualment, perquè, 
malgrat la seva incidència, no és del tot visible. Algunes dades ens permeten fer-hi una petita 
incursió. 

La participació de la dona en l’associacionisme s’ha vist històricament limitada per diferents 
condicionants, i no pas per la seva falta de voluntat. Una ullada a diferents associacions que 
es van constituir a Catalunya així ho corrobora: Ateneu Republicà Femení - 1928; Unió General 
d’Obrers/es de la fàbrica de làmpades elèctriques de Barcelona - 1932). Cal tenir present també 
l’escassedat d’informació sobre aquest àmbit.

D’altra banda, segons el Fuero de los españoles, la participació “tiene que ser a través de los 
órganos del Estado; familia, municipio y sindicato, no a través de los individuos”. Per això, el 
mateix règim franquista qualificava el seu sistema com a democràcia orgànica. 

És en aquest context que hem de trobar la manca de representació femenina en les organitza-
cions, atès que, si bé no ho prohibia explícitament, sí que indicava que la família era represen-
tada pel “cabeza de familia”.

Per detectar la incidència d’un col·lectiu en una organització social, s’acostuma a analitzar-ne 
la presència en els òrgans de presa de decisions, atès que és l’espai en el qual es poden fer 
propostes i decidir les accions a portar a terme. 

L’any 1948 neix la Mutualitat Previsió Escolar Adrianenca (20 maig 1948). Formada per la mes-
tra de l’Escola Nacional de Nenes Josefa T. F., que n’era la presidenta, i sis dones, amb la secre-
tària, Juana V. M., i sis nenes. La mútua estava lligada a La Caixa. Això suposa una excepció en 
el món associatiu de l’època. I es podria considerar que no era una associació “al uso”. 

Com s’ha esmentat anteriorment, les associacions estaven obligades per llei a facilitar a l’Ad-
ministració (l’Ajuntament com a corretja de transmissió de les autoritats governatives) la rela-
ció dels membres de la junta de manera anual. Tot i no disposar de documentació exhaustiva 
respecte a això, s’han detectat alguns documents que són il·lustratius del que s’està exposant. 
Així, el darrer trimestre de l’any 1959, les entitats van lliurar a l’Ajuntament la composició de les 
seves juntes directives.22

22. Segons es pot consultar a l’arxiu municipal de Sant Adrià.
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La relació d’entitats que van complir amb aquest requisits i que consta en la documentació 
esmentada és la següent:
23  24  25

Composició de les juntes directives

Any 195923

Herman Nuestra Sra. de la Fuensanta24 Homes = 7; Dones = 0

Cooperativa Obrera EL BES Homes = 10; Dones = 0

Unión pajaril Homes = 8; Dones = 0

Sociedad de pescadores deportivos de mar Homes = 11; Dones = 0

Club de Billar San Adrián Homes = 11; Dones = 0

Club Deportivo Adrianense Homes = 17; Dones = 0

Agrupación filatélica San Juan Bautista Homes = 6; Dones = 0

Asociación Fotográfica San Juan Bautista Homes = 11; Dones = 0

Club Baloncesto San Adrián25 Homes = 11; Dones = 0

San Adrián Sardanista Homes = 8; Dones = 0

Total en 10 entitats Homes = 100; Dones = 0

Composició de les juntes directives

Any 1960

Club Baloncesto San Adrián Homes = 8; Dones = 0

Ateneo adrianense Homes = 9; Dones = 0

Agrupació fotogràfica Homes = 11; Dones = 0

Asamblea Local Creu Roja Homes = 10; Dones = 0

Club Billar Homes = 11; Dones = 0

Agrupación filatélica San Juan Bautista Homes = 6; Dones = 0

Hermandad de Nuestra Sra de la Fuensanta Homes = 7; Dones = 0

Pescadores deportivos de mar Homes = 9; Dones = 0

A. San Adrián Sardanista (sense adaptar) Homes = 7; Dones = 0

Colombófila Mensajera Homes = 10; Dones = 0

Total en 10 entitats Homes = 88; Dones = 0

23.  Ni per a aquest any ni per al 1961 s’han seleccionat les associacions, sinó que s’indica la totalitat de les existents a 
l’arxiu municipal i que aquests anys van complir els requisits.

24.  A més del “Capellán custodio de la Sagrada Imagen de Nuestra Sra. de la Fuensanta”, que actua com a director 
espiritual (capellà de l’església de Sant Joan Baptista).

25.  L’any 1957 i l’any 1960 també facilita la relació de càrrecs. En ambdós casos són 7 homes i 0 dones i es tracta de 
persones diferents.
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La creació de les associacions de veïns (AV), però, dona un tomb a aquesta situació. La for-
mació de vocalies de dones26 en aquestes organitzacions, tal com passava en altres sectors de 
població, comença a incidir en la problemàtica de les desigualtats socials i el plantejament de 
la igualtat de drets i deures.

Malgrat que no formessin part dels òrgans de govern i que encara avui estan subrepresenta-
des, no significa que no fossin activistes militants. Una prova d’això és l’acta d’una reunió de 
l’AV del Besòs que va fer el “Delegado gobernativo” que hi va assistir.

En cumplimiento a lo ordenado, [...] fue nombrado Delegado Gubernativo el policía mu-
nicipal XXX, el cual, mediante parte, me comunica que durante el curso de la reunión se 
personó la Policía Gubernativa de Barcelona, la cual se interesó por si la citada reunión 
estaba autorizada. Una vez terminada la reunión, las mujeres que asistieron a ésta inten-
taban proyectar una manifestación en el día de hoy, pero la citada Policía Gubernativa 
las persuadió para que desistieran a ello.

Adjunto acta de la reunión antedicha firmada por el presidente de la Comisión de Vecinos 
del Besòs - San Adrián

El sargento

La creació d’associacions específiques

26.  “Relació entre associacions de veïns i partits polítics”. Tesina de graduació. Josep Martí - Institut Catòlic d’Estudis 
Socials de Barcelona, 1981.
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Creació d'associacions

Associació Any creació

Grup de Dones Iris 1993

Associació de Dones de Sant Adrià 1994

Associació de Dones l'Agulla Daurada 1994

Associació de Dones Bienvenidas 1996

Col·lectiu Dones del Futur 1996

Associació per a la Promoció de Dones del Barri de la Mina 
(ADRIANAS)

2000

Associació de Vídues de Sant Adrià 2001

Asociación de Mujeres Chinas en Catalunya 2003

Com es veu al gràfic adjunt és a partir de la darrera dècada del segle passat que es creen les 
primeres associacions específiques de dones a Sant Adrià. Es tracta d’un procés que, com en 
el cas d’altres tipus d’associacions, es produeix amb un lleuger retard respecte del conjunt de 
Catalunya. 

Unes dades comparatives ens permeten aportar algunes explicacions sobre aquesta circums-
tància. Les dades fetes públiques pel Departament de Justícia de la Generalitat corresponents 
a l’any 2000 ens donen els paràmetres següents:

Aleshores a Barcelona (província) hi havia inscrites al registre 23.735 associacions; de les quals 
531 eren de dones (2%). Aquestes xifres a Catalunya eren les següents:

Total associacions

Total associacions a Barcelona (província) 23.735

Total associacions de dones 531

Percentatge 2,2%

Total associacions a Catalunya 33.862

Total associacions de dones 876

Percentatge 2,6%

Total associacions a Sant Adrià 111

Total associacions de dones 8

Percentatge 7,2%

El percentatge, per tant, tot i el lleuger endarreriment pel que fa al conjunt, és molt superior al 
de Catalunya i al de la província de Barcelona pel que fa al nombre d’entitats creades.

Els canvis produïts en aquest aspecte són francament espectaculars. Sense comptar amb les 
dones que formen part de la junta d’associacions generals. 
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Actualment, i segons consta en el Registre de la Generalitat, hi ha les associacions de dones 
següents:

• Agrupació de Dones Gitanes Rhomis Arati Thaj Tehéra (Dones d’ahir i d’avui)

• Associació de Dones Bienvenidas (1996)

• Asociación de Mujeres Chinas (2003)

• Associació Dones de Sant Adrià (1994)

• Associació Dones de futur (1996)

• Associació Dones IRIS (1993)

• Associació Dones l’Agulla Daurada (1994)

• Associació Dones per a l’Art (2007)

• Associació de Vídues (2001)

• Associació Promoció de dones del barri de la Mina (Adrianas) (2000)

• Club de Fútbol femenino La Mina

• Puntaires (2003)

Canvis produïts en l’entorn 

• “Cabezas de familia”: el tema de la família era fonamental i a cadascuna hi havia un cap de 
família. De fet, fins i tot es van crear diferents associacions que s’anomenaven així.

• La pressió de l’entorn. Malgrat que les lleis podien no explicitar-ho o obligar-hi, en la reali-
tat es reservava a la dona un paper molt secundari en la vida pública. De fet, fins i tot per 
poder disposar de passaport necessitaven el permís exprés del marit. Davant d’això, el fet 
d’involucrar-se o de permetre’ls involucrar-se en afers públics era molt difícil.

• D’altra banda, les noies adolescents havien de fer el que s’anomenava el servei social, que 
consistia en la realització de treball de caràcter social de manera obligatòria si volien ac-
cedir a l’exercici de determinats drets: obtenció del passaport, per exemple, o el carnet de 
conduir.

• Altres consideracions.

• Cal tenir present que malgrat tot això les dones sempre han intervingut en l’acció comuni-
tària i sobretot de caràcter social, malgrat que no figurin com a representants de les orga-
nitzacions socials.

• Cal destacar que moltes de les associacions de dones no ho són només per afavorir la 
igualtat de drets en qüestió de gènere, sinó que també incideixen en la resta de tipologies 
socioculturals: esport, cultura, oci...
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12.3. Associacionisme i esports
L’esport ha estat una pràctica habitual en el procés històric contemporani, si bé no tothom es 
podria permetre el luxe de destinar temps a practicar-ne, per diferents raons, entre les quals 
podríem assenyalar:

• Poca consciència de la pràctica pel que fa a la millora de la salut. Molts esports van ser 
considerats de rics fins més enllà de la segona meitat del segle XX.

• I més recent és encara la incorporació de la dona a la pràctica habitual de l’esport. Històri-
cament ha estat reservat gairebé en exclusiva als homes.

• Poca disponibilitat d’hores per poder-s’hi dedicar.

• Sobretot poca disponibilitat de recursos econòmics i necessitat de dedicar moltes hores a 
l’àmbit laboral.

Per tant, tot i que els condicionants polítics també hi incidien, no ha estat només aquesta la 
causa del desenvolupament tardà de les entitats esportives en comparació amb altres tipus 
d’associacionisme.

També cal explicar que actualment hi ha dos registres per classificar les associacions: el general 
i el d’entitats esportives que duen a terme pràctica esportiva de caràcter federat. O sigui, totes 
les associacions que practiquin esport de competició han de figurar al registre dependent de 
la Secretaria General de l’Esport.
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Les associacions que figuren al Registre municipal de Sant Adrià27 són les següents:

Creació d'associacions

Associació Any creació

Foot-Ball Club Esportiu Adrià 1919

Club Deportivo Adrianense 1922

Club Esportiu Adrianenc 1923

Agrupació Ciclista Germanor 1930

Foot-Ball Club Adrianenc 1932

Penya Agrupació Ciclista Adrianenca 1936

Club de Billar Sant Adrià 1944

Societat de Pescadors Esportius de Mar a Sant Adrià 1950

Club de Billar Sant Adrià 1951

Club Deportivo España 1960

Club Esportiu Sant Gabriel 1960

Club d’Escacs i Excursionisme Sant Joan de Sant Adrià 1962

Club d’Escacs Sant Adrià 1962

Club Lluita Sant Adrià 1962

Club Petanca Besòs 1963

Unión Deportiva Catalana 1964

Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques 1967

Club Tennis Sant Adrià de Besòs 1970

Club Bàsquet Sant Gabriel 1971

Club Petanca Adrianense 1971

Club Natació Sant Adrià 1974

La Mina Club Petanca 1979

Club Petanca Atlético adrianense 1982

Club Petanca parque - II 1983

Club Petanca Els Jubipens 1987

Club Ciclista Besòs 1992

Club de Petanca Amics i Jubilats de Cuenca de la Mina 1994

Asociación Deportiva Bàsquet Minense 1995

Club Petanca Amigos de Cobasa 1995

L’Àncora Club Escola de Submarinisme 1995

Club de Bàsquet Femení Sant Adrià-ADEDI-104 1996

Club Balonmano Adrianense 1997

27.  En l’annex núm. 1 hi figura la relació d’entitas esportives que consten al Registre de la Generalitat.

 (Continua)
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Creació d'associacions

Associació Any creació

Club Ciclista Badabici 1999

Club de Fútbol Trajana-Penya Barcelonista Sant Just 2000

Club Lluita Olímpica La Mina 2000

Club Waterpolo Sant Adrià 2000

Associació Hockey Línia Tucans 2002

Club Esportiu Unió Korfbalera Sant Adrià 2002

S-tudio Club Esportiu 2003

Associació Makuas de Capoeira 2004

Club de Fútbol Tramontana - La Mina 2004

Associació Esportiva Fòrum la Mina 2005

Club Esportiu Kyokukan 2005

Unió Bàsquet Sant Adrià UBSA 2006

Associació Cultural Esportiva Poladrià 2006

Associació Esportiva Escolar IES Fòrum 2004 2007

Associació Cultural Musubi Aikido 2008

Associació Esportiva Petit París 2008

Asociación e-Submarinismo 2009

Club Voleibol Sant Adrià 2009

Club de Gimnàstica La Mina Gervasio Deferr 2010

Club Esportiu Intrèpids Seitons del Barcelonès 2010

Club de Petanca Barrio San Juan Bautista 2011

Com s’observa en el gràfic adjunt, es produeixen tres fases de creixement pel que fa a la crea-
ció d’associacions esportives a Sant Adrià: la primera la podríem situar a mitjans de la dècada 
dels seixanta; la segona, una dècada més tard, i és manté en creixement sostingut fins a l’entra-
da del segle actual, i la tercera i més espectacular, en la primera dècada del nou mil·lenni. Si bé 
cal esmentar que la pràctica esportiva reglamentada té gran tradició a Europa.

Al marge de la creació de les associacions, a les organitzacions esportives es donen dos ele-
ments que a la resta d’associacions es donen de manera diferenciada:

a) La ubicació en espais d’altres entitats. La gran diferència en aquest sentit és que les en-
titats que aixopluguen les entitats esportives han estat els bars (com s’ha vist anterior-
ment);

b) i molt lligada amb l’anterior, l’ús del patrocini, tant pel que fa a l’estalvi de diners que su-
posa la disponibilitat de seu pròpia com per a la publicitat en les seves activitats.

 (Continuació)



61

Evolució històrica de l’Associacionisme a Sant  Adrià de Besòs

Potser un estudi més acurat i ampli del fenomen de les entitats esportives donaria més llum 
a aquestes qüestions, però, amb les dades de què es disposa, gairebé es pot assegurar que el 
desenvolupament del patrocini de l’associacionisme ha estat generat per les entitats esporti-
ves i la seva connexió amb l’entorn. Un estudi que quantifiqués els recursos públics adreçats 
als diferents àmbits —esport, cultura, social...— ajudaria molt en la interpretació de les prioritats 
polítiques. 

No s’ha d’oblidar que l’activitat esportiva —més la visualització que no pas la pràctica— és un 
fenomen de majories i resulta una activitat molt propera i gratificant a la vista. A més, hi ha un 
entorn mediàtic (ha existit sempre) que pretén incidir en totes les manifestacions de la socie-
tat i que ha fomentat si no la pràctica sí almenys l’interès per les competicions esportives. En 
canvi, l’entorn mediàtic de les entitats culturals i socials no ha tingut el mateix ressò en premsa 
especialitzada de distribució àmplia. 

