
                 deixa Badalona, a 
causa del creixent risc d’atemptats en contra de la seva persona, 
i es refugia a Barcelona, a la barriada de Sants, on va treballar al 
forn de vidre del senyor Oliver.

A principis de l’any 1920 

Per a més informació ens pots trobar a:

www.ateneubnord.cat

info@ateneubnord.cat

@ateneubnord

@ateneubnord

@ateneubnord

t.me/AtCoopBNord     

    ateneubnord

Contacta amb nosaltres!
coordinacio@ateneubnord.cat

Imprès sobre paper 100% reciclat que requereix menys 
aigua i permet realitzar una reducció considerable del 
consum d’energia respecte a un paper de fibra verge.

i el moviment obrer a Badalona durant els anys 
1908-1920.

Amb la col·laboració de:

Joan Peiró i Belis 
a Badalona
(Sants, 1887-Paterna,1942)

L’any 1908

Entre els anys 1910 al 1915 

L'any 1915 

A l’octubre de 1914

Al gener de l’any 1917

A l’any 1916 Al 1918

Al 1919

L’any 1910

Va passar a residir a Badalona entre els anys 
1908 i 1920 on vivia el seu oncle en  Josep Belis, 
dirigent de “Solidaritat Obrera” i proper al 
Partit Republicà Radical de Lerroux.

Va escriure  sovint al periòdic “Juventud Rebelde”, 
que formava part de l’aparell de propaganda republicà 
radical a Badalona amb el pseudònim de “Juan Fuentes”, 
donant expressió al seu ideari de defensa dels obrers 
enfront de l'explotació burgesa persistent.

                                                        estarà present a la 
“Asamblea Nacional de Sociedades Obreras”, convo-
cada per la “Federació Nacional de l’Art Fabril i Tèxtil” 
amb seu a la ciutat de Mataró com a representant de la 
“Societat de Vidrieros” de Badalona per fer front al 
moment difícil de les classes populars després de l’inici de 
la I Guerra Mundial. 

Va participar en diversos mítings de la campanya pública 
juntament amb altres dirigents del moviment obrer català.

                       formarà part a Badalona de l’equip 
directiu de la Federació Espanyola de Vidriers i 
Cristalers i es farà càrrec del periòdic El Vidrio, 
òrgan adscrit de la Federació. 

                      participarà al “Congrés de Sants” de la CRT-C 
celebrat al juny representant a “La Ideal Cristalera” de Badalona 
aportant formalment l’adhesió de la “Federació Local de Societats 
Obreres de Badalona” a la CNT. Participarà posteriorment a la 
comissió redactora dels nous estatuts de la “CRT-C”.

Després dels tràgics esdeveniments  de la vaga a “Can Cros” a 
Badalona Joan Peiró serà detingut i empresonat el novembre de 
1918 per criticar a la premsa l’actitud repressiva de les forces poli-
cials. Sortiria finalment de la presó al desembre del mateix any i va 
poder participar en el congrés de la “Federació Local de Societats 
Obreres” de Badalona que va suposar l’adhesió definitiva a la CNT.

         i arrel de la vaga general de la Canadenca, estaria 
força implicat en els primers mesos amb la solidaritat 
obrera que es va donar entorn d’aquesta vaga  al 
moviment obrer de  Badalona. Durant aquest any es 
produirà un llarg conflicte amb la patronal vidriera per 
intentar mantenir les conquestes del 1917.

Al final d’aquest any participa al II Congres de la CNT a Madrid 
(Congreso de la Comedia) en representació del vidriers badalonins 
(SU del Vidre) que serà l’últim acte formal on Joan Peiró participarà 
en representació dels sindicats obrers de Badalona. Al congrés 
anarcosindicalista  farà una defensa important de la pervivència de 
les “Federacions Nacionals de Industria” que no va ser acceptada, 
guanyant els favorables a la seva dissolució.

L'any 2023 se celebren els 125 anys de la primera assemblea 
del moviment cooperativista català que va tenir lloc a la seu de 
la cooperativa de consum badalonina La Bienhechora el 1898, 
on avui en dia té la seu el conservatori de música de Badalona. 
En aquesta assemblea, on van participar trenta-set delegats, es 

nomenà el primer comitè regional i es fundà la 
Revista Cooperativa Catalana.

Des de l'Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord volem 
aprofitar aquest aniversari per reivindicar l'aportació del coopera-
tivisme al desenvolupament social i econòmic de les ciutats del 

Baix Besòs i, també, per donar a conèixer la realitat de l'economia 
solidària a Catalunya.

Per tal de fer possible aquests objectius, estem preparant tot un 
seguit d'activitats que van des d'actes commemoratius, exposi-

cions, jornades i la invitació a totes les entitats representatives del 
cooperativisme a Catalunya a fer les seves assemblees, congres-

sos o trobades anuals a la ciutat de Badalona.

Entre les activitats organitzades es troba la Ruta Joan Peiró 
que ara teniu entre les mans.Volem aconseguir que durant l'any 
2023 Badalona ocupi la centralitat del món de l'economia social i 

solidària en l'àmbit nacional i en dinamitzi la difusió de la seva 
realitat i propòsits.

