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Presentació

Enguany, Parets celebra un gran esdeveniment: fa cent anys que es va posar en fun-
cionament la Societat Cooperativa La Progressiva. Per commemorar aquesta efemè-
ride tan significativa per a l’entitat i per a la vida associativa del poble, la Junta Rec-
tora de la Societat em va demanar, fa uns quatre anys, que fes una mica de recerca 
històrica i que en reflectís el resultat en un treball. Al final, n’ha sortit aquest llibre 
que teniu a les mans. Des del principi, vaig ser conscient que aquesta tasca era, per a 
mi, una gran responsabilitat i, alhora, un honor; però també que implicaria una gran 
quantitat de temps que, de manera altruista, hauria de dedicar a complir l’encàrrec 
al qual m’havia compromès. Després de fer-ne una petita valoració i d’haver-me 
dedicat a regirar arxius i consultar persones que han estat vinculades d’una manera 
o altra amb aquesta entitat, he de dir que n’he gaudit molt i que m’he enriquit enor-
mement amb els coneixements d’una part de la història local.

Persones que ja passem de la cinquantena, i els més grans encara més, tots tenim 
records de la nostra adolescència i de la nostra joventut en què participàvem de la 
vida d’oci del poble que, en aquells anys, era el cinema i el ball per festes assenyalades 
dins el calendari gregorià, o bé festes locals. La sala-teatre era el lloc on la joventut 
i els més grans també passàvem moltes hores de les tardes dels diumenges. Els més 
grans  encara tenen records d’aquelles festes majors dels anys de la República, que 
se celebraven en aquesta sala, molt ben engalanada. D’altres tenen els tristos records 
dels anys de la postguerra, quan aquesta societat fou requisada per la Falange i es 
va habilitar com a seu de l’Auxilio Social, local de la Falange i de l’Hermandad de 
Labradores y Ganaderos. 

El treball l’he estructurat en diferents apartats. Hi ha un primer bloc, a títol intro-
ductori, que és un breu repàs del que ha estat el naixement del cooperativime. M’ha 
semblat adient fer-hi una petita explicació de la singularitat de com funciona una 
societat cooperativa i dels òrgans que la regeixen; per explicar aquest punt hi he de-
dicat el segon bloc. Un tercer apartat és un petit resum del que ha estat el moviment 
cooperatiu a Catalunya des dels orígens fins a l’any 1939. Un quart apartat són els 
antecedents mutualistes i cooperativistes a Parets abans de constituir-se La Progres-
siva. Fins aquí ha estat per contextualizar un moment històric en què La Progressiva 
era un petit element d’aquest engranatge. Dos grans capítols centren el contingut 
del treball: “La Progressiva primera etapa (1912-1939)” i “La Progressiva segona 
etapa (1950-2012)”. Cada etapa, l’he subdivida de manera seqüèncial en dècades. 
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Dins d’aquests grans blocs he introduït de manera més explicita el que han estat les 
diferents seccions de la societat cooperativa com ara la Mutualitat de la Mare de Déu 
de la Salut, l’Obra social, el local social, les antigues festes majors que s’hi celebraven 
en aquest edifici en el marc de la societat. Després de cada etapa, he fet una anàlisi 
i una valoració personal del que han estat cadascun d’aquests períodes de temps en 
el context del cooperativime de Catalunya i dins d’aquest moviment. Per cloure el 
llibre, he dedicat un apartat a annexos, en què, entre altres coses, hi ha tots els noms 
de les persones que han pertangut a les diverses juntes rectores i els dels interventors 
de comptes que han passat per la societat, així com una relació cronològica de les 
efemèrides. 

Per tal de documentar-me per fer aquest estudi, he hagut de cercar informació a 
l’Arxiu de la Cooperativa, a l’Arxiu Municipal de Parets del Vallès i a l’Arxiu Comar-
cal del Vallès Oriental, a l’arxiu particular de Rosa Martí, i, a més, he cercat molta 
informació oral de persones que, com he dit abans, han estat vinculades a la societat. 

Abans d’entrar en matèria, m’agradaria donar les gràcies a totes aquelles persones 
que m’han aportat informació oral molt valuosa o a les que m’han donat suport per 
confeccionar aquest llibre. Molt especialment als expresidents Domènc Turull –el 
qual ja havia començat a recopilar informació per a aquest treball amb motiu del 
setanta-cinquè aniversari: ha estat un material molt útil per continuar aquesta tasca 
iniciada per ell– i Joan Novell, que ha estat una persona que, de manera desinteres-
sada, ha contribuït amb informació i col·laboració en la recerca documental i foto-
gràfica per a la confecció d’aquest llibre. També a l’actual president, Miquel Gambau, 
i a la Junta Rectora, que han tingut el detall de voler recopilar en un volum la història 
d’aquesta entitat. 

A la meva família, que els he restat molt temps que els hauria d’haver dedicat a ells 
per tal de poder fer aquest treball.

Joan Volart i Bellavista



5

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

Orígens del cooperativisme



6

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012



7

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

Charles Fourier (1772-1837)

Inicis del cooperativisme
Podríem parlar de dos personatges històrics que foren els pioners del moviment 
cooperativista a Europa: Charles Fourier (Besançon, 1772 - París, 1837) i el gal·lès 
Robert Owen (1771-1858), un socialista utòpic considerat com el pare del coopera-
tivisme. 

Charles  Fourier

Filòsof i economista francès, socialista utòpic, que, com Robert Owen, és reconegut 
també com a pare del cooperativisme. Va ser molt crític amb el capitalisme de la 
seva època. Fourier criticà la misèria moral i material del món en què vivia i alhora 
la comparà amb les idees dels il·lustrats del segle XVIII a França, que preconitzaven 
un món on regnaria la raó, la igualtat i la felicitat. Vivia en un entorn ben oposat a 
tots aquells ideals de què els enciclopedistes francesos havien fet bandera. Fa molt 
paleses, a les seves crítiques, la desigualtat social i l’explotació del món obrer, i en 
especial de les dones. És una frase seva: “El grau d’emancipació de la dona en una 
societat és el baròmetre general pel qual es mesura l’emancipació general”. 

Per a Fourier, hi ha una alternativa a aquesta societat d’explotació de l’home per 
l’home en què es creen aquestes grans desigualtats socials. La seva proposta és el 
cooperativisme, a fi d’establir una societat més justa. La seva tesi consistia a crear 

comunitats que anomenava falanste-
ris. Els beneficis obtinguts per aquestes 
comunitats de producció eren repartits 
entre els seus membres i les persones 
que haguessin aportat capital per a la 
seva construcció. Fou l’impulsor de la 
Coopérative des Bijoutiers a Doré. 

Els seus esforços perquè els capitalistes 
proporcionessin diners per a la cons-
trucció de falansteris no donaren resul-
tat, ja que els representants del capital 
no varen voler participar en aquesta 
experiència. 
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Robert Owen (1771-1885)

Robert Owen

Era gal·lès i provenia d’una família de menestrals. Als deu anys ja treballava com un 
obrer més i fou quan ja tenia vint anys que ocupava la direcció d’una fàbrica tèxtil 
de Manchester. A començaments del segle XIX, es va fer càrrec de l’empresa New 
Lanark, a Escòcia. En aquesta factoria tèxtil hi va deixar força empremta pel que fa 
a la millora de les condicions de treball dels obrers i en tota l’obra social que s’hi va 
portar a terme. S’hi varen fer reformes socials molt importants.

L’any 1825 va fundar la comunitat de New Harmony a Indiana (EUA). La seva 
experiència en aquest camp va ser un fracàs i va haver de vendre el terreny i les 
instal•lacions, on va deixar gran part de la seva fortuna. Després d’aquest ensurt, 
tornà a Anglaterra i va liderar un sindicat.

Robert Owen defensava un sistema econòmic alternatiu al capitalista, basat en la 
cooperativa. Aquest sistema hauria de ser més just i equitatiu i alhora resoldria els 
grans problemes de classe al Regne Unit. La seva teoria impulsava els obrers euro-
peus perquè s’unissin i formessin cooperatives que haurien de ser més rentables que 
les indústries. Caldria crear cooperatives de producció i de distribució. L’any 1832 ja 
n’existien cinc-centes cooperatives que donaven feina a vint mil treballadors.

Es va fundar la Gran Unió Consolidada 
d’Oficis, amb l’objectiu de controlar el 
moviment obrer britànic. Varen passar 
pocs mesos fins que va tenir la primera 
crisi; s’iniciaren una sèrie de vagues que 
els obrers no qualificats no podien supor-
tar. Tot i aquest fracàs hom constata dues 
coses: que el sindicalisme obrer a escala 
estatal era possible i que les cooperatives 
podien ser una alternativa al sistema ca-
pitalista. 

Owen es va dedicar a escriure sobre coo-
perativisme i va atacar institucions com la 
família, la religió i l’herència, ja que pen-
sava que limitaven la llibertat humana. 



9

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

Entrada a Rochdale, 1906. Fotografia: Peter Higginbotham

Rochdale

És una ciutat britànica situada en el comtat de Lancashire, en el gran Manchester 
(nord-est d’Anglaterra) i travessada pel riu Roch. A mitjan segle XIX, hi havia molta 
indústria tèxtil. Les condicions de vida eren molt difícils: els comerciants adultera-
ven regularment els aliments cosa que causà la completa desprotecció dels consu-
midors. Atès aquest estat de coses, vint-i-vuit treballadors, l’any 1844, varen cons-
tituir una societat cooperativa (Rochdale Equitable Pioneers Society): així podrien 
subministrar als obrers aliments i altres béns necessaris. També es varen preocupar 
d’oferir instruments educatius i socials. Hom pot parlar de la Rochdale com el bres-
sol del cooperativisme.

Els set principis de les cooperatives es varen redactar en aquesta ciutat anglesa; per 
això són coneguts com els Set Principis Cooperatius de la Rochdale:

• Llibertat de filiació i de donar-se de baixa

• Control democràtic

• Neutralitat política i religiosa

• Vendes al comptat

• Devolució d’excedents

• Interès limitat sobre el capital

• Educació contínua
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Estructura i funcionament
de la Cooperativa
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1 Segons consta en l’article preliminar dels Estatuts de la Progressiva de 1985.

Els estatuts

El primer pas que calia fer per formar una cooperativa era presentar els estatuts al 
Govern Civil, juntament amb un certificat de la nova Junta Rectora.

Aquests moltes vegades es coneixen amb el mot de reglament, és a dir està conside-
rat el mateix. La Progressiva va presentar el primer reglament el 16 d’abril de 1912 
al qual es donava resposta administrativa el 24 d’abril del mateix any; així quedava 
legalitzada i registrada la societat cooperativa. 

Hi ha hagut molts canvis polítics que també han afectat lleis referents a la coopera-
ció i els estatuts s’han hagut d’adaptar a la legislació de cada moment. Es modificava 
per primera vegada el reglament intern el 26 de febrer de 1920 per adaptar-lo a 
legislació que regulava les cooperatives en aquell moment.  Quan es varen fusionar 
la Societat Coral La Unió Paretense amb la cooperativa se’n reformaren els estatuts. 
Amb l’adveniment de la República, també es va legislar sobre aquesta matèria i es va 
fer una Llei de cooperatives, l’any 1931. El mes de maig de 1932, la societat paretana 
va adaptar el reglament intern a les lleis més progressistes sobre aquesta matèria. El 
20 de maig de 1936, el Consell Superior de la Cooperació de la Generalitat de Cata-
lunya aprovà uns nous estatuts molt més revolucionaris i en una línia més marxista, 
amb l’objectiu d’emancipar els obrers fins a arribar a la desaparició del capitalisme, 
per acabar així amb l’explotació de l’home per l’home, segons es pot llegir al capítol 
preliminar.  

Un cop La Progressiva va plantejar-se reobrir la botiga, ja en el període de la post-
guerra, i tornar a funcionar com a societat, va caldre aprovar uns nous estatuts, ins-
crits al Registro Oficial de Cooperativas del Ministerio de Trabajo amb el número 
5.537. Amb el restabliment del Parlament i la Generalitat de Catalunya, es va legislar 
sobre cooperativisme i l’entitat paretana en va redactar uns altres, que foren aprovats 
per l’Assemblea General Extraordinària de La Progressiva del dia 20 d’abril de 1985. 
Aquests varen ser inscrits en el full número BN-1279 del Registre Territorial de 
Cooperatives, el 22 d’agost de 1985, a Barcelona. El juliol de 1999, en una assemblea 
de socis es donava un vot unànime a la modificació de dos articles del reglament. La 
nova Llei de cooperatives 18/2002 comportava fer-ne uns altres de nous, que varen 
ser aprovats per l’assemblea el dia 4 de juny de 2005. 
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Règim econòmic de les cooperatives

Les aportacions

Els membres que componen la cooperativa estan obligats a fer una aportació ini-
cial mínima, igual per a tots els socis, i aquest és el punt de partida de l’activitat 
econòmica d’aquestes societats. La llei també preveu que els nous integrants hauran 
d’aportar una quantitat mínima no inferior a la que ha estat exigida als socis funda-
dors. Aquesta suma de diners aportats pels membres de ple dret de la societat és el 
que forma el capital inicial de l’empresa cooperativa; sobre les aportacions s’estableix 
el pagament o no d’interessos i un cop el soci es vol retirar de l’entitat el capital social 
li és retornat.

L’Assemblea, per majoria simple dels vots dels presents i representats, també pot 
acordar l’admissió d’aportacions voluntàries al capital social, les quals se subscriuran 
en el termini de sis mesos a partir de la data de l’acord i es pagaran en el moment de 
la subscripció.  L’interès que cal pagar per les aportacions voluntàries al capital social 
s’establirà en l’acord d’emissió. Cal dir que les aportacions obligatòries per formar el 
capital social no perceben cap tipus de rèdit. 

Excedents i la seva distribució 

Dels excedents obtinguts, les quantitats que cal destinar al fons són les següents:

a) Amb caràcter general, el trenta per cent a Fons de Reserva Obligatori i el deu per 
cent al Fons d’Educació i Promoció Cooperativa, fins que els esmentats fons asso-
leixin una quantitat equivalent al cinquanta per cent de l’immobilitzat de l’actiu.    

b) Els excedents que resultin atribuïbles a les operacions efectuades amb tercers, 
s’hauran d’incorporar íntegrament al Fons de Reserva Obligatòria.      

La resta d’excedents nets, després d’atesos els destins assenyalats anteriorment, 
s’aplicaran a retorns cooperatius, o a incrementar les reserves voluntàries, segons el 
que decideixi l’Assemblea General Ordinària. Els retorns cooperatius es distribuiran 
entre els socis de la cooperativa en proporció a les compres de cada un hagi realitzat 
durant l’any.

2Article 25 dels estatuts de la cooperativa La Progressiva aprovats el 1985. 
3Article 34 atat. A dels estatuts de La Progressiva aprovats el 1985. 
4Article 34 atat. C dels estatuts de La Progressiva aprovats el 1985.
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Òrgans de participació

Segons la legislació catalana, els òrgans de participació i de gestió de les cooperatives 
són:

• L’Assemblea General de Socis

• El Consell Rector o Junta

• Els interventors de comptes

L’Assemblea General de Socis és l’òrgan de màxima representació. Com a mínim 
s’ha de reunir un cop a l’any i el Consell Rector o, el que és el mateix, la Junta ha 
d’informar de la situació de la societat i dels projectes de futur. Qualsevol decisió 
important ha de sotmetre’s a la votació dels afiliats. Aquestes assemblees poden ser 
ordinàries o bé extraordinàries. Cada soci té un vot. 

El Consell Rector és escollit per l’Assemblea General i és la màxima autoritat entre 
assemblees. És un òrgan de representació, de control i d’execució. El Consell pot 
nomenar una direcció, la qual s’ocuparà de la part administrativa, atès que són ne-
cessaris coneixements de gestió empresarial. A la cooperativa de Parets, el primer 
Consell Rector el formava el president, el vicepresident, el tresorer, el secretari i el 
director de compres. Amb el pas del temps, ja a l’assemblea del 28 de juliol de 1918, 
s’incorporaren nous càrrecs a les juntes rectores, com ara el vicetresorer, el vicese-
cretari i el segon encarregat de compres. La primera vegada que s’incorpora la figura 
del vocal és a l’assemblea del 28 de setembre de 1928. A partir d’aquesta data, veurem 
com els càrrecs de vicepresident, vicesecretari, vicetresorer i segon encarregat de 
compres van desapareixent amb el pas del temps i cobren més rellevància les figures 
dels vocals. A partir de la segona etapa de la cooperativa, a principis de la dècada 
dels cinquanta, és quan a les juntes rectores apareixen els càrrecs de president, se-
cretari, tresorer i quatre vocals. Com podeu veure, aquesta estructura es manté al 
llarg dels anys, tot i que s’hi introdueix en algun cas la figura del vicepresident i se 
n’elimina el quart vocal.

Els interventors de comptes són escollits per l’Assemblea. Tenen una funció fis-
calitzadora. Revisen la gestió de l’empresa que, en forma de memòria, es lliura a 
l’Assemblea General. 

Els interventors presentaran a l’Assemblea General un informe sobre la memòria 
explicativa de la gestió de l’empresa, el balanç, el compte de resultats i qualsevol altre 
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5Art. 61. Funcions dels Interventors dels Estatuts de la Societat Cooperativa La Progressiva de 1985.
6García Mejía, Juan Diego. El cooperativismo español, pàg. 64. Fundación Friedrich Ebert, 1983.

document comptable que, preceptivament, s’hagi de sotmetre a l’Assemblea General 
per la seva aprovació. El termini de que disposaran és de trenta dies a comptar des 
que el Consell Rector els lliurarà la documentació pertinent. Quan els interventors 
discrepin podran emetre un informe separadament. 

Els interventors tenen dret a comprovar en qualsevol moment la documentació de 
la Cooperativa.5 

A la primera assemblea de La Progressiva fou escollit només un revisador de comp-
tes, i més tard aquest càrrec es va denominar oïdor de comptes. És a partir de 1925 
quan l’entitat paretana passa d’un a tres membres. Aquest òrgan, segons la Ley de 
Cooperativas de l’any 1942, s’anomenà “Consell de Vigilància”.

Diferències bàsiques entre una cooperativa i una societat mercantil

Hi ha diferents autors que han fet una síntesi entre el que representa una cooperativa 
i una societat mercantil, moltes són bastant coincidents. A continuació, exposo una 
comparació entre societat cooperativa i societat mercantil, segons Rafael Quiros6: 
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Història del cooperativisme 
a Catalunya
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El cooperativisme a Catalunya

Els orígens del moviment cooperativista, caldria cercar-los en dos grans pensadors 
i ideòlegs d’aquest moviment que foren el francès Charles Fourier i el gal·lès Ro-
bert Owen, ambdós contemporanis, que varen viure a cavall de l’últim terç del segle 
XVIII i a la primera meitat del XIX. 

Cal dir també que el primer lloc on es varen posar en marxa les idees cooperatives 
–en una ciutat anglesa, Rochdale, en la qual es va formar la primera cooperativa, 
anomenada Rochdale Equitable Pioneers Society. 

A Catalunya, en la dècada dels anys 30 del segle XIX, havia entrat en funcionament 
la primera fàbrica de vapor, concretament l’any 1833. Era una indústria tèxtil pro-
pietat de Bonaplata, Vilaregut, Rull i Companyia. Donava feina a sis-cents treballa-
dors. Els obrers veien que aquesta màquina era la causa de l’atur, ja que, en lloc de 
reduir les jornades de treball i repartir la feina més equitativament, l’augment de 
producció enviava a l'atur la mà d’obra sobrant. Davant d’aquesta situació, els obrers 
s’encengué d’ira i es varen revoltar. Com a conseqüència, varen cremar el Vapor Bo-
naplata, l’any 1835. Es vivia una situació d’enfrontament constant entre els amos, o 
bé els patrons, i els obrers, ja que la classe proletària vivia en una situació de pobresa 
i d’explotació i sense cap possibilitat de millorar. Cal recordar que en aquell temps el 
dret d’associació estava prohibit.

Amb aquest estat de coses, es creà a Barcelona la primera organització de classe, 
que s’anomenava Asociación General de Tejedores. Això passava l’any 1840. La seva 
funció no era gaire clara: algunes vegades actuava com una associació de socors 
mutus, en altres moments; si hom consulta els estatuts, era una organització obrera 
amb interessos oposats a la patronal; és a dir, el que coneixem com un sindicat. En 
altres temps, era una cooperativa de treball. Aquest és el primer moviment coopera-
tivista que coneixem a Catalunya, tot i que els seus objectius, entre sindicat, mútua 
de socors i cooperativa de producció, alternant i canviant els estatuts en funció de la 
situació política del moment, eren poc transparents.

La cooperativa de consum més antiga de què avui tenim notícia és l’Econòmica de 
Palafrugell. Estava ubicada, segons ens en fa coneixedors Albert Pérez Baró, en el 
seu llibre Història de les Cooperatives a Catalunya, en una dependència de la Fonda 
La Pepa, i fou constituïda l’any 1865. L’autor ens cita que en aquell mateix any fou 
fundada una altra cooperativa de consum a Canet de Mar.
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En aquella època, les societats de resistència, o el que avui coneixem com a sindicats, 
estaven prohibides i els treballadors optaren per implementar, com a instruments 
per defensar els seus drets, el mutualisme o bé el cooperativisme. 

La Llei general d’associacions, promulgada l’any 1887, va permetre que les coope-
ratives funcionessin dins d’aquest marc legal durant tot el període de la Restauració 
(1876-1923). Fins al 1887, només havia estat reconegut el dret d’associació en algun 
curt període de temps i després derogat en la constitució de 1869. 

Pel juny de l’any 1899, se celebrà a Barcelona el primer Congrés Català de la Coope-
ració. Hi assistiren quaranta-vuit entitats, d’un total de cent deu que hi havia a casa 
nostra. El congrés va ser fructífer, ja que arran d’aquesta trobada de cooperatives es 
va crear la Cambra Regional de Cooperatives Catalano-Balears. El primer president 
en fou Salas i Antón.

Un segon congrés es va dur a terme el maig de 1902, a la Ciutat Comtal; hi anaren 
vuitanta-una cooperatives. Cal destacar d’aquest segon congrés que s’hi va acordar 
crear i es va nomenar una comissió representativa per anar al Congrés internacional 
de Cooperativisme, que s’havia de celebrar el juliol del mateix any a Manchester. 

