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“Catalunya,

L’Harmonia

terra cooperativa”

Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6
Horari de visita
De dimarts a divendres, 17 a 20 h.
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h. Dilluns i festius, tancat.
Consulteu horari d’estiu a la pàgina web del Museu.
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“Catalunya,
terra cooperativa”
“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.”

Museu d’Història de Catalunya
“L’exposició ‘Catalunya, terra cooperativa’ presenta, a
través d’un recorregut per l’ahir, l’avui i el demà de les
pràctiques cooperatives, el cooperativisme i l’economia
social com a eines útils i vàlides per a la generació
d’alternatives a la societat actual, superant la visió del
cooperativisme com una pràctica obsoleta del passat”

Fundació Roca Galès Catalunya

“L’Hospitalet, com en la resta de les pràctiques del
moviment obrer, fou una de les localitats pioneres del
cooperativisme. La primera entitat d’aquesta mena va ser
fundada el 1874.
Des d’aleshores, desenes de cooperatives de producció
i consum han estat cabdals per a la vida d’una part
important de la població de la nostra ciutat.
Sovint han estat eines de projectes polítics i socials
transformadors.
D’altres han estat mecanismes de compra de menjar o
d’un pis a preus més justos.
Sempre han estat eines favorables als interessos de les
classes treballadores.”

Centre d’Estudis de L’Hospitalet

