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Presentació 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Catalunya, terra cooperativa’, és una exposició produïda pel Museu d’Història de 
Catalunya en col·laboració amb la Fundació Roca i Galès que explora els orígens del 
cooperativisme a Catalunya en diferents àrees d’activitat, com el consum, el treball, 
l’agricultura, la pesca, l’habitatge, el mutualisme o l’educació per parlar de la seva 
vigència i el seu potencial per construir la Catalunya del futur. 

Al llarg de la seva història, Catalunya sempre ha estat un territori fèrtil per a les 
pràctiques d’autogestió i de cooperació social, una terra cooperativa. Durant els dos 
últims segles, milers de famílies treballadores, al camp i a la mar, als pobles i a les 
ciutats, saberen afrontar la carestia quotidiana mitjançant l’autoorganització popular, la 
solidaritat i el suport mutu. Terra de cooperatives, sindicats, mútues, escoles i ateneus, 
el territori i la seva gent crearen una institucionalitat obrera extraordinàriament rica i 
plural, que catalitzà la resolució material col·lectiva de necessitats en tots els ordres de 
la vida. De l’ahir a l’avui, aquestes formes d’autoorganització s’actualitzen sota el 
paraigua de l’economia social i solidària, que beu directament d’aquella tradició per tal 
de construir nous horitzons comunitaris i populars. Unes pràctiques socials centenàries 
que, lluny d’esgotar-se, encaren el demà indagant fórmules organitzatives per 
transformar i transitar cap a una societat més equitativa i amb més justícia social i 
ecològica.  
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Textos 

 
 

AHIR 

En els prop de cent anys que van del 1840 al 1939, les classes populars crearen 
múltiples formes associatives per defensar-se de les dures condicions de vida que 
imposava el règim fabril, en nom de l’acumulació de capital. Mitjançant el suport mutu, 
el proletariat construí tota una realitat paral·lela articulada a partir d’una cultura obrera i 
popular. De les societats obreres a les cooperatives de consum i treball; dels sindicats 
agrícoles als pòsits de pescadors; de les mútues de salut a l’habitatge cooperatiu; de la 
comunalització de la cultura a la de l’educació. L’associació cooperativa fou una eina 
d’emancipació socioeconòmica que vindicà una distribució més equitativa dels recursos 
comuns, per mirar de portar la democràcia al terreny de l’economia. 

 

[ANTECEDENTS] 

ELS INICIS DE L’ECONOMIA POPULAR 

Malgrat la llarga història d’explotació i violència social, els homes i les dones han buscat 
de sempre formes de cooperació per tal de cobrir la subsistència i la salvaguarda davant 
de l’infortuni. A partir del segle XVIII, la conformació d’unes noves societats 
industrialitzades, capitalistes i liberals, alteraren la composició social i les seves 
tensions. Davant de l’economia liberal més egoista i abocada al benefici, la naixent 
classe obrera començà a alçar una economia moral que defensava la solidaritat i 
l’interès col·lectiu, tot denunciant les expropiacions i la pèrdua de drets socials que la 
legislació liberal estava imposant. 

El naixement del cooperativisme 

A principis del segle XIX l’afirmació del mutualisme i el cooperativisme fou un fenomen 
europeu. Tot i que els referents més influents foren qualificats de socialistes, i 
desqualificats per utòpics, els moviments cooperativistes esdevingueren aviat potents. 
A Anglaterra s’imposaren les cooperatives de consum amb un model de gran impacte: 
el de la Rochdale Society of Equitable Pioneers (1844). A França, sobretot, sorgiren 
cooperatives de producció, adreçades a trobar sortides a l’atur, i a Alemanya (Prússia), 
F. Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883) i Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) 
van ser pioners en les cooperatives de crèdit popular. 

 

LES LLUITES SOCIALS A CATALUNYA 

A Catalunya, després d’una primera experiència de producció de la Societat Mútua de 
Teixidors (1840), es configurà ja a la dècada del 1860 un discurs cooperativista com a 
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camí específic d’emancipació obrera, entrelligat amb les lluites i els esforços mutualistes 
del moviment obrer. S’iniciaren llavors, des d’àmbits populars, unes notables empreses 
cooperatives. En lloc de les primeres provatures lligades a la producció, a poc a poc les 
cooperatives de consum es van anar imposant i consolidant. 

Mutualisme, cooperativisme i socialisme 

La sociabilitat popular es desenvolupà en el marc d’una cultura política que incloïa tant 
els progressistes liberals com els demòcrates i els republicans federals, i que fou forjada 
en els reiterats episodis de lluita social: les bullangues de 1835-1837, les revoltes de 
1840-1843 o l’esclat de la primera vaga general obrera de l’Estat del 1855. Durant el 
Sexenni Democràtic (1868-1874), aquell moviment obrer rebé l’impacte de la Primera 
Internacional, i en el Primer Congrés Obrer Espanyol (1870) es decidí la creació de la 
Federació Regional Espanyola de l’Associació Internacional de Treballadors. Un dels 
debats centrals del congrés fou justament sobre la pertinència del cooperativisme com 
a estratègia d’emancipació dels treballadors, opció que defensà aferrissadament Josep 
Roca i Galès. El dictamen final mostrà certs recels respecte al cooperativisme de 
producció, tot i que la gran majoria defensà en algun grau la pràctica cooperativa de 
consum i de mutualitat. 

 

[CONSUM] 

LES COOPERATIVES PIONERES (1860-1898) 

Tot i els precedents, no va ser fins a l’experiència de Rochdale que la fórmula 
cooperativa centrada en el consum, amb una certa vocació emancipadora, començà a 
projectar-se entre el proletariat local. Les primeres cooperatives nasqueren de l’impuls 
d’aquelles idees, especialment després de la revolució del 1868, en els territoris amb 
una forta presència del republicanisme federal, com ara l’Empordà, el Maresme i alguns 
barris obrers de Barcelona. Sense marc legislatiu propi, sovint tingueren un origen 
informal, que hibridava el seu funcionament entre la pura necessitat i les prohibides 
societats de resistència. 

Com funcionaven? 

Els inicis sempre foren humils: petits grups d’obrers posaven en comú una minsa 
aportació de capital per poder adquirir a l’engròs, i sense intermediaris, aliments de 
primera necessitat a un preu més econòmic. Els associats adquirien els productes al 
detall, és a dir, amb un cert marge per pagar les despeses imponderables de compra 
(preu, transport, lloguers, impostos…). Així, de cada operació es generava un petit 
estalvi col·lectiu i, al final de l’exercici, uns excedents, l’anomenat excés de percepció. 
En els primers temps, els excedents es redistribuïen entre els socis en funció de les 
compres realitzades. Més endavant, progressivament, s’anaren dedicant a la constitució 
de fons col·lectius de protecció mutual, una mena de polítiques socials autogestionades 
pels associats. 
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L’INICI DEL MOVIMENT COOPERATIU (1898-1920) 

La creació de cooperatives començà a proliferar després de la Llei d’associacions del 
1887, quan moltes pogueren formalitzar-se. Mentre la protesta social s’aguditzava entre 
revolucions i restauracions, el cooperativisme ja era prou madur per començar a 
articular-se com un moviment socioeconòmic de rellevància, amb predominança de les 
cooperatives de consum. El 1898 se celebrà la primera assemblea de cooperatives 
catalanes a La Bienhechora de Badalona, amb 37 delegats, on es nomenà un comitè 
regional i es fundà la Revista Cooperativa Catalana. Poc després se celebrà el Primer 
Congrés Cooperatiu Catalano-Balear (1899) al Palau de Belles Arts de Montjuïc, amb 
48 entitats, de les 110 existents, en representació de 6.943 famílies. Allà es constituí la 
Cambra Regional de Cooperatives Catalano-Balears, un òrgan econòmic d’articulació 
que ratificà el naixement del moviment cooperatiu. 

El primer impuls 

El programa econòmic del cooperativisme partia de la base de l’organització dels 
consumidors, per després articular les compres en comú entre entitats, i més endavant 
incardinar la producció en funció de les necessitats del consum. Ben aviat es 
mancomunaren algunes capacitats productives, però el moviment encara no era prou 
madur per coordinar-se i fer les compres en comú. Foren anys, en canvi, de creació i 
enfortiment d’entitats –treballadors en plantilla, diversificació de productes, obtenció 
d’una seu de propietat– i d’implementació de fons mutuals. 