Façana de la Cooperativa L’Econòmica de Palafrugell. Dibuix de Rafael Masó. 
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Aquest moviment cooperatiu de principis del segle XX, com podem veure, estava 
molt estructurat a Catalunya. Periòdicament es reunien en assemblees en què parti-
cipaven representants de les cooperatives del Principat i d’altres de les illes Balears. 
Tenien un òrgan de difusió que era la revista Cooperativa Catalana que sortia periò-
dicament des de l’any 1899, quan fou creada. Atesa la importància del cooperativis-
me a casa nostra, la Cambra Regional va organitzar un congrés cooperatiu d’àmbit 
nacional que es va celebrar a la Universitat de Barcelona. Aquest esdeveniment es va 
portar a terme en l’any 1912. N’era el president d’aquest organisme l’advocat Fran-
cesc d’A. Ripoll. L’octubre de 1914 va tenir lloc a Barcelona la cinquena Assemblea 
de Cooperatives que pertanyien a la Cambra Regional i en aquesta deixà el càrrec 
de president Francesc d’A. Ripoll i en tornà a agafar les regnes Salas i Antón. En els 
anys vint el cooperativisme havia arrelat tant a Catalunya que, segons ens comenta 
Albert Pérez Baró, en el IV Congrés hi hagué quaranta-dues cooperatives repre-
sentades, però ens fa avinent que al Principat n’hi havia més de quatre-centes en 
funcionament.  

Davant de la situació de conflictivitat laboral i de les lluites de classe entre patrons i 
obrers que es va viure durant els darrers anys de la segona dècada del segle XX, les 
cooperatives varen fer de caixes de crèdit als obrers associats. Hom parla concreta-
ment de l’any 1920, quan després de la vaga de la Canadenca, els empresaris varen 
fer el locaut; és a dir, el tancament de les fàbriques. En aquests moments és quan les 
cooperatives varen atorgar préstecs als seus associats per poder menjar tots aquells 
dies en què les màquines estaven parades per voluntat dels patrons. 

Una crisi de vendes de la secció econòmica de la Cambra l’any 1919 va provocar la 
dimissió del seu president, Salas Antón7, que ho era per segona vegada, ja que va 
deixar el càrrec el 1907 per ocupar una responsabilitat pública a Londres i fou subs-
tituït per l’advocat Francesc d’A. Ripoll fins a l’any 1914, data en què aquest torna a 
ocupar la màxima responsabilitat de la Cambra. A partir de 1919, el nou president 
va ser Eladi Gardó. 

7Pérez Baró, Albert. Història de les Cooperatives a Catalunya. 
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Del 1920 a la República

Pérez Baró fa un resum de les dues primeres dècades del segle XX pel que fa al 
cooperativisme a casa nostra. Malgrat estar funcionant la Cambra Regional de Coo-
peratives i l’òrgan de difusió de les seves idees cooperativistes, que era la revista 
El Cooperatista, l’autor ens assabenta que no es varen poder superar una sèrie de 
premisses que són bàsiques en els principis del cooperativisme. Els pilars del coope-
rativisme que fallaven eren les compres a l’engròs i les traves que posaven molts dels 
socis de les cooperatives a l’entrada de nous membres. També manifestava l’autor 
de la Història de les Cooperatives a Catalunya que en moltes entitats que formaven 
part de la Cambra no es mantenia el fons de reserva amb la quantitat que recoma-
nava aquesta. A partir del 1920, la Cambra fou substituïda per la Federació Regional 
de Cooperatives a Catalunya. El seu òrgan de difusió era Acción Cooperatista. El 
president de la Federació també fou Eladi Gardó, i el director del butlletí, Ricard 
Caballeria.

L’any 1921, es creà una assemblea de la Federació de Catalunya al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona. El tema més important de discussió fou les relacions 
entre les cooperatives de consum i les de producció, així com les cooperatives agrí-
coles del camp. Cal dir que feia poc que s’havien creat les federacions cooperatives 
provincials de Girona, Tarragona i Lleida. La federació va patir una situació econò-
mica greu l’any 1922, la qual cosa provocà la dimissió de Gardó i Caballeria, com a 
responsables màxims de la Federació i d’Acción Cooperatista. Foren substituïts per 
Joan Ventosa i Joan Coloma, respectivament. El primer ocupà el càrrec de president 
de la Federació Catalana de Cooperatives fins a l’any 1934. Entre les grans coopera-
tives que formaven part de la Federació Provincial de Barcelona, l’any 1923 hi havia 
la Villa de Salut L’Aliança, les cooperatives de consum Nova Obrera, Model del Segle 
XX i Flor de Maig, així com la Unió de Cooperatives per a la fabricació de pastes 
de sopa. Aquestes participaren en l’Exposició Cooperativa a la ciutat de Gant, l’any 
1924. 

Cal destacar que, a escala mundial, es va establir, a partir 1923, la Diada Internacio-
nal de la Cooperació el primer dissabte de juliol de cada any. 

L’any 1927 les quatre cooperatives de consum més importants a Catalunya eren8: 

1. L’Equitativa de Palamós. Tenia diversos edificis i comptava amb dos mil vint-i-
vuit socis. Facturaven un milió dues-centes mil pessetes anuals.
8Op. cit., núm 7. Pàg. 41-42
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2. La Flor de Maig. Comptava amb set locals de la seva propietat i una granja a 
Cerdanyola. El nombre cooperativistes era de mil cinc-cents seixanta i les vendes 
pujaren aquell any dos milions set-centes trenta-una mil pessetes.

3. La Unió Cooperatista Barcelonesa fou resultat de la fusió de la del Rellotge i La 
Dignitat. Comptava amb set-cents setanta-nou socis.

4. El Model del Segle XX. Els seus cinc-cents cinquanta socis consumien per valor 
d’un milió dues-centes quaranta mil pessetes anuals. 

A principis del segle XX, a les comarques vinícoles del sud de Catalunya, com ara 
el Camp de Tarragona, el Priorat i la Terra Alta, així com en altres comarques com 
la Conca de Barberà i la Segarra, es varen crear els primers cellers cooperatius. El 
primer de tots, a Catalunya i a l’Estat espanyol, fou el de l’Espluga de Francolí, l’any 
1913. Cal dir que hom l’anomena la Catedral de Vi. Fou projectat pel gran arquitecte 
català, gran representant del moviment modernista, Lluís Domènech i Montaner, i 
va seguir les obres el seu fill Pere Domènech i Roure.

L’espluguí Josep Maria Rendé i Ventosa (1877-1925), l’apòstol del cooperativisme 
a Catalunya, fou el precursor, en temps de la Mancomunitat, de la Cooperativa de 
l’Espluga, i de moltes altres. En aquestes comarques, durant la segona dècada del 
segle passat, s’inicià el moviment cooperativista agrari. Avui encara podem gaudir 
d’uns cellers cooperatius d’estil modernista que hi varen deixar petja. Arquitectes 
de gran prestigi, ja he esmentat abans Lluís Domènech i Montaner i el seu fill, com 
Cèsar Martinell i Bonet, deixeble de Gaudí, foren els que van projectar molts cellers 
cooperatius durant l’època de la Mancomunitat de Catalunya. Segons Jordi Planas 
Maresma, el fet que durant el primer terç del segle XX es potenciés el cooperati-
visme agrari va ser una manera de reorganitzar els interessos d’aquests propietaris, 
que havien sofert després de la crisi de finals del segle XIX. La indústria i la crisi 
finisecular varen debilitar-ne la posició econòmica i el predomini social. La resposta 
a aquesta situació fou un intent de recuperar aquella posició hegemònica per mitjà 
de l’acció col·lectiva. El cooperativisme constituïa un instrument fonamental per a 
l’adopció de les noves tècniques agràries i també una oportunitat per reconstituir les 
solidaritats verticals en el si de la societat rural i, d’aquesta manera, neutralitzar la 
conflictivitat social.9 

9Resum de la tesi doctoral de Jordi Planas Maresma: Cooperativisme i associacionisme agrari a Catalunya. Els propietaris 
rurals i l’organització dels interessis agraris al primer terç del segle XX
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La cooperació catalana durant la República

En un article del president de la Federació Regional de Cooperatives de Consum, 
publicat el 8 de maig de 1931 a la revista Acción Cooperatista, hom pot copsar a les 
dades que presenta, en un comunicat al conseller de Treball i al president de la Ge-
neralitat de Catalunya, el moment que vivia el nostre país pel que feia al cooperati-
visme. S’hi parla de cent seixanta cooperatives associades a la Federació Regional de 
Cooperatives de Catalunya, amb un total de trenta mil famílies afiliades i un volum 
de vendes de trenta-cinc milions de pessetes.

El primer decret llei sobre cooperativisme a Espanya fou elaborat pel govern provi-
sional de la República, el 4 de juliol de 1931. El signaren el president, Niceto Alcalá-
Zamora, i el ministre de Treball, Francisco Largo Caballero. Després el text inicial 
passà al Parlament espanyol i fou aprovat per les Corts en la sessió del  9 de setembre 
del mateix any. 

Dades de les federacions de cooperatives a Espanya, l’any 1929:

El 20 de maig de 1929, a Barcelona es va inaugurar l’Exposició Internacional; la data 
de cloenda va ser el 15 de gener de 1930. En aquesta gran efemèride, també hi tenia 
un estand la Federació Catalana en representació de la Federació Nacional de Coo-
peratives. S’hi va poder copsar, a escala internacional, l’alt bagatge cooperativista a 
l’Estat espanyol, concretament a Catalunya. 
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Un dels punts que posa de manifest el nou text legislatiu és el reconeixement del 
caràcter autònom de les cooperatives. L’autogovern i la independència absoluta res-
pecte de l’aparell de l’Estat foren confirmats amb tota claredat; com a conseqüència, 
les unions i les federacions tenen un caràcter optatiu i independent de l’estat. A 
més, per un altre costat la llei estableix clarament les funcions de l’Estat pel que fa 
a aquestes entitats en el sentit de ser-ne difusor, donar-los suport i impulsar el coo-
perativisme, a través del Ministeri de Treball, que és qui té la tasca de controlar el 
compliment de la llei.10   

Aquesta llei defineix la diferència entre la funció de l’empresa cooperativa i l’empresa 
capitalista. La finalitat de la cooperativa és el servei als socis i a la comunitat, això no 
vol dir que pugui desentendre’s de les regles de joc del mercat. Li reconeix la plena 
personalitat jurídica, i també el poder revocador de l’assemblea de socis sobre la 
Junta Rectora. Obre la possibilitat que els socis puguin fer les seves aportacions a la 
societat en forma de treball. 

La legislació establia la modalitat de cooperativa popular i mercantil. Les coope-
ratives populars eren aquelles que tenien la finalitat de millorar les condicions de 
vida o treball dels obrers i de les  classes modestes per mitjà de l’actuació econòmica 
col·lectiva. Les mercantils eren les constituïdes per persones naturals o bé jurídi-
ques que tenien per objectiu millorar el rendiment de llurs negocis per mitjà de 
l’organització de tipus cooperatiu. La llei espanyola establia que per ser popular calia 
un mínim de tres-cents associats.11 No obstant això, pel que feia a les de consum, la 
ràtio mínima exigible era de dos-cents afiliats.12  

El juny de 1932, per decret del govern republicà, es va presentar a les Corts un pro-
jecte de llei per regular la tributació de les cooperatives. Les entitats que segons la 
Llei del 1931 estiguessin classificades com a populars, estarien exemptes dels impos-
tos de drets reials i del timbre, d’utilitats i contribució industrial.13 Aquesta exemp-
ció de tributació també seria extensible a les taxes o als impostos que calia pagar als 
ajuntaments i a les diputacions, així com a la Generalitat.

10Op. cit., n. 6, pàg 30-31. 
11Op. cit., n. 7, pàg 75. 
12Op. cit., n. 7, pàg 61. 
13Op. cit., n. 7, pàg 59.
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Cal dir que el Parlament català també va legislar sobre cooperativisme. La Llei de 
bases de cooperació fou aprovada pel màxim òrgan legislatiu català el 17 de febrer de 
1934. El 22 de març del mateix any també es votà, i va obtenir l’acord de la majoria 
de la cambra, la Llei de cooperatives. Aquesta norma jurídica era força progressis-
ta i estava inspirada en els principis de cooperació rochdaliana; és a dir, feia molt 
d’èmfasi en la plena autonomia respecte dels partits polítics i de les confessions reli-
gioses; en el règim de porta oberta, sense limitació de socis; en la igualtat dels drets 
de tots els associats; en el repartiment de l’excés de percepció a prorrata de l’ús que 
cada associat havia fet dels serveis de la cooperativa. 
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Orígens del mutualisme 
i el cooperativisme a Parets



28

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

Antecedents mutualistes i cooperativistes a Parets

Parets, l’any 1910, tenia una població de mil cinc-cents tres habitants; un índex 
d’alfabetització del 42 % (per sexes, la mitjana de la població masculina que sabia lle-
gir i escriure era del 55,6 %, i la de la femenina, del 29,6 %). La majoria de persones 
adultes treballaven al camp, i una part, principalment dones, ho feien a la indústria 
La Linera: era l’única fàbrica gran que hi havia en el poble i emprava un bon nombre 
de treballadores. Cal dir que la plantilla estava composta per un 73 % de dones.

A principis del segle XX, a Parets hi havia interès general per temes com el mutua-
lisme i el cooperativisme. Existien dues societats mutualistes: l’Entitat Mutual de 
Sant Isidre Llaurador, fundada el 1888, i l’Entitat Mutual de Sant Sebastià Màrtir, 
registrada l’any 1905. Aquesta entitat, en el moment de fer els tràmits de legalització, 
ja tenia vuitanta-vuit socis, tots homes, que majoritàriament treballaven a pagès. Si 
bé la data de registre és el 26 de gener del 1905, Alícia Pozo, en el seu llibre Unió de 
Germandats de Previsió Social de Parets del Vallès, ens diu que ja existia com a ger-
mandat mutualista almenys des dels anys setanta del segle XIX.14 Pel que fa a l’altra 
entitat mutualista que hi havia a Parets, ja des del segle anterior, podem dir que era 
encara més restrictiva i només acceptava homes de catorze a quaranta anys. Aques-
tes societats de socors mutus tenien la funció de previsió de riscos com malaltia, 
invalidesa temporal, invalidesa definitiva o permanent, defunció, maternitat, atur 
forçós, viduïtat o orfenesa, vellesa, accidents, etc.

Cal dir que en la història de les germandats de socors mutus caldria afegir-hi, pos-
terior a aquesta data, el Montepío El Jardín, inscrita en el Registre d’Associacions 
de Catalunya el 19 de novembre de 1924, tot i que, segons Alícia Pozo, ja existia 
almenys l’any 1919,15 sota l’advocació de la Mare de Déu del Remei. Les tres german-
dats, l’any 1960, es van fusionar sota el nom de La Unió de Germandats de Previsió 
Social. A partir del 30 de gener de 1929, la Societat Cooperativa La Progressiva 
també va tenir el propi mont de pietat, la Germandat Mare de Déu de la Salut. Es va 
dissoldre el 29 de setembre de 1968. 

L’associacionisme, tant pel que fa al moviment mutualista com al cooperativista, va 
agafar una gran empenta a partir de la Llei d’associacions, aprovada el 30 de juny 
de 1887, la qual va permetre regular i inscriure moltes societats mutualistes i coo-
perativistes que ja funcionaven d’una manera extraoficial: les que ja s’havien posat 
14Pozo Figueroa, Alícia. Unió de Germandats de Previsió Social de Parets del Vallès, pàg 38.  Ajuntament de Parets del Vallès. 
15Op. cit., n. 14, pàg 62
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a treballar abans d’aquesta data, podien registrar-se i estructurar-se degudament. 
Amb aquesta mateixa llei es regien les societats de socors mutus, de previsió, de pa-
tronat i les cooperatives de producció o bé de consum. Molts dels homes que varen 
formar part de les juntes rectores dels primers anys de la cooperativa La Progressiva 
ja s’havien iniciat en l’àmbit de l’associacionisme en diferents juntes de societats de 
mont de pietat. Rossend Bassart i Filvà, que en fou el primer president de la coo-
perativa, havia estat el màxim càrrec de la germandat de San Isidro Labrador, l’any 
1911. Fou substituït pel també fundador de la societat cooperativa Sever Ninou i 
Farrés, el qual fou el primer cap de compres de l’entitat cooperativa. L’any 1915, Ros-
send Bassart tornà a ocupar la presidència de la mutualitat i alhora continuà a La 
Progressiva com a cap de la Junta Rectora, fins al juliol de 1916.

Desfilada de la Unió de Germandats per l’actual av. Catalunya, el 1960, després de la fusió de les tres 
antigues entitats mutualistes de Parets
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La Confianza

La primera cooperativa de què tenim informació a Parets va ser La Confianza. El 10 
de febrer de 1908, en Josep Cortés, veí de Parets i de professió jornaler, presentava 
els estatuts de la societat cooperativa al Govern Civil de Barcelona. El dia 20 d’abril 
del mateix any era registrada oficialment amb el número de registre 5.501.

Cal dir que, d’aquesta societat, no hi ha informació que hagués funcionat mai, però 
sí que va estar registrada com a tal fins al 1912, data en què es va donar de baixa. 
Els seus estatuts, a l’article primer, ens manifesten que l’objectiu d’aquesta entitat era 
l’auxili mutu entre els socis que la componien i la millora de les condicions morals, 
intel·lectuals i materials, mitjançant la instrucció i l’auxili mutu. Per fer possible la 
instrucció, preveien que es crearien unes escoles laiques en el moment en què la so-
cietat tingués els fons necessaris per poder dur a terme aquest projecte educatiu. Els 
recursos amb què comptaria l’entitat eren les quotes dels socis i els rendiments que 
es produïssin de l’activitat mercantil. El capítol segon fa referència a les operacions 
que faria la societat, al capital social i al fons de reserva. El capital social inicial seria 
la suma de les vint-i-cinc pessetes que cada soci havia d’aportar per entrar a formar 
part de La Confianza. En un dels seus articles deixa molt clar que totes les opera-
cions de compra i venda de queviures, estris i immobles es farien al comptat.

Cada any els socis haurien hagut d’abonar la quantitat de dotze pessetes. La meitat 
d’aquesta quantitat estava previst destinar-la a les despeses de la societat i la resta a 
favor de l’afiliat. En cas que un soci es donés de baixa de la societat o bé en cas de 
mort, se li abonaria, en el primer cas, i als familiars en el segon supòsit, el capital 
que tenia en el moment de donar-se de baixa. El reintegrament del capital es faria 
en un termini de noranta dies. Els beneficis que generés l’activitat mercantil, una 
part, que s’havia d’acordar a la Junta de socis, aniria destinada a l’establiment de les 
escoles laiques i una altra part a les gratificacions dels empleats de la societat. En cas 
de pèrdues, es pagarien del fons de reserva i, un cop esgotat aquest, se saldarien amb 
les primeres vint-i-cinc pessetes de cada soci que formaven part del capital social. 

L’organització de la societat estava formada per dos òrgans: la Junta Directiva i una 
comissió administrativa. Els membres d’ambdues es renovarien cada any i el 50 % 
cada semestre. La Junta Directiva estava formada per un president, un secretari, un 
tresorer i dos vocals. La societat no es podria dissoldre si hi havia un mínim de deu 
socis que estiguessin disposats a continuar. La Comissió Administrativa la formava 
un president, un secretari, un comptable i un vocal. 
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Pel que fa a l’administració del cafè estava previst que aniria a càrrec de la Comissió 
Administrativa; aquesta, d’acord amb la Junta Directiva, procuraria que hi hagués 
tot el necessari per a la bona marxa del local. Els beneficis que generés el cafè es des-
tinarien a fer front als pagaments generats en concepte d’amortització de l’edifici on 
s’havia de desenvolupar l’activitat de la societat. Si es produís un excedent d’aquesta 
partida, s’invertiria en el foment de la lectura i en la biblioteca. Estava previst que, 
en aquest espai lúdic, s’hi portessin a terme activitats culturals com conferències, 
concerts, balls i altres passatemps instructius. 

Era una entitat que posava molt d’interès en la formació dels seus associats, ja que 
l’article 39 manifesta: “A las eminencias en ciencias, política, sociologia, filosofia, 
etc., la Comisión las invitará oficialmente para que honren a la Sociedad en con-
ferencias y disertaciones, etc.” En una època en què només hi havia un 42 % de la 
població de Parets alfabetitzada (55,6 % homes i 29,5 % dones), sembla una mica 
paradoxal l’interès per la cultura en una societat obrera; però no és un cas aïllat, ja 
que la formació del món obrer era un dels objectius dels líders sindicals i dels coo-
perativistes per a l’emancipació de la classe treballadora. 

La societat La Confianza també preveia un jurat, un òrgan de set persones desig-
nades per l’Assemblea General o per la Junta, per tal que assumptes de gravetat i de 
caràcter individual poguessin permetre que l’acusat tingués l’oportunitat de defen-
sar-se. Les deliberacions del jurat havien de ser secretes fins que es pronunciés la 
sentència. Un cop tancat el cas, la tasca del jurat havia conclòs i caldria nomenar-ne 
un altre per a casos que s’esdevinguessin en un futur. 

Els estatuts també disposaven que la societat tindria una comissió de comptes, com-
posta per cinc persones, la tasca de les quals seria revisar l’estat comptable i emetre’n 
un dictamen. Calia aquesta revisió i el dictamen pertinent de la Comissió per tal 
d’aprovar els llibres de comptabilitat. 
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La Progressiva, primera etapa
1912-1939
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Acta constituent de la Societat Cooperativa La Progressiva
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Situació a Parets als inicis del segon decenni del segle XX

Parets, l’any 1912, era un poble agrari; però ja des de l’any 1880 hi funcionava una 
fàbrica tèxtil que donava feina a unes dues-centes persones, majoritàriament dones, 
i una proporció més petita, un 27 % aproximadament, era mà d’obra masculina. 

L’amo d’aquesta gran indústria era l’Antoni Feliu i Peix, que provenia de Vilassar de 
Dalt (Sant Genís de Vilassar), però per problemes d’alta conflictivitat laboral en el 
Maresme a finals del segle XIX i en la cerca d’uns terrenys on hi hagués molta aigua, 
va trobar a Parets el lloc adient per instal·lar-s’hi, car el tipus de peces de roba que 
manufacturaven en necessitaven molta i en els terrenys que va adquirir, cinc quarte-
res de terra que formaven part del mas Rams, hi passava una mina d’aigua, la mina 
de ca n’Oms. 