Observem algunes de les accions que es plantejaven per aconseguir diners, més enllà de la sol-
licitud a l’Administració pública:

1949 (31 desembre). Club Deportivo Adrianense (carrer Andrés Vidal, 7) “Que habién-
dose fundado una sección de Ajedrez solicita los seis primeros tableros con sus fichas”.

1953 (6 febrer). Club de Futbol Adrianense. “Permiso celebrar velada matinal en el cine 
Recreo con fines a beneficio del club. Se autoriza.”

1959 (22 desembre). Club Baloncesto San Adrián. “Solicitud permiso para celebrar final 
de año, en Ateneu adrianense. Concedido.”

1960 (21 setembre). Club deportivo Adrianense. “Solicita permiso para organizar en el 
campo municipal de deportes un espectáculo circense para recaudar fondos para el Club, 
pide quedar libre de los impuestos municipales. Concedido.” 

Com s’explicava abans, els elements de control establerts per l’Administració pública també 
afectaven les entitats esportives. Una petita mostra la tenim en el requeriment que l’Ajunta-
ment va enviar al Club Baloncesto San Adrián i al Club Deportivo Verneda:
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1949 (19 octubre). Requeriment al president del Club Baloncesto San Adrián perquè 
“presenten en 48 hores las declaraciones juradas que se interesan y que se refieren a los 
actos celebrados durante los años 1947, 48 y 49 separadamente[...] recaerá sobre Vd 
toda la responsabilidad que incumba al incumplimiento de esta disposición [...]”.

1960 (25 juny). El Club Deportivo Verneda demana permís per celebrar la festa major de 
la barriada. Indica la relació de socis (8 homes, 0 dones). Se’ls concedeix permís, un de 
l’Ajuntament i l’altre del comissari de policia de Badalona.

1953 (9 juliol). Sol·licitud per celebrar un festival de patinatge artístic. Resulta concedida 
amb el recordatori que han d’obtenir prèviament “la licencia gubernativa, por tratarse de 
un espectáculo público, así como practicar la pertinente liquidación de derechos que cor-
responden al Tribunal de Menores”.

El control ideològic

Durant la dictadura franquista, les organitzacions controlades i fomentades pel règim incidien 
molt en les activitats esportives (també en els aspectes culturals), si bé amb un concepció més 
de control de les iniciatives juvenils que de foment de la pràctica esportiva.

Una sol·licitud presentada a l’Ajuntament demanant accedir a l’ús d’una instal·lació esportiva, 
denota l’existència del Frente de Juventudes en l’organització d’activitats esportives.

1958 (27 setembre). Club Unión Deportiva San Ramón (no referenciat als registres pú-
blics) anuncia la creació d’un equip de futbol infantil i demana poder utilitzar el camp 
municipal d’esports i poder participar en el “Campeonato organizado por el Frente de 
Juventudes”.

Resposta: “no es posible per no estar federado”.

Nota del Frente de Juventudes: “por ser infantiles no es menester estar federados”.

Resolució final: (Ajuntament) “por unanimidad se acuerda abstenerse hasta que no se 
apruebe el reglamento del citado recinto Deportivo”.

Una decisió salomònica sembla posar fi al debat. No hem d’oblidar que els diferents estaments 
de l’Administració podien controlar-se per garantir que s’acomplissin els principis ideològics, 
sobre els quals se sustentava la dictadura i que el Frente de Juventudes era un estament poli-
ticoideològic.
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S’assenyalen, a continuació, un seguit de sol·licituds que posen de manifest l’exercici de control 
que les lleis imposaven a les entitats i en aquest cas a les entitats esportives:
28

1953 (28 abril). L’Agrupación Ciclista Germanor “solicita permiso para celebrar reunión 
general. Se autoriza”.

1953 (6 juliol). La Sociedad Deportiva Club Verneda “solicita permiso para celebrar fes-
tival en conmemoración fiesta de la Exaltación del Trabajo y Patronimias de su demarca-
ción parroquial (Santas Juliana y Semproniana). Se les concedí.”

1953 (24 setembre). El Club Deportivo Adrianense “solicita permiso para celebrar asam-
blea general extraordinaria” (la reunió es fa al local de l’Ateneu).

1959 (11 maig). La Sociedad de Pescadores Deportivos de Mar “solicita permiso para ce-
lebrar tertulias de pesca”, a l’Ateneu. S’autoritza “con delegado gobernativo”.

1959 (4 juliol). El Club Baloncesto San Adrián presenta “solicitud para celebrar asamblea 
general extraordinària”. Se li va concedir. 

1960 (20 julio). El Club deportivo Adrianense “solicita permiso para celebrar asamblea 
general extraordinària”.

1968 (28 setembre). L’Asociación TAM (Toscas Agrupación Manista) “solicita permiso 
para celebrar reunión general de socios”.28

Els recursos públics

S’ha comentat anteriorment que, amb molta probabilitat, les entitats esportives van ser precur-
sores del patrocini. Això no treu, però, que també obtinguessin recursos públics amb indepen-
dència de l’ús de les instal·lacions esportives municipals i no sempre suficients:

1958 (31 desembre) i 1959 (febrer, març). El Club Deportivo Verneda (carretera de Ma-
taró, 74) “pide permiso para uso del Campo municipal Deportes [...] se les concede com-
partiendo con el Club Deportivo Adrianense y este elige horarios y tiene preferència”.

1959 (19 setembre). El Club Deportivo Catalana ”indica que se ha formado un club de 
fútbol y solicita poder utilizar Campo municipal de Deportes. Se le deniega por no dispo-
ner de horario libre de uso”.

28.  Aquesta associació, ubicada al bar Toscas, va deixar de funcionar abans de 1974. Així ho indica un qüestionari sobre 
entitats esportives datat l’any 1974.
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L’Ajuntament aportava també recursos econòmics per a les entitats esportives:

1952 (16 agost). L’Agrupación Ciclista Germanor “solicita subvención para las carreras 
ciclistas de la Fiesta mayor, por importe de 1.500 pessetas (presupuesto total 3.500 pe-
setas). Se le conceden 700 pesetas”. 

1953 (2 de març). El Club Deportivo Adrianense sol·licita equipació esportiva amb motiu 
de la celebració del 10è aniversari de la seva creació.

1960 (2 setembre). El Club Baloncesto demana una subvenció per comprar equipació. 
Resposta: “Se acuerda quede la instancia sobre la mesa hasta la próxima sesión”. Hi figu-
ra, però, en llapis, una nota que diu: “denegada por silencio administrativo”.

12.4. Associacionisme i economia social
Ja s’ha esmentat anteriorment que d’ençà de la primera llei d’associacions s’englobaven en el 
registre totes les organitzacions socials, al marge de les seves finalitats i especificitats tipolò-
giques. També cal entendre que l’agrupació de persones per assolir unes finalitats comunes 
forma part intrínseca de l’essència de l’associacionisme.

Tot i que amb els anys les normatives jurídiques s’han diversificat i s’han establert lleis específi-
ques per als diferents tipus d’organitzacions: sindicats, partits, cooperatives, etc., totes aques-
tes entitats formaven part del mateix registre fins a la segona llei (1964). 

Atès que aquesta publicació pretén donar a conèixer l’evolució de l’associacionisme al nostre 
municipi, i fetes les consideracions anteriors, s’ha considerat adient fer una petita incursió en 
les organitzacions que, sense ser estrictament associacions, han esdevingut agrupació de vo-
luntats.

Actualment s’engloben dins la tipologia d’associacions d’economia social les entitats que agru-
pen activitat econòmica i també en alguns casos associacions que ofereixen serveis. De fet, 
moltes vegades la ubicació dins d’aquesta classificació no treu que l’associació figuri alhora 
dins d’altres categories, perquè el foment de l’economia social es fa des d’una vocalia o secció.

Sempre s’ha dit que l’economia social era la que no es dedica exclusivament a la generació de 
benefici. Pel que fa a la classificació dins la tipologia associativa, fem referència a les organit-
zacions que compleixen amb la definició exposada, però també a aquelles associacions que 
agrupen interessos econòmics, però amb una fórmula jurídica que impedeix l’afany de lucre.

Cal recordar que, tot i que històricament han estat englobades dins un mateix registre, a partir 
de l’aprovació de la segona Llei d’associacions de l’Estat (1964) es modifica el Registre d’asso-
ciacions i se separa en diferents registres el que són pròpiament associacions del que són altres 
formes organitzatives: partits polítics, sindicats, etc.
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La gràfica adjunta està feta en referència a les associacions englobades dins la tipologia d’eco-
nomia social i que consten al Registre municipal d’associacions. O sigui, se segueixen els ma-
teixos criteris que per a la resta de gràfiques exposades.

Les associacions de què tenim constància i que s’engloben dins d’aquesta categoria són les 
següents:

Creació d'associacions

Associació Any creació

El Despertador 1916

La Reguladora 1916

Unió de propietaris de la Urbanització de Font i V. 1925

El Besòs 1926

Unió del Comerç i la Indústria 1930

Unió de Propietaris de Sant Adrià de Besòs 1934

Comunitat de Regants de Pla de Besòs 1939

Associació de Comerciants Sant Adrià Centre 1987

Associació de Comerciants i Industrials del Barri Antic 1990

Associació de Comerciants de Sant Joan Baptista 1999

Asociación de Comerciantes Unión Deportiva Sant Joan Baptista 2002

Federació de Comerç de Sant Adrià - FACOSA 2002

Agrupació de Comerciants i Industrials del Besòs 2006

Associació de Propietaris i Veïns El Coloso 2007

Associació de Paradistes de Sant Adrià de Besòs 2010

Asociación Nueva Generación Economía Social 2011
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Algunes referències històriques

Malgrat el que s’acaba d’exposar, val la pena fer una ullada a les iniciatives de la ciutadania de 
Sant Adrià de Besòs, ja sigui per guanyar-se la vida o fer-la més fàcil, ja sigui com a element de 
coordinació de serveis.

Hem vist anteriorment que moltes de les organitzacions que es van crear a començaments del 
segle passat s’ocupaven de l’’economia social (defensa de classe, cooperatives, mutualitats, 
etc.); per tant, la relació exhaustiva de les entitats existents no val la pena reproduir-la una altra 
vegada aquí.

Val a dir, com es veurà a continuació, que els mecanismes de control establerts per l’Adminis-
tració en relació amb les associacions també s’exercien envers aquestes altres formes d’or-
ganització. O sigui, tot allò que consistia a unir voluntats si no menystingut sí que era mirat i 
considerat com a “perillós” i subjecte a control.

El fet que aquestes associacions existissin des de les darreries del segle XIX ens permetrà po-
der fer una petita reflexió sobre les relacions entre poder polític i organitzacions socials al llarg 
d’un període dilatat de temps.

Vegem alguns exemples de l’exercici de control previ que feia l’Administració a les organitza-
cions d’economia social:

Cooperativa de consum El Besòs: 

• El 4 d’agost de 1926 comunica al governador civil de la província la celebració de la 
reunió general, amb ordre del dia.

• L’11 d’agost del mateix any envia al governador civil de la província l’acta de la reunió 
esmentada.

• El 8 de setembre de 1926 comunica al governador civil de la província la celebració de 
la reunió general, amb ordre del dia.

• El 21 de març de 1927 es comunica a l’alcalde constitucional la celebració de la reunió 
general.

Igual que la resta d’organitzacions, aquest procés s’havia de repetir anualment. 

El 28 de març de 1934 s’envia acta al conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya.29

29. Aquest és el primer document que trobo en català d’aquesta cooperativa.
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Heus aquí una altra mostra amb més contundència encara:

Hermandad San Isidro Labrador 

• 22 abril 1914. Nota del Govern civil de la província a l’alcalde en la qual diu: “[...] Lo que 
de orden del Sr. Gobernador comunico á V.E. para su debido conocimiento á demás 
efectos rogándole se sirva participar á este Gobierno el día en que quede constituida 
dicha sociedad, número de socios con que cuente, Junta Directiva y antecedentes de 
quienes la constituyan”.

 Signa “El Secretario del Gobierno”. 

Observem, així mateix, que, malgrat els canvis de govern i fins i tot de model d’Estat, els 
controls continuaven sent els mateixos. De fet, sembla que s’utilitza el mateix model de 
comunicat:

Sindicato Obrero Industrial C.E.L.O.

• 17 novembre 1932. El Govern civil comunica a l’alcalde la constitució de l’entitat i de-
mana: “[...] Lo que de orden del Sr. Gobernador comunico á V.E. para su debido cono-
cimiento á demas efectos rogandole se sirva perticipar á este Gobierno el día en que 
quede constituida dicha sociedad, número de socios con que cuente, Junta Directiva y 
antecedentes de quienes la constituyan”

 Signa “El Secretario del Gobierno”

Conflictes competencials?

Ja s’ha vist amb anterioritat que l’Ajuntament feia una funció mitjancera entre les iniciatives 
ciutadanes i els òrgans polítics competencials de caràcter superior. Això de vegades podia 
comportar malentesos respecte a les funcions de cadascú. Així sembla desprendre’s de l’in-
tercanvi de comunicats entre l’Ajuntament (en la seva funció mitjancera) i la Comandància 
Militar de Badalona.

26 d’octubre de 1934. Document de l’alcalde al “Comandante Militar” de Badalona en el 
qual trasmet la demanda d’aquesta cooperativa per celebrar reunió.

31 d’octubre de 1934. L’alcalde envia un document del comandant al president de la coo-
perativa on diu, entre altres coses: “[...] he tenido a bien acceder a su petición, significán-
dole que esta clase de permisos han de ser solicitados directamente de mi Autoridad por 
ser esta Comandancia Militar la llamada a conceder toda clase de permisos relacionada 
con reuniones”.
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L’adaptació a les circumstàncies

La Sociedad Cooperativa Obrera del Besòs serveix com a exemple del que havien de fer les 
organitzacions socials (les que no van ser dissoltes) davant els canvis que es van produir en 
l’Administració pública, i més que en l’Administració pública, en el model d’Estat. Observem 
dos aspectes prou significatius en funció de la data en què es produïen: les recomanacions 
respecte de l’activitat proposada i els comiats:

1 d’abril de 1935 

La secció d’escacs de la Cooperativa entra per registre a l’Ajuntament una carta que diu: “ 
Tinc el gust de comunicar-li que en l’assemblea celebrada al dia 13 de l’actual, es va pren-
dre l’acord següent: “Donar les gracies al Sr. Ciutadà Alcalde pel donatiu de cinquanta 
pessetes concedides per l’Ajuntament amb destí a la compra de premis per al campionat 
de 1935.

Lo que tinc el gust de comunicar-li per a satisfacció seva.

Visqueu molts anys.”

5 de maig de 1935 

Es demana permís a l’alcalde per celebrar una reunió extraordinària (en castellà) amb 
ordre del dia i acaba amb un:

“Deseándole Salud y República”

24 d’abril 1941

Sol·licitud a l’alcalde “[...] para que en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, se le 
conceda permiso para el funcionamiento de Bailes honestos en el salón de la Sociedad 
Cooperativa Obrera del Besòs [...]”.

14 de maig 1941

L’alcalde respon, concedint permís per a la celebració dels balls amb la recomanació 
següent:“Een la celebración de dicho espectáculo deberán cumplirse las disposiciones 
vigentes sobre la materia y especialmente el respeto integral a la pública moralidad”.

Continuen les peticions a l’alcalde per fer balls i acaben amb:

“Dios guarde a VE muchos años para bien de nuestra querida patria y de su caudillo 
Franco”.

Aprofitem per incloure altres comiats de l’època:

“Dios que salvó a España, guarde al Caudillo y a V.S. muchos años”. Hermandad San 
Isidro Labrador, 2 gener 1946.

“Gracia que espera merecer del recto y noble proceder de V.I. cuya vida guarde Dios 
muchos años”. Hermandad San Isidro Labrador, 2 gener 1947.