 

EL SALT ENDAVANT (1920-1931) 

«Hemos hasta ahora organizado, ahora nos toca propagar, luchar». Amb aquesta 
vehemència encetà el seu discurs el director d’Acción Cooperatista durant l’acte de 
constitució de la nova Federació Regional de Cooperatives de Catalunya a l’agost del 
1920. La nova estructura fou el colofó d’un procés de renovació per a una articulació 
federativa efectiva, que aconseguí redoblar el seu impacte social mitjançant la 
propaganda i el front cultural. Comptà amb la participació de 125 cooperatives, d’un total 
de 400; un salt d’escala que protagonitzaren els membres d’una nova generació, com 
Joan Ventosa i Roig (1883-1961) o Joan Coloma (1886-1937). 

La propaganda cultural cooperativa 

Un dels principals cavalls de batalla de la federació fou l’increment de la propaganda per 
tal d’estendre la pràctica cooperativa arreu. S’impulsà la constitució de grups de cultura 
en cada cooperativa, que es coordinaren en l’Agrupació Cultural Cooperatista (1925). 
Es fixaren celebracions, com la Festa de l’Arbre Cooperatista i, especialment, seguint 
els designis de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), el Dia Internacional del 
Cooperativisme, que implicà l’organització d’actes massius des del 1923. 

La maquinària cultural de les cooperatives 

Segurament l’expressió més genuïna de la maduresa del cooperativisme fou 
l’efervescència en el repertori d’activitats culturals: profusió de grups corals, de teatre i 
d’esperantistes, conferències, escacs, concerts, festes i balls, així com les constants 
excursions a la muntanya. Les cooperatives maldaren per constituir-se com a marcs 
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d’aprenentatge d’obrers i per als obrers, on l’autogestió de la cultura era igual d’important 
que la provisió d’aliments. 

La Cooperativa Única: la Unió Cooperatista Barcelonesa 

El 1920 el capitalisme es trobava en un procés de reestructuració que culminà amb la 
crisi del 1929. Emmirallant-se en les experiències cooperatives internacionals i en 
l’aparició dels sindicats únics, des de la federació s’inicià una forta campanya per a la 
creació del que anomenaren cooperativa única. L’objectiu era acabar amb el problema 
endèmic del cooperativisme, el «raquitisme de les cooperatives», una excessiva 
atomització que dificultava les compres en comú. La campanya en favor de la fusió, 
però, tan sols reeixí en tres casos: la Unió Cooperatista Barcelonesa (1927), la Unió de 
Cooperatives del Fort Pienc i la Unió de Cooperatives de Mataró (ambdues del 1928). 
La Unió Cooperatista Barcelonesa nasqué fruit de la fusió de dues cooperatives, El 
Rellotge i La Dignitat, que ja compartien el Forn Col·lectiu de Les Corts (1905). La nova 
entitat es convertí en la cooperativa més important de la ciutat: al desembre del 1934 
tenia un total de 1.325 socis i 60 treballadors i, en pocs anys, superà les 1.400 famílies 
associades. 

 

L’ESPLENDOR COOPERATIVISTA (1931-1936) 

La proclamació de la Segona República suposà la instauració, per primera vegada a la 
història, d’un marc legal favorable que confirmà la línia ascendent del cooperativisme. 
La federació passà de 166 cooperatives amb 27.718 socis el 1931 a 241 societats amb 
84.300 socis el 1936. Però el creixement ja no fou tan sols quantitatiu, sinó sobretot 
qualitatiu, amb una diversificació cooperativa: la consolidació de la producció de segon 
grau, la creació de la Caixa de Crèdit Agrícola i Cooperatiu (1934) i l’eclosió de les 
cooperatives de treball autònomes i de serveis. I, també, amb la instauració d’una 
Cooperativa Central de Compres, amb 116 cooperatives associades per fer les compres 
en comú. A l’estiu del 1931 s’aprovà la llei estatal de cooperatives, però la lentitud 
institucional i l’oposició dels gremis de comerciants en dificultaren l’aplicació pràctica. 
De fet, les competències reals en política cooperativa no arribaren a Catalunya fins a 
l’aprovació de l’Estatut (1932) i la Llei de bases de la cooperació (1934), amb la creació 
del Consell Superior de la Cooperació. 

Les dones cooperatistes 

Si ja feia anys que cooperativistes com Micaela Chalmeta (1858-1951) i economistes 
com Regina Lamo (1870-1947) reivindicaven la importància del paper de les dones dins 
de la cooperativa, l’acceptació com a sòcies de ple dret no arribà fins al 1929, quan la 
cooperativa de La Flor de Maig ho feu possible. En aquell context nasqueren els grups 
femenins cooperatius, emulant les guildes angleses, amb la missió d’estimular la 
participació de les dones. Per coordinar-los es creà l’Agrupació Femenina de 
Propaganda Cooperatista (1932), dinamitzada per cooperadores com Maria Palomera, 
Àngela Graupera, Rosa Forment, Dolors Abelló o Empar Coloma, que recorregueren 
tota la geografia fent conferències i mítings per potenciar l’autoorganització femenina. 
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LA REREGUARDA COOPERATIVA (1936-1939) 

Al juliol del 1936 la derrota dels militars colpistes instaurà una situació d’excepcionalitat 
revolucionària. La col·lectivització de l’economia obligà el cooperativisme a prendre 
mesures d’urgència. De manera paradoxal, necessitaren l’empenta revolucionària per 
assolir un objectiu històric: la concentració cooperativa. Al setembre del 1936 totes les 
cooperatives de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs 
acordaren la fusió. Així, 45 entitats es convertiren en 63 sucursals de la Unió de 
Cooperadors de Barcelona amb 9.000 famílies associades i 450 empleats. La nova 
cooperativa cresqué extraordinàriament a causa de les circumstàncies atípiques: al juny 
del 1938 arribà a tenir 93 sucursals amb 93.000 persones associades, gairebé la meitat 
de barcelonins hi estaven associats. A nivell català, el cooperativisme de consum arribà 
a comptar amb 559 entitats i més de 390.000 associats. 

La fi d’un somni: El cooperativisme sota la dictadura 

La victòria franquista significà l’inici d’un malson; la repressió es conjugà amb la greu 
situació econòmica de postguerra. La Unió de Cooperadors de Barcelona, en franca 
decadència, es dissolgué al novembre del 1939, amb 18.000 socis. Es tramitaren més 
de seixanta expedients d’apropiació de cooperatives, i fins que no entrà en vigor la Ley 
general de cooperación (1942) no es pogueren constituir noves entitats. El 1946 a la 
capital tan sols quedaven trenta cooperatives. El nou text legal subordinà les 
cooperatives a l’Obra Sindical de la Cooperación, dependent de la Delegación Nacional 
de Sindicatos. El cooperativisme de consum mai no es recuperà, la majoria d’entitats 
desaparegueren, i les que no, foren buidades de qualsevol contingut social 
emancipador. 

 

[TREBALL] 

PRODUIR EN COMÚ 

Les primeres cooperatives de producció foren creades durant la segona meitat del segle 
XIX per alliberar els treballadors de l’explotació i la tutela del patró, mitjançant 
l’autogestió i la mancomunió dels sabers professionals. Les temptatives inicials 
tingueren una vida efímera, a causa de l’escassa formació tècnica i comptable i de la 
manca de mitjans econòmics. Tan sols gaudiren d’estabilitat les tèxtils L’Obrera 
Mataronina (1864), fundada per Salvador Pagès; La Propagadora del Treball (1865) a 
Barcelona, inspirada per Roca i Galès, i L’Obrera Sabadellenca (1877). Les cooperatives 
de treball patiren una triple marginació: la financera, la manca de suport estatal i el rebuig 
dels sindicats, que les descartaren com a estratègia cap a l’emancipació social. 

De la supervivència a l’autoorganització 

Ja a la Segona República, el cooperativisme de treball cresqué de manera exponencial. 
Per primer cop rebé un cert suport institucional i proliferà perquè oferia una sortida 
laboral a la crisi econòmica. Els sectors amb més projecció foren la rajoleria i el vidre, 
oficis en què prevalia el sistema artesanal i que no requerien una gran inversió en 
maquinària. En vigílies de la Guerra Civil, el 90 % de la producció rajolera i el 37,5 % de 
la vidriera era cooperativa. La Redemptora (1898) i l’Agrupació Vidriera (1932) de Sants 
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i Cristalleries de Mataró (1925) foren les que gaudiren de més projecció. El 1932, dins 
de la Federació de Cooperatives, es creà una subfederació, que el 1935 es constituí en 
federació pròpia de producció i treball, i que agrupà 125 entitats amb 7.200 afiliats. 