A diferència de moltes fàbriques tèxtils que s’havien instal·lat a les ribes dels rius, 
principalment a les del Ter i a les del Llobregat, i que aprofitaven la força de l’aigua 
per moure els embarrats i fer funcionar els telers, en el nostre poble es va instal·lar 
una màquina de vapor. Cal dir que el combustible que hom emprava era carbó im-
portat d’Anglaterra o procedent de les mines de carbó del Ripollès, d’Ogassa i Su-
rroca. 

Parets ja tenia estació de tren des de l’any 1876 i la línia ferroviària de Barcelona a 
Sant Joan de les Abadesses ja funcionava des de l’any 1880; d’aquí sortia el carbó amb 
trens de mercaderies. 

Aquest empresari català va crear una colònia tèxtil integrada en un nucli urbà –hi 
ha alguns autors que ho defineixen com a eixample urbà. La gerència de la fàbrica 
va fer construir una sèrie d’habitatges per als treballadors, a fi d’assegurar-los-en 
un. En el llarg dels anys, va construir-hi quatre carrers de cases mitgeres, o cases de 
cós. El primer carrer d'habitatges socials que varen construir era el carrer del Vapor, 
el que coneixem actualment com d’Antoni Feliu. És en una d’aquestes cases de cós, 
concretament en el número 26, on es va celebrar la primera assemblea de socis de la 
cooperativa La Progressiva; era el dia 1 de juliol de 1912.
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La Progressiva. Dels inicis fins a l’any 1920 

El cooperativisme, com manifesten alguns historiadors, no era considerat un model 
gaire atractiu, a finals del segle XIX i a principis del segle XX, per les organitzacions 
obreres. En alguns casos, fou la mateixa església catòlica qui donà suport a les coo-
peratives per guanyar la voluntat d’aquest col·lectiu social, el proletariat, que fins 
llavors no havia estat prou sensible a aquesta causa. A Catalunya, l’any en què es va 
fundar La Progressiva, ja hi havia registrades setanta-dues cooperatives de consum, 
amb més de cent socis cadascuna, segons diu Pérez Baró. 16  

A Parets, ja hi havia hagut una cooperativa obrera, amb els estatuts aprovats des de 
l’any 1908, que va tancar amb l’entrada en funcionament de La Progressiva. La deno-
minació social era La Confianza. 

En el cas del nostre poble, el model de la segona cooperativa La Progressiva s’acostava 
més al model de cooperació que definia Salas Antón, entès com a associació en be-
nefici dels associats. El model del projecte anterior, el de La Confianza, era el que 
el mateix autor definia com a sistema d’emancipació social, ja que els seus estatuts 
estaven influïts per idees avançades i progressistes i també els preocupava el tema 
de l’ensenyament seguint les línies més renovadores de l’època. Segons Salvador Gis-
pert i Grau, nét d’un dels primers socis, Isidre Gispert, i membre molt actiu dins la 
societat en la dècada dels seixanta, setanta i vuitanta, el seu avantpassat explicava 
que, a principis del segon decenni del segle passat, la majoria de famílies tenien un 
hort on conreaven els productes bàsics de l’horta per al propi consum. El patró de 
La Linera les deixava als seus empleats perquè les treballessin  i així poguessin acon-
seguir queviures. Moltes famílies criaven aviram a casa seva pel seu propi consum. 
El problema era que altres productes de primera necessitat com ara l’oli, la sal, el pa, 
etc. els havien de comprar a uns preus elevats. Per poder adquirir aquests articles de 
què no disposaven a les economies familiars, algunes persones amb iniciativa, mol-
tes treballadors de la fàbrica i d’altres pagesos, van crear la cooperativa amb l’ajuda 
dels senyors Feliu, els propietaris de La Indústria Linera, SA, i sota l’assessorament 
del capellà del poble, mossèn Jaume Creixell.17 Cal dir que el local els el deixaven i, 
per tant, no havien de pagar cap tipus d’arrendament als amos de l’única fàbrica tèx-
til del poble. Amb anterioritat a la data de la primera assemblea, el 16 d’abril s’havia 
presentat a l’administració el primer reglament, que fou aprovat pel governador civil 
de Barcelona, en data 24 d’abril de 1912. 
16Op. cit., n. 7. “La cooperació catalana fins 1920”.
17Fou rector de la parròquia de Parets de 1898 a 1922



37

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

La primera Junta escollida a l’assemblea del dia 1 de juliol de 1912 estava formada 
per:

President Rosendo Bassart i Filvà18 

Vicepresident Jaume Ninou i Valldeoriola19 

Tresorer Josep  Ramon i Argemí20

Revisador de comptes Remigi Massuet i Ferrer21 
Secretari Jaume Soley i Moreu22 
Director de compres Sever Ninou i Farrés23

Fundadors:       
Joan Ninou
Joan Valls i Pi
Josep Castells
Pere Gorina
Jaume Rocabert
Joan Tomàs
Josep Ramon i Dalmases
Isidre Ventura
Joan Macià
Jaume Naqui

Cada afiliat a la cooperativa havia d’aportar un capital inicial de vint-i-cinc pessetes 
i pagar una quota de cinquanta cèntims mensuals.  

El 13 d’octubre de 1912 es va presentar el balanç trimestral de juliol, agost i setem-
bre. Durant aquests tres mesos s’havien fet efectives les factures per la compra de 
queviures i s’havia venut per un import de dues mil cent vint-i-vuit pessetes. Tot i 
haver destinat el 10 % al fons de reserva, es varen repartir entre els cooperants uns 
dividends del 8 % de les compres que havia fet cadascun. El benefici que es varen 
repartir entre els socis era de cent setanta amb trenta-sis pessetes de mitjana. 

18Treballador de la Linera, segons Maria Gorina (Parets 904-2004. Un poble, una parròquia)
19Pagès
20Treballador de La Linera de la secció de Blanqueig, segons Maria Gorina
21Era secretari de l’Ajuntament de Parets, segons Maria Gorina
22Contramestre de La Linera, segons Maria Gorina
23Fou alcalde del municpi els anys 1916-1917
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La cooperativa tenia un conserge i aquest s’ocupava de la gestió i de la coordina-
ció de les compres i de les vendes. Els dijous anava amb un ase i un carret a fer les 
provisions al mercat de Granollers. El primer conserge fou en Fèlix Salanelles, que 
fou nomenat per la Junta de la Cooperativa en una reunió l’11 de juliol de 1915. 
Segons consta en el Llibre d’actes, se li assignava un salari de trenta pessetes setma-
nals. Hauria de deixar d’aquest sou dues pessetes i cinquanta cèntims fins a arribar 
a tenir cobert el capital social, segons marcava l’article 30.1 del Reglament. En la 
mateixa acta es deixaven molt clares les condicions en cas d’acomiadament. Sempre 
que complís les seves obligacions, no podria ser cessat de les seves funcions, excepte 
que ho ratifiqués per votació la majoria de la Junta. Se li havia de notificar amb un 
mes d’anticipació si volien que deixés el càrrec. En el cas que es demostrés que havia 
robat o estafat la societat, seria fet fóra en el moment de confirmar-se la falta, tipifi-
cada en el reglament intern com a molt greu. 

Pel mes d’octubre començava la matança del porc. L’any 1914 havia estat el respon-
sable de sacrificar el bestiar en Jaume Ninou, en aquell moment vicepresident de 
l’entitat, però l’any següent va renunciar a fer aquesta tasca, ja que tenia altres ocupa-
cions que no la hi permetien fer. En el mes de setembre de l’any següent, calia buscar 
un nou matancer de bestiar i es va acordar, en el ple de la Junta del setembre de 1915, 
confiar aquesta feina al soci Jaume Rocabert.24 Calia cercar una mocadera i en Sever 
Ninou fou el responsable de buscar-ne una. 

En una assemblea convocada el dia 16 de juliol de 1916, el primer president va pre-
sentar la dimissió. Els socis presents a l’acte varen escollir Jaume Soley, que fins en 
aquella data havia ocupat el càrrec de secretari. Entrava com a secretari en Joan 
Guasch i Palou. La Junta quedà formada pels membres següents:

President Jaume Soley i Moreu

Vicepresident Jaume Ninou i Valldeoriola

Tresorer Jaume Font

Revisador de comptes Jaume Naquí

Secretari Joan Guasch i Palou 

Director de compres Sever Ninou i Farrés

24Fou alcalde de Parets de l’any 1918 a 1920.
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En els primers anys, la societat, per fer les compres, tenia un ase que tirava un carret. 
A mesura que anava creixent el volum de vendes, calia més capacitat per transpor-
tar-les. Pel setembre de 1916, varen decidir canviar l’animal de tir per una haca i en 
lloc del carret, una tartana. El soci Isidre Ventura va ser l’encarregat de fer la transac-
ció. El preu que va pagar per l’equí i la tartana fou set-centes pessetes, però amb una 
garantia de quinze dies: si l’animal no funcionava, el tornarien a l’antic propietari i 
aquest hauria de retornar tres-centes cinquanta pessetes. Per l’ase i el carret, varen 
ingressar dues-centes cinquanta pessetes. S’establia que el dijous seria el dia en què 
el conserge hauria d’anar a fer les provisions de queviures a Granollers. El temps 
establert per fer el viatge i totes les diligències era de set hores com a màxim. 

L’any 1916, la botiga de queviures que hi havia al poble, propietat d’en Fortunat 
Montpart, havia tancat les portes. Aquest va proposar a La Progressiva, atès que la 
societat cooperativa tenia un forn de pa i no estava assegurat, si volien fer un traspàs 
de la seva pòlissa d’assegurança, ja que ell encara la tenia en vigor. La Junta Rectora, 
conscient del risc que comportava no tenir assegurat tot el valor de l’entitat, acordà 
fer una pòlissa pel forn, el mobiliari i els queviures amb la companyia La Unión. 

La primera seu de la Cooperativa estava situada al carrer d’Antoni Feliu. 1916
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Aprofitant la situació del tancament de la botiga del senyor Montpart, la societat li 
va comprar les prestatgeries, els aparadors i els taulells per un preu de cent cinquan-
ta pessetes. 

En el mes de juliol d’aquell mateix any es convocà l’assemblea ordinària de socis. 
Feia dos anys que tenien un conserge i aquest estava saturat de feina. Per tal de des-
carregar una mica en Fèlix Salanellas, proposaren, en aquesta reunió assembleària, 
buscar un ajudant per fer-li les tasques més mecàniques i més lleugeres, alhora que 
anotés les despeses dels socis a les seves llibretes. El candidat, en igualtat de condi-
cions, era preferible que fos fill d’algun soci. El cooperativista Joaquim Ibáñez es va 
aixecar de la cadira i va proposar, per cobrir aquesta vacant, el seu fill Carmelo. La 
resta d’assistents a l’acte hi varen estar d’acord. Fou contractat, doncs, en Carmelo 
Ibáñez. 

Pel fet de ser una cooperativa de consum, els socis hi podien comprar a uns preus 
més barats que a la resta d’establiments, la qual cosa va fer que moltes persones hi 
anessin a comprar sense haver satisfet la quota d’afiliat. Aquesta situació i la picares-
ca que algun soci comprava per a altres famílies que no ho eren, va fer que la direc-
ció de l’entitat decidís que només es despatxaria gènere als associats. El cooperati-
vista que comprès per a un altre i fos descobert i denunciat per dos socis d’aquesta 
irregularitat seria sancionat la primera vegada i, si reincidia, seria expulsat.

Entre els serveis que oferia la societat hi havia el forn de pa. Un fet anecdòtic que 
quedà reflectit en una de les primeres actes és que el quilo de pa es venia més barat 
que el cost de la farina. En l’acta del 27 de gener de 1918, es diu que el preu del quilo 
de pa era de cinquanta cèntims i la farina es comprava entre cinquanta-nou i seixan-
ta pessetes els cent quilos. El fet de vendre per sota de cost va suposar unes pèrdues 
importants a la societat, però la Junta va decidir no regularitzar el preu de venda fins 
a obtenir l’acord dels socis.

El rector de Parets, un dels fundadors de la societat, mossèn Jaume Creixell, va fer 
un testament públic davant de tots els socis de la cooperativa i alhora va demanar 
que constés en l’acta del dia 27 de gener de 1918. La voluntat del prevere era que, tot 
el seu capital social, el deixava, en cas de defunció, a la societat i que ningú en podria 
fer cap reclamació. 

En aquesta mateixa reunió s’acordà que, atès que no disposaven d’espai per fer les 
assemblees amb tots els socis al local social, les properes reunions es farien a les es-
coles municipals de nenes. 
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Fou a partir de l’assemblea de socis del 15 de desembre de 1918, quan s’acordà que 
La Progressiva contractaria un carnisser i oferiria el servei de carnisseria als so-
cis. La majoria dels assistents a l’acte es comprometeren a comprar exclusivament 
la carn en aquest establiment. Al cap d’uns mesos de funcionar aquesta secció, hi 
havia queixes d’alguns membres que denunciaven que hi havia associats que feien 
l’aprovisionament del tall en altres botigues. Aleshores s’acordà sancionar els socis 
que en compressin en un altre lloc. La multa seria de vint-i-cinc pessetes la primera 
vegada i la segona falta comportaria l’expulsió, amb la consegüent pèrdua de tot el 
capital social.

El contracte d’arrendament del forn de pa expirava l’any 1919 i no hi havia cap pos-
sibilitat de renovar-lo; això implicava que la societat coral també es quedava sense 
local per assajar, ja que estaven de lloguer en el mateix edifici, can Sidro de la Llet. 
Davant d’aquest fet, era imperiós cercar un terreny per edificar la nova seu de la 
societat. El president, Jaume Soley i Moreu, va plantejar la compra d’un terreny de 
1.500 m² a la rectoria. El preu era de cinc-centes pessetes cada 200 m². Per tal de 
poder-lo pagar, es va proposar fer una emissió d’accions de cinc pessetes cadascuna 
i la resta fer-la efectiva a base d’abonar un interès. Tots els socis hi varen donar el 
vistiplau i es va aprovar a l’assemblea del 15 de juliol de 1917. 

Es demanà que els socis hi aportessin capital i treball altruista per tal de poder aixe-
car i tirar endavant el nou edifici. En la reunió del 10 de febrer de 1918, es va crear 
una comissió per fer el seguiment de les futures obres, que estava formada per Jaume 
Comas (paleta), Josep Serra (serraller), Esteve Lloveres (fuster) i una altra persona 
que faria de llister i distribuïdor del  treball del personal, com ara peons, etc.

El 28 de juliol de 1918, es presentaren els plànols generals del nou edifici i acordaren 
que no es pagarien interessos pel capital prestat fins que l’immoble estigués aixecat. 
Tenien la intenció de signar un crèdit pel 60 % del valor de l’edificació amb el Banc 
Hipotecari. Es pagaria a aquesta entitat de crèdit un interès del 5 % i a més un 0,6 
% de comissió. Atès que els materials de construcció eren molt cars, varen estar 
tots d’acord que només es construiria en principi el local comercial i la sala per a 
la societat. Per fer front a les grans despeses, es va acordar unànimement que els 
socis haurien de posseir un capital social de tres-centes pessetes. Per tal d’arribar a 
assolir aquesta quantitat, caldria setmanalment que cadascun dels associats abonés 
cinquanta cèntims a la setmana.
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27Escriptura de venda davant el notari Felipe Font Torralbas amb data 19 de desembre de 1918. 
28L’escola de les nenes era a les dependències de l’Ajuntament i la dels nens al carrer de Sant Antoni. 

En una assemblea general, en data 14 de desembre de 1918, varen atorgar plens 
poders al president Jaume Soley i Moreu per poder signar l’escriptura de compra 
d’una parcel·la de terreny de l’espai conegut com a Horts del Rector, la superfície del 
qual era de dues hectàrees (20.000 m²), que era propietat de la parròquia. La peça 
feia mil cinc-cents metres quadrats, segons un plànol signat pel perit agrònom de 
Granollers Joan Xiol. Al nord afrontava amb el torrent; al sud, amb Josep Esteve i 
Castells; a l’est, amb la carretera de Parets a Sant Llorenç de Savall, i a l’oest, amb Pere 
Naquí i Serra, i part amb l’església parroquial per mitjà d’un camí. Aquests terrenys 
de regadiu i anaven des del temple parroquial fins a la riera Tenes. Per l’orientació de 
migdia, afrontaven amb un camí que separava amb la propietat de l’Andreu Guàrdia 
i, pel nord, limitava amb el camí que s’anomenava “el Torrent”. Cal dir que aquests 
horts es regaven amb l’aigua de la mina procedent de la fàbrica La Linera. El dia 19 
de desembre de 1918, signaven l’escriptura de venda de la peça de terra atorgada pel 
rector de Parets, Jaume Creixell Iglesias, a favor de Jaume Soley i Moreu, en repre-
sentació de la cooperativa La Progressiva. El notari que va donar fe de l’acte era en 
Felip Font Torralbas, de Granollers.26 Cal dir que dins d’aquesta finca hi havia uns 
safareigs on rentaven amb l’aigua de la mina. A les escriptures queda molt clar que la 
societat compradora no en podria fer usdefruit de l’aigua de la mina, ja que aquests 
rentadors públics es traslladarien a un altre indret i continuarien alimentant-se 
d’aquesta veta d’aigua del subsòl.  

El dia 24 d’agost de 1919, hi havia una assemblea general de socis a l’escola nacional 
de nenes 27 i, entre altres punts de l’ordre del dia, hi havia l’elecció de nous càrrecs per 
a la direcció de la societat. El president presentà la dimissió i sortí escollit el candidat 
Jaume Comas i Xarrié. Des del 28 de juliol de 1918, en Comas ja era vicepresident. 
Entrà com a vicepresident en Pere Sors. També hi va haver relleu a la tresoreria i a la 
vicetresoreria, així com en el càrrec d’oïdor de comptes.
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La nova Junta quedà constituïda de la manera següent:

President Jaume Comas i Xarrié

Vicepresident Pere Sors

Tresorer Joan Vila i Serra

Vicetresorer Enric Forns

Oïdor de comptes  Remigio Massuet i Ferrer

Secretari Joan Guasch i Palou

Vicesecretari Pere Butjosa Llonch

Encarregat de compres  Josep Peix

Encarregat de compres Joan Castells i Padrós

En aquesta mateixa reunió de socis, en la qual es va fer efectiu el canvi de direcció, 
també es van expulsar tres socis per falta de pagament dels articles de subsistència. 
Les quantitats que havien quedat a deure eren respectivament: cent setanta-quatre 
amb trenta-una pessetes, dues-centes vuitanta-set amb vint-i-una i quatre-centes 
amb cinquanta-cinc. 

La convocatòria fou llarga i atapeïda de contingut, ja que també es va acordar pas-
sar el termini de mandat de la Junta de quatre a dos anys i la renovació de la meitat 
dels càrrecs havia de fer-se anualment. Per primera vegada, i essent conscients que 
la funció del secretari era la més penosa, segons consta textualment a l’acta, aquest 
càrrec seria remunerat i el titular hauria de dedicar dues hores diàries a les tasques 
administratives de l’entitat.

Les obres del nou cafè-local es varen començar pel mes de setembre de 1919, i hi va-
ren participar molts socis en tasques com traginar grava, sorra i còdols de riera, així 
com omplir fonaments, fer de manobre, etc. L’any següent, es va poder inaugurar el 
nou cafè-local. Les activitats que es duien a terme a can Sidro de la Llet, que des dels 
inicis de la cooperativa era el centre de reunions i d’oci de l’entitat, es van traslladar 
a les noves dependències.

En l’assemblea de socis del 14 de novembre de 1919, es va aprovar la modificació del 
nou reglament de la societat i concretament de l’article 11, que deia que la quota per 
als nous socis seria de cinquanta pessetes. El cinquanta per cent de l’import aniria 
al fons de reserva i les altres vint-i-cinc al fons individual del soci, a la seva llibreta 
de crèdit.
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De 1920 a la República

Era l’any vint del segle passat. El capellà i soci fundador Jaume Creixell informà la 
resta d’assistents com anaven les obres. El mestre d’obres que havia aixecat els plà-
nols i que va presentar els pressupostos era en Joaquim Forcada. Un altre problema 
financer se’ls va afegir: el Banc Hipotecari, l’entitat que havia de donar el crèdit, no 
ho podia fer fins que les obres estiguessin acabades, ja que la construcció era fora 
de la ciutat de Barcelona. Davant aquest contratemps, varen optar per demanar un 
préstec al Banco Urquijo Catalán; el termini era de tres mesos prorrogables i a un 
tipus d’interès del 5 %. El capital demanat va ser de trenta mil pessetes. El president, 
Jaume Comas, va necessitar dos avaladors, en Fidel Ventura i en Vicenç Careta. 
Aquests dos homes varen apostar pel nou projecte i avalaren la societat amb els seus 
béns particulars per tal d’obtenir el crèdit. Un cop finalitzades les obres, l’entitat cre-
ditora seria el Banc Hipotecari.

El qui fou conserge de la cooperativa, pel novembre de l’any 1920 havia trobat una 
nova feina fora de la societat i, a la reunió de junta del 9 de novembre d’aquell mateix 
any, es nomenà un nou encarregat de la botiga. El nou conserge va ser en Francesc 
Bagaria. També hi va haver el canvi de l’oïdor de comptes, perquè en Remigio Mas-
suet deixava el càrrec; era escollit per a aquesta funció en Josep Esteve Castells. 

Mossèn Jaume Creixell va proposar que, com feia cada any, l’entitat fes participa-
cions de loteria de Nadal. Com que hi havia una forta despesa per pagar, les butlletes 
carregarien un vint-i-cinc per cent a favor de les obres socials de la cooperativa i de 
la coral. 

Del 19 al 21 de maig de 1920, al Palau de Belles Arts de Barcelona, tingué lloc el IV 
Congrés Regional de Cooperatives de Catalunya. Hi anaren quaranta-dues coope-
ratives de Barcelona i seixanta-set de la resta de Catalunya. La Progressiva, segons 
consta a l’acta del 29 de març de 1920, es va adherir a aquesta efemèride i va delegar 
en el seu president per assistir al congrés en representació de l’entitat paretana. En 
aquesta assemblea, hom pot copsar la lamentable absència de societats cooperati-
vistes. D’un total de quatre-centes cooperatives a Catalunya, només n’hi varen ser 
representades cent vint-i-cinc. Els temes que es discutiren en aquesta reunió tan 
important foren: 1. Habitació barata; 2. Abaratiment de la vida; 3. Foment de les 
cooperatives de producció; 4. Compres en comú; 5. Adhesió al Magatzem a l’Engròs 
Internacional; 6. Reconeixement oficial de les federacions cooperatives; 7. Fons de 
mutualisme a les cooperatives; 8. Projecte de cooperatives de crèdit; 9. Cooperativis-
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me com a mitjà de transformació social; 10. Propaganda i premsa, i 11. Organització 
federativa. 