70

Evolució històrica de l’Associacionisme a Sant  Adrià de Besòs

D’altra banda, el llenguatge florit o versallesc era utilitzat molt sovint en les relacions entre les 
organitzacions i l’Administració pública. N’és molt il·lustrativa la petició següent:

Asociación de Consumidores de Fuerza Motriz de Catalunya, radicada al carrer de San-
ta Anna, 4, de Barcelona, seu de Fomento del Trabajo Nacional, comunica (10 d’abril de 
1918) a l’alcalde de Sant Adrià la seva existència i li demana que s’omplin uns formularis 
perquè estan fent un cens de motors elèctrics a la població.

“[...] hermanando los intereses de todos, fuera eco y salvaguardia de cuantos contribuyen 
con su trabajo á la prosperidad y engrandecimiento de la riqueza patria.

Ja hem vist abans la relació actual d’associacions d’economia social. Repassem les diferents 
organitzacions que havien existit —possiblement algunes encara existeixen— però que actual-
ment són regulades per altres normatives.

El 1936 se sol·licita permís per celebrar una reunió per constituir una secció local de la Unió 
General de Treballadors - UGT. Ho sol·licita la Federación Local de Sindicatos Unidos.

Entre el 1935 i el 1951, l’Hermandad San Isidro Labrador presenta diferents sol·licituds per cele-
brar reunions.

1936 (juny). El president de la Sociedad de Obreros y Empleados de la Compañía Es-
pañola para la Fabricación Mecánica del Vidrio Plano (CELO) exposa que vol celebrar una 
reunió per “tratar la creación de ‘las cajas especiales de larga enfermedad é invalidez’ [...]” 
(es tracta d’una de les màximes expressions del que coneixem com a economia social). 
Pel que fa a aquesta organització, constituïda l’any 1932, val la pena esmentar algunes 
consideracions:

• D’entrada, observem la sensibilitat en la pretensió de crear les caixes de suport mutu.

• L’any 1954, és el director gerent de l’empresa qui demana a l’alcalde permís per cele-
brar una audició de sardanes.

Això ens planteja diferents hipòtesis:

• El sindicat de la CELO podria haver estat il·legalitzat pel govern de la dictadura.

• En el supòsit d’existir com a societat, possiblement no els haurien donat el permís.

• La fàbrica (els seus representants legals) manifesta sensibilitat envers la cultura catala-
na i s’ofereix de mitjancera.

Cal assenyalar que les dades a què he tingut accés30 indiquen que aquesta funció la va continu-
ar fent fins a l’any 1958. Cal esmentar que aquestes mateixes dades indiquen que se’ls va donar 
permís per fer l’audició de sardanes.

30. Arxiu municipal de Sant Adrià.
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Unión de Propietarios de la Urbanización Font i Vinyals y su radio,  
de Sant Adrià de Besòs.

1924 (juny). Sol·licita permís a l’alcalde per celebrar reunió general extraordinària al bar 
Internacional (cantonada av. Font i Vinyals amb Tarragona) i, tot i que assenyala que un 
dels punts de l’ordre del dia és la renovació del càrrec de president, suposadament no ha-
via complert amb tots els requisits de caràcter legal atès que l’any següent (1925, també 
pel juny) fa una convocatòria als veïns per celebrar una assemblea en la qual es pot llegir: 
“[...] la Comisión cree que no hay otro remedio que ir a la constitución de dicha Unión de 
Propietarios de la urbanización Font i Viñals”.

Possiblement, fins aleshores devia funcionar com a comissió gestora, des del moment que, de 
manera immediata a la convocatòria, sol·licita permís per celebrar una reunió amb: 

• lectura dels estatuts

• nomenament de la junta directiva

i el mes d’agost celebra reunió per exposar les gestions dutes a terme.

Al cap d’un any, queda renovada la junta amb la composició de 10 persones (tot homes).

No tot, però, eren flors i violes, ja que el desembre de 1926 el Govern civil de la província imposa 
una multa a la Unión per valor de 125 pessetes, sense que en la documentació trobada s’expo-
sin els motius de la sanció.

Com en el cas anterior, des del 1924 fins al 1935 hi ha constància de la seva existència a través 
de sol·licituds de reunions i actes.

Com a curiositat, assenyalem que en la sol·licitud de l’any 1931 (juliol) s’adrecen a l’alcalde com 
a “Ciudadano Gimeno”.

I que el 1935 (gener) l’anomenen “alcalde gestor”.

L’any 1915 hi ha constància de l’existència de la Societat Cooperativa El Porvenir. En aques-
ta data, adreça un comunicat a “l’Alcalde del Pueblo de San Adrián de Besós”. L’existència 
d’aquesta cooperativa no consta en els registres on figuren la resta d’entitats. No es pot afir-
mar, per tant, la data de constitució ni el temps que va estar funcionant.

Cooperativa de consum la Catalana

Comunicats de maig del 1933 a gener del 1934. Constitució de l’associació i permís per celebrar 
reunions. Aquesta cooperativa tampoc consta en els registres on trobem la resta d’entitats. Tot 
i això, hi ha constància de la seva existència els anys 1946, 1947 i 1950. En aquest darrer any 
demana permís per celebrar les seves “fiestas mayores” i sol·licita de passada el donatiu que 
l’Ajuntament acostuma a fer.

Segurament està vinculada al barri de la Catalana.
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També hi ha constància de l’existència del Sindicato de empleados y obreros de la Catalana de 
Gas y Electricidad, SA en els anys 1935 i 1936.

L’any 1938 es constitueix la Comunitat de Regants (una fórmula per a la distribució de serveis).

En aquest cas, qui fa el comunicat és la Generalitat de Catalunya, que indica el següent:

“Comunicat de la Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, respecte a la 
constitució de l’entitat amb la indicació: ”[...] Lo que d’ordre del Sr. Gobernador comunico 
á V.E. per al seu coneixement á demes efectes rogant-li es serveixi participar a aquest Go-
vern el dia en que quedi constituïda la dita societat, el nombre de socis amb que compti, 
Junta directiva i antecedents dels que la constitueixin”. 

Signa “el Cap de Negociat”

Com es pot observar, malgrat el període revolucionari que s’estava vivint a Catalunya, els con-
dicionants i controls previs es continuaven mantenint.

12.5. Associacionisme i cultura
Juntament amb els esports, la cultura ha estat un eix vertebrador de l’associacionisme a casa 
nostra. Cal recordar que la primera associació que es va constituir a Sant Adrià va ser una 
associació cultural (La Recreativa Adrianenca 1886) i que la que acumula més temps existint 
(Ateneu Adrianenc - 1925) també és de caràcter cultural. Les inquietuds culturals de part de la 
població s’han mobilitzat ja sigui com a defensa d’uns valors i d’unes tradicions, ja sigui com 
a aglutinador d’il·lusions col·lectives. També ha estat i és una qüestió de caràcter transversal, i 
això s’ha donat des de l’inici. Així com l’esport infantil i juvenil s’ha esdevingut més tardà que 
l’esport entre els adults, la cultura ha estat des de sempre vinculada a tots els sectors de pobla-
ció. Per això, les primeres associacions culturals i moltes de les actuals ofereixen activitats per 
a tots els sectors d’edat. Si bé cada vegada es tendeix més cap a una especialització (respecte 
dels receptors de les activitats) també en el món cultural.
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Seguint la classificació temporal que hem fet per a la globalitat de l’associacionisme de Sant 
Adrià, la creació d’associacions culturals ha seguit el procés següent:

Creació d'associacions

Associació Any creació

Cant i treball 1919

Mutualitat Escolar Adrianenca 1920

Ateneu Adrianenc 1923

Ateneu Cervantes 1929

Orfeó Adrianenc 1930

Associació de Pares de Família 1935

Penya Adrianenca de Cultura i Esports 1935

Centre d’Estudis Psicològics de Sant Adrià de Besòs 1936

Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista 1949

Associació Assaig General d’Art Dramàtic 1963

Coral de Sant Adrià 1975

Centro Cultural Gitano la Mina 1978

Centro Cultural Cofradía de la Santa Cruz 1981

Club de Coloms Esportius la Mina 1981

Esbart Dansaire de Sant Adrià 1983

Casa Andaluza de Baza en Catalunya 1987

Unión Andaluza Hermandad Virgen de la Rocina 1988
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Creació d'associacions

Associació Any creació

Associació Col·lectiu d’Alfabetització la Mina 1991

Associació Cultural i esplai Marina - Besòs 1991

Comissió de Festes Barri Antic de Sant Adrià 1992

Tronada Diables i Diablesses de Sant Adrià 1992

Ateneu Amistat Besòs 1994

Centro Cultural Andaluz Hermandad Rociera Pastora del Alba 1994

Comissió de Festes Carrer de Barcelona 1995

Associació Cultural dels i les Joves Comunistes 1997

Centre Cultural Districte IV 1997

Asociación Sociocultural Parque II 1998

Associació Amics del Besòs 1998

Fundació Privada Pere Closa per a la Formació i P. 1998

Associació d’Amics del Ball de Saló de Sant Adrià de Besòs 1999

Asociación Amigos Rocieros del Camino de Sant Adrià de Besòs 2000

Asociación Cultural Al Hadi 2000

Espai Lliure de Literatura Silverio Lanza 2000

Associació de Músics de Sant Adrià - MUSA 2000

Geganters de Sant Adrià 2001

Arxiu Històric i Centre de Documentació del Barri de... 2002

Asociación Cultural El Coloso 2002

Associació Cultural Kyu Ten 2002

Associació de Puntaires de Sant Adrià de Besòs 2003

Associació Cultural Sant Antonio Ma Zaccaria 2004

Associació Cultural Cristiana la Mina 2006

Associació per a la Convivència i Civisme del Poble... 2006

Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en C... 2006

Associació de Dones per a l’Art de Sant Adrià de Besòs 2007

Associació de Pessebristes de Sant Adrià de Besòs 2007

Associació Motars Jester Sant Adrià de Besòs 2007

Plataforma per a la Conservació de les Tres Xemeneies 2007

Associació Cultural SAP.Cat 2008

Promoció de Danses Folklòriques de Sant Adrià 2008

Associació Amics del Jazz a Sant Adrià de Besòs 2009

 (Continua)

 (Continuació)
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Creació d'associacions

Associació Any creació

Federación de Entidades Cosmopolita de Catalunya 2009

Associació de Danzas Folklóricas Renacer Ecuador 2010

Associació Gitana de Joventut, Igualtat i progrés 2010

Associació Cultural de Aikido Sant Adrià 2010

Ball Ciutat de Sant Adrià 2011

La gràfica de creació d’entitats culturals ens permet fer diferents observacions:

a) L’aprovació de la llei d’associacions durant la Dictadura (1964) no comporta un increment 
del ritme de creació de noves associacions.

b) És a partir de la dècada dels vuitanta que el nombre d’associacions culturals creades s’in-
crementa notablement.

c) Però sobretot és durant la primera dècada del segle XXI que s’incrementa molt, fins al 
punt que pràcticament la meitat de les associacions culturals existents han estat creades 
durant el poc temps del segle actual ençà.

El nom no fa la cosa, ni la cosa fa el nom

El fet que no es creessin associacions o que no es constituïssin entitats formalitzades no supo-
sava que no s’impulsés la cultura des de diferents sectors i des de diferents agrupacions. Així, 
caldria distingir:

a) La cultura desenvolupada a partir de les entitats culturals, que ja s’ha comentat anterior-
ment.

b) Les comissions de festes (agrupacions de persones d’un barri o carrer que incideixen en 
la dinamització de l’entorn).

c) La cultura desenvolupada per col·lectius informals (no inscrits jurídicament) o bé el com-
promís personal en benefici del conjunt.

d) La cultura desenvolupada per altres organismes que, en principi, en serien aliens.

També es produeix una certa compaginació entre cultura i oci.

Vegem alguna d’aquestes qüestions:

El compromís personal en benefici del conjunt

Es donaven situacions en què algunes persones, per poder tirar endavant l’activitat, havien 
d’assumir la responsabilitat de “donar la cara”, amb el que això comportava no només com a 
possible perill de caràcter polític, sinó també assumint la responsabilitat del que pogués passar 
(assegurances, etc.).

 (Continuació)
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1958 (1 juliol). Tres persones, en representació dels veïns del carrer del Prado, demanen 
permís per celebrar “festival infantil y bailes familiares”. Els ho concedeixen “[...] con es-
tricta observancia de las disposiciones de orden gubernativo aplicables a los esparci-
mientos de tal naturaleza”.

1959 (16 juny). Ídem anterior.

1959 (13 juliol). Una persona individual, en representació dels veïns del carrer de Sant 
Joaquim, sol·licita permís per celebrar “verbena familiar con motivo de la celebración 
de la Fiesta de la Exaltación del Trabajo, en las que se observarán las rigurosas condi-
ciones de orden en evitación de molestias...”. “Se les concede”.

1960 (2 juliol). “Una persona, en representación de los vecinos de la calle del Prado [...] 
pide permiso para celebrar baile con tocadiscos las noches del 16 y 17 de julio, Día de la 
Exaltación del Trabajo.

Observeu tant les “advertencias” de les autoritats com l’autocensura de les persones que por-
taven la iniciativa pel que fa a les “condiciones de orden”. Recordem, de passada, que la festa 
de la Exaltación del Trabajo era el 18 de juliol, data de l’Alzamiento nacional.

No només calia formalitzar un compromís previ que es vetllaria per la moral pública, sinó que 
també eren controlades les persones que exercien aquest compromís personal en nom del col-
lectiu, com es pot observar tot seguit:

1960 (25 juny). (nom i cognoms), (barri del Besòs), en nom personal demana permís per 
celebrar ball al carrer amb tocadiscos per celebrar Sant Pere. Li és concedit. Hi ha un in-
forme de la policia municipal que diu:

“• Que el peticionario figura inscrito en el Padrón municipal de este municipio.
	•	Que es persona de la máxima solvencia moral, pública y privada, así como político-social.
	•	Que se le concede [...]”.

No hi ha cap dubte que el fet d’adreçar-se a l’Administració per a qualsevol tràmit més enllà 
de les relacions habituals (i també per a moltes d’aquestes) suposava un seriós perill per a la 
persona que portava la iniciativa. 

Encara es podria esmentar una altra consideració que incideix en la diferència en les relacions 
amb l’Administració pública respecte de l’actualitat: 

1959 (21 de juny). (nom i cognoms) demana permís per “celebrar festejos (ya tradiciona-
les) en la barriada de la Mina, de los días 16 de julio al 25 del mismo mes, para conmemo-
rar el 18 de julio, día de la exaltación del trabajo. Se le concede y ayuda con subvención de 
500 pesetas. L’any següent s’esdevé el mateix. 
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Observeu que l’Ajuntament feia la concessió de la subvenció a una persona en particular per la 
manca (i en aquells moments, per impediment) d’existència d’una organització social del barri.

Les comissions de festes

La situació política, laboral i social era prou angoixant perquè qualsevol espai d’oci signifiqués 
una alenada d’aire fresc per a la ciutadania. No és estrany, doncs, que en alguns barris i carrers 
el veïnat s’organitzés per compartir uns elements de caràcter comunitari cosa que, d’altra ban-
da, sovint també podia significar una recuperació de tradicions. Observem-ne alguns exemples:

1953 (8 juliol). Comisión de Fiestas Barriada de la Mina. “Solicitud permiso celebración 
fiestas Exaltación Trabajo. Se les concede” (entre las activitats hi ha audició de sardanes).

1953 (8 juliol). Carrer de José Royo. Igual que l’anterior, però sense programa. El mateix 
any (26 agost) demana organitzar balls per celebrar Santa Rosa, i els és denegat.

1960 (19 juliol). Comisión de Fiestas Barrio Besòs “solicita permiso para celebrar fiesta 
los días 23, 24 i 25 de julio en la calle con tocadiscos”. “Se le concede”. 

1953 (21 juliol). Comisión de Fiestas de la Barriada de la Catalana. “Permiso celebrar fies-
tas patronales”. “Se les concede”.

1960 (4 juliol). Comisión Fiestas de la Catalana. “Permiso para celebración de diversos 
festejos con motivo festividad San Jaime”. Els ho concedeixen, indicant, como en altres 
casos, que es faci “con estricta observancia de las disposiciones de orden gubernativo 
aplicable a tal efecto”.

