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Presentació 
 
 
CONSTRUEIX UN MÓN MILLOR. FES COOPERATIVA és una exposició que projecta el 
fet cooperatiu cap al futur d'una manera dinàmica i integradora. 
 
Produïda la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya en el marc del 2012 Any 
Internacional de les Cooperatives, l’exposició ofereix una visió general del cooperativisme 
que convida les persones que la visiten a aprofundir-hi i a participar en el moviment 
cooperatiu. 
 
CONSTRUEIX UN MÓN MILLOR. FES COOPERATIVA s'adreça a ajuntaments  
implicats en la campanya Ajuntaments Cooperatius, a més d’altres institucions, 
universitats, instituts, biblioteques i, en general, a qualsevol entitat que desitgi exposar-
la i difondre-la. 
 



 

Estructura de l’exposició  
 
 
L'exposició s'estructura en quatre blocs que tenen una identitat pròpia i es composen de 
textos descriptius i sintètics, a més de xifres, testimonis i tota mena d'imatges.   
 
La vida és cooperativa explica les característiques generals i ubica les dimensions del 
moviment cooperatiu.  
 
Les cooperatives són empreses d'èxit, analitza les raons de la solidesa i la 
perdurabilitat de la majoria d’aquestes empreses.  
 
Les cooperatives són empreses amb principis desgrana els principals valors que 
mouen aquestes empreses.  
 
Les cooperatives humanitzen l'economia mostra els beneficis socials que es deriven 
de les cooperatives.  
 
L'exposició convida a una lectura clara, sintètica i engrescadora, seguint un ritme obert i 
lliure, adequat a tots els públics. La seva construcció a base d'elements modulars 
apilables permet adaptar-la a diversos espais expositius i que sigui fàcil d’emmagatzemar 
i de transportar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Característiques tècniques 

 

L’exposició  CONSTRUEIX UN MÓN MILLOR, FES COOPERATIVA es distribueix en 
una sèrie de mòduls constructius que conformen un recorregut de seqüència lineal. 

Localització: sempre en un espai interior   

Espai mínim: 8m d’ample x 15m de llarg x una alçada mínima de 250 cm.  
Plafó més alt: 200 cm 
Superfície del conjunt expositiu: 120 m2 

La sala d’exposició o espai ha de poder contenir la visita de grups entre 20-30 persones.  

Il�luminació: L’espai ha de tenir il�luminació pròpia i connexió elèctrica.  

Muntatge i desmuntatge de l’exposició: 3-4 hores. 

Vigilància: L’espai que acull l’exposició ha de garantir la vigilància i protecció de la 
mostra i evitar accions indegudes de vandalisme eventual.  

Temps d’exposició: màxim 15 dies.  

Itinerància: vegeu el calendari d’itinerància amb la Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya per saber on està l’exposició i quan estarà a prop vostre.   
 
Transport: El cost del desplaçament de l’exposició fins la seva ubicació a cada municipi 
l’assumeix cada ajuntament.  
 
Accions complementàries: Dins la campanya Ajuntaments Cooperatius, la Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya ofereix un seguit de xerrades i sessions 
informatives que poden complementar el muntatge de l’exposició i que es poden trobar 
al web www.coop2012.cat  
 
 
 

 
Contractació:  
Dolors Ferré   
Tel. 93 318 81 62  
Email: federacio@cooperativestreball.coop  
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