 

CAP A LA TRANSFORMACIÓ PRODUCTIVA 

Per influència del cooperativisme francès, l’opció predilecta del moviment cooperatiu 
català fou la producció de segon grau en establiments regits per les cooperatives de 
consum. Aquestes mancomunaren esforços per elaborar articles de primera necessitat 
que dispensaven als seus socis. Des de principis del segle XX, sorgiren petites 
iniciatives de producció, com els forns col·lectius, i d’abastiment, com la Fusió de 
Cooperatives per a la Matança del Porc (1910) o la Fusió de Cooperatives per al 
Subministrament de Carbó (1919). El 1920 s’engegà la Unió de Cooperatives per a la 
Fabricació de Pastes per a Sopa, i més tard s’hi sumaren la fàbrica cooperativa de sabó 
(1933), la d’aigües carbòniques (1934) i la de xocolata (1936). 

Les cooperatives de treball autònomes 

Amb la Segona República es produí la diversificació de les cooperatives de treball 
autònomes. A les vidrieres i rajoleres, s’hi sumaren cooperatives de fabricació de pianos, 
d’arts gràfiques, de teixits, de construcció, consultories jurídiques, ràdios, editorials 
cooperatives d’assegurances, de fluid elèctric, d’organització del lleure, com la 
Cooperativa Ciutat de Repòs i Vacances (1931), o de transports en comú, com La 
Llevantina (1933). Durant la Guerra Civil les cooperatives autònomes toparen amb el 
Decret de col·lectivitzacions, el qual generà intensos debats. La majoria decidiren 
mantenir la consideració jurídica de cooperativa, a excepció de les rajoleres, que foren 
col·lectivitzades perquè era un ram en què la CNT era majoritària. La Federació de 
Cooperatives de Producció i Treball cresqué fins a tenir 365 entitats, tot i que moltes 
foren empreses patronals transformades en cooperativa com a subterfugi per evitar-ne 
la col·lectivització. Això feu que el 1938 la Generalitat passés a considerar les 
cooperatives constituïdes després del 19 de juliol de 1936 com a empreses 
col·lectivitzades. 

 

[AGRÀRIES] 

L’ARRENCADA DE LA COOPERACIÓ AGRÀRIA 

La cooperació agrària a Catalunya arrencà al segle XIX a partir de les societats de 
treballadors del camp. La Llei d’associacions (1887), tot i que no les citava, permeté que 
algunes cooperatives agràries s’hi acollissin, especialment de la Conca de Barberà i del 
Camp de Tarragona. En aquell incipient foment cooperativista, destacaren les idees 
republicanes i socialistes, que agruparen els pagesos més desvalguts i sense terra, això 
és, parcers, arrendataris i jornalers. Aquelles societats, moltes sorgides de la sociabilitat 
informal als cafès, es caracteritzaren per la regla democràtica d’un home un vot. 

L’organització interna 
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Les societats agrícoles servien per facilitar les tasques i procurar-se productes més 
econòmics. Hi havia la botiga de queviures i el magatzem, on s’organitzaven les 
compres en comú per repartir-se el sulfat, el guano o el sofre. I compartien des d’eines 
i màquines, com el trull i la premsa de vi, fins a tasques com la matança del porc, la 
batuda del gra i la palla, i la verema. En algunes entitats s’implantaren seccions culturals 
i de servei social, com ara la biblioteca, l’escola, la secció de crèdit o la d’invalidesa i 
vellesa. 

 

L’EXPANSIÓ DE LA COOPERACIÓ AGRÍCOLA 

La Llei de sindicats agrícoles (1906) donà carta de naturalesa a les societats agràries, 
que podien anomenar-se cooperatives o sindicats. Normalment, als pobles on ja n’hi 
havia se’n creava un altre a instàncies del segment de pagesos propietaris, i un era 
conegut com el «sindicat dels pobres» i l’altre com el «sindicat dels rics». Fou en aquella 
etapa que sorgiren cellers i trulls. La llei regulà avantatges fiscals (exempció d’impostos 
i recuperació dels drets de duana), però el Ministeri d’Hisenda limità els sindicats fins a 
fer-los quasi inoperants, de manera que la revifada inicial quedà estroncada. Aquests 
sindicats agraris instituïren, en certs casos, el vot en funció de l’aportació econòmica 
personal. 

El paper de la Mancomunitat  

Entre els eixos vertebradors de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925), cal destacar 
l’articulació territorial, amb l’agrupació de les quatre diputacions existents, i el foment de 
la constitució de sindicats agrícoles, amb el Servei d’Acció Social Agrària. En aquella 
tasca destacà el paper de Josep M. Rendé i Ventosa, de l’Espluga de Francolí. El 
procés, però, fou desballestat per la dictadura de Primo de Rivera. 

 

EL CAMP REPUBLICÀ 

Al juliol del 1931 s’aprovà una nova llei de cooperatives, impulsada per l’Institut de 
Reformes Socials, tot i que ja s’hi havia estat treballant durant la dictadura de Primo de 
Rivera. Les novetats legislatives més importants foren l’obligatorietat del principi de 
portes obertes –la impossibilitat de limitar el nombre de socis–, el precepte de destinar 
un percentatge al fons de reserva obligatòria i el de fixar com a no repartible el benefici 
obtingut en les vendes al públic no associat. De totes maneres, algunes preferiren seguir 
acollint-se a la llei del 1906. 

La primera llei pròpia per a Catalunya 

El 1934, d’acord amb les competències de l’Estatut, la Generalitat legislà la seva pròpia 
Llei de sindicats agrícoles. A la normativa es reinstaurà el principi d’un home un vot, i 
s’especificà, en xoc amb la llei del 1906, que no es podien concedir «privilegis o 
avantatges especials a determinades persones o societats». En aquest sentit, 
s’assenyalava que la dona no necessitava la llicència del marit per ser-ne sòcia, i que 
els majors de setze anys –encara sense posseir els drets civils– no necessitaven 
autorització expressa per ser-ne socis o exercir-hi càrrecs directius. La llei delimità la 
personalitat jurídica de les cooperatives, classificant-les com a populars –sense ànim de 
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lucre i exemptes de contribucions– o com a mercantils –encarades a «millorar el 
rendiment de llurs negocis» i, per tant, amb gravamen d’impostos. La normativa proposà 
mecanismes de control, com una comissió revisora de comptes, i l’obligatorietat de lliurar 
anualment a la Conselleria una còpia de la memòria i el balanç comptable. 

 

ELS SINDICATS AGRÍCOLES DURANT LA GUERRA CIVIL 

Durant la Guerra Civil, els sindicats agrícoles foren l’òrgan escollit per la Generalitat per 
realitzar les transaccions comercials agràries, motiu pel qual agafaren un fort 
protagonisme, per exemple, amb el Decret de sindicació obligatòria de l’agost del 1936. 
La normativa establia la creació d’un sindicat agrícola local si no n’hi havia; la fusió en 
el cas que hi hagués més d’un, i l’entrada de tots els pagesos que no fossin socis, 
mesura que portà molts problemes. Els sindicats s’estructuraren en quatre seccions: 
venda i transformació de productes, adquisició de forniments agrícoles, assegurances 
mútues i caixa de crèdit. 

El camp franquista 

La cooperació agrària durant la dictadura franquista patí una sotragada forta. La Llei de 
cooperatives del 1942 fou restrictiva, vertical i intervencionista. La junta rectora podia 
ser escollida per l’assemblea, però calia el vistiplau sindical. S’establí un consell de 
vigilància i el delegat sindical local podia assistir i fins i tot presidir les assemblees 
generals. El president passà a anomenar-se jefe, trencant així amb la filosofia 
cooperativa. Fou en aquell context que l’Estat imposà l’enquadrament de cada 
cooperativa a les Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos. Aquesta 
intromissió es reforçà amb la creació, en cada província, de la Unión Territorial de 
Cooperativas del Campo, amb una coordinació jeràrquica, de dalt a baix, de desigual 
funcionament segons la localització. 

 

[PESCA] 

L’ART DE LA PESCA COOPERATIVA 

A Catalunya la pesca s’ha practicat des de temps immemorials de manera col·lectiva, 
marcada per l’esperit de cooperació. Sempre ha estat un ofici a mercè de les 
inclemències del temps: quan no hi havia pesca, no hi havia part. A principis del segle 
XX hi havia una trentena de poblacions amb una activitat pesquera rellevant. En cada 
port hi havia una societat de pescadors que regulava l’organització de l’activitat, la 
coordinació, els socors mutus i la defensa dels seus interessos. En els més grans solia 
haver-n’hi més d’una (de pescadors, d’armadors o mixtes), com era el cas de Palamós, 
Barcelona o Tarragona. 