1958 (10 juliol). Comisión de Fiestas de la Barriada de la Catalana. “Permiso celebrar fi-
estas patronales”. “Se les concede”. Hi ha un document a mà que assenyala els actes de 
la festes. Entre d’altres:

•	19 bailes (3 con discos)

•	1 velada parroquial

•	4 vermuts, 2 cafés 1 cena

•	2 ballets (uno con sardanas)

•	6 cine (2 son películas del Consulado americano).

1959. Comisión Fiestas Barriada la Catalana. “Solicitan licencia para celebración del Santo 
Patrón (San Pedro Armengol) consistentes en actos religiosos y profanos”. “Se les con-
cede”.

Sense por de ser considerats massa agosarats, es podria aventurar que aquestes accions van 
ser més tard una bona empenta per a la constitució de les associacions de veïns i que van ser 
aquestes organitzacions les que, amb el pas dels anys, se les van fer seves, i no només les van 
mantenir, sinó que es van acabar convertint en les festes majors dels barris.
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Hi ha altres exemples que són il·lustratius de les relacions amb l’Administració i del control exer-
cia sobre les iniciatives ciutadanes, en activitats simplement lúdiques:

1962 (27 desembre). Ensayo General de Arte Dramático - EGAD “solicita permiso para 
celebrar baile de fin de año en el Ateneo Adrianense”.

Resposta de l’Ajuntament: “Resolución de Alcaldia”

Vista la instancia [...] ha acordado lo siguiente:

•		No existen antecedentes de que dicha Sociedad esté debidamente autorizada e ins-
crita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Civil.

—  Para la celebración del acto indicado se requiere la autorización del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil, no existiendo tiempo material para solicitarlo y obtenerlo en el 
mismo día de la presentación de la instancia.

•		Si el Ateneo Adrianense está autorizado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil para ce-
lebrar bailes en su local social, podría organizarlo dicha entidad poniéndolo en cono-
cimiento de la Jefatura de Policía de Badalona.

•		Así lo manda y firma

“El Alcalde”

Cal esmentar que a l’Ajuntament hi havia la figura del Delegado de festejos y deportes.

La promoció per part aliena

La cultura s’ha promocionat, o almenys ens hem adaptat a la promoció per part dels esmentats, 
però no tant des de l’empresa privada no ja com a patrocinadora sinó de manera directa. Així:

1959 (31 agost). CELO demana permís per celebrar sardanes com a festa patronal. Se’ls 
concedeix.

1960 (13 setembre). L’empresa CELO demana permís per a una audició de sardanes amb 
motiu de la festa patronal. Els és concedit.
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1959 (26 gener). L’agrupación artística de los productores de la Empresa Esteban Pla, 
SA demana permís per representar una obra de teatre a l’Ateneu Adrianense (hi inclou 
programa de l’obra: Nosotros, ellas y el duende).

Resposta de l’Ajuntament: “Desestimar la solicitud de referencia por carecer dicha em-
presa de la debida licencia municipal de apertura”.

•	“Con fecha 29 enero hay un documento de la Delegación Provincial de Sindicatos de 
FET y de las JONS que indica que al grupo de empresa de Educación y Descanso se le 
considere como integrante del grupo artístico Esteban Pla.”

•	“Con fecha de 30 de enero, resolución del Ayuntamiento indicando que se accede a la 
celebración de la obra teatral.”

Recuperació de la cultura popular

La victòria feixista en la Guerra Civil i la dura postguerra que la va seguir van significar el des-
mantellament de la cultura popular catalana, que no es va refer fins bastant més tard. Les or-
ganitzacions socials van ser un dels eixos impulsors d’aquesta recuperació gradual. 

Vegem-ne alguns exemples:

1953 (10 gener). Comisión de Fiestas de San Antonio Abad (la Mina), sol·licitud per cele-
brar Tres Tombs i ball. Es concedeix.

1959 (10 gener). Comisión de Fiestas de San Antonio Abad (la Mina), sol·licitud per cele-
brar Tres Tombs. Es concedeix.

1953 (12 novembre). Agrupación Folklórica San Adrián. Sol·licitud de llicència per cele-
brar audiciones de sardanes els dissabtes durant l’estiu. “Se les concede con condicionan-
tes: limitación de calles a ocupar”. Els anys 1957, 1958 i 1959 també estan documentats en 
aquest sentit.

1959 (4 març). La Rosa Artiguense sol·licita llicència per cantar les caramelles i donatiu. 
Se’ls concedeix permís i 200 pessetes.
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Per part de la Sociedad Coral La Rosa Artiguense (possiblement estava domiciliada a 
Badalona), un industrial (tresorer de l’entitat) demana permís per fer unes caramelles 
“en diferentes lugares de esta población, por la noche del 23 de los corrientes sábado de 
Gloria, con las piezas que a continuación se detallen:

•	Cara al Sol

• Unidad

• Bello cantar del maestro Guasch”

A més dels segells de l’Ajuntament i de La Rosa Artiguense, hi ha una estampació amb 
“Saludo a Franco ¡Arriba España!”.

Altres organitzacions conformades per persones vingudes d’altres indrets de l’Estat també 
organitzaven accions col·lectives, si bé, en el cas que ens ocupa i que s’ha pogut documentar, 
l’activitat era amb connotacions religioses, la qual cosa era molt ben vista per part dels vence-
dors de la guerra. 

1953 (21 febrer). Hermandad de Nuestra Sra. de la Fuensanta. Sol·licita permís per instal-
lació de pancarta de 4 metres de llarg per anunciar Romeria a Múrcia per Setmana Santa 
i “traer de regreso imagen de la Virgen de la Fuensanta”. Se’ls concedeix.

Amb un caràcter més general

La celebració de la festa major era possiblement l’esdeveniment laic més important del mu-
nicipi. A Sant Adrià va ser l’Ateneu Adrianenc qui participava activament en l’organització de 
l’envelat de la festa major des de l’any 1953, com es desprèn del comunicat que va adreçar a 
l’Ajuntament sis anys més tard:

1959 (7 febrer). Document en el qual s’assenyala que l’Ateneu ha tingut des de l’any 1953 
l’organització de l’envelat de la festa major i demana com cada any no haver de pagar 
impostos per aquesta tasca.

1960 (10 octubre). “Ateneo Adrianense está interesado en que se le comunique la can-
tidad a satisfacer por el concepto de Usos y Consumos relacionados con la organización 
del entoldado de la Fiesta Mayor”.

1968 (2 abril). L’Ateneu Adrianense sol·licita autorització i aportació econòmica per a 
la instal·lació de l’envelat per a la festa major (recordem que abans ho feia el Frente de 
Juventudes). El pressupost és de 394.800 pessetes i en el document hi ha les condicions 
exposades pels anteriors respecte del desviament a causa de condicions atmosfèriques o 
altres causes. Al pressupost hi ha una partida per al Tribunal Tutelar de Menores de 15.750 
pessetes i Sindicato Musical y Montepío de 9.625 pessetes. Els és concedit.
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Un segon nivell en la cultura

L’Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista, que ha tingut diferent denominació i ubicació al 
llarg dels anys, ha esdevingut un eix clau per promoure la cultura sectorial (fotografia) més 
enllà de l’àmbit territorial del municipi i fins i tot de Catalunya. Així, el concurs nacional i inter-
nacional de fotografia projectava el nom del municipi més enllà.

1965 (8 juny). “Agrupación Fotográfica San Juan Bautista solicita subvención económica 
para organización XVI Salón Nacional de Fotografía, y un aumento de la misma”. L’Ajunta-
ment els concedeix 1.ooo pessetes (no s’indica quantes els en concedia amb anterioritat). 

1966. Igual, però només consta la petició. Indica “Agrupación Fotográfica San Juan Bau-
tista del Besós”.

1963 (27 maig). Agrupación Fotogràfica San Juan Bautista del Besós. Sol·licita una apor-
tació econòmica de l’Ajuntament per a la instal·lació del XIV Salón Internacional de Foto-
grafía. L’entitat està ubicada a Andrés Vidal, 7. Els concedeixen 1.000 pessetes. 

El mateix any i en expedient correlatiu hi ha la sol·licitud de 7.500 pessetes per a la cele-
bració de l’esdeveniment esmentat. Els és concedit.

El pressupost presentat per a la celebració de l’activitat és de 42.750 pessetes, 17.000 de 
les quals corresponen a segells per a trameses i sobretot timbres oficials. O sigui, que les 
dues subvencions no cobreixen les despeses de correus i timbres oficials.

12.6. Associacionisme i escola
Es tracta d’una tipologia d’associacions que no es va constituir de manera generalitzada fins 
acabada la dictadura, però de la qual hi va haver moltes iniciatives precursores, també a Sant 
Adrià.

Les iniciatives podrien ser:

•		Alfabetització tant d’infants com d’adults.

•		Creació de mútues o altres fórmules d’economia social que facilitessin l’accés a l’educació 
i formació.

•		L’interès pel model d’ensenyament.
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No hem d’oblidar que, en el moment d’iniciar-se el procés que estem tractant, l’índex d’alfa-
betització de la població de Sant Adrià era el següent31:

Índex d’alfabetització de la població de Sant Adrià

Any  % Alfabetització % Alfabetització 
masculina

% Alfabetització 
femenina

1860 10,9 19,0 3,5

1877 33,0 57,7 9,4

1887 25,1 32,4 17,1

1900 51,7 62,5 40,1

1910 57,7 65,4 48,9

1920 63,2 72,0 53,9

1930 56,0 63,9 47,8

1940 72,0 77,8 66,8

1950 77,0 79,6 74,5

 
La creació dels consells escolars i les AMPA va donar pas a la configuració d’un compromís 
més ferm de les famílies en relació amb l’educació dels fills, o més ben dit, va facilitar l’exercici 
d’aquest compromís.

A Catalunya i possiblement a Sant Adrià en l’àmbit de l’ensenyament hi trobem diverses sub-
categories: Associacions de Mares i Pares d’Alumnes, Assoc. d’Alumnes i/o estudiants i Assoc. 
d’interès per la pedagogia (escoles actives de pares, per exemple). 

31. Pere Solà i Gussinyer. Història de l’Associacionisme català contemporani. 1874-1966. Generalitat de Catalunya. 1993.
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Aquest procés s’inicia just amb l’aprovació de la Llei d’associacions del 1964 i, només per asse-
nyalar algunes dades il·lustratives, podem indicar les referències següents (sempre en l’àmbit 
de Catalunya):

La creació dels consells escolars i les AMPA 

Any Creació AMPA Creació Assoc. Alumnes

1965 2 1

1966 12 22

1967 11 20

1968 9 6

1969 14 3

1970 20 3

1976 83 4

1977 286 4

1978 355 5

1979 461 2

1980 263 6

1981 188 5

1988 131 54

1989 81 50

1990 63 23

1991 61 26

Com es pot veure, el moment de màxima creació d’AMPA es produeix entre els anys 1977 i 1981, 
coincidint amb el que s’ha anomenat Transició democràtica i, a més, cal tenir presents dues 
consideracions: amb més o menys quantitat el procés s’ha anat mantenint des de l’inici. I d’altra 
banda, en la mesura que es van creant, se n’escurça l’àmbit d’acció; és a dir, en la mesura que 
hi ha més escoles que disposen d’AMPA, resten menys escoles en les quals crear-ne. 

Hi havia entitats que tenien entre les seves activitats les d’alfabetització.

• AMPA Sagrat Cor

• AMPA CEIP Pompeu Fabra

• AMPA CEIP Catalunya

• AMPA Túrbula

• AMPA IES Manuel Vázquez Montalbán

• AMPA CEIP Mediterrània

• Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Amor de Dios (AMPA)

• Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’IES Fòrum 2004 de Sant Adrià de Besòs (AMPA IES F)

• Associació d’Alumnes i Exalumnes del Centre de Formació d’Adults Manuel Fernández (CFA)
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Les associacions d’exalumnes van ser força populars fins a les darreries dels anys seixanta. 
Formar part d’una d’aquestes entitats significava una identificació amb una determinada es-
cola (normalment privada i majoritàriament religiosa). Malgrat això, no era prou garantia per 
als controladors del Règim, que sotmetien al control polític qualsevol iniciativa ciutadana. Ho 
podem observar, en el pla local, en el requadre següent: 

Exalumnes del Colegio del Sagrado Corazón. Notificació del Govern Civil a l’alcalde (20 
setembre 1968) que indica que tenen coneixement de l’existència d’aquesta associació i 
que ordena a l’alcalde que comprovi si aquesta entitat té autorització per funcionar, i si 
no en té dona 10 dies al president per presentar-se al Govern Civil.

Cal esmentar que aquesta notificació va donar els seus fruits, atès que el desembre del mateix 
any (31 de desembre de 1968) el Govern Civil aprova els estatuts d’aquesta associació: ASEX- 
ADRIAN.

Potser les reticències del Govern Civil no eren en va, ja que aquesta associació el 25 setembre 
1972 sol·licita permís, que li és concedit per fer un recital de Raimon,32 i inclou lletra de les can-
çons que cantarà. Tot un exercici de compromís que suposava en aquells moments l’organitza-
ció d’un acte d’aquestes característiques.

32. En aquelles dates un recital del cantant Raimon comportava expressar els anhels de llibertat.
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Pel que fa a Sant Adrià, el desenvolupament d’entitats que centren la seva acció en el món 
educatiu és la que es mostra a continuació: 

Creació d'associacions

Associació Any creació

AMPA Sagrat Cor 1975

AMPA CEIP Pompeu Fabra 1979

AMPA CEIP Catalunya 1980

AMPA Túrbula 1981

AMPA IES Manuel Vázquez Montalbán 1983

AMPA CEIP Mediterrània 1997

AMPA Col·legi Amor de Déu 2002

AMPA IES Fòrum 2004 2005

Associació Alumnes i exalumnes del Centre de Formació d’Adults  
Manuel Fernández

2008

Com en altres temes, també hi ha hagut altres organitzacions que tenien entre les activitats 
que duien a terme les d’alfabetització, malgrat que la seva funció principal no fos aquesta. És a 
dir, el foment dels processos educatius i formatius de les persones ha estat present i s’ha man-
tingut de manera paral·lela a les entitats tipificades com d’ensenyament. 

Al marge, però, de les organitzacions que figuren amb aquesta tipologia al Registre municipal, 
cal tenir present que amb anterioritat s’havien constituït i desenvolupat altres organitzacions 
vinculades al món educatiu. Consta documentació en la qual es constata que l’Escola Activa de 
Pares, per exemple, organitza el març de 1974 un curset sobre sexualitat. 

També hi ha documentació relativa a la legalització, el 17 de maig de 1978, per part del Govern 
Civil, de l’associació de pares d’alumnes del col·legi nacional González Oliveros.
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12.7. Associacionisme i ocells
Els ocellaires han tingut una presència important a Sant Adrià, sobretot en la dècada dels anys 
cinquanta i seixanta.

Creació d'associacions

Associació Any creació

Societat Columbicultura de Coloms 1937

Botxes Blaus 1953

Societat Columbòfila Adrianenca 1953

Societat Columbòfila Missatgera de Sant Adrià de Besòs 1953

Societat Columbicultura de Coloms Esportius 1955

Societat Columbicultura de Coloms Esportius “Blaus del Besòs» 1960

Societat de Columbicultura de Coloms Esportius La Mina 1963

L’any 1953 i en només dos mesos de diferència es constitueixen al municipi dues associacions: 
Columbòfila Adrianenca i Columbòfila Missatgera de Sant Adrià de Besòs.

1953 (21 gener). Permís per celebrar reunió de constitució de la Sociedad Colombófila 
Mensajera. Se’ls concedeix. 

1953 (16 març). La Sociedad Colombicultura de Palomas Deportivas comunica la seva 
constitució com a entitat a l’Ajuntament. Primera junta: 10 homes, 0 dones.

