
ÒCooperativa: associaci� aut�noma de persones que sÕuneixen de forma volunt�ria 
per a satisfer les seves necessitats i aspiracions econ�miques, socials i culturals en 
com� mitjan�ant una empresa de propietat conjunta i de gesti� democr�ticaÓ

Alian�a Cooperativa Internacional

MEMÒRIA
COOPERATIVA
entre els or�gens cooperatius i la desfeta de 1939

Us convidem a gaudir dÕaquest viatge cap al passat, 
cap a la mem�ria cooperativa.  

I tamb� us convidem a mirar cap al present.

Portem a la pr�ctica lÕaspiraci� a viure, ara i aqu�, 
unes relacions socials basades en la cooperaci�?
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�� !"#$%&%' (Memòria Cooperativa” té com a objectiu fer 
emergir una realitat històrica desconeguda per a molts i 
moltes de nosaltres: l’experiència viscuda de la coopera-
ció social per part de milers de persones en els darrers 
anys del segle XIX i el primer terç del XX. No tant per 
erudició, sinó per a intentar reconstruir un imaginari que 
faci possible la cooperació avui. Si tenim un bagatge, un 
passat, uns referents reals, si aquella gent visqué el somni 
de la cooperació social, per què no podem viure nosaltres 
una cooperació per al segle XXI?

“Memòria Cooperativa. El somni viscut de la cooperació social: 

entre els orígens cooperatius i la desfeta de 1939” és una pro-
ducció de La Ciutat Invisible SCCL per al Projecte Barri 

Cooperatiu. 

Aquest projecte, impulsat conjuntament entre La Ciu-

tat Invisible i la Federació de Cooperatives de Treball 

de Catalunya, té com a objectiu difondre els valors i les 
pràctiques del cooperativisme a nivell local i comunitari, 
impulsar les cooperatives existents a barris i pobles, i fo-
mentar la creació de noves experiències. 

Més informació a: 
Projecte Barri Cooperatiu

www.sants.coop
santscooperatiu@gmail.com

La Ciutat Invisible, s.c.c.l.

Riego, 35 baixos 08014 Barcelona
Tfon: 932 989 947
www.laciutatinvisible.coop

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Premià, 15. 1ª planta. 08014 Barcelona. 
Tel: 933 188 162
www.cooperativestreball.coop

Presentació



� $ cooperatives, en els seus orígens a mitjan segle XIX, 
i ja fossin de consum o de producció, foren un mecanis-
me essencialment obrer per a defensar-se de l’agressivitat 
amb què el naixent capitalisme industrial explotava la 
força de treball proletària. Pogueren ser creades per 
l’experiència organitzativa forjada en decennis de lluita 
social, i articularen ja no només el combat sinó les noves 
formes de vida dels i les treballadores. 

“Memòria Cooperativa” recull els seus antecedents en 
l’àmbit internacional i experiències pioneres del coope-
rativisme anglés, així com el relat del cooperativisme 
històric a Catalunya. Un període que comprén des de 
1842, quan es fundà l’Associació General de Teixidors  
-el primerenc intent de cooperativitzar el treball al nos-
tre país- +ns a la desfeta de 1939, en què el cooperativis-
me català, després de l’impuls que li suposà la  Segona 
República, hagué d’afrontar els anys difícils de la repres-
sió franquista. 

En aquell llarg període històric, i en un context d’alta 
con;ictivitat social, les cooperatives catalanes es conver-
tiren en institucions cabdals de la quotidianitat obrera. 
Tal i com exempli+ca la història social d’un barri obrer 
com Sants, foren nodes d’una trama proletària on practi-
car l’ajúda mútua i la solidaritat, punts de trobada d’una 
sociabilitat comunitària, i sovint, institucions educatives 
i artístiques de primer ordre. Però sobretot catalitzaren 
una altra economia, altres maneres de gestionar la pro-
ducció, el consum, i les prestacions socials. Impulsant 
unes relacions socials basades en la cooperació, assajaren 
un món sense capitalisme. 
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cooperat en major o menor mesu-
ra per a subsistir, els orígens de la 
cooperació moderna els trobem a 
l’Anglaterra del segle XIX. Així, el 
bressol de la industrialització ca-
pitalista també fou el context on 
brotaren experiències pioneres de 
cooperació social, com a Rochdale 
el 1844, un referent per a tots els 
que vindríem després. Hem volgut 
destacar aquests orígens i els seus 
precedents, i recabar en la dimen-
sió mundial de l’Aliança Coope-

rativa Internacional, expressió del 
moviment cooperativista dels cinc 
continents, els principis de la qual 
regeixen unes cooperatives on 800 
milions de persones practiquen 
l’autogestió en diferents graus.  

També  hem resseguit la història 
de les cooperatives a Catalunya, 
que per les seves característiques 
industrials i per tant obreres, ha 
estat ferment d’un potent movi-
ment cooperativista. Les pioneres 
catalanes nasqueren in;uïdes per 
Rochdale, però sobretot foren –jun-
tament amb l’anarquisme, el socia-
lisme o el sindicalisme- l’intent de 
les classes treballadores catalanes de 
crear unes relacions socials basades 
en l’ajuda mútua i amb l’objectiu 
de l’emancipació. El cooperativis-
me català, cuinat a foc lent durant 
seixanta anys, fou però tallat de 
soca-arrel amb la victòria feixis-
ta de 1939. Encara ens ressentim 
d’aquella derrota. 

La recerca més minuciosa l’hem 
destinat al barri on vivim, on treba-
llem, on cooperem. El Sants indus-
trial de +nals del XIX i principis del 
XX, amb les seves formes de vida 
obrera i la seva poderosa con;icti-
vitat social, fou un terreny especial-
ment adobat per al sorgiment de les 
cooperatives, com també ho foren 
antics pobles del Pla de Barcelona 
(Poble Nou, Gràcia,…) o poblacions 
com Mataró o Sabadell. Del ric en-
tramat del cooperativisme santsenc 
d’aquell tombant de segle, hem des-
triat algunes experiències: Model 

del Segle XX, l’Empar de l’Obrer, la 
Lleialtat Santsenca, la Flor de Maig, 
l’Agrupació Vidriera i la Redemp-

tora. Un petit tast per a iniciar el 
viatge cap al somni viscut de la co-
operació, també als nostres barris.
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