Les societats i els pòsits de pescadors 

Amb el curs dels anys es crearen pòsits de pescadors per facilitar l’ajuda mútua, la venda 
comuna o per obtenir avantatges en la compra de carburant i ormeigs de pesca. Sorgiren 
a partir del 1920 amb el suport de la Caixa Central de Crèdit Marítim, que, tot i dependre 
del Ministeri de Marina, es definia com una institució cooperativa de crèdit popular per 
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al desenvolupament de la indústria i la millora social dels pescadors –amb secció 
cultural, escola, cooperativa de consum i socors mutus. El 1925 es constituí la Federació 
de Pòsits de Catalunya i el 1936 molts adaptaren els seus estatuts a la Llei de 
cooperatives de Catalunya. La Federació de Pòsits s’integrà a la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya i tingué com a representant Josep Macau i Roig, president 
del Pòsit del Port de la Selva. 

  

[MUTUALISME] 

RECER DE SALUT 

Tot i que amb anterioritat alguns gremis ja tenien caixes de cobertura per a malalties i 
per a la vellesa, la inexistència de serveis sanitaris públics fins ben entrat el segle XX 
obligà els treballadors a l’autogestió i a organitzar pel seu compte societats de socors 
mutus o germandats per tenir cura de la seva salut. Les primeres associacions mutuals, 
que de vegades fins i tot substituïren els mateixos sindicats quan eren prohibits, 
aparegueren a la dècada del 1840 entre els teixidors de Barcelona i de Vic i entre els 
boters de Reus, del Poblenou de Barcelona i Vilanova i la Geltrú. 

La potència mutual 

El 1896 es constituí a Barcelona la federació de societats de mutualitat, socors mutus o 
germandats (Unió i Defensa de Monts de Pietat de la Província de Barcelona i rodalies). 
El 1901 en formaven part 116 mutualitats amb 25.034 socis i el 1917 ja n’eren 726 amb 
177.234 associats, més del 25 % de la població de la ciutat. El 1915 s’estimava 
l’existència de més d’un miler de societats mútues i prop de 200.000 mil socis 
mutualistes arreu de Catalunya. En general, s’estructuraren en forma de petites 
societats regides per la junta directiva elegida per l’assemblea dels socis. Els subsidis 
cobrien les despeses ocasionades per la malaltia: metge, medicaments, intervencions i 
baixa laboral, segons la regulació de cada entitat. 

 

[HABITATGE] 

L’AIXOPLUC COOPERATIU 

La inspiració per cercar fórmules col·lectives de provisió d’un habitatge digne i 
assequible per a les classes populars vingué d’Europa. A Catalunya, les iniciatives 
pioneres foren la de la Cooperativa Obrera Mataronina (1883) i la de la cooperativa El 
Llobregat (1903) de Gironella, que construïren habitatges per als seus associats. 

L’habitació barata (1883-1939) 

La legislació de cases barates del 1911 afavorí la construcció d’uns 700 habitatges 
cooperatius i 2.552 de públics. Les primeres promocions barcelonines foren les d’El 
Benestar de l’Obrer (1913) a Sants, la de la Cooperativa de Periodistes (1914) de La 
Salut, i la Cooperativa de l’Habitació Barata (1916) a Sant Andreu. La construcció de 
cases unifamiliars seguí la filosofia de la Ciutat Jardí, potenciada pel Museu Social de 
Barcelona, institució que impulsà la Cooperativa Catalana d’Estalvi i Habitació. El 1921 
es promulgà la segona llei de cases barates, que preveia que l’Estat prestés el 70 % del 
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valor de l’edificació, i es construïren habitatges a Sabadell, Terrassa, Lleida, Manlleu i 
Mataró. 

Els blocs cooperatius (1939-1975) 

El problema habitacional s’agreujà a partir del 1950 amb fenòmens com el barraquisme 
o l’amuntegament. Es construïren més 10.000 habitatges cooperatius a Barcelona i 
rodalies, ja de fisonomia vertical. La primera fou La Puntual (1952) a la Guineueta; 
després El Sagrat Cor (1958) al Poblenou i La Gracienca (1959). El 1962 es constituí la 
Cooperativa Obrera de Viviendas al Prat de Llobregat i el 1963 s’inicià la Ciutat 
Cooperativa de Sant Boi de Llobregat. Més tard, seguiren la Cooperativa de Viviendas 
per a Funcionaris Laye, a Barcelona i Mataró, i la de Sant Pere i Sant Pau, el 1972, a 
Tarragona, entre d’altres. Moltes d’aquelles experiències posaren en marxa escoles i 
cooperatives de consum, de treball, de serveis i d’atenció a la gent gran, i esdevingueren 
un viver de cooperació, sobretot dinamitzat per algunes parròquies. 

 

[EDUCACIÓ] 

L’AUTOGESTIÓ DE L’APRENENTATGE 

Un dels puntals de l’obrerisme fou, des de sempre, el foment de l’aprenentatge. En un 
temps en què l’educació no era pública i restava supeditada a les escoles privades i 
religioses, molts treballadors optaren per l’autodidactisme i la creació de marcs 
d’aprenentatge propis (ateneus, escoles, biblioteques o centres d’estudi). Com a 
institucions netament obreres, la majoria de cooperatives destinaren fons col·lectius a 
pagar l’escolarització externa dels fills i les filles dels associats. Alhora, així que podien, 
organitzaven una escola pròpia, ja fos per atendre els infants o per fer classes nocturnes 
per als adults. De manera anàloga, obraren molts sindicats agrícoles. Des del 
cooperativisme, a més, també es reivindicà l’educació pública, amb una participació 
activa en la Campanya Pro Educació Popular del 1918. 

Les escoles cooperatives 

La major part d’escoles cooperatives practicaren una pedagogia moderna, activa i 
aconfessional, en igualtat, sense separació entre nens i nenes, fonamentada en 
l’aprenentatge racional, pràctic i crític, en la promoció del contacte amb la natura, l’ús 
del joc i l’abolició de càstigs i premis. Alguns exemples en foren l’escola de la Societat 
Agrícola de Valls (1894), la de la cooperativa La Regeneradora de Llagostera (1902) o 
la del Forn del Vidre (Cristalleries de Mataró) de Joan Peiró (1931) i, a Barcelona, 
l’escola de La Vanguàrdia Obrera d’Horta (1905), la de L’Empar de l’Obrer de Sants 
(1924), la de La Flor de Maig, la de L’Econòmica (ambdues del 1927) o la de Pau i 
Justícia (1935) del Poblenou. Aquestes tres últimes es coordinaren durant la dècada del 
1930 en les Escoles Cooperatistes del Poblenou. 
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AVUI 
El cooperativisme d’avui és un moviment socioeconòmic dinàmic i emergent que ha 
sabut actualitzar-se per adaptar-se als canvis del present. La pràctica cooperativa ha 
ampliat el camp de batalla amb l’anomenada economia social i solidària, que genera 
noves cadenes de distribució de valor i d’erradicació del lucre, i es diversifica en 
pràctiques que posen la cura i les persones al centre de la resolució col·lectiva de 
necessitats i la gestió dels recursos. El cooperativisme de treball en el sector serveis és 
clarament predominant, mentre el consum ha revifat entorn de l’agroecologia i sectors 
clau. Han sorgit amb força les finances ètiques i temptatives interessants com l’habitatge 
en cessió d’ús, els equipaments comunitaris o les cooperatives d’alumnes. En el present, 
alhora que s’articulen noves estructures d’intercooperació descentralitzades però 
ancorades al territori, l’economia social i solidària camina a poc a poc però amb pas ferm 
cap a una transformació integral, més necessària que mai, de tot el model productiu 
català i la projecció d’un escenari postcapitalista. 

 

[CONSUM] 

EL COOPERATIVISME DE CONSUM CONTEMPORANI 

El cooperativisme de consum segueix essent una forma d’autoorganització col·lectiva 
de les necessitats de les persones. Ja durant el tardofranquisme aparegueren nous 
projectes per donar resposta a les necessitats socials emergents, com Abacus (1968) 
per cooperativitzar material escolar; la Societat Cooperativa d’Instal·lacions 
Assistencials Sanitàries (SCIAS) (1974) i l’Hospital de Barcelona (1989), en l’àmbit 
sanitari, o Coop 70 (Caldes de Montbui, 1970), en el camp de l’alimentació local. 
Aquelles iniciatives feren emergir un nou model en l’organització dels consumidors, una 
reconversió cooperativa amb criteris de gestió avançats i vocació d’àmplia presència 
social. Al juny del 1981 es constituí l’actual Federació de Cooperatives de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya, que aplega 1.886.016 persones sòcies consumidores i usuàries 
i 5.009 treballadors.  