A l’acta de la reunió de socis del 29 de març de 1920, hi diu textualment sobre 
l’obertura del nou local social:

Siendo próxima la apertura del local social debe procederse a una forma de unión 
entre las dos sociedades “La Unión Paretense” y esta Cooperativa, estableciendo 
entre ambas una base de convenio social i mercantil y al mismo tiempo formular un 
programa de fiestas para la inauguración del local.

En su visita la general da facultades a la directiva para que unidas ambas sociedades 
formulen unas bases para las mismas y propongan un programa de fiestas que con-
sideren adecuado para la inauguración del nuevo local.

El nou local de la Cooperativa es va construir a la baixada de l’església, on hi havia l’antic safareig del 
rector
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La guerra del Rif (1911-1927), o també coneguda com a guerra del Marroc  o 
guerra de l’Àfrica, va ser un enfrontament originat per les tribus del Rif (regió mun-
tanyosa al nord del Marroc) contra l’ocupació colonial espanyola i francesa, encara 
que va afectar principalment les tropes espanyoles. Alguns dels joves de Parets varen 
ser reclutats per defensar els interessos colonials. Segons informa el diari granollerí 
La Gralla, en data 23 de març de 1921, les societats El Jardí i la Cooperativa Obrera 
La Progressiva havien arribat a un acord per celebrar diferents actes en favor dels 
soldats fills de Parets que eren a l’Àfrica. Varen fer dues funcions una a la sala d’El 
Jardí i l’altra a la cooperativa. L’obra que es va representar a la primera entitat era el 
drama La muralla de ferro; la segona, la de La Progressiva, el diari no en menciona 
el nom. La recaptació es va lliurar a l’alcalde, el senyor Serrajordi, que d’acord amb 
l’organització la va distribuir entre els pares dels soldats mobilitzats.28 

Mossèn Jaume Creixell, soci i fundador de la cooperativa, el 13 d’abril de 1921 pren-
gué la paraula en una assemblea de socis i va donar compte de les gestions que 
s’estaven fent per tal d’aconseguir una hipoteca per finançar la construcció dels nous 
locals. Les gestions les duien a terme els senyors de la Lliga, entre ells el Santiago de 
Riba i España. Va llegir dues cartes rebudes aquells dies pels representants d’aquest 
partit polític i la seva resposta en nom de la societat. 

Va continuar el rector, que ja tenia la paraula, anunciant una notícia que va deixar 
tots els assistents una mica perplexos ja que manifestava que es donava de baixa de 
la societat i de la secció dramàtica del local. Els motius no els va explicar, però sí que 
va deixar clar que ho faria en la propera reunió. La baixa seria temporal si la Junta 
donava suport a la seva postura i, en cas contrari, seria definitiva. 

La causa de la renúncia de soci fou que va tenir un problema amb la secció del teatre 
del local i, com que la postura de la Junta va ser de no fer-li costat, ja que considerava 
que el tema no era competència d’ells, el prevere va deixar l’entitat.29 Arran d’aquestes 
discrepàncies va dimitir el president, Jaume Comas, encara que ell al·legava que hi 
havia molts problemes amb els deutors i que ja n’estava bastant cansat, de tanta res-
ponsabilitat. Fou escollit nou president, en substitució del dimissionari, Josep Go-
rina i Fontseré. Un altre vocal va entrar a la nova Junta, en Fèlix Salanelles, el qual 
havia estat el primer conserge.

28La Gralla, 23 de març de 1921.
29Acta de la cooperativa La Progressiva, 16 de setembre de1921. 
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Si bé havien aconseguit un crèdit per una quantitat d’entre vint mil i vint-i-cinc mil 
pessetes, com que no arribaven a la quantitat que havien de pagar al Banco Urquijo  
Catalán, la resta la cobririen amb aportacions de capital extres dels socis; la societat 
es comprometia a pagar-los uns interessos.30

A mitjan gener de l’any 1922, l’inspector del Banc Hipotecari, el senyor Rubín, 
acompanyat del diputat provincial Santiago de la Riba, féu una visita a la coopera-
tiva La Progressiva. “Varen recorrer totes les dependències i recolliren dades per tal 
d’emetre un informe del préstec que facilitaria la marxa ascendent de tan simpatica 
entitat.”31 

Un mes més tard, el Banc Hipotecari havia acordat concedir a la cooperativa un crè-
dit que havia demanat. “Amb aquest préstec tant de temps cobejat i que per diferents 
obstacles havia impedit aconseguir, l’entitat podria rebre saba econòmica, per tal que 
dita entitat continués sa creixènça”32 . S’havien interessat per a aquesta obra, i havien 
fet els possibles per tal d’aconseguir el crèdit, el ministre de Foment d’aleshores, el 
senyor Francesc Cambó, i el diputat comarcal. Els socis varen agrair l’ajut d’aquestes 
dues personalitats.

Per un costat, la premsa ens informa que el Banc Hipotecari havia concedit un crè-
dit a l’entitat per valor de vint-i-dues mil cinc-centes pessetes. Per altra banda, en el 
Llibre d’actes de la societat de l’any 1922, figura que, com que la cooperativa tenia 
un fort dèficit a causa d’un crèdit bancari amb el Banc Urquijo Catalán per finançar 
les obres, que pujaven a trenta-mil pessetes, quatre mil restaven pendents d’abonar a 
quatre socis i mil dues-centes per a altres despeses i s’havia de retornar el capital en 
un termini que ja s’esgotava, calia prendre alguna decisió. Davant d’aquesta situació 
financera, i com que els bancs cobraven un alt interès, la Junta proposà a l’assemblea 
de socis de l’onze d’abril de 1922 emetre un emprèstit de trenta-cinc mil dues-centes 
pessetes. Es posarien en circulació tres-centes cinquanta-dues obligacions nomina-
tives de cent pessetes cada una a un interès anual del 5 %, del qual abonarien els rè-
dits cada trimestre vençut. L’amortització seria de vint-i-dos títols cada any, els quals 
entrarien en sorteig. Passarien setze anys fins a saldar el deute contret. D’aquesta 
manera, es podria tornar tot el capital que devien. Unànimement, l’assemblea hi 
va estar d’acord. En cas de litigi, quedava hipotecat l’edifici on estava instal·lada la 

30Acta de la cooperativa La Progressiva, 16 de setembre de1921.
31Gent d’Ara, 29 de gener de 1922. 
32Gent d’Ara, 26 de febrer de 1922.



48

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

societat i el terreny annex. També es va acordar que les persones que havien treba-
llat gratuïtament en la construcció del nou edifici i desitgessin fer-se socis només 
haurien de pagar cinc pessetes en lloc de les vint-i-cinc que establia el reglament.33  
En el Llibre d’actes no figura que se signés aquest crèdit hipotecari amb el Banc Hi-
potecari; es pot deduir, per tant, que el crèdit del Banco Hipotecario no es va signar, 
ja que optaren per emetre obligacions nominatives. El que sí que queda clar a l’acta 
del 25 de setembre de 1922 és que el préstec que tenien amb el Banc Urquijo ja havia 
estat cancel·lat.

Pel setembre de 1922, es va canviar la meitat de la Junta, ja que, d’acord amb el regla-
ment, s’havia de fer cada dos anys. Entraren com a vicepresident en Joan Carreras 
Olivé; de vicesecretari, Amador García; de vicetresorer, Pere Grau i Calvet; d’oïdor 
de comptes, Pere Butjosa i Llonch, i com a vocal, Pere Macià. En aquesta mateixa 
assemblea es copsava cert malestar en alguns socis, i així ho varen posar de mani-
fest públicament, pel fet que hi havia falta d’assistència. Es reclamava l’aplicació del 
reglament en el punt en què feia referència a les sancions als afiliats que no fessin 
acte de presència a les reunions sense una causa justificada. Finalment, s’acordà que 
s’aplicaria el codi disciplinari en aquest punt amb molta severitat.

No hi mancaven les denúncies entre els socis referents a comportaments d’altres 
associats: això es fa palès en diverses ocasions; per exemple, que hi havia socis que 
compraven per altres persones que no formaven part de la societat i que, per tant, no 
hi tenien dret; reclamar sancions per la no-assistència justificada a les reunions..., o 
la que varen fer dos cooperativistes sobre l’esposa del president de l’entitat acusant-la 
de frau en les compres, la qual cosa va ser el detonant de la dimissió de la màxima 
autoritat de La Progressiva, l’any 1923. Segons els denunciants, la senyora del pre-
sident va discutir amb el dependent pel preu del cap de xai, finalment va acceptar, 
però, mentre posava el gènere al cabàs, va fer córrer un tros de braó. Una discussió 
en què al final va intervenir el secretari, senyor Guasch, i va acabar tornant el tros 
de carn al dependent. Ella va defensar que havia estat un acte involuntari sense cap 
intenció de frau, ja que en omplir el cabàs amb el cap de xai, li va seguir el braó. 
La sanció que li varen imposar a l’esposa del president consistí en la prohibició de 
l’entrada a l’entitat. Dos mesos després de l’aplicació de la pena, el cap de la Junta 
Rectora va presentar la dimissió. El lloc que va deixar vacant en Josep Gorina el va 
ocupar temporalment, des del 30 de maig de 1923 fins al 23 de setembre d’aquell 
mateix any, en Joan Carreras i Oliver.
33Acta de la cooperativa La Progressiva de l’11 d’abril de 1922.
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Just deu dies després del cop d’estat del general Miguel Primo de Rivera, es va fer una 
nova assemblea de socis: era el 23 de setembre de 1923. Com que el màxim respon-
sable de la societat era provisional, ja que substituïa el dimissionari Josep Gorina i 
Fontserè, es va elegir el nou president i renovar part de la Junta Directiva.

Els nous representants en els càrrecs foren els següents: 

President    Joan Castells i Padrós

Tresorer       Cirilo Mainou i Costa

Oïdor de comptes   Mateu Grau Bernades

Vocal             Josep Serra i Serra

En aquesta mateixa assemblea, també es va acordar cedir a l’Ajuntament el tros de 
terreny que hi havia a l’anomenat empedrat; és a dir, darrere l’absis de l’església fins a 
la línia del carrer Masmolins (l’actual Raval), ja que l’edificació del nou edifici estaria 
en línia amb aquest carrer: en seria una perllongació. 

Edifici de la Cooperativa, a la confluència de l’actual avinguda Catalunya i carrer de Sant Antoni
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La Societat Cooperativa La Progressiva i la coral Unión Paretense, en una reunió 
del 26 de setembre de 1923, varen acordar per unanimitat demanar un permís per 
edificar [construir], en un terreny de la seva propietat i a continuació de l’edifici del 
cafè, anomenat vulgarment “local”, en el carrer del Torrent, un altre edifici per a la 
venda d’articles de la cooperativa La Progressiva. La instància d’aquesta petició fou 
presentada a l’Ajuntament el dia 25 d’octubre de 1923. El novembre del mateix any, 
el Consistori autoritzava la llicència d’obres. També responia, l’alcalde, Josep Planas, 
que no hi havia pressupost per fer l’allargament del carrer Masmolins fins a la plaça 
de la Constitució, amb els terrenys que havia cedit la societat cooperativa. 

El primer diumenge del mes de juliol de 1924, es varen reunir els socis de la coope-
rativa i la societat coral per decidir com organitzar la festa d’inauguració del nou lo-
cal, acordada en l’última assemblea del mes de març. El resultat fou que els associats 
no estaven d’acord amb la proposta de la Junta d’organitzar actes lúdics per celebrar 
aquella efemèride. Aquell mateix any es va posar en marxa la venda de queviures a 
les noves dependències.

El 16 de setembre de 1924, l’assemblea de socis renovà la meitat de la Junta. El nou 
president fou en Joan Valls i Pi, el qual substituí en Joan Castells i Padrós. La resta de 
càrrecs amb canvis varen ser el de vicepresident, vicetresorer i un vocal. 

La fusió de la Societat Cooperativa La Progressiva i la coral La Unión Paretense 
es va signar el 4 d’abril de 1925. Aquest mateix dia es va aprovar el reglament de 
la secció coral. En aquesta mateixa assemblea de socis, el lletrat Eladi Gardó, gran 
cooperativista, va llegir el nou projecte d’estatuts. Aquest advocat fou president de 
la Federació de Cooperatives de Catalunya, des de 1919 a 1922, i també havia estat 
fundador de l’escola cooperatista l’any 1914. Un cop escoltats tots els articles, es van 
aprovar els nous estatuts.

Cal dir que la societat coral gestionava també el cafè de la cooperativa. El darrer 
president de la Paretense fou en Pau Sors Ciurans. Aquest, juntament amb els altres 
membres de la junta de la societat coral, varen lliurar a la junta de la societat coo-
perativa els béns resultants de la liquidació. La societat coral va passar tots els drets 
o crèdits de la dissolta associació a La Progressiva, i també varen aportar dues mil 
pessetes per a la compra del terreny.
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La Junta de La Progressiva va acordar abonar cinquanta pessetes a la llibreta de ca-
dascun dels socis que formaven part de l’antiga societat coral. Arran d’aquesta fusió 
de les dues societats, La Progressiva va crear dues seccions més. Una era la coral, 
regida per una comissió, la qual hauria de ser escollida per l’assemblea general de 
socis, i l’altra era la Secció del Cafè, que seria administrada per un secretari. La co-
missió de la Secció Coral fou composta interinament, fins a la propera assemblea de 
socis, pels mateixos que formaven la societat coral: Pau Sors, Josep Anfruns, Ramon 
Gurnés, Joan Llonch, Josep Grau, Josep Rocabert i Joan Martí.

Aquell mateix any, hi va haver una renovació parcial de la Junta Rectora. Hi hagué 
un canvi a la vicepresidència: hi entrà Jaume Guàrdia Mompart en substitució de 
Joan Xicota i Sors; la vicetresoreria també va canviar de titular: l’entrant era en Jo-
sep Codina i Clapé. Es va crear el nou càrrec de vicesecretari, que va ocupar Josep 
Ramon Argemí. El dos vocals també es varen renovar: en Jaume Arimon Badia i en 
Josep Serra i Serra deixaven llurs responsabilitats i les traspassaven a Joan Vila Serra 
i Pere Grau Calvet. Els oïdors de comptes passaren d’un a tres. En Mateu Grau i Ber-
nades deixava el càrrec i entraven a formar part d’aquest organisme fiscalitzador de 
la gestió de la gerència en Jaume Rocabert i Ramon, en Jaume Anfruns Roca i Jaume 
Ramon Butjosa.

Aspecte del cafè de la Cooperativa, a migdia, l’hora de fer el vermut.
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Per motius personals, ni el vicetresorer ni el vicesecretari varen poder accedir als 
seus càrrecs i foren substituïts per Joan Moré Camprubí i Vicenç Sors Ciurans, res-
pectivament.

El diumenge 31 de gener de 1926, el cambrer Fidel Ventura va cobrar de tres clients 
per les consumicions onze amb seixanta pessetes i en va lliurar a caixa nou amb vint. 
L’endemà fou cridat per la direcció i ell va reconèixer que havia estat un error per 
part seva. La Junta se’n va malfiar i el va acomiadar a aquest empleat. 

El març de 1926 hi va haver una nova renovació parcial de l’òrgan de direcció. Els 
nous membres eren:

Tresorer  Joan Moré Camprubí

Vicetresorer  Joan Calbó Parera

Comptador  Josep Codina Clapé

Vocal  Francesc Bagaria Sanvicens

La renovació de la resta de la Junta Directiva es va completar a la sessió del 14 
d’octubre de 1926. El president escollit va ser en Jaume Guàrdia Mompart, que fins a 
la data havia estat vicepresident. El càrrec de vicepresident, el va ocupar en Baudili 
Canals Galceran, i per al de vocal, que quedava vacant, va ser escollit Josep LLonch 
Vila. Els nous auditors de comptes foren en Joan Carreras Olivé, en Bonaventura 
Visa Meya i en Joan Forns Ninou. 

A la mateixa reunió, la presidència va presentar els plànols del nou projecte de la sala 
d’espectacles de la cooperativa. Tots els socis assistents a l’assemblea varen quedar 
satisfets amb el nou projecte. 

Segons Maria Àngels Massaguer Arimon, en el seu llibre Segona República, Guerra 
Civil i primer franquisme a Parets, pàg. 347, ens diu que, pel setembre de 1927, el 
nou president Baudili Canals Galceran va convocar una reunió extraordinària per 
tractar del tema del dèficit de la Secció del Cafè. Podem deduir, doncs, que Jaume 
Guàrdia Mompart va estar poc temps en el càrrec –de l’octubre de 1926 al setembre 
de 1927. També ens fa palès que varen estar assessorats per dos comptables experts 
en cooperativisme i de renom a Catalunya: en Josep Gardó i en Ricard Caballeria, 
ambdós destacats cooperativistes. El primer era nebot del qui fou president de la 
Federació de Cooperatives de Catalunya, Eladi Gardó, i el segon fou el responsable 
del butlletí cooperativista. 
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Josep Gardó va explicar als concurrents com s’havia de portar la comptabilitat a fi 
que qualsevol soci fos capaç de veure quina era la situació de la societat en cada mo-
ment. En Ricard Caballeria va advocar per un bon règim de comptes i va apuntar un 
organisme en benefici del soci, com ara el mutualisme i la invalidesa.

El president, Baudili Canals, dimití i proposà com a substitut en Marc Feliubadaló, 
i per completar la Junta, en Joan Castells, en Joan Carreras Olivé i en Joan Vila. Fe-
liubadaló no acceptà el càrrec; en aquest marc de dimissions, la resta de proposats 
tampoc prengueren les responsabilitats que els proposaven.

El 24 de novembre de 1927 es va celebrar una reunió extraordinària en la qual es va 
renovar la Junta: 

President Joan Castells Padrós

Vicepresident Joan Carreras Olivé

Vicesecretari Cirili Maynou Costa

Vocals Joan Manils Farrés i Francesc Montasell Ribalta

Cal destacar que el càrrec de secretari, que Joan Guasch havia ocupat des del 16 de 
juliol de 1916 fins en aquella data, va passar a ocupar-lo en Cirili Maynou i Costa. 
Un dia després que fou anomenat vicesecretari. La direcció de La Progressiva va 
acordar que, com que era un càrrec remunerat, no era oportú que fos escollit per 
l’assemblea de socis.

Dins del marc de l’obra social, la Junta Rectora va acordar impartir uns cursos de 
solfeig gratuïts als socis i als seus fills. Aquesta decisió es va acordar, juntament amb 
el nomenament d’un nou vicetresorer, en Marc Vilarrasa i Padrós, a la reunió de 
junta del 23 de febrer de 1928.

En Ricard Caballeria, un referent del moviment cooperativista a Catalunya, ja havia 
aconsellat en una assemblea de socis a Parets que caldria crear una secció de mutua-
lisme i invalidesa. Doncs a l’assemblea general del tres d’abril de 1928, el president va 
proposar “la implantación de Mutualismo, Invalidez y escuela de perfecionamiento, 
exponiendo planes relacionados con estas mejoras”. La majoria dels presents ho va-
ren aprovar.  

Un altre punt del dia d’aquesta reunió de socis fou la sala d’espectacles. Els plànols 
havien estat exposats a l’assemblea de socis del 13 d’abril de 1927. Es varen donar 
plens poders perquè el Consell Directiu s’informés sobre diversos aspectes (com ara 
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demanar préstecs, contractes d’obres, etc.) a fi de poder-la construir. La majoria va 
estar d’acord que cada soci pagués el tiquet setmanal fins a completar el capital in-
dividual de set-centes cinquanta pessetes. L’objectiu era saldar al més aviat possible 
el préstec del projecte. El darrer punt del dia va ser informar sobre l’excursió a la 
ciutat de Perpinyà, on podien anar tots els socis interessats fent efectiva la quantitat 
estipulada. 

A la sessió del 23 de juliol de 1928, deixà el càrrec de tresorer en Joan Moré i Cam-
prubí i l’ocupà el vicesecretari de llavors, Ciril Arimon i Costa. Com que aquesta 
comesa quedà vacant, l’ocupà Marcel·lí Cot i Manau. En la sessió del dia següent 
foren confirmats aquests càrrecs. 

Davant l’augment de l’activitat de la cooperativa, el president ja havia tingut algun 
contacte amb el propietari del  terreny veí, Josep Esteve i Castells. El solar tenia una 
superfície de 1.683,4 m². A la reunió extraordinària del 21 de novembre de 1928, 
ho va exposar i la resposta dels cooperants va ser de ple suport a la proposta de la 
màxima autoritat de la societat. 

Les condicions amb què cedia la propietat el senyor Esteve eren les següents: Que 
el Sr. Esteve accede en ceder dicho terreno con la imposición de un censo de dominio 
directo de pensión anual de setecientas veinte pessetes, redimible al cuatro por ciento 
mediante que en la escritura de establecimiento que se otorgue, se consignen además 
de los pactos usuales en las de la misma índole, el que, caso de que el terreno antes 
descrito se construyera en local destinado a espectaculos públicos y en el hubiera pal-
cos, mientras dicho local fuera propio de la sociedad adquisidora, debería tener el Sr. 
Esteve y sus sucesores, gratuitamente un palco sin entradas en todos los espectáculos 
públicos que se celebraran en dicho local. 

Durant els anys de la construcció de la sala teatre, malauradament, hi va haver un 
accident molt greu. L’empresari de fusteria Andreu Lloberas i el seu fill varen caure 
des de dalt de la teulada. Una de les conseqüències més dolorosos d’aquell terrible 
accident laboral va ser que a Andreu Lloberas li varen haver d’amputar una cama. 
El seu fill també va rebre molts cops, però afortunadament es va recuperar amb tota 
normalitat. Andreu Lloberas tenia la fusteria al carrer Major, 5. Ell va ser el primer 
paretà que va despatxar diaris i còmics en el mateix banc de treball de la fusteria, 
després de patir l’accident.35 

35Segons conversa mantinguda amb Quima Guasch.
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Per dur a terme el projecte de la bonica sala-teatre, projectada per l’arquitecte Manel 
Cases, amb un aforament per a mil nou persones, calia demanar un crèdit. Es varen 
mantenir converses amb el Banc Hipotecari d’Espanya. Les exigències de l’entitat 
financera per concedir el préstec a La Progressiva comportaven hipotecar tot el pa-
trimoni construït de la societat, la qual cosa deixava la Junta Rectora lligada de mans 
i peus per poder demanar-ne un altre en cas de necessitat –per exemple, en circum-
stàncies adverses com en els casos d’atur forçós o bé alguna epidèmia–, i els socis no 
poguessin comprar i volguessin retirar el seu capital social. Les condicions que im-
posava el banc varen fer desistir la direcció de la idea de l’emprèstit. La nova fórmula 
per pagar les obres fou que els socis abonessin la quantitat setmanal de dues pessetes 
fins a aconseguir la xifra de mil pessetes cadascú. A aquests diners, s’hi sumaria 
l’excés de percepció o bé els beneficis de cada semestre, els quals no es repartirien i 
anirien per finançar la construcció. Començaria a aplicar-se aquesta nova fórmula 
la setmana sis de l’any 1929. 