Es tracta d’un tipus d’associacionisme, o més ben dit, d’un àmbit temàtic d’intervenció que ha 
anat a menys en línies generals. Hem observat anteriorment que és a partir de 1977 que s’in-
crementa el nombre d’associacions creades tant a Catalunya en general com a Sant Adrià en 
particular. Observem, doncs, que a partir d’aquestes dates no es crea cap associació vinculada 
als ocells (si ignorem les de defensa dels animals).

Pel que fa a aquest tipus d’associacions o aquestes associacions amb aquestes finalitats, cal fer 
dues observacions:

a) En algunes publicacions se’ls engloba dins una tipologia esportiva.

b) En tractar-se de coloms missatgers i haver estat aquestes aus històricament vinculades 
al servei de transmissió d’informació per part de l’Exèrcit, aquesta societat necessitava 
permís militar per poder portar a terme les seves activitats, la qual cosa es constata en 
el paper oficial que utilitzen per als seus comunicats, en el qual figura impresa una lle-
genda que diu: “Al servicio de Transmisiones del Ejército” i que s’inclou en el logotip de 
l’associació.
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Aquesta mateixa entitat, un any després (febrer 1954) de la seva constitució, sol·licita una apor-
tació econòmica a l’alcalde i, atenent a l’època que es vivia, indica: “Esta novel sociedad vería 
con gran ilusión y afecto el ser agraciada con una subvención por parte del Magnífico Ayunta-
miento que tan acertada y dignamente Vd. Preside”.

Aquesta societat era prou agosarada de cara a les seves activitats i en la confiança en els pro-
tagonistes: els coloms missatgers. Així, l’any 1955, i més endavant, sol·licita suport a l’Ajunta-
ment per a:

1955 (19 febrer). Demanen subvenció i dos trofeus per al concurs de primavera i estiu 
de “suelta de palomas”. El text de sol·licitud diu: “[...] las distancias a recorrer por estas 
simpáticas aves, muy superior a las del año pasado, ya que, entre otros, se hace un con-
curso extraordinario y muy fuerte para el dia 18 de julio D.M. fecha del Glorioso Alzamien-
to nacional (París-San Adrián, 830 quilómetros)”.

1963 (1 abril). “Solicita trofeo para Concurso suelta palomas en Lumbrales” (750 km de 
Sant Adrià en línia recta). Els és concedida una aportació de 500 pessetes. 

1963 (26 agost). Sociedad Colombófila Mensajera. Sol·licita un ajut en trofeus per a viat-
ge coloms des de Llançà i Portbou fins a Sant Adrià. Els és concedit.

D’aquesta associació hi ha referències de sol·licituds de permís per efectuar reunions i altres 
activitats fins a l’any 1961. Sempre indiquen com a seu social l’Ateneu Adrianenc i en totes les 
composicions de junta que presenten a l’Ajuntament fins a la data assenyalada no hi figura cap 
dona. Recordem, en aquest sentit, els raonaments que s’han fet en el capítol específic “Associ-
acionisme i dona”

L’altra associació que es crea, sense que tinguem constància que sigui derivada de l’anterior 
(podria ser que les pressions als coloms missatgers fessin que les persones que volien gaudir 
amb els coloms només de manera esportiva optessin per crear una altra associació; com tam-
bé pot ser que es tractés de processos paral·lels i sense vinculació entre els promotors de les 
dues associacions).

Malgrat l’existència documentada d’aquesta referència, observem que l’entitat, si bé podia no 
estar constituïda de manera jurídicament formal, sí que ja feia temps que duia a terme activi-
tats o, com a mínim, ho intentava. Heus aquí un altre document referent a la mateixa associació, 
que incideix en això: 

1953. La Sociedad Colombicultura de Palomas Deportivas sol·licita un trofeu per al con-
curs d’aquest any i recorda que l’any passat el van demanar i no l’han rebut, i que ells 
l’havien promès al guanyador, que encara no l’ha rebut. 
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Tot sembla indicar que l’activitat de l’any anterior la devien haver fet sense haver complert els 
requeriment legals. Així sembla desprendre’s d’un requeriment que els fa l’Ajuntament el 20 de 
desembre de 1952 (els reclama que formalitzin els tràmits de legalització).

D’altres, però, el mateix any ja existien i demanaven:

1953 (7 abril). La Sociedad pajaril de Badalona - San Adrián de Besós sol·licita un dona-
tiu de 400 pessetes per a un certamen a celebrar a l’Ateneu Adrianenc. Se’ls denega per 
manca de pressupost (municipal, s’entén).

Aquesta associació és un dels exponents de la vinculació entre diferents municipis fronterers: 
així, el nom ja indica dues poblacions, però, paradoxalment, la ubicació de la seu de l’entitat era 
a Santa Coloma de Gramenet. 

Les activitats, però, per a les quals sol·licitava suport econòmic es portaven a terme a Sant 
Adrià:

1965 (31 de març). La Sociedad Pajaril de San Adrián - Badalona sol·licita una subvenció 
per a una exposició d’ornitocultura a celebrar al local de l’Ateneu Adrianenc. Se’ls conce-
deix (com indica cada any el full de concessió).

1966 (28 març). La mateixa entitat sol·licita un ajut econòmic per a una mateixa activitat 
i al mateix indret. Se’ls concedeix sense indicar la quantitat atorgada. 

Una altra entitat ocellaire feia les activitats en un àmbit més concret: el barri de la Mina:

1967 (21 maig). La Sociedad de Colombicultura LA MINA demana la concessió d’un tro-
feu amb motiu de la celebració del XV concurs local d’aquesta especialitat. Els concedei-
xen 500 pessetes.
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12.8. Associacionisme i joves

Creació d'associacions

Associació Any creació

Agrupament Escolta i Guia de Sant Adrià Som i serem 1962

Grupo Unión 1976

Associació Casal Infantil la Mina 1982

Casal Infantil per l’Acció Social als Barris 1982

Joventut Obrera Cristiana 1986

Centre d’Esplai Gadgetoesplai 1987

Asociación Juvenil Barnabitas 1995

Club de Rol Dos Espadas y un Martillo 2003

Joventut i Esports 2005

Aquest sector associatiu claríssimament es desenvolupa en democràcia, i això per diferents 
raons:

• Anteriorment i encara ara en algunes entitats la joventut està integrada dins l’organització 
de caràcter generalista. Podríem esmentar-ne dos exemples: els ateneus que s’adrecen a un 
públic familiar i per tant incorporen en les seves activitats les destinades al jovent i les asso-
ciacions de veïns, que a partir de la seva constitució incorporen les vocalies de joventut. 

• La sectorització que s’ha produït a escala general ha incidit també en el sector juvenil, tot 
i que en alguns casos poden haver-se creat a partir del treball anterior en les entitats es-
mentades.
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• La creació d’altres entitats sectorials que es produeix en el mateix període pot haver inci-
dit a motivar la gent jove a crear les seves pròpies organitzacions. Cal tenir en compte el 
mimetisme entre sectors.

• Encara m’atreviria a fer una darrera consideració: les relacions establertes en l’àmbit famili-
ar van canviar molt en els darrers temps en relació a dècades anteriors, i això també hauria 
pogut afavorir la creació d’associacions. Ja s’ha esmentat que l’associacionisme només es 
pot desenvolupar en espais de llibertat.

La monopolització de les iniciatives populars

La Guerra Civil i la immediata i llarga postguerra va comportar la desfeta de les organitzacions 
socials o bé el condicionament de les que van poder mantenir l’activitat.

Un dels pilars de la imposició del règim era l’educació dogmàtica dels nens i joves en els pos-
tulats del Règim. Per això es va canalitzar l’activitat juvenil a través de la FET - JONS (Falange 
Española Tradicionalista i Juventudes Obreras Nacional Sindicalistas), coneguda com a Frente 
de Juventudes.

Observem algunes de les accions portades a terme per aquesta organització:

1945 (31 maig). Factura per reparació d’equipaments de futbol (botes i pilotes) per valor 
de 1.478 pessetes.

1945 (juliol). Rebuts i pòlisses mèdiques (per assistència igualas / conductas) d’Asisten-
cia Quirúrgica del Dr. R. Monegal Cerdà en diferents components de San Adrián (Club). 
Sis pessetes amb 50 cèntims. Hi ha els corresponents a diferents mesos.

1945 (19 juliol). Rebut “Relación de gastos ocasionados por el traslado de las centurias 
Correa Veglison y Antonio Revilla de esta Delegación a Barcelona con motivo de la Fies-
ta Onomástica del Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, y de los 
Componentes de la Banda para trasladarse a la Provincial del F. J. (Frente de Juventudes) 
con motivo de la Postulación. Por el viaje de 137 Cadetes con sus respectivos mandos de 
San Adrián a Barcelona y regresso [...]”.
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La seva incidència, però, no es limitava a activitats esportives, sinó que tenia relació amb altres 
temàtiques. Recordem el que s’ha esmentat anteriorment:

1959 (26 gener). “Agrupación artística de los productores de la Empresa ESTEBAN PLA, 
SA demana permís per representar una obra de teatre a l’Ateneu Adrianenc (inclou pro-
grama de l’obra Nosotros, ellas y el duende).

Resposta de l’Ajuntament: 

“Desestimar la solicitud de referencia por carecer dicha empresa de la debida licencia 
municipal de apertura”.

“Con fecha 29 enero hay un documento de la delegación Provincial de Sindicatos de F.E.T. 
y de las J.O.N.S. que indica que al grupo de empresa de educación y descanso se le con-
sidere como integrante del grupo artístico Esteban Pla”. 

Amb data de 30 de gener, resolució de l’Ajuntament que indica que s’accedeix a la cele-
bració de l’obra teatral.

1964 (febrer). El Frente de Juventudes sol·licita una aportació econòmica de l’Ajunta-
ment per a la celebració de la festa major a l’envelat. Diu, com altres anys: “Solicitando 
autorización para la instalación del entoldado de la Fiesta Mayor, y de la garantía de las 
pérdidas que en el aspecto económico pudieran producirse por las malas condiciones 
atmosféricas o por cualquier otra causa no imputable a la entidad organizadora, a cuyo 
fin somete a la aprobación el presupuesto de gastos a que se acomodaría la instalación 
nivelado a 147.900 pesetas”. Els és concedit amb les condiciona exposades. Cal assenya-
lar que entre les despeses hi figuren: 

•	 Sociedad de Autores Españoles   7.000 pessetes

•	 Tribunal Tutelar de Menores    4.500 pessetes

•	 Bebidas músicos      500 pessetes

De totes maneres, les entitats juvenils de Sant Adrià, tot i ser constituïdes per joves, realitzen 
una funció de suport als mateixos joves més que de foment d’activitats pròpies.

S’ha d’esmentar, així mateix,que la joventut actua també de manera decidida com a associats 
i com a capdavanters en entitats esportives, de solidaritat i cooperació, de recuperació de la 
cultura popular i en el món excursionista. És a dir, que malgrat que les entitats classificades 
dins la tipologia de juvenils puguin semblar poques, això no implica que la joventut no actuï en 
l’exercici de compromís tant amb el municipi com amb la societat.
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12.9. Associacionisme i moviment veïnal
L’associacionisme es desenvolupa de manera gradual a partir de la plasmació de les inquietuds 
d’una part de la població. D’aquesta manera, els processos no són mimètics d’un municipi a un 
altre. No és així, però, en el cas de l’associacionisme veïnal.

Aquest moviment va néixer a finals de la dècada dels seixanta, de manera paral·lela a Barcelo-
na, Madrid i Bilbao, i ràpidament es va anar estenent per la resta de ciutats i pobles de l’Estat i 
de Catalunya. Aquest fet es va produir per la confluència de quatre paràmetres comuns a tots 
els municipis i que constituïen les finalitats de les associacions de veïns:

•	 Mancances estructurals (equipaments, serveis, etc.)

•	 Anhels de llibertat democràtica

•	 Incidència dels partits polítics, que no disposaven de canals normalitzats per expressar-se

•	 Ànsies d’exercir un compromís comunitari 
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Creació d'associacions

Associació Any creació

AV Besòs - Sant Adrià 1968

AV la Catalana 1968

AV del Barri de la Mina 1970

AV de Sant Adrià Nord 1976

AV Verneda baixa - Via Trajana 1977

AV Carrillo de Sant Joan Baptista 1977

Associació Veïnal Sant Joan Baptista 1978

Mancomunitat de Propietaris Marina - Besòs 130 1989

Assoc. Propietaris Marina - Besòs Mar 1993

Associació de Veïns de Monsolís (el 1970 ja existia) 1993

Federació d’Associacions de Veïns de Sant Adrià 1998

AV Avinguda Ferrocarril 2004

Plataforma d’Entitats i Veïns de la Mina 2004

La dinàmica de creació d’aquesta mena d’entitats ha seguit la mateixa tònica que al conjunt de 
Catalunya: els anys de la transició democràtica van suposar un increment molt notable en la 
creació de noves associacions de veïns Només per il·lustrar-ho amb un exemple, l’any 1976 es 
van crear (a Catalunya) 23 entitats veïnals (seguint la tònica dels anys anteriors); l’any 1977 se’n 
van crear 160, i un any més tard, se’n van crear 240. Aquest any (el 1978) va suposar el punt cul-
minant de creació de noves associacions de veïns A partir d’aquest any el ritme de creixement 
es va moderar notablement.

A Sant Adrià es detecten dues etapes de creixement: la primera coincideix amb el procés des-
crit. I l’altra es produeix a la dècada dels noranta.
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Els motius

Ja s’ha comentat que les raons per a la creació d’una associació de veïns eren variats. Hi ha, 
però, uns elements comuns, sobretot als barris de creació induïda. Les circumstàncies expo-
sades en un paràgraf del llibre Sant Adrià de Besòs, història d’un canvi33 en referència al barri 
de Besòs poden ser il·lustratives de la situació i les motivacions que van induir la població a 
organitzar-se i lluitar pel bé comunitari:

“ [...]cap a l’any 1960 va començar la construcció d’un nou polígon d’habitatges, que amb 
el nom de barri del Besòs era la prolongació del barri barceloní del mateix nom.

Com la majoria de polígons d’habitatges creats als anys seixanta, el ritme de construcció 
dels grans blocs era molt superior al de creació dels serveis i infraestructures necessaris 
per al barri, i es va generar un dèficit d’equipaments que només amb molts anys i molt a 
poc a poc s’ha anat resolent.

El darrer capítol d’aquesta lluita veïnal va ser la revolta popular de 1991, quan el projecte 
de construcció de nous blocs d’habitatges en un solar que els veïns demanaven com a 
equipaments va provocar protestes i va acabar amb violents incidents. Avui, aquell solar 
està destinat a equipaments públics.

Una altra reivindicació històrica del barri durant els anys setanta va ser l’enderrocament de 
l’edifici del cinema Avenida, que ocupava un espai també reivindicat pels veïns. Avui aquell es-
pai és una plaça pública.”

Les dificultats

Ja s’han esmentat en un altre capítol les dificultats en què es trobaven les persones que volien 
engegar una associació per part de les “autoridades pertinentes”. El fet de necessitar l’auto-
rització prèvia del governador civil de la província limitava la iniciativa ciutadana en la seva 
voluntat de treballar de manera voluntària per millorar el municipi. 

Si les traves burocràtiques eren importants per a totes les associacions, quan es tractava de 
les de veïns encara es multiplicaven, o més ben dit, els processos s’alentien encara més amb 
motiu de les finalitats d’aquest tipus d’associacions i perquè, quan es van iniciar a Sant Adrià, 
ja en funcionaven en altres municipis i amb unes activitats que no afavorien precisament els 
postulats del Règim, malgrat el que poguessin preveure els seus estatuts.

33. Alsina, Josep Rafael, i Piulachs, Mayte. Sant Adrià de Besòs:: Ajuntament de Sant Adrià : EL PUNT.
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Fem una petita síntesi del procediment que s’havia de complir:

• Un grup de veïns decideix constituir una associació.

• Ha de demanar permís a l’alcalde per celebrar la reunió constitutiva o informativa per ini-
ciar els tràmits. Per comprovar si la gent està decidida a crear una associació.