Esbós del futur: de l’agroecologia als sectors clau 

Entrecreuant el llegat del cooperativisme obrer i de les lluites ecologistes, a finals dels 
vuitanta es constituïren les primeres cooperatives de consum ecològic: El Brot (Reus, 
1987), El Rebost (Girona, 1988) i Germinal (Barcelona, 1993). Des d’aleshores, s’ha 
experimentat amb noves formes de cooperació agroecològica camp-ciutat i s’han creat 
més de 160 grups de consum arreu del territori. En l’actualitat, amb la creixent 
desigualtat social derivada de l’hegemonia neoliberal capitalista, la cooperació de 
consum ha sabut, més enllà de l’alimentació, crear noves formes d’autoorganització de 
sectors i recursos clau. Som Energia neix el 2010 per promoure un canvi de model 
energètic i comença a comercialitzar i produir energies renovables. Seguint la seva 
embranzida, Som Connexió (2014) i Som Mobilitat (2015) resolen de manera 
democràtica i sostenible dos pilars de la societat actual: les telecomunicacions i la 
mobilitat. 
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[TREBALL] 

El boom de les cooperatives de treball 

Des de la fi del franquisme, el cooperativisme ha anat reviscolant-se. La cooperativa de 
treball associat, aquella en què les persones sòcies mancomunen la seva capacitat 
productiva, esdevé el tipus de cooperativa més habitual. S’estima que de les 4.150 
cooperatives existents a Catalunya, més de 3.000 són de treball. Fins als nostres dies, 
el cooperativisme de treball s’ha nodrit bàsicament d’obrers que recuperen fàbriques en 
crisi, de professionals del camp social, d’activistes amb una forta vocació de canvi social 
i de persones aturades que s’autoocupen en forma cooperativa pels avantatges que 
comporta. 

El cooperativisme industrial 

A partir de l’any 1978, gràcies a l’embat de les lluites obreres, la Constitució espanyola 
obligà les administracions a promoure empreses en mans dels treballadors com les 
cooperatives. El 1983 s’aprovà la primera llei catalana de cooperatives en democràcia i 
es constituí la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya (FCTAC). 
Foren anys en què es redescobrí el cooperativisme de treball, enmig d’una crisi 
econòmica que provocà l’augment de l’atur del 4 % el 1977 al 22 % el 1986. Davant del 
tancament de moltes indústries, algunes plantilles es mobilitzaren per convertir-se en 
cooperatives; és l’origen, per exemple, de la cooperativa Mol-Matric (1982), encara en 
actiu. No obstant això, la majoria d’empreses recuperades pels treballadors ho feren 
com a societats laborals, un tipus d’empresa en què el 51 % de les accions han d’estar 
en poder dels treballadors. Així, si l’empresa plegava, es podia cobrar l’atur, mentre que 
a les persones sòcies d’una cooperativa aquest dret no se’ls reconegué fins al 1985. 

El cooperativisme amb vocació de servei 

Avui les cooperatives de treball són presents en tots els sectors d’activitat. Però, com el 
conjunt de l’economia catalana, la majoria es dedica als serveis. Destaquen les 
cooperatives d’iniciativa social, que presten serveis als col·lectius més vulnerables i que 
s’han multiplicat des dels noranta, seguint l’estela de les pioneres com el Taller Jeroni 
de Moragas (1973), L’Olivera (1974) o el Taller Escola Barcelona (1974). Les 
cooperatives d’iniciativa social formen part de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social, que té com a base unes 4.000 entitats, entre associacions, fundacions, empreses 
d’inserció i cooperatives. 

Des dels anys noranta proliferen, també, altres tipus de cooperatives dedicades als 
serveis en camps com ara la cultura, la comunicació, la restauració, l’ecologia o el 
feminisme: llibreries, editorials i impremtes cooperatives, cooperatives d’advocats, 
d’arquitectes, d’enginyers, de programadors, de formació, de mobilitat sostenible, de 
producció agroecològica, de salut integral, de comerç just o d’assegurances ètiques, 
entre d’altres. 

L’economia social i solidària: vector de transformació social 

Amb el nou mil·lenni, el cooperativisme guanya en amplitud i prestigi. A la seva dimensió 
socioeconòmica afegeix una vessant transformadora, i esdevé l’actor clau en la creació 
del moviment d’economia solidària. Les cooperatives dels noranta es consoliden, 
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connecten amb l’economia solidària internacional i es funda la Xarxa d’Economia 
Solidària (XES). El cooperativisme creix amb la incorporació de persones dels 
moviments socials i, arran de la crisi, suscita l’interès d’amplis sectors populars. 

L’embrió d’una futura societat postcapitalista 

El fenomen cooperatiu continua ampliant-se. La massiva assistència a la Fira 
d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) és alhora reflex i aparador d’un moviment 
que està en ebullició. Emergència de monedes socials i mercats d’intercanvi, economia 
col·laborativa procomuna i cooperativisme de plataforma, economia feminista i de les 
cures, formes de gestió dels recursos comuns com els equipaments comunitaris o els 
horts urbans, i vivers de cooperatives com Coòpolis. Apareixen també noves formes 
d’integració i d’intercooperació, tant sectorials (UNI.CO en les cooperatives d’enginyeria 
o la XAREC, en la restauració) com estratègiques, mitjançant la creació de grans grups 
cooperatius (ECOS, SOM, CLADE o TEB), així com noves formes d’articulació territorial 
general (Cooperativa Integral Catalana) o en ecosistemes locals cooperatius (Teler 
Cooperatiu de Sabadell, PleGats del Prat de Llobregat, Cooperasec al Poble Sec o 
l’Impuls Cooperatiu de Sants). Finalment, les administracions hi tenen un paper 
contradictori: d’una banda, han impulsat modificacions legislatives alienes a les 
cooperatives, però, de l’altra, estan adoptant polítiques de promoció com els Ateneus 
Cooperatius i la confecció de plans estratègics municipals. 

 

[AGRÀRIES] 

LA COOPERACIÓ AGRÍCOLA ACTUAL 

Al final de la dictadura franquista, el món agrari reviscolà amb el lema de «Volem viure 
de la terra!», lligat a la irrupció sindical de la Unió de Pagesos. El 1983 va néixer la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que actualment agrupa 231 
cooperatives, amb més de 76.500 socis. Avui, les cooperatives agràries són projectes 
gestionats pels agricultors i ramaders associats, que aglutinen prop d’un 40 % de la 
producció agroalimentària de Catalunya. En destaquen especialment les cooperatives 
d’oli d’oliva, que representen un 76 % de la producció total d’oli del país i formen part de 
les denominacions d’origen existents (Les Garrigues, Siurana, Baix Ebre - Montsià, 
Terra Alta i Empordà); les cooperatives de la fruita seca, principalment ametlla, avellana 
i garrofa, que apleguen prop del 70 % del producte; les del sector vitivinícola, amb 
setanta cooperatives, i les de l’arròs, al delta de l’Ebre, que suposen un 76 % sobre el 
total. En el camp de la producció lletera encara destaquen exemples com les històriques 
Cooperativa Lletera del Cadí SCCL (1915) o la Cooperativa del Pallars (1920). 

El futur és ecològic? 

Des de fa unes quantes dècades, fruit de la intersecció entre el cooperativisme i 
l’agroecologia, està sorgint de manera incipient però amb força un cooperativisme 
agroecològic, basat en la sostenibilitat social i ambiental, que intenta arrelar les 
comunitats rurals al territori. Aposta per fórmules de dignificació territorial i de sobirania 
alimentària, focalitzades en la producció ecològica i la comercialització de proximitat, i 
promou l’aliança amb grups de consumidors organitzats per enfortir el mercat local i la 
creació de xarxes d’aprovisionament de productes agroecològics. Un dels indicadors 
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més rellevants és l’aparició d’una gran oferta comercial de productes ecològics, tot i que 
el repte principal encara és el de l’escalabilitat. En aquest sentit, entre molts d’altres, cal 
destacar l’experiència d’Hortec SCCL (1991), que reuneix 18 socis pagesos de 10 
comarques catalanes diferents, amb un punt de distribució a Mercabarna. L’Olivera 
(1974), tot i ser una cooperativa de treball de vins i olis d’inserció social a Vallbona de 
les Monges, és una experiència ben interessant del món rural. O Biolord coop, que 
agrupa dotze associats dedicats al cultiu de la poma ecològica de muntanya de la vall 
de Lord, la Cerdanya i el Pallars Sobirà. El repte principal del sector radica a vincular la 
força del cooperativisme agrari tradicional amb l’emergència d’aquestes noves formes i 
perspectives ecològiques, per aspirar a transformar el model econòmic català des de la 
producció i el consum agrícola. 