A la sessió del 20 de febrer de l’any 1930, es va acordar un nou canvi a la Junta Recto-
ra. Hi entra com a secretari en Pere Grau Calvet; de vicetresorer, Jaume Ninou Serra, 
i com a vocals, Josep Turull i Joan Forns Ninou.

Ballant a l’envelat, una de les activitats que organitzava la Cooperativa.



56

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

El mes d’octubre de l’any 1930 s’acabaven les obres de la sala teatre. L’antic projector 
de cinema estava en un estat deplorable i no es podia utilitzar. Aleshores es va acor-
dar comprar-ne un de nou.

En el març del 1931, el comptable Amador García va deixar la seva tasca i fou subs-
tituït per Joan Guasch i Palou. 

La Secció Montepío [mont de pietat] de la cooperativa obrera 
La Progressiva

En la sessió del 30 de gener de 1929, es va aprovar el reglament de la Secció del 
Montepío, d’acord amb l’assemblea del 3 d’abril de 1928. Els punts eren els següents:

Primero. Podrán ingresar todos los socios igualmente que sus esposas aunque su edad 
excediese de la reglamentada, siempre que lo hagan en la fecha en que empiece a regir 
el citado Reglamento.

Segundo. Tendrán derecho al cobro de una pesseta diaria por parte de la Sociedad 
Cooperativa solamente los inválidos que sean socios de la Sección Comestibles, pués los 
de la Coral solo percibirán la del Montepio, y 

Tercero. La Invalidez empezará a regir después de dos años a contar desde la fecha o 
sea en treinta y uno de enero del año mil novecientos treinta y uno.

El reglament

El Montepío de la Societat Cooperativa La Progressiva es va constituir sota 
l’advocació de la Mare de Déu de la Salut. El mes de maig de cada any se celebrava 
la festa d’aquesta mutualitat.36

El reglament de la Secció de Montepío de la Cooperativa Obrera La Progressiva es 
va fer oficial d’acord amb l’article 4t de la Llei d’associacions promulgada el 30 de 
juny de 1887. La data en què el governador de la província, J. Milans del Bosch, sig-
nava aquests estatuts fou el 5 de març de 1929.

El primer article del capítol primer deia textualment:

En este Montepio tiene únicamente objeto el socorrer mutuamente a los aso-
ciados durante sus enfermedades respectivas, con ciertos auxilios pecuniarios y 
personales pero con arreglo a lo que se dispone en este Reglamento. 

36Reglament de la Secció Montepío de la cooperativa obrera La Progressiva.
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En el capítol segon, i concretament a l’article 2, s’especificaven les condicions per 
ingressar com a soci, les quals reprodueixo textualment:

1º- Ser socio de la Sociedad.

2º- Gozar de perfecta salud, por certificación del Médico del Montepio.  

3º- Ser mayor de 14 años y menor de 40.

4º- Ser admitido por la mayoría de los individuos que componen la Junta de 
Gobierno.

Podrán ingresar en este Montepio también, esposa, hermanos, hermanas, hijos 
e hijas siempre que habiten en compañía de los socios, pudiendo continuar 
siéndolo aún en caso de que su padre o esposo se separen de la Sociedad. 

L’article 4t del tercer capítol referent a les obligacions deixava clara que la quantitat 
que s’hauria de pagar pel dret d’entrar al Montepío era de quatre pessetes i una quota 
mensual d’una pesseta i trenta cèntims. 

Pel que fa a subsidis en cas que la malaltia fos de medicina, els sis primers dies es 
cobrarien dues pessetes diàries i la resta, fins a noranta dies, cinc pessetes diàries; en 
el cas de cirurgia major, quatre pessetes cada dia fins als noranta dies; per cirurgia 
menor, tres pessetes diàries fins als noranta dies; a partir d’aquest límit, una pesseta 
diària fins al guariment o la mort. Les senyores, per part, quinze pessetes, sempre 
que portessin més de deu mesos d’ingrés a la mútua. 

L’article 15 del mateix capítol feia referència a 
les indemnitzacions per cas de mort dels so-
cis de la mutualitat. Es lliurarien a la família 
del difunt cinquanta pessetes. En cas de mort 
sobtada, és a dir dins els sis primers dies de 
la malaltia, l’abonament seria de cent pessetes.

Per invalidesa, es cobrava una pesseta diària 
de la Societat Cooperativa, sempre que fes més 
de dos anys que hom hi estigués associat.37

37Article 43 del reglament de la Secció Montepío de la Cooperativa 
Obrera La Progressiva. Reglament de la Secció Montepío
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La Comissió Organitzadora estava formada per Joan Castells Padrós, Joan Carreras i 
Olivé, Cirilo Maynou i Costa, Marc Vilarrasa Padrós, Francesc Bagaria i Santvicens, 
Francesc Montosell i Ribalta, Marcel·lí Cot i Manau i Joan Manils i Farrés.

El diari granollerí La Gralla, en l’edició del 2 de juny de 1929, comunicava que el 
dia anterior s’havia celebrat a Parets una gran festa amb motiu d’inaugurar-se el 
Montepío de la societat obrera de Parets. La gran diada s’havia iniciat amb “l’ofici” 
a l’església, concerts, un banquet, balls de tarda i nit, amenitzats amb l’orquestra La 
Catalana de la capital del Vallès Oriental.38

El mateix rotatiu, una setmana més tard, en donava una àmplia informació de la 
gran festa popular amb motiu de la celebració del nou Montepío. Ho explicava amb 
aquestes paraules: 

Ja de bon matí el casal popular de la Cooperativa es veié envaït per un gran 
nombre de socis i llurs familiars, que tots volgueren participar d’aquella festa 
que significava un nou avenç de la societat en el camí de la seva prosperitat i 
enfortiment en la vida de la riallera població vallesana.[...]

Durant la festa religiosa, el cor de la mateixa societat que dirigeix el mestre Er-
nest Berenguer, cantà la missa del Santíssim Sagrament del mestre Ribera, amb 
acompanyament de l’orquestra. [...]

Tot seguit la Directiva i els convidats passaren al menjador del restaurant de la 
pròpia societat, on es feu servir un esplèndid àpat que fou presidit per l’esposa 
de Vicenç Albarranch.

Ja a la tarda, l’orquestra La Catalana, tocà una fantasia de l’Òpera Carmen. Pren-
gueren seient a la tribuna el president de la Cooperativa Joan Castells, qui cedí 
el seu lloc al tinent d’alcalde de Granollers, Sr. Joan Creus, qui ostantava la 
representació de l’alcalde i del diputat provincial, don Paulí i Francesc Torras. 

Després Joan Castells explicà en forma planera amb tot detall l’evolució que ha 
anat fent la societat fins arribar al moment present de forta puixança.

38La Gralla, pàg. 12, de 2 de juny de 1929.
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El segon semestre de l’any 1937, la Germandat havia satisfet els subsidis següents:

Durant la segona etapa de la cooperativa La Progressiva, va continuar la Germandat, 
però va ser amb l’assemblea de socis de 29 de setembre de 1968 quan es va decidir 
dissoldre el Montepío Germandat de la Mare de Déu de la Salut.
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De la República a la Guerra Civil

Després de diferents exercicis comptables, les pèrdues de la societat se centraven en 
la secció de ball i la de la fonda. Tot això va originar canvis dels responsables dels 
comptes de la casa i fins i tot varen tornar a demanar l’ajuda d’un expert, en Josep 
Gardó. Després de la revisió de l’exercici comptable, en una sessió de cooperativa, va 
informar que existien anomalies, principalment al Llibre de Major i a altres llibres 
auxiliars. També feia al·lusió que s’havien aplicat alguns càrrecs a diferents seccions 
de manera incorrecta, tot i que admetia que a vegades són maneres d’apreciar-ho. 

Calia ja renovació de Junta, d’acord amb els estatuts de la societat. A la sessió del 18 
de novembre de 1931 es va escollir la nova Junta.

President Joan Oller i Argemí

Vicepresident Joan Carreras i Olivé

Tresorer Joan Vila i Serra

Vicetresorer Buenaventura Visa i Meya

Secretari Marcel·lí Cot i Manau

Vicesecretari Joan Forns i Ninou

Revisor de comptes Joan Llonch Vila  

Vocals Baudili Canals i Glaceran, Vicenç Sors i Ciurans, Josep   
 Turull i Ramon i Sever Ninou i Butjosa.

Als anys trenta, a Parets, també es patien les conseqüències de la recessió mundial, 
una forta crisi econòmica iniciada l’any 1929. La cooperativa, davant la situació fi-
nancera difícil que hom estava passant, va acordar, en la sessió del 19 de novembre 
de 1931, suprimir les llibretes dels socis, mitjançant les quals podien ajornar els 
pagaments i passar al sistema de tiquets per l’import del consum de cada soci, que 
es guardarien; cada dia es faria el recompte de la recaptació. Cal remarcar que la 
situació econòmica de les famílies era tan fràgil que un dels socis, Esteve Anfruns, 
va proposar que el cooperant que no pogués fer efectives les seves compres fes ser-
vir la llibreta de crèdit amb el seu capital social. Veus en contra d’aquesta proposta 
es varen manifestar argumentant que, si hom utilitzava aquest recurs, la societat es 
descapitalitzaria i no es podria continuar. Per tant, la proposta no fou aprovada.39 

39Llibre d’actes de la cooperativa La Progressiva, en data 19 de novembre de 1931.
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Durant aquell 1931 les vendes varen baixar força i a la reunió del 3 de març de l’any 
següent es va acordar tornar al sistema de pagament per llibretes. Per unanimitat, 
varen estar d’acord que els socis abonarien dues pessetes setmanalment fins a arribar 
al mínim fixat del capital social per soci, mil pessetes.

A fi d’augmentar els beneficis de la societat cooperativa, el Consell Rector a la sessió 
del 7 d’abril de 1932 va proposar les vendes al públic en general; és a dir, no calia 
ser soci per anar-hi a comprar. Però també varen comunicar que, per recomanació 
de la Federació de Cooperatives, calia esperar abans de prendre aquesta decisió de 
tenir els nous estatuts aprovats pel govern de la República per tal de no pagar més 
impostos. En aquesta mateixa reunió es va discutir la petició de la persona que feia 
el cobrament dels associats del Montepío, que reivindicava cobrar deu cèntims per 
soci, en lloc dels cinc cèntims que tenia assignats. Atès que no hi havia cap més coo-
perant disposat a treballar per aquell preu, es va acordar augmentar-lo d’acord amb 
la demanda del peticionari.

Amb l’adveniment de la República, un dels temes que va ser prioritari va ser  fer una 
nova llei de cooperatives i ben aviat se’n va promulgar una per decret llei, signat el 4 
de juliol de 1931 pel ministre de Treball, Largo Caballero, i el president de la Repú-
blica, Alcalá Zamora, en espera de validar-lo a les Corts. Aquestes la varen aprovar el 
9 de setembre d’aquell any. Cal dir que més endavant el Parlament català va legislar 
en tema de cooperativisme. La Progressiva es va adaptar als nous temps i va renovar 
els estatuts en el marc de la nova Llei de cooperatives. La societat cooperativa ja dis-
posava de nou reglament intern a partir del 25 de maig de 1932. Varen acordar que 
els socis que no assistissin a les assemblees sense justificació per escrit serien multats 
amb una pesseta.  

El 20 d’octubre de 1932 era la data per a la renovació de càrrecs, però, a aquest procés 
normal ja establert, s’hi van afegir dimissions voluntàries com varen ser les del revi-
sor de comptes, Joan Llonch, i el vocal Sever Ninou. Com que no hi havia candidats 
es va fer un sorteig. El nous integrants de la Junta foren:

Secretari Pau Sors

Vicesecretari Joan Valls

Vocals Josep Gorina, Joan Cristòfol i Antonio Montaña

Els sortints eren Marcel·lí Cot, que fins llavors havia ocupat la secretaria; el vicese-
cretari Joan Forns, i el vocal Josep Turull, a part dels dos dimissionaris de qui hem 
fet esment anteriorment.
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Entre d’altres temes, en aquesta sessió es va tractar del poc marge de benefici que 
donava la Secció del Cafè. Després de discutir diferents alternatives, es va acordar 
augmentar el preu de les copes de licor a partir del proper mes de novembre.

En Genar Lloberas i Guasch, que l’any 1928 ja tenia una empresa de construcció 
amb tres obrers i quatre empleats, amb domicili social al carrer de Sant Antoni 13 
de Parets,40 va ser l’empresari que va portar a terme les obres de la sala de teatre. La 
societat cooperativa devia onze mil pessetes a aquest promotor i, atès que el crèdit 
no s’havia amortitzat en els terminis establerts, aquest sol·licitava fer una hipoteca 
sobre el mateix edifici construït com a garantia. La Junta Rectora va acordar, en la 
sessió del 29 de desembre de 1932, fer una hipoteca per un termini amortitzable 
de quatre anys a un interès del 5 %. Més endavant, a la propera acta del 16 de març 
de 1933, hom pot comprovar que el notari els fa avinent que la hipoteca no es pot 
fer només sobre la sala de teatre, sinó que cal fer-la sobre tota la propietat, ja que 
l’esmentat edifici està ubicat a la finca única. Al final es va acordar demanar als socis 
que fessin un avançament de diners per sufragar la meitat del crèdit.

Entre d’altres mesures es varen avenir a vendre els articles de la botiga al públic en 
general, a fi d’augmentar el benefici del balanç econòmic. Després de la campan-
ya es va arribar a una recaptació de dues mil vuit-centes pessetes. Aquesta quan-
titat era del tot insuficient. Es va crear una comissió formada pels socis Francesc 
Guasch, Joan Carreras i Olivé i Andreu Martorell per tal d’estudiar l’assumpte i en 
cas de no aconseguir els diners necessaris, caldria anar a una hipoteca a un termini 
d’amortització de quatre anys i a un tipus d’interès del 5 % anual.41

Per primera vegada, en la sessió del 14 de juny de 1933, es redactava la primera acta 
en català. En aquesta mateixa jornada va presentar la dimissió el president Joan 
Oller i fou substituït per qui feia en aquell moment de vicepresident, Joan Carreras 
i Olivé, fins a la propera assemblea en la qual caldria fer votacions per renovar la 
Junta Rectora.

En l’Assemblea General de Socis del 19 de setembre de 1933, es va informar de la 
situació econòmica de la societat durant el primer semestre. Totes les seccions ha-
vien donat guanys, excepte la Secció de Ball que havia generat unes pèrdues de cinc-
centes vuitanta-set amb cinquanta pessetes. En el segon punt de l’ordre del dia es 
va parlar del cinema. En aquest punt es va plantejar que disposaven d’un projector 

40Fíguls, Adela Maria Fíguls  i Volart, Joan.  «Can Ferro de Parets». Parietes, núm. 1.
41Segons consta en a l’acta de la cooperativa La Progressiva de l’11 de maig de 1933.
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per a cinema mut i que, en aquells moments que ja s’havia imposat el cinema sonor, 
era molt difícil trobar material per passar pel·lícules sense so. Calia fer una inver-
sió important per adaptar-se als nous temps i la societat no podia sufragar aquesta 
despesa. Va sorgir la proposta d’arrendar la sala per un termini de cinc anys sota 
contracte i a un preu de dues mil pessetes per any i l’entitat es reservava el lloguer de 
les llotges. Es va fer càrrec de la sala de cinema en Joan Moré, que alhora era soci de 
la cooperativa obrera. 

Es va votar una nova Junta Rectora, la qual fou anunciada oficialment el dia 21 de 
setembre de 1933.

President            Pau Sors i Ciurans

Vicepresident     Joaquim Cors  i Serra

Tresorer             Josep Guasch i Cruells

Vicetresorer       Bonaventura Visa i Meya

Secretari             Vicenç Sors i Ciurans

Vicesecretari     Joan Valls i Pi

Revisor de comptes   Joan Vila Serra

Vocals          Joan Cristòfol Tomàs, Joaquim Cot I Manau, Josep   
    Gorina i Fontseré i Pere Roca i Benet

Edifici de la Cooperativa La Progressiva, vist des de l’actual avinguda Catalunya



64

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

La crisi econòmica dels anys trenta es notava força en el consum, la recaptació set-
manal de la societat havia baixat molt i alguns socis fins i tot s’havien donat de baixa. 
La primera mesura que va prendre la direcció va ser acomiadar l’empleat Jaume 
Jorba Pons. Se li comunicava amb una antelació de tres setmanes la fi de la seva rela-
ció laboral amb La Progressiva. La indemnització que oferia la direcció era de dues 
setmanes de sou. El treballador acomiadat no estava d’acord amb aquesta quantitat i 
va recórrer al Jurat Mixt de Treball. El magistrat va dictar a favor de Jaume Jorba i es 
va fer efectiva una despesa per l’acomiadament de set-centes pessetes.

El 14 de juny de 1934, el president, davant dels molts problemes que passava la 
societat, va decidir presentar la dimissió. La decisió presa per en Pau Sors no fou 
acceptada per l’assemblea, però, davant la seva fermesa, varen acceptar la voluntat 
del president i va ser substituït interinament per Joaquim Cors i Serra i ell es quedà 
com a vocal. 

En la segona assemblea de socis de l’any 1934, celebrada el novembre, el secretari 
de la Federació Comarcal de Vic, senyor Ferrerons, els va exposar els avantatges 
de federar-se per poder comprar a l’engròs a preus molt més reduïts i acordaren 
federar-se. En aquesta sessió es va acordar fixar les vuit hores diàries de treball per 
als dependents de queviures. Es va modificar el sistema de cobrament; és a dir, es 
va crear un lloc de caixera amb una màquina registradora per cobrar diàriament la 
compra dels socis. Com podem veure en el capítol “El cooperativisme a Catalunya 
durant la República”, l’any 1931 hi havia cent seixanta cooperatives associades a la 
Federació Regional de Cooperatives de Catalunya, la qual cosa ens fa pensar que 
Parets no estava en aquell moment en la línia més progressista del cooperativisme 
ni tampoc en sintonia amb els principis cooperatius de la Rochdale.

Entre altres punts que es tractaren a la reunió de socis hi havia la renovació de la 
Junta Rectora: 

President                     Joaquim Cors i Serra  

Vicepresident    Francesc Guasch i Butjosa

Tresorer                       Josep Guasch i Cruells

Vicetresorer                Antoni Costa i Pagès

Secretari                      Esteve Guasch i Rocarias

Vicesecretari              Pere Roca i Benet

Revisor de comptes    Marcel·lí Cot i Manau
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Vocal                            Pere Macià i Vila 

Vocal                            Vicenç Sors Ciurans

El darrer punt era nomenar un gerent per poder portar el control de les seccions i 
del gènere que entrava i sortia del magatzem que van obrir. Pere Ramon i Falgà va 
ser nomenat com a representat de La Progressiva a la Federació Comarcal de Vic. 

Durant la sessió de l’1 de juliol de 1935, es va presentar una comissió de socis davant 
el Consell Directiu tot manifestant:42 “[...] que tenin en compte les deficiències que 
travessa la Cooperativa i el seu desig d’estalviar-hi despeses, s’ofereixen a servir el 
Cafè i Fonda gratuïtament, renunciant, en benefici de la Caixa Social, a les propines”.  

La Junta ho va acceptar per unanimitat i va acordar:

Primer. Des del dia d’avui, els socis de la Societat, Antoni Costa i Pagès, Projecte 
Forns i Ninou, Joan Argemí, Esteve Seguer i Forés, Esteve Guasch Rocarias, Joan 
Macià i Vila, Joan Costa i Bengoechea, Esteve Lloberas i Ninou i Jaume Pera i Tomàs 
s’encarregaran de servir el Cafè i Fonda de la Societat.

Segon. Que això ho faran gratuïtament tornant-se i renunciant a percebre cap pro-
pina que ingressaran en la Caixa Social integrament.

Tercer. Fer patent l’agraïment de la Junta del generós procedir dels socis envers 
l’entitat.     

El 6 de novembre de 1935, en una assemblea de socis es va escollir una nova Junta 
Rectora:

President                     Esteve Guasch i Rocarias 

Vicepresident             Pere Ramon i Falgà43 

Tresorer                       Josep Marquès i Olivé

Secretari                      Marcel·lí Cot i Manau

Comptador                Antoni Costa i Pagès

Vocal                           Pere Macià i Vila 

Vocal                           Jaume Pascual i Mañosa

42Massaguer i Arimon, Àngels. Segona República, Guerra Civil i primer franquisme a Parets del Vallès.  Ajuntament de Parets 

del Vallès, 2007, Parets del Vallès. Pàg 352 i 353.
43Era un pagès rabassaire i membre fundador d’ERC a Parets. 
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La Junta Directiva va donar compte del balanç realitzat el 30 de juny de 1935. En 
aquell moment, el nombre de socis era de cent vint. Baldiri Canals, que havia estat 
vocal en juntes anteriors s’havia donat de baixa de la societat, el 15 de juny d’aquell 
any; era l’únic soci que havia deixat l’entitat durant aquells primers sis mesos. Hom 
pot comprovar que del total de socis, nou no havien fet cap despesa a la botiga 
durant aquell període. Tot i així, el consum fet pels socis durant aquell semestre 
fou de noranta-dues mil dues-centes trenta-cinc amb vuitanta pessetes. Les seccions 
que tenien pèrdues eren el ball i el cor, que presentaven un descobert de sis-centes 
setanta-una amb noranta pessetes. Tot i així, el resultat final del balanç semestral fou 
d’unes existències de cinc mil cinquanta-quatre pessetes.44

L’any 1935 el governador general de Catalunya45 havia prohibit la mendicitat en tot 
el territori. Aleshores a Parets, el 28 d’agost de 1935, es va formar la Comissió de 
Beneficència. Aquesta comissió estava formada per:46

- El major contribuent de finques rústiques amb residència en el poble. En aquest 
cas era el senyor Manuel Guasch i Cortés.47

- El major contribuent de finques urbanes del poble, l’Esteve Arimon i Farrés.48

- El major contribuent industrial. L’empresari era Jaume Lloberas i Carreras.