Podeu anar seguint les propostes d'activitat amb relació a aquesta 
commemoració a la nostra web: ateneubnord.cat

I si teniu cap suggeriment, ens el podeu fer arribar al correu:
coordinacio@ateneubnord.cat

         passa a dirigir 
“La Colmena Obrera”, òrgan de la Federació Local de Societats 
Obreres de Badalona fins als anys 1919-1920 substituint Josep 
Arbós amb discrepàncies importants respecte a la línia social i 
política a portar a terme.
 
Va participar als fets d’agost de 1917 a Badalona en contra del 
regim monàrquic, en el que hi havien implicades diverses forces 
socials i polítiques favorables, formant part del “Comitè de Salut 
Pública” que es va crear a la nostra ciutat. Va ser detingut durant 
un cert temps per la seva participació en els fets del 1917.

                                comença l’etapa més 
important de Joan Peiró a Badalona, com dirigent del 
moviment obrer de la nostra ciutat amb la creació de la 
Federació Local de Societats Obreres de Badalona 
(FL de SO) i l’inici de la publicació del periòdic 
“La Colmena Obrera” que serà el seu portaveu fins al 1919. 

Va ser el primer secretari general de la 
Federació des de l’estiu de 1915 fins a 
l’agost de 1916.

Ja treballa a la fàbrica Costa i Florit 
“El Vidre Negre” de la nostra ciutat.

     va estar present com observador 
de l‘Ateneu Sindical “La Procreación Consciente” de 
Badalona a l’últim congrés de l’organització sindical 
“Solidaridat Obrera” on s’aprova la seva transfor-
mació creant-se l’organisme sindical d’abast estatal 
CNT (“Confederació Nacional del Treball”).

Va viure i participar en les jornades de la Setmana 
Tràgica de l’estiu de 1909 a Badalona, on també va 
destacar en aquest episodi Simó Piera, futur líder 
sindical llibertari català, molt proper als postulats de 
Salvador Seguí. Va ser detingut a les jornades de 
lluita de l’estiu de 1909 i va aprofitar la seva estada 
a la presó per formar-se en la lectura i l‘escriptura de 
forma autodidacta.

El març substituirà a Francesc Prat a la presidència de la federació 
vidriera que no deixaria fins al 1920. 
 
El desembre de 1916 es produeix la primera vaga general a l’estat 
espanyol convocada per la UGT, la CNT i diversos organismes 
sindicals per denunciar la carestia de la vida i la repressió existent 
cap al moviment obrer. A Badalona hi va haver un suport  destacat 
amb un míting a la “Sala Picarol” a l’octubre de 1916 on participa-
ran oradors de la CNT , Joan Peiró i Josep Arbós per part de les 
societats obreres badalonines.



Conservatori Municipal. 

Abans Escola d'Arts i Oficis/Escuela del 
Trabajo; anteriorment seu de la cooperativa 
La Bienhechora fundada el 1874.
Va acollir el Primer Congrés de Cooperatives 
de Catalunya (1898).

Carrer Sant Miquel, 6.

Primer local de la Federació Local de Societats 
d'Oficis (1915) que ingressà a la CNT el 1918

Plaça del Gas.

Vaga de La Canadenca, La Llauna i el 
Sindicat Lliure.

Carrer Ponent/de la Indústria.

Fàbrica Costa i Florit "Vidre Negre" (1902-1969). 
Empresa on treballava Joan Peiró entre 1908 i 1920.

Plaça de la Vila.

Fets del 26 d'agost de 1918.Una manifestació d'obrers vaguistes de 
la Cros va ser dissolta amb trets de bala de la Guàrdia Civil.

Mercat de Torner.

Primer míting de Joan Peiró en un acte 
sindical de Solidaritat Obrera l'any 1909.

Carrer General Weyler, 211.

Residència documentada de 
Joan Peiró i Mercè Olives.

Cooperativa La Moral.

Carrer Güell i Ferrer. La principal Cooperativa 
de Consum badalonina fins la Guerra Civil.

Espai Betúlia/Biblioteca Can 
Casacuberta.

C/Enric Borràs/Colom 
Fàbrica Can Casacuberta.

Carrer Conquesta.

Local de la Federació Local de Societats 
Obreres (Escola Betúlia)

Carrer Alfons XII/Conquesta. 

Caserna de la Guàrdia Civil 
(inici segle XX).

Plaça Alcalde Xifré.

En el marc de la Guerra Civil, es produeix 
l'entrada de la CNT al Govern estatal de Largo 
Caballero. Joan Peiró, Ministre de Treball.

Etapes de l'itinerari

Ens acompanyaran els 
historiadors experts 
en moviment obrer i 
sindicalisme Jordi Albaladejo 
i Joan Zambrana

Plaça 
Assemblea 
de Catalunya. 
Zona enjardinada 
enfront de l’edifici 
Municipal del Viver. 

Punt de trobada:

Escaneja i segueix 
la ruta amb el mòvil!