• L’alcalde ha de permetre celebrar aquesta reunió sempre, però sota la vigilància d’un de-
legat governatiu, que acostuma a ser un policia municipal.

• Del resultat de la reunió en surt l’encàrrec d’elaborar uns estatuts (també podria ser que ja 
es disposés d’un esborrany d’estatuts).

• Aquests estatuts eren presentats al Govern Civil, que n’analitzava el contingut.

• Com que a l’acta de constitució hi havien de constar el nom i els cognoms dels socis fun-
dadors o impulsors de la iniciativa, el governador civil, a més de controlar els arxius polici-
als per si hi havia quelcom, demanava un informe a l’Ajuntament, que facilitava els estatuts 
per constatar que les finalitats s’ajustessin a necessitats del barri, l’opinió respecte de les 
persones que la conformaven i l’ajustament entre finalitats estatutàries i pressupost de 
l’associació.

Les dificultats, però, no es limitaven a endarrerir el procediment de constitució, sinó que for-
maven part de la dinàmica quotidiana del poder públic envers les organitzacions socials. Ve-
gem-ne un exemple de la mateixa AV i un altre de l’AV veïna (Besòs).

Entrebancs

Un entrebanc a l’AV de la Mina, per qüestions de calendari:

• 20 setembre 1975. Instància a l’alcalde per celebrar una conferència col·loqui sobre 
problemes d’urbanisme, el dia 4 d’octubre.

• 30 de setembre. L’Ajuntament envia una instància al governador civil perquè auto-
ritzi l’acte.

• 4 d’octubre. Comunicat de l’alcalde a l’AV en què li anuncia l’autorització de l’acte.

• 6 d’octubre. Nota del caporal de la Policia Municipal, que anuncia que l’acte previst 
no es va celebrar per no haver tingut temps d’avisar els veïns per culpa del retard en 
rebre l’autorització.

El president de l’AV Besòs, .........., sol·licita permís el dia 27 de febrer de 1975 per celebrar una 
conferència sobre “Carestía de la vida: Anatomía de la inflación mundial. Situación econòmica 
en España: salarios y precios”.
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Aquesta activitat es va portar a terme, però, atès el tema a tractar, la reunió no va transcórrer 
“sin novedad”, segons terminologia administrativa de l’època. D’aquesta manera, trobem la 
notificació en què el sergent de la Policia Municipal informa l’alcalde del resultat de la reunió: 

8 març 1975

Nota del sargento al alcalde:

“En cumplimiento a lo ordenado [...] fue nombrado Delegado Gubernativo el policía mu-
nicipal .........., el cual, mediante parte, me comunica que durante el curso de la reunión se 
personó la Policía Gubernativa de Barcelona, la cual se interesó por si la citada reunión 
estaba autorizada. Una vez terminada la reunión, las mujeres que asistieron a esta inten-
taban proyectar una manifestación en el día de hoy, pero la citada Policía Gubernativa las 
persuadió para que desistieran de ello.

Adjunto acta de la reunión antedicha, firmada por el presidente de la Comisión de Ve-
cinos del Besòs - San Adrián [...].”

El sargento

Vegem, però, la versió més sintètica que es va fer per part de l’associació de veïns de la mateixa 
reunió:

“Celebrada la conferencia coloquio sobre carestía de la vida, se ve la necesidad de una 
mayor información a los vecinos sobre los productos alimentarios.

Viendo la necesidad de exigir la pieza de pan de 7,50 ptas. ya que esto significa un ahorro 
para el vecindario.

Celebrado el acto en presencia del delegado Gubernativo Sr ..........”

Se cierra el acto ”Signa ..........

Aquest mateix fet ens permet veure una altra cosa respecte de la participació de la dona, o 
més ben: el reconeixement de l’aportació de la dona. Malgrat que les lleis són les mateixes, la 
societat ha evolucionat molt més que els poders públics (situació recurrent en la nostra història 
contemporània) i la presència de la dona en els òrgans de govern de les associacions ja és un 
fet habitual. Observem la composició de la primera junta de l’AV Sant Adrià Nord:
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26 febrer 1976 

Acta fundacional de l’AV Sant Adrià Nord, components de la junta: 5 homes, 1 dona 

En les mateixes dates també trobem a l’AV Besòs tres dones a la Junta: Maria, Encarna-
ción i Josefa.

Si bé la societat ha canviat, com s’ha dit abans el poder públic no ho ha fet gaire i, malgrat que 
el dictador ja era mort, el llenguatge que s’havia d’emprar per poder-se adreçar a la població 
del barri incorporava autoengany davant el poder. És a dir, venia a ser una cosa així: “Per acon-
seguir que jo li doni permís per a allò que vol fer, digui’m el que vol fer de manera que no sembli 
que vol fer allò que vol fer”.

Vegem-ho de manera més clara en les activitats que desenvolupava l’AV de la Mina, l’any 1976:

AV la Mina 1976

Gener (dia 29). Sol·licita permís per a una xerrada col·loqui sobre “Sanidad del barrio”. 
Aquesta xerrada la dirigirà la “presidencia de la asociación” (la qual cosa no deixa d’ama-
gar un acte reivindicatiu). Per si hi ha algun dubte respecte de l’objectiu de les xerrades 
que es van portar a terme:

• Reivindicar local para jubilados

• Problema de los trabajadores autónomos sin seguro

• Comedor de la escuela nacional

• “se acordó no pagar el alquiler de las viviendas”

Aquest mateix procediment de petició i circuit es produeix en diferents dates el 1975 i el 
1976: juventut del barrio, escuelas del barrio, necesidad de un sindicato obrero.

D’altra banda, el control de censura que s’utilitzava vorejava a vegades gairebé el ridícul. Aques-
ta mateixa AV sol·licita permís al governador civil (25 de febrer 1976) per celebrar un festival. 
En la mateixa petició s’hi havia d’incloure: la lletra de les cançons que s’hi cantarien i el text de 
les obres curtes que s’hi representarien.



102

Evolució històrica de l’Associacionisme a Sant  Adrià de Besòs

Els malentesos com a anècdota

El fet d’aplicar traves burocràtiques no era, però, una garantia d’eficàcia per part del poder pú-
blic. Vegem-ne una mostra, que es podria considerar una anècdota:

17 novembre 1974

Comunicat del sergent de la Policia Municipal a l’alcalde anunciant: “[...] que la reunión de 
la Asociación de Vecinos del Barrio Besòs, según noticias, se celebró el dia 15 a las 20 ho-
ras, no habiendo ocurrido novedad, el suscrito por error nombró Delegado Gubernativo 
para asistir a dicha reunión el dia 16 (ayer sábado)”.

La nota següent diu: “Sr, Sargento ..........: La reunión de la Sociedad de Vecinos del Barri 
del Besòs de la C/ Doctor Fleming, nº 1, según manifiesta el P. Municipal .........., esta reunión 
se celebró en el dia de ayer, dia 15, según le dijo el portero de la finca.

Hoy 16/XI/74 

El cabo”

Els serveis conjunts

De totes maneres, no tot eren enfrontaments entre les iniciatives ciutadanes i l’Administració 
pública. En alguns casos es produïa la col·laboració conjunta per oferir serveis a la població. 
Vegem la col·laboració entre l’Ajuntament i l’AV de la zona industrial Montsolís, Tot i que la in-
formació que s’ha detectat és justament referent a la finalització d’aquesta col·laboració:
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ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA ZONA INDUSTRIAL MONTSOLÍS

23 novembre 1970

Carta del president de l’AV Sr. .......... a l’alcalde, que diu, entre altres coses:

“Vigilancia nocturna. Sostenemos desde su fundación [de l’AV] un sereno D. ..........que, 
además de los emolumentos municipales correspondientes, se le da un sueldo de 5.300 
ptas. mensuales, aparte de pagas extraordinarias. Dicho vigilante además lo tenemos 
dado de alta en la Seguridad social.

[...]esta vigilancia se instituyó al fundarse la Asociación, cuando no había ninguna calle 
urbanizada, no había alumbrado público y nuestras fábricas, por la noche, estaban en un 
total abandono. Hoy las cosas han cambiado y si queremos dar nuevos vuelos a esta aso-
ciación, es del todo necesario que se desprenda del lastre que representa la tenencia de 
una vigilancia pública y que ha de ser subvencionada por nosotros.

Peón caminero. De la misma fecha provienen los servicios de un peón caminero que, a la 
vez de ser empleado municipal, la Asociación le abona unos emolumentos equivalentes a 
2.300 ptas. mensuales.

Entendemos que también los servicios de este peón han de ser suprimidos [...].”

Val a dir que en el mateix document es plantegen altres demandes.

La intervenció municipal

Ja s’ha comentat anteriorment que l’Ajuntament era requerit a donar opinió respecte de la 
necessitat o no de l’existència d’una associació en el municipi, quan un grup de persones es 
decidia a presentar una sol·licitud de creació. Amb les AV es filava molt més prim aquest proce-
diment, com també s’ha comentat abans. recordem la demanda del Govern Civil a l’Ajuntament 
i la resposta de l’alcalde sobre la creació de l’AV de Sant Adrià Nord.

30 març 1976

Notificació del governador civil a l’alcalde: “Adjunto a V. S. estatutos de la proyectada 
entidad denominada “ASOCIACIÓN DE VECINOS SANT ADRIÀ NORD”, que se pretende 
constituir en esa localidad, a fin de que con su devolución informe a este Centro sobre el 
parecer que dicha iniciativa merece a esa Alcaldia.”

Dios guarde a V. S. muchos años.

6 abril 1976
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La resposta de l’Ajuntament, tot i ser favorable a la creació de l’AV, no deixa de ser curiosa, so-
bretot des de la perspectiva actual:

“.. esta Alcaldia estima que la creación de dicha Sociedad en esta zona es conveniente y 
que quienes la promueven son gente solvente.

No obstante se considera que las finalidades de la asociación que se incluyen en el art.2º, 
deberían ceñirse exclusivamente al ámbito de las asociaciones de vecinos y no inmiscuir-
se en jurisdicciones propias del Estado, Municipio o de otros organismos, y en cuanto al 
presupuesto inicial de 10.000 ptas. se considera muy bajo para que la sociedad pueda 
hacer frente a un mínimo de atenciones, como local, mobiliario y actividades.”

Se devuelven los estatutos.

Signa l’alcalde Juan Oller

Cal esmentar que les necessitats del barri eren importants i també que les iniciatives dels 
promotors anaven bastant més enllà de les accions de l’Administració pel que fa a serveis a la 
ciutadania. Així, la proposta d’estatuts indicava, a l’article 2n. i com a primer punt de les finali-
tats: “Fomentar la creación de guarderías, centros de formación profesional, readaptación de 
minusválidos...”.

També s’ha d’esmentar que era preceptiu indicar el pressupost de l’associació per al primer any.

D’altra banda, el control del Govern Civil sobre l’Ajuntament (almenys per a aquests temes) era 
evident. Així es desprèn del procés de constitució de l’AV del Barri del Besòs:

22 desembre 1972

Notificació del governador civil a l’alcalde: “Adjunto a V. S. estatutos de la proyectada 
entidad denominada “ASOCIACIÓN DE VECINOS Besós – San Adrián”, que se pretende 
constituir en esa localidad, a fin de que con su devolución informe a este Centro sobre el 
parecer que dicha iniciativa merece a esa Alcaldía.”

Dios guarde a V. S. muchos años

Com que sembla que l’Ajuntament “feia el ronso”, el dia 16 de març de l’any següent el gover-
nador civil va reclamar, mitjançant una notificació, la resposta a la petició anterior.
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Aquesta resposta arribava dotze dies després (28 de març de 1973) en els termes següents: 

“... El suscrito es del parecer que la constitución y fines de dicha Asociación, tal como se 
refleja en los estatutos presentados, será beneficiosa para los vecinos de dicha barriada.”

Signa l’alcalde accidental Valentín Colominas

Tot i així no és fins al 5 de juny que el governador civil comunica a l’Ajuntament la seva confor-
mitat a la creació de l’associació i indica que té un pressupost de 13.000 pessetes anuals.

També en aquest cas, i possiblement de resultes d’extrapolar continguts estatutaris entre pro-
motors d’associacions, entre les finalitats estatutàries de l’AV del Barri del Besòs destaquen: 
“...fomento, promoción y creación de escuelas y demás centros profesionales y de formación”.

No és només que els objectius de l’AV fossin agosarats -que ho eren- sinó que l’Ajuntament 
no considera, o almenys no manifesta que aquestes accions no es corresponguin a la funció 
d’una associació de veïns. Recordem que aquesta consideració també es va fer en el moment 
de constituir-se (l’any 1976) l’AV Sant Adrià Nord. 

Pel que fa a la composició de la primera junta gestora (AV Besòs), no hi consten noms però 
les signatures permeten esbrinar que de sis persones tres eren dones (recordem-ho: any 1972).

Aquesta AV durant l’any 1975 va estar molt activa. Així, a més de canviar de local, va sol·licitar 
multiplicitat de permisos per fer activitats, entre les quals destaquen: conferència sobre sexu-
alitat a la Guarderia Cascabel (novembre 1975).

A començaments de desembre d’aquell any (recordem que el dictador ja havia mort) se sol-
licita permís per dur a terme un festival infantil en una plaça i no els és concedit: “Por tratarse 
de un acto cuya naturaleza no exige la celebración del mismo en la vía pública...”.

Hem vist abans que es va organitzar una conferència sobre sexualitat, cosa absolutament 
transgressora per a la mentalitat retrògrada dels que ostentaven el poder en aquella època. 
Ara bé, les activitats per a formació i informació a la població, i sobretot a la població jove, no 
s’aturaven. Així, el 2 de gener de 1976 se sol·licita permís per portar a terme tres conferències 
sobre sexualitat:

• dia 14: “Anatomía y fisiología de la mujer”

• dia 21: “Diversos medios anticonceptivos”

• dia 28: “Precocidad en los embarazos”
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De tota manera, i com a exponent que les AV eren generalistes i determinades pel territori, mal-
grat les activitats adreçades als joves no s’oblidaven d’altres col·lectius: 14 abril 1976 Maria C. C. 
vicepresidenta de l’AV demana permís per fer una conferència sobre “Intereses del Jubilado”.

• Maig:  “Las amas de casa y la cesta de la compra” 

• Maig:  “Normativa legal de los conflictos colectivos”

  “Las elecciones sindicales”

  “El futuro del sindicato obrero”

Com es pot observar, i aquest és un bon exemple del que passava generalment a Catalunya, les 
AV havien d’assumir -i de fet assumien- tasques que en una situació normalitzada corresponen 
a altres agents socials (sindicats i partits polítics), però en aquells temps estaven prohibits i 
s’aprofitava l’escletxa legal que permetia la Llei d’associacions per desenvolupar les activitats 
inherents a la seva funció a través de les AV.

A mesura que es feia evident que el procés vers la democràcia estava instal·lat en la conscièn-
cia col·lectiva, les demandes vers l’Administració local es convertien en més exigents: així ho 
sembla testificar la contundència de l’escrit que l’AV del Barri Besòs va adreçar a l’alcalde, en el 
qual, entre d’altres coses, després d’assenyalar les mancances del barri diu: 

Abril 1977

“Durante estos años Ud. poco interés ha tomado por el barrio y el hecho de que nos di-
rijamos a Ud. no es confiando en que solucione algo, sino porque creemos que este país, 
Cataluña, va a cambiar, de hecho ya está cambiando y por lo tanto el Ayuntamiento como 
organismo representativo, o no, de nuestro pueblo, tiene la obligación de solucionar nu-
estros más elementales problemas.

Por ello, exigimos:

•		Conocer el presupuesto para este año del Ayuntamiento y su distribución...

•		Queremos una pronta solución a estos problemas, queremos justicia, porque la te-
nemos y estamos cansados de esperar, por lo tanto, a partir de hoy, de Ud. depende 
nuestra actuación. Queremos soluciones, hoy.”