 

[HABITATGE] 

COOPERATIVITZAR LA CONVIVÈNCIA 

Les cooperatives d’habitatge parteixen del propòsit que les famílies amb menys recursos 
puguin accedir a un dret essencial com és l’habitatge a un preu menor que el del mercat. 
Des de la fi de la dictadura fins avui, de manera similar als precedents històrics, els socis 
han actuat col·lectivament com a promotors, eliminant el marge i reduint el preu de 
l’habitatge al cost de la construcció. Un cop acabada l’obra, la tinença passa als socis 
en forma de propietat o de lloguer. A les darreres dècades del segle XX la majoria 
optaren pel model de propietat, tant dels habitatges promoguts per societats gestores 
—amb un protagonisme creixent a causa de la complexitat de la construcció— com els 
impulsats pels sindicats. Ara bé, aquestes experiències bàsicament han cooperativitzat 
la promoció, però no la tinença ni l’ús. En la major part dels casos, el caràcter privat de 
la possessió pot provocar a llarg termini el retorn de l’habitatge al mercat immobiliari 
ordinari. 

De la promoció al cooperativisme d’habitatge 

En els darrers anys està emergint, de manera incipient però amb un cert impuls, el 
cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, per salvaguardar l’habitatge de les 
dinàmiques del mercat i apostar per models alternatius de vida comunitària. Emmirallant-
se en experiències com les de l’Uruguai o Dinamarca, en aquest model la propietat 
sempre és col·lectiva i els socis tan sols tenen dret a un ús indefinit de l’habitatge, però 
no poden vendre’l ni llogar-lo, amb la qual cosa se n’evita l’abús especulatiu. Un exemple 
pioner és Cal Cases, a Santa Maria d’Oló, i en l’àmbit urbà destaquen la cooperativa 
Sostre Cívic, amb més de 700 socis, o La Borda de Sants, amb 28 habitatges. També 
cal destacar la creació d’entitats com Cohousing Barcelona SCCL o la fundació La 
Dinamo per difondre i estendre el model arreu. Malgrat l’oportunitat que representa, la 
dificultat principal n’és la manca de suport de les administracions i de fonts de 
finançament, que poden restringir l’objectiu de generalitzar l’accés a l’habitatge 
cooperatiu per a tota la població. 
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[FINANÇES ÈTIQUES] 

EL CRÈDIT POPULAR I COOPERATIU 

Sota l’economia capitalista, l’accés al crèdit i als serveis financers s’ha convertit en un 
recurs fonamental. Especialment a l’actualitat neoliberal, quan les finances han 
colonitzat per complet l’economia, les iniciatives d’economia social i solidària necessiten 
l’articulació d’un sistema financer ètic, orientat a desenvolupar un model econòmic 
transformador, democràtic, equitatiu i sostenible. El cooperativisme de crèdit a 
Catalunya s’inicià a principis del segle XX lligat als sindicats agraris amb la creació de 
caixes rurals i seccions de crèdit, amb fons procedents de les aportacions dels socis i 
dels excedents. Per la seva banda, el cooperativisme de crèdit urbà no es desenvolupà 
fins a la dècada del 1960 amb l’aparició d’entitats lligades a col·legis professionals com 
els enginyers, els arquitectes i els advocats, entre d’altres. 

Les finances ètiques 

En paral·lel, en els darrers trenta anys, una altra mena de projectes financers 
cooperatius s’han obert pas a Catalunya: les finances ètiques. Unes finances arrelades 
al territori i orientades al finançament de projectes on es dona prioritat al caràcter viable 
i transformador per sobre de la rendibilitat econòmica. Una eina al servei d’una economia 
democràtica, equitativa i orientada a la satisfacció de necessitats. Les principals 
iniciatives cooperatives que operen a Catalunya actualment són Coop57 (1995), 
Oikocredit Catalunya (2001) i Fiare Banca Etica (2014). També vinculats al camp del 
finançament ètic i solidari, trobem projectes d’assegurances com Arç Cooperativa 
(1983), la Fundació Seira (2008), Acció Solidària Contra l’Atur (1981) o noves modalitats 
d’estalvi com les ACAF (Associació de Comunitats Autofinançades) (2004). 

 

[EDUCACIÓ] 

DE LES ESCOLES DE RESISTÈNCIA AL COOPERATIVISME D’ENSENYAMENT 

Quan l’Estat no proveeix tot el que la gent necessita, aquesta es mobilitza i s’organitza 
per aconseguir-ho. Les escoles cooperatives són hereves d’un intens moviment social 
produït durant el tardofranquisme. Nascudes de l’autoorganització popular comunitària, 
les escoles cooperatives —sovint anomenades escoles de resistència— foren creades 
per famílies d’alumnes, per docents, o de manera mixta, i arribaren a ser 265 centres 
amb l’adveniment de la democràcia. Les escoles cooperatives s’aplegaren des del 1966 
al voltant de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. El 1976 es constituí la Unió de 
Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, tot reivindicant la seva conversió en escola 
pública. Al desembre del 1978 es constituí el Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública 
Catalana (CEPEPC), i en un procés de deu anys culminà la integració de 71 centres a 
la xarxa d’escoles públiques. D’altres, però, preferiren mantenir-se com a cooperatives 
i seguir el model que havia inspirat la seva creació. 

L’educació cooperativa a Catalunya 

Avui, una seixantena d’escoles cooperatives, agrupades en la Federació de 
Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (FeCEC), treballen per defensar el model 
cooperatiu, mantenint el cultiu de l’esperit crític, l’autogestió i l’autonomia, i participant 
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en la revolució educativa associada a les noves propostes de l’escola lliure. Una 
iniciativa transformadora és el foment de les cooperatives d’alumnes, projectes 
d’autogestió real i pràctica a partir d’una activitat econòmica cooperativitzada. 
L’experiència permet la participació dels alumnes en un projecte vivencial comú de base 
col·laborativa, processos en els quals poder assajar de manera activa els valors del 
cooperativisme. 

 

 

 

DEMÀ 
Com serà la Catalunya del 2030? Pot l’economia social i solidària (ESS) esdevenir una 
alternativa real al mode de producció capitalista i al sistema econòmic hegemònic? 
Quines tendències poden contribuir a la consolidació de les pràctiques cooperatives al 
nostre país? Sobre quines arrels pot créixer i quines branques pot desplegar l’arbre de 
l’economia social i solidària en aquesta terra cooperativa? 
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  Peces 
 
 

Cartell commemoratiu de la Rochdale Society of Equitable Pioneers  
Societat fundada el 1844 a Rochdale, Lancashire, prop de Manchester, per vint-i-vuit 
treballadors per adquirir productes de qualitat a bon preu. El seu impacte se sustentà en 
una organització eficaç i l’establiment d’unes normes democràtiques (Rochdale 
Principles), que serien adoptades com a model pel cooperativisme internacional. La 
propagació de l’experiència es produí gràcies a la història que en féu l’owenista George 
Jacob Holyoake (1817-1906), Rochdale Pioneers (1857). El text, actualment en revisió, 
fou traduït ben aviat a molts països, i també a l’Estat per Fernando Garrido el 1864. Avui, 
l’antic edifici de la cooperativa és el Rochdale Pioneers Museum. 
 
Cartilla o carnet de la Sociedad Cooperativa de teixidors a mà de Gràcia  
El carnet o cartilla cooperativa servia d'element identificatiu i de pertinença a l'entitat, 
però també com a registre de les operacions econòmiques, un element fonamental per 
escatir el retorn cooperatiu a finals d'exercici. 
 

Llibre de comptes de la cooperativa La Vanguardia Obrera 
Llibre de comptes de La Vanguàrdia Obrera 1909-1919 

Estendard, placa commemorativa  i llibre d’or de la Unió Cooperatista Barcelonesa 
El 1928 la Unió Cooperatista Barcelonesa, nascuda de la fusió de dues entitats més 
petites, esdevingué una de les cooperatives més importants del país. Un any després 
compraren un solar al carrer Urgell 176-180 per construir-hi un nou edifici. El juny de 
1930 es celebrà l’acte simbòlic de col·locació de la primera pedra. S’inaugurà el 
setembre de 1931 i disposava de forn, pastisseria, cafè, billars, dutxes, biblioteca, sala 
de teatre, cinema i dependències per a les seccions (música, teatre, excursionisme, 
esquí, atletisme, escacs i esperanto). El desembre de 1934 la cooperativa tenia 1.325 
famílies associades i seixanta treballadors en plantilla. 
 