- Un representant de cadascuna de les germandats: Sant Isidre, Sant Sebastià, Mare 
de Déu de la Salut i Mare de Déu del Remei.

Com podem veure, la germandat depenent de la cooperativa La Progressiva, la de la 
Mare de Déu de Salut, formava part d’aquesta comissió de beneficència. 

44Memòria corresponent a l’exercici del primer semestre de 1935 de la Cooperativa Obrera La Progressiva.
45En aquell moment i arran dels fets d’Octubre de 1934, la Generalitat i la seva presidència fou substituïda per un governador 
general de Catalunya, el senyor Portela Valladares. 
46Arxiu Municipal de Parets. Acta del Ple del 28 d’agost de 1935.
47Primer alcalde republicà per ERC a Parets. Va presidir el Consistori entre 1931 i 1932.
48Esteve Arimon i Farrés era germà de qui fou regidor i alcalde durant la República i la Guerra per Esquerra Republicana, 
Antoni Arimon i Farrés.
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El 6 de novembre de 1935, en una assemblea de socis es va escollir una nova Junta 
Rectora:

President Esteve Guasch i Rocarias 

Vicepresident Pere Ramon i Falgà

Tresorer Josep Marquès i Olivé

Secretari Marcel·lí Cot i Manau

Comptador Antoni Costa i Pagès

Vocal Pere Macià i Vila 

Vocal Jaume Pascual i Mañosa

A principis de 1936, es van presentar a l’Assemblea General els resultats del segon 
semestre de l’any anterior. Els beneficis d’excessos de percepció eren molt minsos, 
la qual cosa calia adjudicar-la a les moltes despeses a què varen haver de fer front. 
S’havien pagat dues mil dues-centes pessetes per amortitzar vint-i-dues obligacions 
que s’havien sortejat el mes de juliol i s’havia augmentat el mobiliari per valor de 
dues mil vuitanta-quatre amb vuitanta pessetes i també s’havien lliurat mil pessetes 
a l’empresari d’obres senyor Lloberas a compte del teatre.49 El fet que el servei del 
cafè i la fonda anés a càrrec d’alguns socis de manera altruista féu que, si es com-
paren els resultats econòmics d’aquestes dues seccions, ambdues augmentessin el 
resultat econòmic. Tot i així, la secció de ball i del cor continuaven amb nombres 
vermells. Cal dir que a partir del primer de desembre de 1935 es va fer un contracte 
d’arrendament del cafè i de la fonda amb el soci Joan Moré. 

Els estatuts havien estat aprovats per l’assemblea de socis i signats el 20 de maig de 
1936 pel president Esteve Guasch Rocarias i el secretari, Marcel·lí Cot. Era un re-
glament en què es pot copsar un argot molt més revolucionari i més inspirat en una 
ideologia més esquerrana i marxista que els aprovats amb anterioritat, com ara els 
de 1919 i 1932. La Progressiva s’acollia a la Llei de bases de la cooperació i a Llei de 
cooperatives de 17 de febrer i 17 de març del 1934, respectivament, promulgades per 
la Generalitat de Catalunya. En transcrivim el capítol preliminar:

L’orientació que es proposa seguir aquesta Cooperativa, ha d’harmonitzar-se en el 
sentit universal d’emancipació proletària, i així, la finalitat que es persegueix per mi-
tjà del cooperativisme, haurà d’ésser la que, mitjançant el sistema cooperatiu, posin 

49Memòria corresponent a l’exercici del segon semestre de 1935 de la Cooperativa Obrera La Progressiva.
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en mans del proletariat en col.lectivitat, el capital, les terres, fàbriques, ferramentes i 
utensilis de treball per a la creació de la riquesa col.lectiva, fent impossible la funció 
de tota mena d’intermediaris, fins arribar a la desaparició del capitalisme, acabant 
amb l’explotació del home per l’home i tots els privilegis, deixant de ser l’obrer una 
“cosa” com matèria d’explotació, recobrant la seva total personalitat humana i obten-
int integre el fruit del seu treball dintre d’un estat de dret inspirat en la llibertat i en 
l’estricta justícia, perquè la seva vida sigui feliç en un grau màxim.

El 16 de juny de 1936 els nous estatuts foren aprovats pel Consell Superior de la 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya i el president, senyor A. Dot Arxé, i el 
secretari, Joan Coloma, d’aquest els van signar.50

El període de la Guerra Civil

El dia 29 de juliol de 1936 fou dictat un decret, signat pel president de la Generalitat, 
el senyor Lluís Companys i Jover, que deia: 

Per tal que el Govern pugui tenir lliure disposició dels elements que per llur com-
posició i finalitat s’adiuen més amb una fórmula econòmica d’interés col·lectiu, el 
govern de la Generalitat intervindrà el funcionament de totes les cooperatives de 
producció i consum, sindicats agrícoles i mutualitats i restaran aquestes entitats sota 
el control directe del Consell Superior de la Cooperació.51 

Aquesta intervenció es portà a terme mitjançant un decret publicat l’endemà mateix 
adreçat a la Federació de Cooperatives de Catalunya pel que feia a les de consum. 

A començaments de la Guerra Civil es va imposar un nou sistema econòmic i per 
ordre del Comitè de Milícies Antifeixistes de Parets es va decretar el control de tots 
els establiments de la nostra vila, que es reduïren a l’entitat de La Progressiva.

Es varen crear onze seccions. Les nou primeres formaven part de “Comestibles i 
diversos” i eren les següents:

1a Queviures

2a  i 4a Carns

3a Aviram

5a Fleca

50Joan Coloma fou director de la revista Acción Cooperatista i un destacat cooperativista durant els anys vint i trenta.
51Butlletí de la Generalitat Catalunya (30 de juliol de 1936). 
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6a Verdures

7a Carbó

8a Diversos 

9a Vi

10a Cafè

11a Fonda 

Segons ens explica la Joaquima Guasch, filla de qui en fou el president en aquells 
temps difícils, a la secció de la carn hi treballaven despatxant el gènere en Joan Grau, 
l’avi de can Galí, i la Teresina de can Calau. La Lola de can Xineia, en Dasquens i 
alguna altra persona que la memòria popular no recorda, s’ocupaven dels queviures. 
La Cati Casals, de can Forner, despatxava el pa. Treballant a les oficines hi havia la 
Teresina de can Sisquet. En els soterranis de la cooperativa hi havia les dependèn-
cies del vi i del carbó. N’era el responsable l’Esteve Mas, de can Xineia. Com que ell 
treballava a baix i la Lola a dalt del mateix edifici, varen establir una relació d’amistat 
que després es va transformar en enamorament i posteriorment es varen casar, un 
cop acabat el conflicte.

El desembre de 1936 hi va haver una reunió de socis; la gran preocupació majori-
tària dels assistents era clarificar el rumor que corria pel poble de la municipalització 
de la cooperativa. Projecte Forns, que n’era soci des del 19 de novembre de 1935,52 i 
alhora també regidor de l’Ajuntament paretà, va exposar l‘opinió sobre la municipa-
lització, tot dient “que el fi en aquests moments difícils no és altre que procurar per 
l’abastiment del poble” i, per resoldre aquest punt de municipalitzar, proposà que es 
designés una ponència de cinc companys socis per a discutir la qüestió donant-ne 
coneixement a la Junta. Per formar la ponència van nomenar els socis Joan Oller, 
Josep Gomis, Vicenç Sors, Joaquim Cors i Pere Ramon.53

En una assemblea extraordinària, el 7 de gener de 1937, s’exposà la proposta con-
sensuada entre la representació del Consistori i la comissió dels cinc socis sobre el 
projecte de municipalització. Després de moltes discussions i aclariments del regi-
dor de Proveïments, membre de la CNT, Projecte Forns, es va aprovar la proposta 
per unanimitat. 

52Segons consta a la memòria econòmica corresponent a l’exercici del segon semestre de 1935, l’única alta durant aquest 
període fou la de Projecte Forns. 
53Op. cit., n. 42. Pàg. 145 i 358.



70

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

Si hom analitza la memòria i el balanç del segon semestre de 1937, el volum semes-
tral de vendes a la secció de queviures i diversos era de sis-centes cinc mil sis-centes 
quaranta-nou amb quaranta-cinc pessetes; és a dir, una mitjana de vint-i-dues mil 
quatre-centes trenta-una amb quaranta-sis pessetes per setmana. Si es té en compte 
que hi compraven dos mil cent quatre veïns, correspon a dues-centes vuitanta-set 
amb vuitanta-cinc pessetes per veí durant aquell darrer trimestre del segon any de 
guerra.

Pel que feia a la germandat, s’havien lliurat en concepte de subsidis la quantitat de 
mil sis-centes seixanta-sis pessetes. Tres dels afiliats cobraven pensió d’invalidesa, 
s’havia fet càrrec d’un part, d’un cas de cirurgia major i de quatre de medicina. El 
metge n’era el doctor Antoni Caballero. 

Una factura presentada per la Cooperativa Obrera La Progressiva a la Delegació 
d’Ajut als Refugiats, en data 15 de març de 1937, especifica: “Per dinar i sopar servits 
als refugiats de Màlaga a la seva arribada, 110 pessetes”.  

Entre els anys 1937 i 1938, molts ajuntaments varen fer emissions de bitllets o bé 
monedes per tal de no paralitzar el comerç. Segons es pot veure, l’Ajuntament de 
Parets no va emetre cap mena de paper moneda, però sí que ho va fer la cooperativa 
La Progressiva. Era l’any 1937, no se sap la data exacta en què aquesta entitat va fer la 
primera encunyació de monedes de metall per valor d’una pesseta, vint-i-cinc, deu 
i cinc cèntims, dels quals no es coneix l’import emès.54  

Per l’agost de 1937, La Progressiva va fer una emissió de vals de cartró per valor de 
vint-i-cinc, deu i cinc cèntims per un import total de cinc mil pessetes. L’any se-
güent va fer discos de cartró fibra per un valor de cinc pessetes. Segons publicava a 
la revista Plaça Gran de l’11 d’agost de 1983, en un estudi sobre el paper moneda a 
Granollers i als pobles veïns, es calcula que a Parets es va fer paper moneda per un 
valor aproximadament de dotze mil pessetes.

El 10 d’octubre de l’any 1938, el president de la cooperativa, Esteve Guasch Rocarias, 
davant del notari de Granollers, Lluís Queralt Martí, va lliurar deu mil pessetes al 
fill de l’empresari Genar Lloberas, Miquel Lloberas i Castells, pel deute de l’emprèstit 
d’onze mil pessetes que havien contret per les obres de la sala teatre. Cal dir que ja 
se n’havia fet un avançament de mil pessetes l’any 1935. I els interessos s’havien fet 
efectius cada any.

54Plaça Gran, 11 d’agost de 1983. “A Granollers es va imprimir molt paper moneda”.
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Diverses monedes i vals que va emetre la Cooperativa Obrera La Progressiva durant la Guerra Civil. Al costat, diversos llibres de memòria i balanç de l’època



72

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

Anàlisi de la primera època de La Progressiva a Parets

Hom es preguntarà: com va arribar aquesta idea cooperativista a Parets? Si analit-
zem el context de Catalunya, el moviment cooperativista ja funcionava l’any 1865, 
amb les primeres cooperatives de consum a Palafrugell, La Económica i una altra 
d’inaugurada el mateix any a Canet de Mar. A finals del segle XIX, s’havia celebrat 
a Barcelona el primer Congrés Català de Cooperació. D’aquest congrés va sortir 
la Cambra Regional de Cooperatives Catalana Balear. Tenien un òrgan de difusió 
de les idees cooperativistes que era  la revista Cooperativa Catalana. Cal dir que la 
majoria de pobles i ciutats on hi havia indústria en tenien alguna cooperativa de 
consum. Aquest moviment associatiu ja estava implantat a Parets amb dues societats 
de socors mutus o germandats que eren el Montepío de Sant Sebastià Màrtir, que va 
presentar els seus estatuts en el Govern Civil l’any 1904, i San Isidro Labrador, que 
va començar a funcionar l’any 1888. Tant les societats de socors com les cooperatives 
estaven regulades per la Llei d’associacions de 30 de juny de 1887. Atès aquest estat 
de coses, no és estrany que a la classe obrera hi hagués aquest anhel d’associar-se i 
sumar esforços per tal de comprar els productes bàsics més barats. 

La gestió i la plasmació en uns estatuts del que fou la primera cooperativa a Parets, 
com he indicat abans, es produí l’any 1908. Tot i que no tenim referències que fun-
cionés mai, sí que hi queden molt definides les idees inspirades en l’emancipació 
dels treballadors a través dels ideals cooperativistes en la línia europea d’aquest 
moviment nascut a la Rochdale. Com podem llegir en els estatuts, s’hi potenciava 
molt la instrucció o la formació i l’auxili mutu dels socis, i feia molt d’èmfasi en la 
creació d’escoles laiques; és a dir, institucions educatives fora de la tutela de l’estat i 
de l’església. El segon objectiu era crear una cooperativa de consum per tal que els 
socis poguessin comprar els queviures i objectes de primera necessitat a preus més 
econòmics. 

Quant a les ocupacions dels membres més destacats, el president, Sebastià Anfruns, 
i el secretari, Josep Cortés, ambdós eren pagesos, concretament el segon, jornaler; 
dels altres càrrecs de la Junta inicial, com molt bé informa en Josep Comas Porto,55 
se’n desconeix l’ofici. Això ens fa pensar que aquestes idees no solament provenien 
de treballadors o treballadores de la fàbrica, sinó també de persones que treballaven 
al camp. Es pot copsar l’interès de les classes populars en un context històric deter-
minat en què aquestes lluiten per la pròpia emancipació a través de la cultura i de 

55Comas Porto, Josep. “La Cooperativa “La Confianza””. Parietes, núm. 0, any 2007.
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l’ajuda mútua. La cultura, durant molts segles, havia estat un valor que formava part 
de les classes socials altes; el poble calia mantenir-lo en la ignorància, per tal que 
aquells estaments continuessin mantenint els seus privilegis.

Juan Diego García Mejía, en el seu llibre El cooperativismo español, ens parla de dos 
corrents cooperativistes a principis de segle: l’inspirat en els principis socialistes i 
obreristes seguint la ideologia del cooperativisme rochdalià i el vinculat a la doc-
trina social de l’església. Aquest darrer és molt menys revolucionari i proposa fer 
algunes reformes deslligades de tota acció política. Penso que ambdós models són 
presents a principis de segle a Parets. El primer devia ser el de La Confianza i el se-
gon l’encasellaria més en els principis de La Progressiva.

La Progressiva, quan es va crear, estava molt lligada a la fàbrica tèxtil que hi havia 
llavors a Parets, La Linera, i els primers socis, la majoria, n’eren treballadors, encara 
que hi havia alguns càrrecs com el de vicepresident, que en aquella època exercia 
Jaume Ninou i Valldeoriola, i el de director de compres, Sever Ninou i Farrés, que 
eren pagesos. El revisador de comptes, Remigi Massuet i Ferrer, era secretari de 
l’Ajuntament. Un dels primers socis i un gran impulsor d’aquest moviment coopera-
tiu fou el rector de Parets, Jaume Creixell, de llavors. La direcció de l’empresa tèxtil 
també va donar suport a la creació d’aquesta nova societat cooperativa. Hom pot 
veure que la idea cooperativista va més en la línia reformista de crear una entitat que 
permeti la compra dels articles de primera necessitat a un preu més econòmic a la 

Dos models d’estatuts de la Societat Cooperativa de Consum La Progressiva
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classe treballadora. Comptava amb el suport de l’Ajuntament, l’església i la patronal. 
El caràcter més revolucionari el prendrà en els anys de la República, més concreta-
ment durant la Guerra Civil, quan passà a municipalitzar-se i hi hagué la participa-
ció d’homes amb tendències clarament polítiques i sindicals.

Des dels inicis de la cooperativa, tot i que va funcionar en els anys de la Mancomu-
nitat de Catalunya (1914-1925) i dels esforços fets en normalització lingüística pels 
representants de la màxima institució catalana, presidida per Enric Prat de la Riba 
(1914-1917) i després per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch (1917-1923), sempre 
es va emprar el castellà en la documentació escrita –fins i tot en la transcripció 
de les actes–, però les converses i les reunions es desenvolupaven en català. Albert 
Pérez Baró explica, en el seu llibre Història de les cooperatives a Catalunya, que, si 
bé a partir de principis del segle XX ja apareixen autors catalans que parlen sobre 
cooperativisme –els anteriors a aquesta data eren escriptors no catalans–, la llengua 
emprada continua essent el castellà. No és fins a l’any 1933, en ple període republicà, 
quan es fa la primera acta en català en aquesta societat.

En una assemblea de cooperatives regionals, celebrada el març de 1916, es recoma-
nava, entre altres coses, que en una mateixa localitat en què hi hagués més d’una 
cooperativa es fusionessin i no se’n limités el nombre de socis; que es destinés un 
percentatge de l’excés de percepció a un fons de reserves; que es fessin compres en 
comú per beneficiar-se del marge comercial dels magatzemistes; que s’intensifiqués 
la propaganda, i, finalment, que es demanés una llei protectora de les cooperatives. 
Si analitzem la situació a Parets, ens adonarem que pel que feia al suggeriment de 
fusionar-se les cooperatives de la mateixa localitat, al cap de poc d’entrar en funcio-
nament La Progressiva, l’altra que hi havia, que, si més no, tenia uns estatuts apro-
vats, es va donar de baixa. Pel que fa a les compres a l’engròs, es pot observar que 
funcionava com moltes altres a Catalunya: cadascuna feia l’aprovisionament dels 
queviures pel seu compte. En l’assemblea de presentació del primer balanç trimes-
tral de La Progressiva, el president proposà ampliar el nombre de socis: defensava 
la tesi que, a més nombre de socis, es podrien fer operacions de més envergadura i 
alhora obtenir més beneficis. Aquí es produí la discrepància d’un dels cooperants, 
que s’hi oposava a aquesta proposta, al•legant que calia fer operacions de compra 
a més gran escala, però hom no comptava amb prou capital, ja que la majoria dels 
nous socis no podrien fer efectiva la quantitat reglamentària. En aquest punt, veiem 
que es posa damunt la taula la idea, molt compartida per moltes cooperatives de 
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l’època a Catalunya, de petites capelletes que negaven l’entrada a nous socis. Aquesta 
postura estava oposada frontalment amb el primer punt de la declaració dels set 
principis cooperativistes de la Rochdale; és a dir, el de llibertat d’adhesió i també de 
donar-se de baixa.

L’obra social durant la primera etapa de la cooperativa

Durant els primers anys de la societat, l’obra social consistia a donar suport al grup 
de teatre i al cant coral de La Paretense. Cal dir que, fins a l’any 1925, aquesta societat, 
tot i assajar en el local social de La Progressiva, n’era una entitat independent. La Pa-
retense, fundada l’any 1913, va continuar durant els anys de la postguerra. L’activitat 
social durant aquesta primera dècada de funcionament era una mica escassa, però 
a mesura que els resultats econòmics de la cooperativa milloraven, i podríem parlar 
de finals dels anys 1920 i durant l’època republicana, és a dir els anys trenta, l’obra 
cooperativista en l’apartat social es va incrementar força. 

Entre les activitats formatives adreçades als socis i als seus fills, s’impartien classes 
de solfeig gratuïtament. També, com a cosa lúdica, s’organitzava ball cada diumenge. 
Cal indicar que les seccions de ball i fonda durant molts anys foren deficitàries. El 
ball de gitanes, tan típic de la nostra comarca durant la Quaresma, també era una 
de les activitats que s’organitzaven en el marc de la societat. Abans de la Guerra, a 
Parets n’hi havia tres colles. Una era la de la cooperativa. Les altres dues eren la d’El 
Jardí i la de can Rajoler.  

Continuant en l’àmbit de l’esbarjo, durant la darreria dels anys vint i la dècada se-
güent, també organitzaven el seu envelat per la festa major del poble, en el mes 
d’agost. Un cop varen disposar de la sala d’espectacles ho varen fer en el nou edifi-
ci; això va començar l’any 1931. En aquesta mateixa sala es projectaven pel·lícules 
de cinema. També s’hi feien representacions escèniques amb grups locals i de fora 
del poble. Dins de la mateixa cooperativa, a finals dels anys vint, es va formar una 
orquestra, que més endavant va esdevenir The Oriental Jazz i va tenir vida fins al 
1941. Una altra activitat era organitzar excursions o sortides per als socis; també s’hi 
celebrava la festa del Carnestoltes. 

L’any 1923 es varen celebrar diferents actes tant a la societat La Progressiva com 
també en El Jardí per tal d’ajudar les famílies de Parets que tenien soldats a la guerra 
de l’Àfrica. Els beneficis de les entrades d’aquests espectacles es varen lliurar a les 
famílies que patien l’angoixa de tenir parents en una situació tan difícil.
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Durant l’època republicana, se celebraven dues festes de Carnestoltes a Parets. El dis-
sabte abans del Dimecres de Cendra, data en què comença la Quaresma, es feia ball 
de disfresses a la sala de la cooperativa i també al Cafè de Baix, l’actual restaurant El 
Jardí. L’endemà a la societat cooperativa es feia el concurs de disfresses de la maina-
da. Joaquima Guasch m’explicava que ella hi havia participat: a la primera ocasió es 
va vestir d’holandesa i va obtenir el primer premi. L’any següent ho va fer disfressada 
de nena mora i, en aquesta ocasió, va obtenir el segon lloc.56

Caldria fer esment del sentit cooperatiu dels associats. Un exemple d’això fou quan 
a l’any 1935, passant una situació econòmica difícil la societat, un grup de socis va 
presentar la proposta d’oferir-se a servir al cafè i a la fonda gratuïtament, renunciant 
en benefici de la caixa social a les propines.

La  Festa Major

A Parets, durant els anys vint i trenta, per la Festa Major hi havia molta competència 
a l’hora d’organitzar-la. S’aixecaven dos envelats: un el de la cooperativa, i un altre, el 
de les classes més benestants, a la plaça de la Vila, promogut per la societat El Jardí. 
A partir de l’any 1934, s’hi va afegir una nova carpa per celebrar la festa i s’aixecaven 

56Segons conversa mantinguda amb Quima Guasch.