12 abril 1977

L’alcalde (no consta nom) remet resposta indicant fil per randa la situació de cadascun 
dels punts plantejats, fins i tot la possibilitat de poder revisar els pressupostos i presen-
tar-hi al·legacions en el moment en què es trobi en tràmit d’exposició pública.
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Sembla però que la reivindicació des del barri acabava donant fruits. Així, el 30 de juny de 1978 
se celebra una assemblea general a la qual assisteixen unes 100 persones, un dels punts de l’or-
dre del dia de la qual és sobre la situació del local. La informació rebuda va ser: “Para el local de 
Vecinos hay aprobado por el Ayuntamiento un presupuesto de 4.500.000 pesetas y se prevé 
que para primeros de mayo se empieze la construcción del mismo...”. 

D’altra banda, i aquest és un tema que sobre l’associacionisme veïnal globalment no s’ha estu-
diat prou, la promoció de la llengua i de la cultura catalanes va ser una tasca que van desen-
volupar les AV en barris amb percentatges molt elevats d’immigració procedent de la resta de 
l’Estat. En la mateixa acta en què es parlava del local també s’informava de: 

“... Que se empezará a enseñar a bailar sardanas a los niños y que a partir del 1º de abril se 
daran clases de catalán para mayores de 7 años dos veces por semana”.

Associació de veïns de la catalana

La primera associació de veïns que es va crear a Sant Adrià va ser a la Catalana. quan el 15 de 
novembre de 1967 sol·licitava permís a l’Ajuntament per poder-se reunir un grups de 18 veïns 
(propietaris) per iniciar el procés de creació d’una AV.

El 12 desembre del mateix any els és concedit el permís sempre però, que “presentin instància 
per duplicat on s’indiqui l’ordre del dia”. 

El dia 28 de gener de l’any següent 20 persones (20 homes) demanen permís per celebrar 
l’assemblea constituent. Aquesta se celebra el 25 de febrer de 1968 i s’hi aproven els estatuts i 
s’elegeix la primera junta (7 homes 0 dones).

El 22 de març l’Ajuntament comunica al governador civil que “considera beneficiosa per a la 
comunitat la creació de l’AV”.

Finalment, el 5 d’abril el governador civil legalitza l’AV i la inscriu en el registre corresponent.

Com era preceptiu en aquella època, els estatuts no podien dir clarament quines eren les fi-
nalitats de l’AV i s’hi havien d’afegir alguns conceptes per convèncer de la bona voluntat dels 
promotors:

art. 4º: “La asociación cuidará de obtener todos aquellos servicios ... tendiendo a elevarla 
[la barriada] en sus aspectos higiénico, urbano, moral y patriótico.
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De tota manera, el foment del patriotisme no seria l’única consideració a fer en el redactat dels 
estatuts d’aquesta AV. Vegem-ne algunes qüestions:

art. 7è: indica la quota de pertinença que es pagarà: socis personals: 10 pessetes mensu-
als mínim; comerciants i industrials: 25 pessetes mensuals mínim.

art. 21: “La Junta de Gobierno estará formada por la Presidencia y un número de Vocales 
igual al de grupos de 50 viviendas que existen. Dichos vocales tendrán la denominación 
de vocales segundos.”

art. 34: Indica el pressupost anual: 50.000 pessetes per al primer any.

art. 35: Dissolució. Es lliurarà el romanent a l’Hospital Asilo de San Juan de Dios.

Ben aviat però, va iniciar les seves demandes per al barri. Així el 24 d’agost de 1968 sol·licita 
que ”es construeixi una font pública al barri”, que l’Ajuntament aprova el 30 de setembre.

Sembla que el barri de la Catalana estava afectat com a zona verda pel Pla comarcal, atès que 
al cap d’un temps d’activitats de l’Associació el president va presentar la dimissió:

1 març 1976

Comunicat de (nom propi) dimitint de la presidència per dues motivacions:

•		1a Malaltia

•		2a Assoliment objectiu inicial: “descalificación de la Catalana como zona verde”.

La situació del barri i les afectacions eren però molt anteriors. Així:

La primera reglamentació es troba en el Proyecto de ensanche de San Adrián de Besós lado 
derecho del río, de març de 192234. El Pla Maymó –arquitecte municipal- va suposar la primera 
reglamentació del barri, que, més endavant, es va veure afectat pel Pla comarcal de 1953 i pos-
teriorment pel Pla metropolità de 1976.

Un pas més enllà en la incidència en el territori 

Amb independència dels permisos per a les activitats de caràcter administratiu que calia fer 
(assemblees, per exemple) s’havia de demanar permís per a qualsevol activitat que agrupés 
població. Això, que no deixa de ser un control i fre a les iniciatives ciutadanes, ha permès però 
i sense que serveixi de justificació, disposar de referències respecte les activitats que es porta-
ven a terme. Malauradament, la creació, manteniment i actualització d’arxius documentals no 
ha estat una característica de les AV.

34.  “Síntesis histórica de los planes de urbanización del barrio de la Catalana como barrio del termino municipal de San 
Adrián de Besós”. 29 juny 1977.
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Com s’esmentava, la sol·licitud de permisos ens permet visibilitzar quines eren les inquietuds 
dels promotors de l’AV. Vegem, com exemple, dues de les activitats programades:

18 juny 1969

Sol·licitud per celebrar una conferència (a l’Ateneu Adrianenc) sobre “El ayuntamiento y 
los ciudadanos” a càrrec d’Eduardo Tarragona Corbella.

Maig 1970

Sol·licitud de permís de celebració d’una conferència sobre: “Los problemas de la barria-
da de la Catalana” a càrrec de Eduardo Tarragona Corbella35.

35

Com es pot veure tenien molt clara la problemàtica a la qual havien de fer front.

De tota manera, el poder púbic sempre ha de vetllar pel bon funcionament de les organitzaci-
ons del territori i, d’aquesta manera, i ves a saber per quina raó, l’alcalde els va haver de recor-
dar quines eren les obligacions d’una AV: 

23 gener 1970

Comunicat de l’alcalde al president de l’AV indicant els requisits que preveu la Llei de 
1964, i que s’han de comunicar a l’Ajuntament:

•		Cambio de domicilio cuando este se produzca;

•		Nombramiento de juntas en el plazo de 5 días a partir de la designación;

•		Asambleas generales con 72 horas como mínimo a la fecha prevista para su celebración.

•		Presupuestos anuales de ingresos y gastos dentro de los 5 días de su aprobación.

•		Estado de cuentas en el mes de enero de cada año.

•		Donaciones que reciban de cualquier persona o entidad privada.

Problemes externs i conflictes interns

A vegades una associació ha de superar divergències internes, atès que no sempre es pot evitar 
el conflicte per la raó que una associació és una agrupació de persones amb criteris personals 
propis i davant un mateix fet, es pot actuar de manera diferent. De totes maneres, el fet també 
de ser una agrupació de persones comporta que hi hagi capacitat per resoldre el conflicte.

Una cosa semblant a això devia passar a l’AV de la Catalana perquè hi ha documentació que indica 
que, com a mínim, es van produir divergències entre algunes persones que n’estaven al capda-
vant, divergències que van anar més enllà del debat intern, com es pot apreciar tot seguit.

35.  Eduard Tarragona Corbella va ser un personatge singular que es va presentar a les dubtoses “Elecciones en Cortes por 
el Tercio Familiar”. Suposava en aquella època una veu contrària al règim dins el marc legal.
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La dimissió que s’ha vist anteriorment i motivada per “haver assolit els objectius de l’AV” (1 
de març de 1976) sembla però que era conseqüència també d’un sistema relacional entre les 
persones que formaven part de l’entitat, sensiblement millorable. Així, pel juny del mateix any 
(1976) un comunicat del governador civil a l’alcalde indica que el darrer president ha sol·licitat 
la dissolució de l’AV de la Catalana per “ser ell l’únic soci que queda i no poder celebrar l’assem-
blea extraordinària preceptiva per a la dissolució, amb l’argument que la resta de socis porten 
set mesos sense pagar la quota”.

Això fa pressuposar que les relacions no eren les millors i, en aquest cas, l’Ajuntament va haver 
de fer una funció de mediació. Vegem la cronologia dels fets:

1976

Març (dia 1): Presentació de la dimissió del president al·legant com a causes l’assoliment 
dels objectius i malaltia. 

Juny: Comunicat dels governador civil a l’alcalde indicant que s’ha sol·licitat dissolució de 
l’associació (per part del president dimissionari).

Agost (dia 24): Requeriment notarial a l’antic president perquè retorni la documentació 
de l’entitat. 

Agost: Resposta de l’antic president indicant que el dia 1 de setembre farà lliurament de 
la documentació a l’Ajuntament.

Setembre (dia 1): Nota de la Secretaria municipal on s’indica que el president dimissio-
nari ha lliurat la documentació: “saco plástico con actas notariales, carpetas con docu-
mentación, recibos, etc.”

Octubre (dia 19): Nota de l’Ajuntament conforme es lliura als actuals representants de 
l’AV la documentació pertinent dipositada per l’expresident.

De totes maneres, superades les friccions internes, l’activitat de l’AV va continuar endavant. 
Així ens trobem que el mes de febrer de 1977 (dia 5) es lliura a l’Ajuntament una acta de l’as-
semblea (recordem que era preceptiu fer-ho) en la qual s’indica el suport de l’associació de 
veïns al Congrés de Cultura Catalana.
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La mateixa acta va acompanyada d’una carta a l’alcalde en la qual es manifesta una queixa 
però on s’utilitza un llenguatge disculpatori vers la persona i càrrec a qui s’adreça la queixa. 
Observem-ne alguns paràgrafs, que són il·lustratius de la utilització d’un llenguatge que, avui 
dia, podem considerar com a desfasat: 

“... Funciones que me fueron encomendadas ... para que todo ello tenga la efectividad 
que merece, no sin ampararme, sin embargo, en el buen espíritu de justicia que le viene 
caracterizando.”

“... Las injusticias cometidas con la misma [la barriada] en el transcurso del tiempo nada 
tienen que ver con la coherencia de la vara de su mando.”

“... Por lo que me atrevo, una vez más, suplicarle, en la medida factible, el apoyo a este 
pueblo humilde pero honrado que colmado de paciencia, supo soportar excesivas frus-
traciones.”

Altres AV del municipi

Com s’ha dit anteriorment, la dècada dels anys 1970 és quan es van crear més associacions de 
veïns, sobretot a partir de l’any 1976. A Sant Adrià també es va donar aquesta procés. Recor-
dem-ne alguns exemples:

Març 1976 (dia 30): Notificació del Govern Civil a l’alcalde adjuntant “estatutos de la proyec-
tada entidad denominada “ASOCIACIÓN DE VECINOS SANT ADRIÀ NORD” que se pretende 
constituir en esa localidad, a fin de que con su devolución informe a este Centro sobre el pare-
cer que dicha iniciativa merece a esa Alcaldía.

Dios guarde a V. S. muchos años”.

Abril 1976 (dia 6): L’Alcaldia comunica al governador civil la seva opinió que va més enllà de la 
utilitat o no de l’organització: 

 “... Esta Alcaldia estima que la creación de dicha Sociedad en esta zona es conveniente y 
que quienes la promueven son gente solvente.

No obstante se considera que las finalidades de la asociación que se incluyen en el art.2º 
deberían ceñirse exclusivamente al ámbito de las asociaciones de vecinos y no immiscuir-
se en jurisdicciones propias del Estado, municipio o otros organismos, y en cuanto al pre-
supuesto inicial de 10.000 ptas. se considera muy bajo para que la sociedad pueda hacer 
frente a un mínimo de atenciones, como local, mobiliario y actividades.

Se devuelven los estatutos.”

El 7 d’abril se sol·licita a l’alcalde autorització preceptiva per poder celebrar una assemblea 
informativa.
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El 12 d’abril l’alcalde adreça aquesta sol·licitud al governador civil.

El 27 d’abril el Govern Civil envia nota a l’alcalde indicant que la sol·licitud de l’AV per fer una 
reunió els és concedida.

Com es pot veure, els tràmits per iniciar les activitats en una associació no eren gens fàcils.

Abril 1976 (dia 4): La Asociación Cultural y Recreativa Grupo Juventud realitza una assem-
blea (amb delegat governatiu) per constituir l’AV de Sant Joan Baptista. La reunió se celebra 
al carrer d’Andreu Vidal, 7 (seu de l’Ateneu Adrianenc). D’aquesta associació hi ha constància 
que el 3 de novembre de 1978 es lliura al president de l’AV un plec de signatures (més de 200) 
respecte diferents anomalies urbanístiques i de circulació al barri. També les fan arribar a l’Ajun-
tament. Cal esmentar que, en aquest barri, es va constituir l’any 1977 l’AV Carrillo de Sant Joan 
Baptista, que estaba ubicada en un domicili particular del carrer Lleida.

El dia 22 es fa una reunió per crear l’Assoc. Comerciants i Veïns de la Avda. del Caudillo y 
Plaza Calvo Sotelo.

Maig 1976 (dia 28): El Govern Civil de la província lliura a l’Ajuntament els estatuts de l’Aso-
ciación de Comerciantes y Vecinos de la Avenida del Caudillo y Plaza de Calvo Sotelo, con el 
“ruego de que, con su devolución, informe a este Gobierno Civil sobre el parecer que dicha ini-
ciativa merece de esta Alcaldía” (recordem que encara no hi havia Constitució).

Cal esmentar que es detecta en els estatuts un error de datació que és esmenat de manera poc 
escrupolosa: just a continuació del nom diu: “San Adrián del Besós, 22 abril 1976, digo 28 de 
mayo 1976, digo 19 julio 1976.” A continuació hi ha tot l’articulat dels estatuts.

12.10. Associacionisme i immigració i cooperació
La solidaritat ha estat sempre vinculada d’una manera o altra a l’associacionisme. La mateixa 
filosofia en què se sustenta aquest “aconseguir de manera col·lectiva allò que no puc assolir 
de manera individual” ja esdevé sinònim de treball convivencial i per tant imbuït de solidaritat.

Ara bé, una cosa és la solidaritat entre membres d’un col·lectiu o entre persones amb mancan-
ces concretes, i una altra cosa és l’exercici de solidaritat envers persones que viuen allunyades 
del nostre entorn immediat. És en aquest segon cas que la solidaritat s’expressa en el seu mà-
xim exponent.

Tant a Catalunya en general com a Sant Adrià de manera particular, en els darrers anys s’ha 
produït l’arribada de població d’origen estranger. Això ha comportat la creació d’associacions 
vinculades a col·lectius concrets d’origen comú. I en els registres d’associacions s’han agrupat 
conjuntament amb les associacions de solidaritat.

De tota manera, i com es reflecteix en la gràfica següent, el procés de creació d’associacions 
vinculades a un mateix origen ha estat força posterior a la creació d’associacions de solidaritat 
amb països, pobles i col·lectius externs al nostre entorn immediat.
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Aquest procés s’inicia a finals de la dècada de 1980 i continua encara avui, en les dues vessants.

Solidaritat i cooperació Internacional

Creació d'associacions

Associació Any creació

Cultura, Solidaritat i Pau – Comunitat de Sant Egidi (CSP) 1989

Grup de Solidaritat “És l’Hora” 1993

Assoc. Adrianenca per a l’Agermanament i Solidaritat amb el Poble  
de Sant Ramon – Xo (XONTAL)

2000

Grup de Solidaritat Guaraní 2000

Plataforma per l’Abolició del Deute Extern 2000

Assoc. Solidaritat amb Kantora – Garawol – Gàmbia 2003

Asociación de Sudamericanos del Besòs 2004

YALAH – Solidaris amb el Poble Sahrauí 2005

Assoc. Cultural CAT – ARIF 2006

Aldees Infantils SOS Catalunya 2007

Ro – Adrià 2008

Centre Euro-Argentí de Catalunya 2008

As. Catalana de Segundas Generaciones de l 2010
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Clarament es deu a un canvi en la mentalitat de la població. Si això s’ha produït en altres tipo-
logies (joves, gent gran...), en solidaritat i cooperació internacional s’han creat a partir de l’any 
2000, si exceptuem Cultura, Solidaritat i Pau – Comunitat de Sant Egidi que es va crear l’any 
1989 i És l’Hora que ho va fer quatre anys més tard (1993).