Mapa de les cooperatives a Catalunya 1938 

Les traces d’aquest mapa de 1938, editat per la Federació de Cooperatives de Consum 
de Catalunya, ens permeten copsar la força i extensió d’una geografia obrera 
cooperativa consolidada per tot el territori, organitzada tant per sectors, com per regions 
i localitats. 
 
Micròfon de Ràdio Associació de Catalunya  
La Federació de Cooperatives posà al seu servei el mitjà de comunicació de masses 
més modern de l’època: la ràdio. El 1935 Ràdio Associació de Catalunya esdevingué 
una cooperativa de gestió mixta, amb socis individuals –els treballadors– i col·lectius –
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les cooperatives de consum. Quinzenalment, els líders del cooperativisme català 
informaven en to pedagògic dels principis i l’estat del moviment cooperatiu. 

 

Bombetes i diverses peces d’artesania fetes per treballadors de Cristalleries de 
Mataró 
Cristalleries de Mataró, amb Joan Peiró al capdavant, no tan sols fou una fàbrica 
cooperativa exemplar i emblemàtica en els temps republicans, sinó que arribà a ser la 
fàbrica líder de tot l’Estat en la producció de bombetes des dels anys trenta fins als 
seixanta (a la dècada de 1940 produien uns setze milions anuals).  

Després de la jornada laboral, a les hores lliures, els vidriers cooperativistes fabricaven 
peces úniques d’artesania i de decoració que no es comercialitzaven, sinó que servien 
com a obsequi per a les visites o les famílies. 

 

Audiovisual de Pau i Justícia 
Audiovisual que mostra el funcionament de la cooperativa Pau i Justícia del Poblenou 
de Barcelona el 1969. Realitzat i cedit per Sebastià Costa, 1997 (13 min).  
https://www.youtube.com/watch?v=6rVKmU9dEOU 

 

Cartells 

El 1937 la Direcció General d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, amb el 
cooperativista i dibuixant, Lluís Ardiaca i Alés, al capdavant, confeccionà una sèrie de 
cartells de propaganda cooperativista. Tots els cartells foren signats per LY, del Sindicat 
de Dibuixants Professionals. La misteriosa signatura corresponia en realitat a Fritz Levy, 
un artista alemany exiliat d'estil constructivista. Levy, d'origen jueu, havia arribat el 1933 
a Barcelona fugint de l'Alemanya nazi i des de primer a hora col·laborà amb la revolució.  

A l’exposició s’exposen dos cartells: ‘La confederació de Cooperatives de Catalunya. 
Practicant el cooperativisme guanyarem la guerra i consolidarem la revolució’ i ‘La 
Cooperació associarà els treballadors de la ciutat i els treballadors del camp sobre la 
base del respecte mutu de llurs condicions de vida i de treball’. 

 

Falç i sac de la Federació de Sindicats Agrícoles de Catalunya 
Els sacs de teixit de lona o de tela resistent eren bàsics per al pagès, per transportar 
patates, cebes, garrofes... A la tela hi ha escrit F.S.A.C. –Federació de Sindicats 
Agrícoles de Catalunya. 
 
Monedes cooperatives de diverses entitats 
La majoria de cooperatives encunyaren moneda pròpia per poder facilitar operacions 
internes. El valor de les monedes interiors era garantit per la cooperativa emissora, que 
així podia realitzar operacions relativament al marge de les fluctuacions del valor 
monetari oficial, simplificar la comptabilitat i ajudar els socis en èpoques de carestia o 
de vagues. Les monedes podien ser de metall, però també de plàstic, cartró o paper. 
Entre 1850 i 1950 hi ha registrades més de 2.150 monedes interiors o complementàries 
a Catalunya, la majoria de cooperatives i sindicats agrícoles. 
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Actualment, en diferents llocs del territori funcionen monedes complementàries, com per 
exemple l’Ecoseny al Montseny, el Trok a la Garrotxa, la Turuta a Vilanova i la Geltrú, el 
Vent a l’Empordà, una cripto-moneda com Fair Coin o l’Ecosol, impulsat per la Xarxa 
d’Economia Solidària. 
 
Exemplars de premsa cooperativa (1899 – 1958) 
La premsa fou una eina fonamental per a la propagació de les idees cooperativistes. La 
Revista Cooperativa Catalana, primer òrgan de premsa, aparegué el 1899, amb una 
periodicitat mensual, sota la direcció de Joan Salas Anton. L’agost de 1905 canvià el 
nom per El Cooperador Cooperatista per emfatitzar el caràcter col·lectivista i passà a 
ser quinzenal. Els canvis de nom eren el reflex de les transformacions del moviment. El 
juliol de 1911 es rebatejà com El Cooperatista i el març de 1915 com a Cooperatismo, 
fins el 1920, quan ja quedà com a Acción Cooperatista. Amb motiu del Dia Internacional 
del Cooperativisme el periòdic incorporava capçaleres especials il·lustrades. 
 
Il·lustracions i capçaleres de revistes realitzades per Shum 
Moltes de les il·lustracions de la premsa cooperativa anaven signades per Shum. Rere 
aquell pseudònim s’hi amagava Alfons Vila i Franquesa (1897-1967), un dibuixant 
llibertari que fou condemnat a mort el 1922, després que la policia el detingués malferit 
en un pis on havien esclatat uns explosius. La condemna desencadenà una intensa 
campanya pel seu alliberament. La pena de mort li fou commutada, però no sortí en 
llibertat fins a la Segona República. Finalment, acabada la guerra civil, emprengué el 
camí de l’exili. La seva identitat sempre fou controvertida, ja que el detingueren sota el 
nom fals de Joan Baptista Acher, i fou conegut també com el poeta de les mans 
trencades, per les ferides causades per l’explosió. 
 

Exemplars de revistes actuals 
En l’actualitat podem trobar diferents mitjans de comunicació que s’organitzen en forma 
cooperativa, per tal de mantenir la viabilitat del projecte sense perdre la independència 
de criteri i opinió. 

 

Audiovisual “Les cooperatives som riquesa arrelada al territori” 
Realitzat per Claraboia Audiovisual sccl i La Ciutat Invisible sccl. Propietat i cessió de la 
Federació Cooperatives de Treball de Catalunya, 2015 (3 min)  
https://vimeo.com/130785871  
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Activitats 

 
 

Inauguració de l’exposició ‘Catalunya, terra de cooperació’ 
21 de novembre a les 19h 
Després dels parlaments Marc Dalmau, comissari de la mostra, oferirà una visita 
comentada a l’exposició. 
 

Presentació del llibre Albert Pérez Baró. El compromís vital amb el cooperativisme 
29 de novembre a les 19 h  

La presentació del llibre, sobre la biografia d'Albert Pérez Baró, anirà a càrrec de l'autor, 
Jordi Pomés, i d'Antoni Gavaldà, historiador i director de la Col·lecció Cooperativistes 
Catalans de Cossetània edicions a què pertany la publicació. 

 
Presentació del llibre Gràfica cooperativa a Barcelona. Iconografia del 
cooperativisme obrer (1875-1939) 
13 de desembre a les 18h 

La presentació del llibre anirà a càrrec de l’autor, Marc Dalmau, comissari també de 
l’exposició. El llibre està coeditat per Marge Books i l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Presentació de l’estudi “La influència d’Esquerra Republicana de Catalunya en 
l`èxit del cooperativisme del 1931 al 1936”  
18 de desembre a les 18h 

L’estudi, finalista dels premis Aracoop als millors treballs universitaris relacionats amb 
l’economia social, les cooperatives i el tercer sector. Presentació a càrrec d’Emprius i 
Ferran Reyes 

 
Taula rodona sobre el present del cooperativisme  
17 de gener a les 18h 

Taula rodona amb Gemma Garcia, co-presidenta de la Federació de Cooperatives de 
Treball, Quim Sicilia, president de la Federació de Cooperatives de Consum, i Ramon 
Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries. 