L’orquestra The Oriental Jazz, en una festa de Carnestoltes
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les veles al darrere de les escoles nacionals, era el de l’Esquerra Republicana, que 
tenia la seu local a can Rajoler. Totes lluitaven per oferir uns bons espectacles durant 
els dies que durava la gran festa.

L’organització de la Festa Major era una de les activitats que formaven part de l’obra 
social. Realment eren unes festes amb molta participació i molt lluïdes. En una nota 
de premsa del diari comarcal Gent d’Ara, en l’edició de l’11 d’agost de 1923, infor-
mava: “La primera nit es va cantar La Monteira pel tenor fill de Granollers, Josep Pi-
neda. El dilluns varen assistir en el ball de tarda el diputat Josep Maria Trias de Bes, 
acompanyat pel diputat per la Mancomunitat, Santiago de la Riba, i alguns amics de 
Granollers, essent rebuts amb entusiasme per la Junta de la Cooperativa la Progres-
siva i per altres amics canviant impressions sobre la lluita electoral propera”.  

Maria Àngels Massaguer ens parla de la Festa Major de l’any 1931. Es feia a la sala 
d’espectacles de la societat cooperativa acabada d’estrenar. Fins en aquella data, els 
actes lúdics se celebraven en un envelat que es muntava per la festa gran del poble, 
que competia amb el  d’El Jardí, que també organitzava la seva. En aquesta ocasió, 
ens parla que la sala estava ricament il·luminada i adornada. L’entrada era per als 
socis, les seves famílies i tothom que hi volgués anar. La Secció Coral de la societat 
hi va fer un concert en què van cantar El pom de flors, Llevantina i Cant del poble, 
amb l’acompanyament de l’orquestra de Granollers La Catalana.57 L’abonament per 
als tres dies de festa, 9, 10 i 11 d’agost, costava vint-i-cinc pessetes. El programa va 
ser tot en català.

L’any 1932, en l’edició del rotatiu comarcal La Gralla, en data 7 d’agost de 1932, ens 
parla de la Festa Major de Parets i ho fa amb aquests termes: «Avui, demà i demà 
pasat es fa la Festa Major de Parets, el poble més alegre d’aquest Vallès. Tots tres dies 
es donaran balls i concerts a la sala de la Cooperativa la Progressiva i de la Societat el 
Jardí. En el teatre el Jardí es representa “La Tempestat” per les diples Josefina Bugatto 
i Salud Rodríguez, el tenor Carles Vives i el baríton Aleix Queraltó. A la Cooperati-
va, demà, “Los de Aragón” i “La legió d’honor” per la Companyia Josep Llimona, en 
la qual hi figura el tenor Joan Rossich.»

57Op. cit., n. 42. Pàg. 352 i 353.
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El local social, el cafè-local
Al llarg dels anys, el local social ha estat portat per diferents persones i ha tingut ubi-
cacions diferents. Des dels inicis era en el carrer de Masmolins, número 8. La casa 
era anomenada can Sidro de la Llet. El cafè, el regentaven en Jaume Ramon Many i 
el seu germà. En Jaume Ramon era conegut com en Xerric, sobrenom que s’emprava 
per anomenar els aprenents de fuster, manyà, o bé els que anaven a buscar el càntir 
d’aigua. Un dia, va entrar un senyor d’edat avançada que era conegut com en Joaní. 
Aquest no recordava el nom del vailet que servia a l’establiment i el va cridar amb 
el mot de Xerric. A partir d’aquella data, en Jaume Ramon va fer-se dir Xerric, sota 
l’amenaça que, no serviria qui no el cridés pel sobrenom.58

Una entitat cultural creada l’any 1913 i que sempre va estar molt lligada a l’obra social 
de la cooperativa era la coral Unió Paretense; anys més tard, concretament el 1925, 
s’integrava a La Progressiva. S’hi organitzaven balls de gitanes, entre altres activitats 
socials de l’entitat. La coral paretana tenia la seu a can Sidro de la Llet: el mateix lloc 
on La Progressiva hi tenia el cafè-local. Cal dir que, a l’any vint del segle passat, es 
varen traslladar al nou edifici del carrer del Raval. El va continuar portant en Jaume 
Ramon fins al 1928. En aquesta data, en Jaume Ramon va deixar de regentar el local-
cafè  per  fer-se càrrec del Cafè de Baix, avui més conegut com Jardí, al carrer Major. 

A partir de l’any 1933, la societat no podia fer-se càrrec del cinema ja que comp-
taven amb un projector per a cinema mut, però ja s’havia passat al cinema sonor i 
era molt difícil de trobar pel·lícules sense so, la qual cosa obligava a posar-se al dia 
i a fer una inversió important que la societat no podia sufragar. Aleshores és quan 
la Junta Rectora de la Cooperativa Obrera La Progressiva, presidida per Pau Sors i 
Ciurans, i Joan Moré acordaren fer un contracte de lloguer durant cinc anys de la 
sala de cinema-teatre.59 El preu que en va pagar per l’arrendament fou de dues mil 
pessetes anuals, pagades en fraccions mensuals avançades. Al mateix temps, va pa-
gar una fiança de mil pessetes, les quals li serien retornades al termini del contracte. 
És a partir de l’any 1933 quan els paretants poden anar al cinema i sentir el so a les 
pel·lícules.

Segons em comentava la Remei Lloberas de can Parera, el seu pare, l’Esteve Llo-
beras, i el seu germà, que portava el mateix nom de pila que el progenitor, durant 
molts anys varen treballar com a cambrers del cafè-local de la cooperativa. L’Esteve 
Lloberas era germà de l’empresari de fusteria Andreu Lloberas de can Fusta. La filla 
em fa avinent que el seu pare i el seu germà es desvivien per l’obra cooperativista i 
havien treballat també molt desinteressadament per la societat.  

58Segons informació de Vicenç Ramon. 
59Contrato de inquilinamiento entre Don Pau Sors i Ciurans, presidente de la Cooperativa, y Juan Moré i Camprubí en fecha 

1-10-1933.
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El primer de desembre de 1935, es va formalitzar un altre contracte d’arrendament 
entre la Cooperativa Obrera La Progressiva, presidida pe Esteve Guasch i Rocarias, i 
Joan Moré. En aquest document es pot llegir: “Hemos contratado el arrendamiento 
del inmueble Cafè, utensilios y mobiliario en él existente de la calle Torrente nº 3, 
situado  en Parets del Vallès por el tiempo de ocho años y al precio de 1.500 pessetes 
cada año.”60 

Quan va acabar la Guerra Civil, segons Maria Àngels Messeguer, en ser l’entitat con-
fiscada per la Falange de Parets, en Moré fou acomiadat del cafè i, en el seu lloc, hi 
varen posar un home de confiança de les noves autoritats. La persona que regentà 
el bar-cafè fou Antonio Casero Gracia. Durant el temps que aquest falangista en va 
portar la direcció, la gent del poble li varen fer boicot i no anava al local de la coo-
perativa. 

Durant la postguerra, la cooperativa fou requisada per la Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS i Auxilio Social. Segons comentava en Pere Ninou i Ninou, 
era costum, durant els anys de la postguerra, que quan una lleva s’havia d’incorporar 
a files es feia un sopar de comiat entre els futurs reclutes. Encara recordava que la 
lleva del 1944, de la qual ell havia de ser un futur recluta, però no fou possible per 
motius diversos, va celebrar la incorporació en aquest local. També s’hi feia ball 
rodó o de saló un cop al mes.61

60Contrato de inquilinamiento entre Cooperativa Obrera la Progressiva y Don Juan Moré Camprubí. Data de la signatura: 1 
de desembre de 1935.
61Entrevista a Pere Ninou el 23 de setembre de 2003.

El cafè de la Cooperativa, a la tarda.
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La Delegación Nacional de Sindicatos, representada pel seu delegat sindical pro-
vincial, Ramón Ribó i Vaqué, i l’antic llogater, Joan Moré, varen signar un nou con-
tracte d’arrendament del saló-cafè i de la sala d’espectacles, en data 2 de gener de 
1945. El preu mensual de l’arrendament era de cinc-centes cinquanta pessetes i fer-
se càrrec de la meitat dels costos de les despeses del telèfon. Entre els molts punts 
d’aquest contracte, n’hi ha un que fa referència a l’obligatorietat del llogater de cedir 
la sala dos dies a l’any a la Jefatura Local de Educación y Descanso a la tarda i a la 
nit. Aquestes dues diades eren el 28 de gener, coneguda com el Día de la Liberación 
Local i la Fiesta de Exaltación del Trabajo, el 18 de juliol. També en podia disposar 
la Jefatura de Educación y Descanso, sempre que ho necessités, per fer-hi algun acte, 
sol·licitant-ho amb quinze dies d’antelació.62

El dia de Sant Esteve de l’any 1952, es va celebrar a la sala Victòria un festival de la 
Unión de Radioyentes de Radio Barcelona.63 El preu per llogar la sala fou de cinc-
centes pessetes, segons consta en un certificat de Jaume Torrents i Gutiérrez, cap 
de programació de Ràdio Barcelona.  Aquella emissora pertanyia a la Sociedad Es-
pañola de Radiodifusión (SER). El programa va ser una gala per on varen desfilar 
grans figures de la cançó i de l’espectacle d’aquell moment. Si hom llegeix el reper-
tori estava format pel Trio Guadalajara (cançó hispanoamericana), Ángela Codesal 
(cançó moderna), Celia Deza (tango argentí), Sopa de Letras (realització davant 
el públic del que fou el popular programa de Ràdio Barcelona), Mirko Pedrini (El 
mago del acordeón), Toni (animador del programa Lo toma o lo deja), Kap i Kua, 
Anorita Esteve, Jorge Greiner (humorista), Cecilia Gubert (soprano que va cantar la 
cançó Les caramelles) i, per cloure el festival, un recital de poesies. La direcció la va 
portar Armando Blanch.

La distribuïdora cinematogràfica Mercurio, en data 25 de desembre de 1954, pu-
blicava en el seu butlletí de notícies la nota que cito textualment: “La marca de más 
alto rango cinematográfico español se complace en felicitar las Pascuas Navideñas a 
sus distinguidos amigos señores empresarios y al agradece al público de Barcelona 
la gran acogida dispensada por su famosa película “Vacaciones en Roma”, que ac-
tualmente se exhibe en el cine Tívoli de esta ciudad y anuncia al público de la región 
catalana y aragonesa que Vacaciones en Roma ha sido contratada por las empresas 
en plaza siguientes...” Entre aquestes hi figurava Parets i l’empresa Tintó. Aquesta 
pel·lícula, dirigida per William Wyler i representada pels actors protagonistes Gre-
gory Peck i la gentil Audrey Hepburn, va ser projectada a Parets el dijous 15 de març 
de 1956, a les vuit del vespre, i el diumenge 18 de març, a les cinc de la tarda a la 
sala Victòria. Cal dir que el segon film que es va passar per pantalla fou Cangaceiro 
protagonitzada per Albert Ruschel i Marisa Prado. L’endemà, que era dilluns i festiu, 
com que era Sant Josep, hi va haver canvi a la cartellera. Les dues noves reestrenes 
foren Infierno bajo cero i Los solterones.
62Contrato de arrendamineto entre Delegación Nacional de Sindicatos y Joan Moré en fecha 02-01-1945.
63Certificat de la Sociedad Española de Radiofusión (SER) signat pel cap de Programació Jaume Torrents i Gutiérrez.
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L’arrendament del negoci del cinema, teatre i cafè i d’unes petites dependències 
consta en un contracte de data 17 d’abril de 1959, signat per Joan Serra i Arma-
dans, en representació de La Progressiva, per una part, i, per l’altra, pels senyors 
Àngel Anfruns i Feixas, Josep Serra i Piquer i Francesc Guasch Blasco. La durada de 
l’arrendament era de vint anys. La data de finalització seria el 30 d’abril de 1979. El 
preu del lloguer era de tres mil dues-centes pessetes mensuals. L’arrendatari podria 
subarrendar total o parcialment en un o diversos contractes i a una o diverses perso-
nes diferents els locals de negoci destinats a cinema, teatre i cafè. Les obres que calia 
fer anaven a càrrec dels nous llogaters. Entre aquestes hi havia la construcció d’un 
vestíbul; nous sanitaris, segons s’especificava en el plànol; la instal·lació de calefacció 
i el sistema de ventilació; la construcció d’una sala de fumadors, al costat dels sani-
taris; la construcció  d’un escenari i un vestidor per als artistes; el canvi de butaques 
de la sala; la cabina per a la màquina de projectar, i cedir quatre festes a l’any la sala 
a la cooperativa La Progressiva.64

El mateix dia de formalitzar-se el contracte d’arrendament es va signar un subcon-
tracte entre en Francesc Tintó Ribas i els arrendataris mencionats anteriorment per 
la sala Victòria; és a dir, per l’explotació del cinema. L’Andreu Carreras, en data 24 
d’abril del mateix any, formalitzava també el sotsarrendament pel bar i els soterranis 
del cafè-bar. 
64Contracte d’arrendament del cinema, teatre i cafè entre la cooperativa La Progressiva i Àngel Anfruns, Josep Serra i Fran-

cesc Guasch, de data 17 d’abril de 1959. 

Dos cartells del Cinema Cooperativa. Un és de l’any 1932, 
escrit en català. L’altre és de 1954, amb la sala rebatejada 
com a Cine Victoria. Col·lecció Pere Planas
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El 15 de març de 1973, Carreras rescindia el contracte amb La Progressiva. Li tras-
passava el negoci amb tot el gènere i la maquinària per un valor de cent cinquanta 
mil pessetes. La cooperativa pagà a base de comestibles fins a arribar a la xifra indi-
cada. Hi havia un topall setmanal de mil pessetes en gènere. 

La cooperativa va traspassar el negoci del cafè a Serafí Farré i Padrols. El contracte 
es va signar el dia 3 de febrer de 1974. El preu que n’havia de pagar era del 30 % dels 
beneficis nets del negoci. Entre les condicions del traspàs hi havia la de respondre 
per la conservació i reparació dels béns que rebia, així com l’obligació de comprar tot 
el gènere a la cooperativa de consum La Progressiva.

En Farré va ser qui va començar al nou establiment que dóna a la plaça de la Vila, 
que fou inaugurat el juny de 1981. Després de la mort d’en Serafí Farré, se’n va fer 
càrrec la vídua i la seva filla, fins a l’any 2007. 

El primer de març de 2007, es va signar un contracte d’arrendament del local des-
tinat a cafè-bar. Els socis Josep Guasch i Ramón i Santiago Ciurans González varen 
signar amb el president de la cooperativa La Progressiva, Miquel Gambau i Mur, 
aquest document. El nou espai lúdic s’anomenava Dadà Jazz Cafè, SCP. El contracte 
era per deu anys. Hi havia una carència fins al mes de maig; per tant, els arrendata-
ris havien de fer efectiu el primer pagament el mes de juny de 2007. Durant el breu 
període que romangué obert, els paretans varen poder gaudir de música en viu de 
qualitat. 
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Breu història municipal republicana
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L’època republicana a Parets

Espanya començava la dècada dels anys trenta amb uns canvis polítics molt impor-
tants. El dictador Miguel Primo de Rivera dimitia el seu càrrec i fou substituït per 
un altre general, en Dámaso Berenguer. Entràvem en un altre règim militar més tou, 
que hom anomenà Dictablanda. Això passava el 28 de gener de 1930. El rei Alfons 
XIII ja estava molt desprestigiat. Els partits polítics havien preparat una plataforma 
clandestina que rebia el nom de Pacte de Sant Sebastià, lloc on es va reunir la repre-
sentació de la majoria de partits d’esquerres i de centre.

Les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 varen donar com a candidatures 
guanyadores les republicanosocialistes i, en vista dels resultats, el rei es va exiliar. 
Dos dies després dels comicis electorals, es va proclamar la II República. Aquest fet 
va significar l’inici de la democràcia a Catalunya i a Espanya, després d’una dicta-
dura. Hi havia molts problemes de justícia social que calia afrontar, com era el caci-
quisme agrari i industrial. La normalització del tema cultural i identitari a Catalunya 
també era un tema prioritari, com es veié més endavant amb la redacció i aprovació 
de l’Estatut de Núria. Calia fer reformes en profunditat i posar-se al dia pel que feia 
a drets i a llibertats, com els altres estats europeus, amb una trajectòria democràtica.     

A Parets es va presentar una candidatura única. Segons l’article 29 de la Llei electoral 
del 8 d’agost de 1907, en aquelles localitats on el nombre de candidats que es pre-
sentaven fos igual al nombre de regidors que calia cobrir, la proclamació de la can-
didatura era immediata i no calia passar per les urnes. Per tant, no va ser necessari 
anar a votar a les meses electorals. Al poble hi havia censades mil vuit-centes trenta-
cinc persones, i segons aquest nombre d’habitants corresponien nou regidors. El 
nou consistori el varen formar Manuel Guasch Cortès (alcalde), Esteve Tintó Soley, 
Joan Palau i Cot, Simó Vilarrasa Padrós, Jaume Puigdelliure i Cortès, Sever Ninou 
Butjosa, Bonaventura Visa i Meya, Josep Gorina i  Fontseré i Joan Moré Camprubí. 
Si hom observa aquesta nova composició de la direcció del primer ajuntament re-
publicà, es podrà observar que els darrers quatre noms són persones molt lligades a 
la direcció de la cooperativa La Progressiva.

Podríem explicar algunes anècdotes de la proclamació de la República que es varen 
viure a Parets. En Jaume Palau i Ninou em confessava que estaven jugant a la pedre-
ta tota dreta amb en Josep Seguer, que fou més tard la gran figura i mite del futbol 
barceloní, i varen observar com llançaven al buit des del balcó de l’Ajuntament, que 
llavors era al carrer Major, davant del Cafè de Baix (l’actual restaurant El Jardí), el 



86

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

quadre amb la fotografia del rei Alfons XIII. Això passava dos o tres dies després de 
proclamar-se la Segona República. A l’escola es cantava una cançó amb una lletra 
que deia: “Visca la República, ara més que mai! Capellans i frares al carai.”  

El primer batlle de la nova etapa democràtica va ser un home que tenia una gran 
propietat a Parets, can Guasch, i també havia format part de la Cambra Agrícola del 
Vallès. Era una persona sensible als problemes socials i concretament a les relacions 
entre amos i arrendataris. 

A Parets, hi havia dues indústries importants que donaven feina a un nombre im-
portant de la població, la indústria La Linera i la tintoreria de Josep Maria Abel. 
Aquesta darrera, entre el 22 i el 27 de maig de 1931, va estar de vaga durant quatre 
dies. Després d’una forta negociació col·lectiva, es va acabar amb un nou conveni 
col•lectiu que recollia un augment salarial del 20 %. Cal dir que la reivindicació de 
la part social era del 35 % d’augment de mitjana, ja que els sous estaven molt per sota 
del que es cobrava a empreses de la comarca.65

El mes de juny de l’any 1931, hi va haver una altra vaga, però en aquest cas era dels 
treballadors i treballadores de la indústria La Linera. Entre les seves peticions, hi 
havia un augment dels salaris, ja que cobraven per sota dels pobles del voltant. El 
batlle va fer costat a les reivindicacions dels obrers i va negociar amb la direcció de 
l’empresa per trobar una solució al conflicte. La direcció no va transigir. Una altra 
mobilització a la mateixa empresa va tenir lloc l’any 1932; hi va participar com a 
mediador l’alcalde i la sentència no va agradar gens a la màxima autoritat local i, 
per demostrar el seu desacord, va optar per deixar el càrrec. El va substituir l’Esteve 
Tintó i Soley.66

El dia 2 d’agost de 1931, a Parets, com a la resta de pobles i ciutats del Principat, es va 
fer un plebiscit per l’aprovació de l’Estatut de Catalunya. Uns parlamentaris catalans 
s’havien reunit a Núria per tal de l’elaborar una llei marc per al nostre país. Per això 
és conegut com l’Estatut de Núria. A Parets, d’un cens de quatre-cents noranta-tres 
electors varen votar a favor de la proposta tres-centes setanta-vuit persones; és a dir, 
tots els que varen participar ho varen fer afirmativament, sense cap vot en contra ni 
cap de nul. 

65Op. cit., n. 42. Pàg. 356. 
66Gorina, Maria. Parets 804-2004, un poble una parròquia. Ajuntament de Parets del Vallès, 2004, Parets del Vallès, Pàg. 102. 
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El 19 de novembre de 1933 es va-
ren portar a terme eleccions de 
diputats a Corts. A Parets, les vo-
tacions varen anar frec a frec entre 
els dos grans partits majoritaris 
a Catalunya, la Lliga Catalana i 
Esquerra Republicana. Després 
d’aquests comicis es va formar un 
govern de dretes a Espanya. El va 
presidir Alejandro Lerroux, del 
Partit Republicà Radical. 

L’aprovació d’una llei del Parla-
ment de Catalunya relativa a la 
substitució dels regidors procla-
mats en virtut de l’article 29 de la 
Llei electoral de 8 d’agost de 1907, 
va comportar crear unes comis-
sions gestores a cada poble fins 
que estigués aprovada la nova llei 
de règim local. Aquesta gestora es-
tava presidida per Antoni Arimon i Farrés i per dos vocals, en Joan Molins i Flaquer 
i Joan Volart i Valls. Pel febrer de 1934, es convocaven eleccions municipals i les for-
ces conservadores locals varen obtenir una majoria. Es va formar el nou Consistori 
amb vuit membres: sis de la Lliga i dos d’ERC. El batlle fou en Joan  Molins i Aguilà.

A Catalunya, es va aprovar una Llei de contractes de conreu, però la dreta més reac-
cionaria s’hi va oposar i la va impugnar davant el Tribunal de Garanties Constitu-
cionals. El veredicte de l’alt tribunal la va anul·lar. Aquest atac contra l’autonomia del 
Parlament català va enfurismà els ànims de la majoria de la classe política catalana. 
L’entrada en el govern d’Espanya dels homes de la dreta més dura, el partit de la 
CEDA, va crear un estat de crispació i la resposta del món obrer va ser una vaga 
general el 5 d’octubre a Astúries i el dia següent, a Catalunya. Aquest mateix dia el 
president de la Generalitat, l’honorable Lluís Companys i Jover va proclamar “l’Estat 
català dins de la República Federal Espanyola”. Les protestes al carrer foren reprimi-
des per l’exèrcit a les ordres del capità general de Catalunya, el general Batet.