I aquí s’han de distingir tres categories:

a)  Aquelles associacions que realitzen una tasca solidària vers altres col·lectius més desafa-
vorits o molt més desafavorits residents en altres indrets.

b)  Aquelles entitats i/o iniciatives que pretenen incidir en les polítiques que condicionen la 
vida tipus i/o en la defensa de col·lectius específics de caràcter general: Plataforma per 
l’Abolició del Deute Extern, Aldees Infantils SOS.

c)  Aquelles entitats constituïdes per persones procedents d’una mateixa zona territorial o 
d’un mateixa cultura i residents entre nosaltres.

I amb i des d’aquestes organitzacions es pot actuar de diferents maneres que no són excloents 
unes d’altres: des de l’agermanament (tu i jo ens coneixem i comencem a col·laborar puntual-
ment) al suport (nosaltres donem suport a la vostra acció), la solidaritat (en general i/o amb 
comunitats concretes, es dóna una funció similar al suport) i l’autosuport dels que compartei-
xen una cultura o uns orígens similars.

De ben segur que algunes de les entitats que s’han classificat en aquesta categoria podrien 
estar incloses perfectament en suport social però la seva diferenciació ve donada per la dife-
rència cultural i el fet de fer-se entre diferents països al marge dels governs. Per això reben 
popularment el nom d’ONG, que, pel que fa al model organitzatiu s’hi podrien incloure totes les 
associacions sense ànim de lucre, però el fet de traspassar fronteres els confereix una categoria 
diferenciada.

A més, si es vol consultar, val la pena utilitzar una tipologia que pugui ser comparable i en 
aquest sentit, aquesta és la classificació que figura en el Registre Municipal d’Associacions de 
Sant Adrià de Besòs.
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12.11. Associacionisme i suport social
Quan es va elaborar la Guia d’associacions de Sant Adrià36 es van incloure dins d’aquesta cate-
goria aquelles associacions conformades per persones que amb la seva acció donen suport a 
d’altres persones en situacions més difícils. De fet, també es poden incloure com organitzaci-
ons solidàries.

Aquestes entitats han existit des del moment que les lleis han permès la seva constitució i pos-
siblement i com en d’altres temàtiques, des de molt abans.

La documentació recollida permet veure que a començaments del segle passat ja es van crear 
agrupacions de suport social en forma de mútues i que a partir de 1960 se’n van tornar a crear. 
De tota manera, és a partir de finals de segle passat i sobretot d’inicis del segle actual quan 
s’incrementa el nombre d’aquestes associacions, com es pot veure en la gràfica següent:

36. Guia d’associacions de Sant Adrià. Editada per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,2003.
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Creació d'associacions

Associació Any creació

Centre Mutual Gloriós Sant Isidre 1917

Centre Mutual de Socors mutus sota l’Advocació de 1919

Federació de Joves Cristians de Catalunya 1933

Associació pro-Disminuïts Psíquics de Sant Adrià 1969

Fundació Ginesta 1988

Associació Protectora de Discapacitats de Sant Adrià 1993

Assoc. de Familiars de Malalts Mentals del Barcelonès 1997

Creu Roja Assemblea Badalona – Santa Coloma i Sant Adrià 1997

Disminuïts Físics de Sant Adrià (DISFISA) 1999

Assoc. de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Adrià 2004

Associació UNESCO de Sant Adrià 2004

APRENEM 2006

Assoc. de Alternativas, Motivación y Acompañamiento 2008

Assoc. de Voluntaris de Sant Adrià de Besòs 2010

As. Integral para el Desarrollo Humano 2011

Assoc. d’Aturats de Sant Adrià de Besòs 2012

També en aquesta tipologia associativa s’han produït modificacions tant pel que fa al concepte 
com al sentiment que impulsa els seus protagonistes a actuar.

Així, trobem organitzacions d’autosuport com ara les mútues (tot i que també es podrien in-
cloure com a organitzacions d’economia social) -que garanteixen serveis al conjunt a partir de 
petites aportacions individuals-, o les associacions de voluntaris -grups de persones, general-
ment joves, que donen suport a les accions de caràcter comunitari sense cap contraprestació 
material) que constitueixen un dels màxims exponents de l’exercici de compromís amb la ciutat 
i la societat.

El primer concepte és bàsic per poder disposar de serveis als quals de manera independent no 
es podria aspirar. No deixa de ser l’element fonamental sobre el que se sosté l’associacionisme. 
El segon concepte, en canvi, és molt més recent, no com a funció individual sinó com a institu-
cionalització de voluntats.

Per tant, les funcions són diferenciades: en el primer cas la funció social comporta implícita-
ment l’optimització de recursos, en el segon cas es tracta de l’exercici del dret a intervenir en 
allò públic.
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Observem també que hi ha entitats destinades a assistir persones amb discapacitats físiques 
i/o psíquiques. Aquesta funció però, també formava part dels objectius d’altres associacions, 
com s’ha vist anteriorment en parlar del moviment veïnal que, amb una terminologia poc ac-
ceptada actualment, s’adreçava a aquests col·lectius.

12.12. Associacionisme i salut
Amb una frontera molt difusa respecte de l’apartat anterior, pel que fa a tipologia associativa 
es detecta la creació d’associacions vinculades a processos de salut i que es constitueixen a 
partir dels anys 1980.

En alguns casos es tracta de “delegacions” locals d’estructures de caràcter superior. Aquest 
procés comporta una major representació davant l’Administració pública i davant l’opinió pú-
blica per donar ressò a la seva situació i per conscienciar la població en general respecte dels 
drets de les persones que conformen aquests col·lectius. D’altra banda, esdevindria difícil de 
garantir tant la prestació de serveis com la programació d’activitats. Cal esmentar en aquest 
sentit que, en la majoria de casos, malgrat l’existència de polítiques públiques de suport, la 
prestació de serveis vers el col·lectiu l’estan garantint les mateixes associacions d’afectats.

Aquestes associacions i les descrites en l’apartat anterior es poden considerar un clar exponent 
d’ajuda mútua entre les persones afectades i les persones solidàries del seu entorn.
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Creació d'associacions

Associació Any creació

Associació de Malalts del Ronyó (ALCER) 1980

Alcohòlics Anònims 1988

As. de Familiares de Alzheimer del Barcelonès 1998

Assoc. Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia 1999

Fundació privada ECOM 2007

Asociación Nerea 2009

Associació Plataforma Autonomia Personal 2011

Com en el cas anterior la constitució d’aquestes associacions és relativament recent, en com-
paració amb altres tipologies associatives.

12.13.  Associacionisme i medi ambient  
i defensa dels animals

Els canvis que s’esmentaven abans respecte dels compromisos assumits per la societat en 
nous àmbits d’intervenció també es poden argumentar en aquesta tipologia, sobretot pel que 
fa a la defensa dels animals.

Possiblement la diferència fonamental entre les associacions agrupades en aquesta tipologia i 
la resta d’associacions del municipi sigui que els seus beneficiaris no solament no són socis sinó 
que no són persones. Els beneficiaris d’aquestes organitzacions són l’entorn per aconseguir de 
fer més agradable i saludable la vida de les persones i els animals (domèstics i no domèstics) 
que amb la seva acció quotidiana garanteixen la millora (o com a mínim la no degradació) de 
la vida de les persones. 
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Creació d'associacions

Associació Any creació

Assoc. per a l’Estudi de l’Ecologia i el Medi Ambient 1994

Assoc. Segona Oportunitat Animal Óscar Montoro 1997

Associació per la Defensa de l’Animal (ADEFAN) 2000

Plataforma Ciutadana per la Recuperació del Tram Final del Riu Besòs 2000

De Galgos 2008

Veu Animal 2008

Igual que a la resta de Catalunya, aquestes organitzacions han tingut un desenvolupament 
tardà i no ha estat fins a les darreries del segle passat que s’han generalitzat als diferents mu-
nicipis, incloent-hi Sant Adrià. 

Com en altres aspectes tractats anteriorment, la funció de salvaguarda ecològica ja es portava 
a terme abans des d’altres organitzacions. Les entitats excursionistes, per exemple, feien paral-
lelament a l’activitat esportiva una funció d’escola de natura.
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12.14.  Associacionisme i organitzacions  
de segon grau

S’ha esmentat anteriorment i s’ha demostrat al llarg d’aquestes pàgines que una de les ca-
racterístiques de l’associacionisme català, i òbviament de Sant Adrià, és la sectorització. Això 
comporta que s’arribi a incidir en molts aspectes i que difícilment restin col·lectius sense repre-
sentació associativa; si bé aquest fet es pot considerar com un element positiu en la dinàmica 
comunitària, si no va acompanyat d’una articulació entre diferents sectors o com a mínim d’un 
treball conjunt aquesta dinàmica comunitària s’esdevé amb serioses mancances.

Les organitzacions de segon grau són l’agrupació d’altres entitats existents. És a dir, són com 
una associació que agrupa, però, persones jurídiques. Es tracta d’una dinàmica poc consolida-
da i, per tant, encara hi ha sectors que no disposen d’una estructuració en aquestes organit-
zacions. Cal tenir present que la constitució d’una organització de segon grau ha de servir per 
enfortir les organitzacions de base i no només per incrementar la presència en la societat.

Aquestes organitzacions poden ser de diferents tipus i tenir diferents noms. Així, hi podem 
trobar federacions, agrupacions d’associacions d’un mateix sector o àmbit temàtic, per exem-
ple, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes. Hi ha també altres federacions la pertinença 
a les quals no la determina la voluntat de les entitats que la conformen, sinó que s’hi ha de 
pertànyer per poder desenvolupar la tasca quotidiana: les federacions esportives. Com que 
no depenen de la voluntat de les persones que la conformen, ni són específiques del municipi, 
només indicarem que totes les modalitats esportives de competició disposen de la federació 
supramunicipal pertinent. 

Igual que una associació, una entitat de segon grau pot estar constituïda jurídicament i dispo-
sar d’objectius a llarg termini, o bé pot ser creada per a una reivindicació concreta que, en el 
supòsit que s’assoleixi, deixaria de tenir sentit a menys que canviés els objectius fundacionals.

Entre les primeres ja s’ha esmentat la federació veïnal (1998) i hi podríem incloure també la 
Plataforma d’Entitats de la Mina (2004), una agrupació de diferents entitats que té l’objectiu 
de millorar la dinàmica comunitària. Entre les segones, cal esmentar la Plataforma Ciutadana 
per a la Recuperació del Tram Final del Riu Besòs (1999) i la Plataforma per a la Salvaguarda 
de les Tres Xemeneies (2007).
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13. Annex

Llista d’entitats esportives que figuren al Registre de la Generalitat

Al Registre de la Generalitat de Catalunya hi ha diferències substancials i la relació que hi cons-
ta és la següent:37

•	AD NAVS

•	AT SAN ADRIÁN38

•	ASSOC. CULTURAL ESPORTIVA POLADRIÀ

•	ASSOC. ESPORTIVA FÒRUM LA MINA

•	ASSOC. ESPORTIVA I CULTURAL TELEFÒNICA DE BARCELONA 

•	ASSOC. ESPORTIVA PETIT PARIS 

•	ATHLETIC LEVANTE 

•	CD ANTUNEZ

•	CD ESPAÑA

•	CD FUERTEBESÒS

•	CD MEDITERRÁNEO

•	CD MONTJUÏCH

•	CD SPORTING DYNAMO SAN ADRIÁN

•	CF FLEMING

•	CF PEÑA MINENSE

•	CENTRE EXCURSIONISTA SANT ADRIÀ

•	CLUB BALONCESTO SAN GABRIEL

•	CLUB BÀSQUET FEMENÍ SANT ADRIÀ ADEDI-104

•	CLUB BÀSQUET SANT ADRIÀ

•	CLUB BUENAVISTA 4X4

•	CLUB CICLISTA BADABICI

•	CLUB CICLISTA BESÒS

•	CLUB COLUMBÒFIL MISSATGERS SANT ADRIÀ

•	CLUB D’ATLETISME MONTURIOL

•	CLUB D’ESCACS SANT ADRIÀ

•	CLUB DE BÀSQUET LA MINA

•	CLUB BILLAR SANT ADRIÀ

•	CLUB DE BOXA SANT ADRIÀ

•	CLUB DE FUTBOL FEMENINO LA MINA

37. Entitats esportives que consten en el Registre de la Secretaria General de l’Esport. Actualitzat el novembre del 2011.
38. S’ha respectat el nom que consta en el Registre.
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•	CLUB DE FUTBOL OLÍMPIC DE SANT ADRIÀ

•	CLUB DE FUTBOL TRAMUNTANA - LA MINA

•	CLUB DE FUTBOL VETERANS SANT ADRIÀ

•	CLUB DE GIMNÀSTICA LA MINA GERVASIO DEFERR

•	CLUB DE PETANCA AMICS I JUBILATS DE CUENCA DE LA MINA

•	CLUB DE TENNIS SANT ADRIÀ

•	CLUB DEPORTIVO ADRIANENSE

•	CLUB ESCOLA ESPORTIVA ADRIANENSE FUTBOL SALA

•	CLUB ESPORTIU INTRÈPIDS SEITONS DEL BARCELONÈS

•	CLUB ESPORTIU KYOKUKAN

•	CLUB ESPORTIU SANT GABRIEL

•	CLUB ESPORTIU UNIÓ KORFBALERA SANT ADRIÀ

•	CLUB FUTBOL TRAJANA PENYA BARCELONISTA SANT JUST

•	CLUB GARCÍA LORCA

•	CLUB HANDBOL ADRIANENC

•	CLUB HOQUEI LÍNIA SANT ADRIÀ

•	CLUB LLUITA OLÍMPICA LA MINA

•	CLUB PETANCA PARQUE - 2

•	CLUB PETANCA SANT JOAN BAPTISTA

•	CLUB PETANCA ELS JUBIPENS

•	CLUB UNIÓ ESPORTIVA SANT ADRIÀ

•	CLUB UP-SKY

•	CLUB VOLEIBOL SANT ADRIÀ

•	CLUB WATERPOLO SANT ADRIÀ

•	FC MARINA BESÒS

•	FS ‘SCUTUM

•	FOOTBALL CLUB MUNDIALET

•	FUTBOL CLUB SIDNEY

•	MADDOCK FOOTBALL CLUB

•	PEÑA CICLISTA AMIGOS DE INDURAIN

•	SCORPIO F. S. 

•	SKUALO COMPETICION CLUB ESPORTIU

•	SOCIETAT COLOMS ESPORTIUS SANT ADRIÀ BESÒS

•	SOCIETAT OCELLAIRE RECREATIVA LA MINA SANT ADRIÀ

•	SOCIETAT PESCADORS ESPORTIUS MAR SANT ADRIÀ BESÒS

•	UD BESÒS

•	UD CATALANA

•	UD ESPAÑOLISTA 2001



127

Evolució històrica de l’Associacionisme a Sant  Adrià de Besòs

•	UC VECINOS

•	UD CAN PAYÈS MINA

•	UNIÓ CICLISTA SANT ADRIÀ

•	UNIÓN DEPORTIVA LA PALMERA DEL BESÒS

•	UNIÓN DEPORTIVA MINENSE

•	UNIÓN DEPORTIVA MORALES

•	UNIÓN DEPORTIVA NONILOB

•	WATERPOLO ADRIANENC

Com es pot observar, el total és de 84 entitats, quan al Registre municipal n’hi figuren 47. Per a 
la interpretació d’aquests desajustaments es poden plantejar tres hipòtesis:

• Algunes de les entitats esmentades ja no existeixen i no s’han donat de baixa del Registre 
de la Generalitat.

• Algunes d’aquestes associacions no estan inscrites al Registre municipal de Sant Adrià.

• També es pot donar una barreja de totes dues situacions.