 

Taula rodona sobre el demà del cooperativisme 
24 de gener a les 18h 

Taula rodona sobre el futur del cooperativisme en què s’abordaran temes com les 
economies feministes, les cooperatives de plataforma, etc. Participen Anna Fernàndez, 
de la Comissió d'Economies Feministes de la XES, Arnau Vilardell, soci de Som 
Mobilitat, Alba Hierro, de Procomuns, Jordi Garcia, soci de l'Apòstrof, i Ivan Miró, soci 
de La Ciutat Invisible. 
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Projecció de ‘Peiró42’i debat sobre Cooperativisme i Sindicalisme  
31 de gener a les 18h 

Després de l projecció debatrem amb l’Eloi Aymerich, director del documental i soci de 
Clack Audiovisuals, i amb l’historiadora Margarida Colomé. 

 
ENCONTRE INTERNACIONAL SOBRE EL PAPER DE L’ECONOMIA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA EN LA HISTÒRIA SOCIAL 
14 de febrer (matí i tarda) i 15 de febrer (matí) 

Trobada internacional d'historiadors i historiadores cooperativistes d'Itàlia, França, 
Portugal i Catalunya. 

En el marc de la trobada, el 14 de febrer a les 18h, se celebrarà una taula rodona sobre 
la història del cooperativisme que comptarà amb la participació de Pere Gabriel, 
Antoni Gavaldà i Marc Dalmau. 

 
Ruta per la memòria cooperativa de la Barceloneta 

Gener i febrer (pendent de programació) 

Avui, la memòria cooperativa de la Barceloneta s’està recuperant gràcies a l’abundant 
documentació conservada a l’Arxiu Popular de la Barceloneta, recopilat durant anys per 
Paco López Tey, i que avui és consultable a l’Arxiu de Ciutat Vella. En aquest itinerari 
ens hi aproparem visitant els carrers i els indrets d’aquesta memòria, conservada també 
gràcies als testimonis de veïns i veïnes que recorden vivències de les cooperatives del 
barri, i que en són la memòria viva. Itinerari organitzat amb la cooperativa La Ciutat 
Invisible. Es programaran diverses sessions durant els mesos de gener i febrer. 
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Crèdits 

 
 
 
Organització 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
Museu d’Història de Catalunya (MHC) 
 
Col·laboració 
Fundació Roca i Galés (FRG) 
 
Coordinació 
Museu d’Història de Catalunya (MHC) 
 
Comissariat 
Marc Dalmau i Torvà. La Ciutat Invisble SCCL (LCI) 
Antoni Gavaldà i Torrents (UVR) 
 
Comitè Científic 
Antoni Gavaldà i Torrents (URV) 
Cristina Grau FGC advocats SCCL 
Cristina Moreno La Trama SCCL 
Gemma Flores-Pons L’Aresta SCCL 
Ignasi Faura Ventosa FGC advocats SCCL 
Joan Segarra Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (FeCEC) 
Jordi Garcia Jané L’Apòstrof SCCL 
Mar Massip (FRG) 
Marc Dalmau i Torvà (LCI) 
Miguel Garau Rolandi (UB) 
Pablo Raya Sánchez La Trama SCCL 
Pere Gabriel i Sirvent (UAB) 
Pere Solà i Gussinyer (UAB) 
Xavier Teis Coop 57 SCCL 
 
Comitè tècnic 
Agnès Giner (FRG) 
Xavier Palos (FRG) 
 
Correcció lingüística  
L’Entrellat 
 
Traduccions 
Traductorum 
 
Disseny d’exposició i imatge gràfica  
TAT_lab, SCCL 
 
Producció i Muntatge 
Manual color 
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Marcs 
Acutangle 
 
Il·luminació i manteniment 
Carles Martín, Pere Jobal, Ricard Lozano, Joan Ruiz, Vicenç Soler 
 
Transport 
Nordest 
 
Assegurances 
Helvetia  
 
Visites guiades 
Àgora Serveis Culturals  
 
Procedència de les imatges 
Arxiu del Museu de la Vida Rural (Àngel Toldrà Viazo) 
Arxiu del Port de Tarragona 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) (Frederic Ballell; Pérez de Rozas) 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) 
Arxiu Històric de Poblenou (AHP) (Alonso) 
Arxiu Històric de Sabadell (AHS) 
Arxiu Municipal de Llagostera (AMLLA). Col·lecció Ajuntament de Llagostera 
Arxiu Municipal de Palafrugell 
Arxiu Municipal del Districte d’Horta i Guinardó (AMHG) (Foment Hortenc: Felip 
Capdevila i Roure;Jaume Caminal i Serret) 
Arxiu Municipal del Districte de Gràcia (AMDG) 
Arxiu Municipal del Districte de Sants (AMDS) (Jordi Regàs; Santès) 
Arxiu Popular de la Barceloneta- Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella (APB-
AMDCV) 
Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) (Fons Josep Maria Sagarra i Plana; Fons Brangulí; 
Fons Sagarra i Torrents)  
Arxiu Santesmases i Rabadà 
Biblioteca de Catalunya (BC) 
Biblioteca Pública Arús (BPA) 
Cadí SCCL 
Caixa d’Enginyers SCCL 
Col·lectiu Ronda SCCL 
COOP 57 SCCL (David Fernández) 
Cooperativa Obrera de Viviendas (COV) 
Cooperative Heritage Trust- National Cooperative Archive 
CRAI. Biblioteca del Pavelló de la República (UB) (Richard Bristow)  
Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (FCEC) (Escola Guinardó) 
Fons Carme Piqué Bofarull 
Fons de la Biblioteca Municipal de Manlleu, BBVA 
Fons Joan Fuguet 
Fundació Roca i Galès (FRG) (Lucien Roisin; Marta Palos; Jaume Gil; David Fernández; 
Cooperació Catalana) 
Hortec SCCL 
INSPAI Centre de la Imatge de la Diputació de Girona (Valentí Fargnoli, Fons Emili 
Massanas i Burcet) 
Instal·lacions Assistencials Sanitàries SCCL- Hospital de Barcelona (SCIAS)  
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), Col·lecció Roisin 
L’Olivera SCCL 
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La Borda SCCL (Carles Baiges) 
La Ciutat Invisible SCCL (LCI) 
Llar Jove SCCL 
Mol-Matric SCCL 
Scotish National Gallery 
Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls SCCL 
Societat Vinícola de Sant Isidre Nulles SCCL 
Société Montyon et Franklin 
Som energia SCCL 
Trèvol SCCL 
Unió de Cooperadors de Mataró 
 
Préstecs 
Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 
Carme Piqué Bofarull 
CRAI. Biblioteca del Pavelló de la República, UB 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
Fundació Roca i Galès 
La Ciutat Invisible SCCL 
La Directa SCCL 
Museu de Mataró 
Ricardo Pardo Jiménez  
Sebastià Costa 
Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, SCCL 
 
Agraïments 
Abacus SCCL, Agnès Giner, Armand Vilaplana, Carme Piqué Bofarull, Claraboia SCCL, 
Confederació de Cooperatives de Catalunya, Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya, Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, Federació de 
Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya, Grup Ecos, Hortec SCCL, Ignasi Faura, Institut Ramon Muntaner, 
Ivan Miró, Emma Alari, Josep Castellà, Santiago Gorostiza, Sebastià Costa, Unió de 
Cooperadors de Mataró, Xarxa d’Economia Solidària (XES). 
I també, al personal de museus, biblioteques i arxius, així com a tots aquells particulars 
que prefereixen romandre en l’anonimat i han contribuït amb la seva col·laboració a 
l’exposició 
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Informació pràctica 
 

 

Dates 
Del 22 de novembre de 2018 al 17 de febrer de 2019 
 
Lloc 
Al vestíbul del Museu d’Història de Catalunya (Plaça de Pau Vila, 3, Barcelona)  
 
Horari 
De dimarts a dissabte, de 10.00 a 19.00h (dimecres fins les 20.00h) 
Diumenge i festius de 10.00 a 14.30h 
TANCAT: dilluns,  
 
Preu 
Entrada gratuïta 
 
Transports i vies d’accés:  
Autobusos V17, H14, D20, V15, V13, 39, 45, 51, 59 i 120.  
Metros L4 – Barceloneta 
 
Més informació al web i les xarxes socials:  
Tota la informació relativa a l’exposició al web del museu: 
http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/catalunya_terra_cooperativa 
 
I tota l’actualitat i altres continguts relacionats amb l’exposició a les xarxes socials 
del museu seguint el perfil @mhistoriacat i cercant l’etiqueta 
#CatalunyaCooperativa 

 
 
 

Contacte 

 
 

 
Museu d’Història de Catalunya                                                                  
Plaça de Pau Vila 3, Barcelona                                                @mhistoriacat                          
93 225 47 00                                                                             #mhistoriacat 
mhc.premsa@gencat.cat                                                          #CatalunyaCooperativa 
mhcat.cat                                                                            