Aspecte de la plaça els anys 30
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“El dilluns 24 d’octubre de 1934, el comandant militar de Granollers, en representa-
ció del general de la 4a Divisió Militar, va disposar la suspensió del càrrec d’alcalde i 
del de tots els regidors de l’Ajuntament, i nomenà com a president gestor municipal 
Pere Aguilà i Sors.”67  Va ser màxim responsable municipal fins al 3 de maig de 1935. 
A partir del 3 de maig de 1935, fou restablert el Consistori que va sortir de les urnes 
a les eleccions de 1934, excepte els dos regidors que varen ser escollits per la candi-
datura d’ERC. El batlle tornà a ser el conservador de la Lliga Catalana, Joan Molins 
Aguilà.

La societat paretana, com passava a la majoria de pobles de Catalunya, estava tan 
dividida que fins i tot les diferències ideològiques no només es manifestaven en els 
plens de l’Ajuntament, sinó que, en el temps de lleure, anaven a cafès diferents i a 
l’hora d’organitzar les festes importants ho feien en funció de la ideologia política. 
Per exemple, els afiliats a la Lliga Catalana, partit conservador i catalanista, es troba-
ven al cafè El Jardí. Per la Festa Major, organitzaven el propi envelat, i també la festa 
de Carnestoltes; tenien la seva coral... El més progressistes o d’ideologia esquerrana 
es reunien al cafè de la cooperativa i aquests també aixecaven el propi envelat per la 
Festa Major. Comptaven, així mateix, amb la seva coral, La Paretense, i organitzaven 
ball, cinema, etc. A partir de l’any 1934, es va obrir el centre de l’Esquerra Republi-
cana a can Rajoler. 

A les eleccions generals a diputats a Corts del 16 de febrer de 1936 es presentaven 
dues candidatures: el Front d’Esquerres de Catalunya i el Front Català d’Ordre. El 
triomf fou per les esquerres, tant a Catalunya com a Espanya. A Parets, amb set-
cents quaranta-un vots emesos d’un cens de mil dos-cents cinc electors (és a dir, va 
participar-hi el 61,5 %), la candidatura dretana va obtenir quatre-cents setanta-set 
vots i la del Front d’Esquerres, només dos-cents seixanta-un. 

Amb el triomf de les esquerres, el govern legítim de la Generalitat, que havia estat 
empresonat arran dels fets del 6 d’octubre, tornà a exercir les seves funcions, d’acord 
amb un decret llei del govern de la República, de data 1 de març de 1936. L’endemà, 
Catalunya recobrava l’autonomia amb la declaració d’inconstitucionalitat del Tribu-
nal de Garanties Constitucionals de la llei del 2 de gener de 1935. Lluís Companys i 
Jover tornava a ser president de la Generalitat. En el primer Consell de Govern de la 
Generalitat es va acordar restablir el vigor de la Llei de contractes de conreu. 

67Op. cit., n. 42. Pàg. 94.
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La Guerra Civil

El 18 de juliol de 1936, les guarnicions del Marroc i de les Canàries es van aixecar en 
armes contra el poder legalment constituït i emanat de les urnes. El dia 19, diumen-
ge, el cop militar s’havia escampat per les altres capitanies generals. Aquest atac con-
tra les llibertats va produir una resposta popular de les esquerres, que varen assaltar 
les casernes i es varen fer amb armes de foc per defensar la República. Entre els re-
publicans hi havia disparitat de criteris: mentre per uns l’objectiu era defensar l’estat 
de dret i guanyar la guerra, els altres aprofitaren el moment per fer la revolució.

La situació política a Parets era que La Lliga era la força majoritària a l’Ajuntament 
i Esquerra Republicana tenia una representació minoritària. És a dir, dels vuit re-
gidors, sis pertanyien al partit regionalista i dos al republicà. Els grans i mitjans 
propietaris rurals estaven afiliats a l’Institut Agrari Català de Sant Isidre (IACSI). 
Els camperols formaven part de la Unió de Rabassaires. Els obrers, a la UGT, ma-
joritàriament els de La Linera, i a la CNT, els treballadors de la Tintorería Franco-
Española de Josep Maria Abel.

Un cop fracassat el cop d’estat a Catalunya, l’alcalde Joan Molins, el rector, mossèn 
Escudero, i algunes altres persones compromeses amb l’església o bé amb partits de 
dretes varen abandonar el municipi i es varen refugiar en algun lloc més segur. Es 
va crear un Comitè de Milícies Antifeixistes amb seu a can Codina, aquest òrgan de 
govern funcionava en paral·lel a l’Ajuntament. Varen començar les persecucions i 
els assassinats de persones que s’havien destacat en la defensa de les ideologies més 
conservadores o bé, en algun cas, per una revenja familiar. Uns brètols incontrolats 
van cremar el temple i tot l’arxiu parroquial. 

El govern municipal estava en poder de les esquerres, ja que els guanyadors de les 
darreres eleccions municipals de 1934 havien abandonat el poder per tal de resguar-
dar-se de les represàlies d’uns incontrolats. El 16 d’agost de 1936, es va constituir 
el primer ajuntament en temps de guerra. Cal dir que un decret de la Conselleria 
de Governació de la Generalitat de Catalunya obligava que els representants del 
Front d’Ordre, és a dir del bloc de dretes, escollits anteriorment, havien de deixar els 
càrrecs. En el cas de Parets, els edils de La Lliga els varen abandonar abans que es 
promulgués aquesta ordre de Governació. El primer alcalde va ser en Joan Brunat i 
Escona. 
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A Parets, com en molts altres pobles, es va posar en marxa un model de societat 
autogestionada, inspirada en principis anarquistes o bé en el comunisme llibertari. 
De les dues fàbriques que hi havia al poble, La Linera es va convertir en una coo-
perativa de producció i l’altra, la Tintorería Franco-Española, va passar a ser una 
fàbrica col·lectivitzada. Cal dir que les terres de conreu es varen municipalitzar i 
posteriorment, col·lectivitzar. Els paletes també varen formar una col·lectivitat. Can 
Oms va esdevenir el centre de la col·lectivitat ramadera. La Cooperativa Obrera La 
Progressiva va ser municipalitzada per centrar-hi la venda de tots els productes bà-
sics. Això va comportar el tancament de la resta de botigues que hi havia abans del 
conflicte i molts  varen a anar a vendre a l’edifici de La Progressiva. 

Durant aquest període, moltes de les cases de pagès grans, com can Pepet, la Marine-
ta, la Torre de Malla i can Moragues, varen ser habilitades per acollir refugiats d’altres 
regions de l’Estat espanyol (del País Basc, de Madrid, d’Astúries, etc.). L’Ajuntament, 
tot i la precarietat econòmica, se n’havia de fer càrrec, tant de la manutenció com de 
la despesa sanitària.

Malauradament molts joves que varen anar al front per defensar els ideals republi-
cans (els primers, voluntaris i la resta per quintes), no varen tornar i d’altres varen 
patir les atrocitats de la primera línia de combat.
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La Progressiva,
segona etapa (1950-2012)
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El cooperativisme durant la postguerra.
La Llei de cooperatives de 1942

Un cop consolidat el règim dictatorial i després d’haver embargat les societats coo-
peratives, derogada la Llei de cooperatives i el seu reglament de l’any 1931, se’n va 
promulgar una de nova el 2 de gener de 1942, i el seu Reglament l’11 de novembre 
de 1943. Les cooperatives queden englobades en una superestructura estatal, l’Obra 
Sindical de Cooperación, la qual estava sota el control del sindicalisme corporatiu 
oficial, és a dir la CNS (Corporación Nacionalsindicalista). 

Tota cooperativa, pel fet d’inscriure-s’hi, quedava incorporada a l’Obra Sindical de 
Cooperación. Aquestes entitats tenien una junta rectora elegida pels socis en una 
junta general, però alhora hi havia un consell de vigilància format per tres socis, 
nomenats per l’OSC. Les cooperatives estaven obligades a presentar-hi memòries, 
balanços i extractes dels comptes de pèrdues i guanys, així com qualsevol modifica-
ció dels òrgans directius. Podien formar unions entre elles, i la Delegación Nacional 
de Sindicatos, tot a través de l’OSC, organitzava el moviment cooperatiu a l’Estat 
espanyol.

Per constituir una cooperativa calien un mínim de quinze socis i per continuar fun-
cionant com a tals no podien baixar de deu cooperants; en cas de persones jurídi-
ques, la legislació en preveia tres. A l’article 19 de la llei s’establia que les societats 
cooperatives havien de tenir dues reserves: el Fons de Reserva i el Fons per a Obres 
Socials, que es nodrien d’un mínim del 25 % dels rendiments líquids de cada exer-
cici i eren obligatoris.   

Pel que fa a la fiscalitat, estaven exemptes dels impostos de Timbre y Derechos reales 
per constituir-se, modificar-se, unir-se o dissoldre’s. 

Les Uniones Territoriales eren assimilades a federacions provincials que tenien una 
junta rectora i un responsable suprem. Tant els membres de la junta rectora com el 
cap havien de ser nomenats per l’Obra Sindical de la Cooperación i una de les con-
dicions per ser escollit era ser militant de la Falange. Cada unió territorial tenia un 
consiliari, un capellà, que havia estat escollit pel bisbe de la diòcesi. A la de Barcelo-
na, fou nomenat president en Gavin. Aquest era un requetè, però es va envoltar de 
persones de l’àmbit cooperativista, com el secretari Alfons Cortinas, antic funciona-
ri de la Unió de Cooperadors, i també fou un col·laborador seu el senyor Batlle, ex-
president de la Unió de Cooperadors. Gavin era un home que defugia els maldecaps 
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i deixava fer els altres, segons ens explica Pérez Baró en el seu llibre Història de les 
Cooperatives de Catalunya, pàg. 140.

Pel fet de no complir algun dels principis de la declaració de la Rochdale, com ara la 
manca d’independència política i religiosa, el moviment cooperatiu de l’Estat espan-
yol no fou admès a l’Aliança Cooperativa Internacional.10 Cal dir que Espanya va ser 
exclosa del Moviment Cooperativista Internacional –l’ACI– del qual fou expulsada 
formalment l’any 1956.11

Aquesta llei vulnerava totalment el principi d’independència respecte de l’Estat, ja 
que lligava les entitats al sindicat vertical i aquest formava part de l’estructura del 
nou règim. També veiem que, per un costat, la junta rectora era escollida pels socis, 
però el consell de vigilància, format per tres persones, era nomenat per l’Obra Sin-
dical de Cooperación.

El cooperativisme a Espanya i a Catalunya fou molt malmès i traumatitzat arran de 
les seqüeles de la Guerra Civil, tant des del punt de vista econòmic com del polític 
i social. Es pot parlar del fet que, durant la primera època del període d’autarquia 
que va viure l’Estat espanyol (1939-1959), aquest moviment quasi va quedar sense 
activitat. Els inicis de la renaixença del cooperativisme caldria cercar-los a principis 
de la dècada dels anys cinquanta.

La postguerra

Les tropes “nacionals”, és a dir l’exèrcit insurrecte, fidels al general Francisco Franco, 
les quals havien guanyat la guerra, el 28 de gener de 1939 entraven pels pallers de 
can Serra. Baixaren pel carrer Major fins a arribar a la plaça de l’Ajuntament. Allà 
varen fer el seu discurs triomfant i varen hissar una bandera en el campanar de 
l’església, que havia estat incendiada els primers dies de l’aixecament militar del 1936 
per escamots incontrolats antifeixistes. Els paretans, com la resta del poble català i 
els altres ciutadans de l’Estat espanyol, perdien la llibertat de què havien gaudit en 
temps de la República i començava un llarg període de repressió i de misèria. Aques-
ta etapa és coneguda com la postguerra.

Un dels decrets del nou govern fou l’anul·lació de les cooperatives. Segons consta, 
el cap de la Falange de Parets, Pedro Torret Vila, va enviar un escrit a l’alcalde de 
Parets, Esteve Vila Padró, per tal d’ocupar el local de La Progressiva com a seu de la 

10Op. cit., n. 7.
11Op. cit., n. 6. Pàg. 24.
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Falange local. Això comportava també la confiscació de tot el gènere i del mobiliari 
per passar a ser de l’Auxilio Social. Segons podem llegir, hi ha una darrera assem-
blea general extraordinària dels socis de la Cooperativa Obrera La Progressiva, en la 
qual el president, Esteve Guasch Rocaries, va comunicar als assistents que per força 
major l’autoritat local, juntament amb el cap de la Falange local, tenien la necessitat 
d’instal·lar-hi l’Auxilio Social ja que aquest local reunia les condicions requerides 
per a  tal ús. La Junta Directiva va cedir a aquesta petició de les autoritats municipals 
i es va fer un inventari de tot el que hi havia.12 No hi ha cap dubte que la cessió fou 
imposada, atès l’estat de repressió que es vivia, i segurament el fet de negar-se a les 
peticions del batlle i del cap del partit únic hauria significat que la requisa s’hauria 
portat a terme igualment i possiblement els antics responsables de la direcció de la 
societat haurien estat castigats per negar-s’hi i alhora per insubordinar-se als prin-
cipis del movimiento nacional.

La cooperativa era propietària de dues finques annexes: una de 1.500 m², que va 
adquirir a la parròquia l’any 1918, i una altra de veïna que es va comprar al senyor 
Josep Esteve Castells, l’any 1928. A la primera, s’hi varen construir, en una prime-
ra etapa, el cafè-local (1920), la botiga (1924) i més tard la sala-teatre (1931). Per 
tant, existien dues escriptures públiques, la primera, que estava sota la custòdia d’en 
Joan Serra, de can Geroni, no va aparèixer després de l’acabament de la guerra, tot i 
l’interès de les autoritats locals per apropiar-se’n i poder-la registrar com a béns de la 
Delegación Nacional de Sindicatos FET y de las JONS. Pel que fa a la segona finca, el 
10 de juny de 1942, la Comisión Interministerial Calificadora de Bienes Sindicales 
Marxistas va declarar que quedava expropiada i passava a la propietat de la Delega-
ción Nacional de Sindicatos.13  

Si bé el local de la Cooperativa va ser ocupat per la delegació de la FET y de las 
JONS local de Parets, hi ha un document signat per l’alcalde i pel cap local de la 
FET y de las JONS, el senyor Francesc Gorina i Graells, en què se certifica que des 
del mes d’abril de 1944, sense especificar-hi la data exacta, la delegació de la FET y 
de las JONS havia deixat totalment lliure l’edifici que pertanyia a la Cooperativa de 
Consum La Progressiva. 

12Op. cit., n. 42. Pàg 363. Extret d’un escrit del cap de la Falange a l’alcalde, amb data 26 de febrer de 1939 i de l’Assemblea 
General Extrordinària de data 17 de març de 1939.
13Consta, en notes aclaratòries a les escriptures públiques, la venda d’aquest terreny de la Delegación Nacional de Sindicatos 
a l’Ajuntament de Parets davant el notari José O. Adroer Calafell, en data 14 de març de 1956.
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La Progressiva segona etapa

Els anys cinquanta
Segons Maria Àngels Massaguer en el llibre Segona República, Guerra Civil i primer 
franquisme a Parets, a la pàg. 373, el 8 de febrer de 1950 es va convocar una reunió 
extraordinària a l’entitat, adscrita a la CNS local, per llegir i aprovar els nous estatuts, 
d’acord amb l’article 36 del Reglament de l’11 de novembre de 1943. La comissió 
constituent estava formada per quinze persones: en Joan Vila, en Ramon García, 
en Pere Gispert, el Pere Ciurans, l’Àngel Anfruns, el Jordi Serra, en Josep Carreras, 
el Bonaventura Visa, en Joan Forns, en Jaume Guàrdia, el Francesc Bagaria, el Joan 
Cristòfol, en B. Palou, en Pere Grau i el Pere Sors.

Es varen redactar uns nous estatuts i es varen inscriure en el Registro Oficial de 
Cooperativas del Ministeri de Treball, amb el número 5.537, com a cooperativa de 
consum. La data de l’aprovació governamental i de la inscripció del reglament fou el 
dia 18 d’abril de 1951. La publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va ser el 18 
de maig, amb el número 138.14 

El 9 de setembre de 1951, amb la presència de l’alcalde Francesc Gorina i Graells, de 
sis vocals (Joan Serra Armadans, Juan Guasch Molist, Pere Ciurans i Manau, Buena-
ventura Palou i Pineda, Ramon García Gómez i Domingo Ros Catalán), del delegat 
local sindical i del secretari administratiu de la Unió Territorial, cent vint socis es 
reuniren i acordaren:

• La constitució definitiva de la cooperativa

• L’aprovació dels estatuts socials

• El nomenament de la Junta Rectora i la proposta del Consell de Vigilància

• Les orientacions per a la reorganització i la recuperació dels béns

A l’acta diu textualment: “La Progresiva que tantos beneficios de orden moral y eco-
nómico habrá de reportar a la clase trabajadora de este pueblo y a la población en 
general. Consultada la asamblea, sobre este extremo, es aprobada por unanimidad 
la constitución de la Cooperativa La Progresiva.” 

En aquesta assemblea foren ratificats per unanimitat, tot i que l’acta menciona 
“aprovació”, els estatuts socials que havien estat presentats al Ministeri de Treball i 
aprovats per aquest. 

14Segons consta a l’acta de la cooperativa La Progressiva del 9 de setembre de 1951.
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L’assemblea va donar suport per unanimitat a la Junta Rectora que havia estat no-
menada per portar a terme els treballs que havien culminat amb l’aprovació dels 
estatuts. Aquesta estava formada per:

President    Joan Serra Armadans

Secretari    Marcel·lí Cot Manau

Tresorer    Joan Guasch Molist

Vocal primer   Pere Ciurans Manau

Vocal segon    Bonaventura Palou Pineda

Vocal tercer    Ramon García Gómez

Vocal quart    Domingo Ros Catalán 

Fou proposat i aprovat el Consell de Vigilància, format per:

Josep Carreras Serrajordi

Joan Vila Serra

Esteve Guasch Rocarías

La Cooperativa, els anys 50. La botiga estava situada a la dreta i el cafè, a l’esquerra
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Es va tractar de com reorganitzar l’entitat i de la recuperació dels béns que varen 
sortir del local. A fi de dur a terme aquesta tasca, es va donar un vot de confiança a 
la nova junta.  

La Progressiva es va associar a la Unión Territorial de Cooperativas. Es va forma-
litzar una escriptura pública en garantia de trenta-cinc mil dues-centes pessetes, 
davant el notari Felip Font Torralbas. Aquesta quantitat corresponia a tres-centes 
cinquanta-dues obligacions de la sèrie “A” a l’interès del 5 % anual. L’import nominal 
de cada obligació era de cent pessetes.15 

Segons consta en el llibre d’actes del 16 de març de 1952,16 es va acordar sol·licitar un 
crèdit a la Caja de Pensiones y para la Vejez per valor de dues-centes mil pessetes. 
L’interès era del 5,5 % i l’amortització a quinze anys a partir de l’1 de gener de 1953. 
Hi havia un cànon anual de dinou mil nou-centes vint-i-cinc amb dotze pessetes. La 
hipoteca tenia com a aval la finca de 1.500 m² on era ubicada la cooperativa. També 
es va donar potestat al president per inscriure en el Registre de la Propietat, a favor 
de la cooperativa La Progressiva, els edificis enclavats a la finca hipotecada. Es varen 
inscriure com a obra nova. Calia fer-hi obres per tal de reparar-ne les instal·lacions, 
que havien quedat molt malmeses després de tants anys sense funcionar.

L’Ajuntament va comprar per trenta-tres mil sis-centes seixanta-vuit pessetes, l’any 
1953, uns terrenys a la Delegación Nacional de Sindicatos per ampliar la plaça de la 
Vila, i ho va fer a esquenes dels legítims propietaris, que eren membres de la coo-
perativa.17 Segons explica en Joan Novell,18 en la venda d’aquesta peça de terreny, 
hi va intervenir el delegat nacional de Sindicats, el senyor José Solís Ruiz, que era 
un destacat falangista cordovès que va ocupar durant molts anys diferents càrrecs 
polítics en l’administració franquista. Fou dues vegades ministre de Treball (1957-
1969 i 1975-1976) i durant moltes dècades procurador en Corts, entre altres càrrecs. 
En aquella època, l’alcalde del Consistori i signatari d’aquesta compra era en Joan 
Anfruns. 

A finals de l’any 1953, les obres ja arribaven a la fi. Segons consta a l’acta del 25 de 
novembre de 1954, el delegat del cafè de la cooperativa, Domingo Ros, informà que 
només quedava enguixar-ne el sostre. Aquesta feina es va adjudicar a l’empresa P. 
Palou de Mollet.

15Acta de la cooperativa La Progressiva del 16 de gener de 1951.
16Acta de la cooperativa La Progressiva del 16 de març de 1952.
17Diversos autors. Parets 904-2004. Un poble una parròquia. Ajuntament de Parets del Vallès, 2004, Parets del Vallès. Pàg. 83. 

Cal dir que l’escriptura de la compravenda es va fer en data del 14 de març de 1956.
18Versió de Joan Novell. Cal dir que segons l’escriptura pública de la venda es va formalitzar el 14 de març de 1956, davant 

el notari José O. Adroer Calafell. A la mateixa escriptura, hi intervé com a representat de l’“Organización Sindical y como 

delegado Nacional de los Sindicatos FET y de la JONS, José Solís Ruiz”.
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La senyora Antònia Farrés, viuda Moré, era la persona que regentava el local del 
cafè. A principis de 1954, se li notificà que en un termini de vuit dies s’havia de tras-
lladar del local destinat a les vendes, que ocupava provisionalment durant les obres, 
al del cafè, que ja estava disponible i arranjat. Un cop la botiga va quedar lliure, es 
varen instal·lar els prestatges i els taulells i alhora es van arreglar les tres portes de 
ferro del saló-cafè, les quals estaven en un estat molt deteriorat. Posteriorment, es va 
adjudicar la tasca de pintar la botiga al pintor paretà Joan Bertran.
L’Ambròs Martorell i Guasch va posar a la venda unes balances de segona mà de la 
marca Magriñà pel preu de mil tres-centes pessetes. Atès que l’entitat tenia només 
unes balances de pesos i estaven en molt mal estat i reparar-les hauria resultat molt 
car, aleshores varen acordar, a la reunió de la junta del 7 d’abril de 1954, comprar-
les-hi.
El dia 11 de juliol de 1954 es reobria, després de molts anys d’inactivitat, la secció de 
vendes de la cooperativa La Progressiva amb l’assistència de les autoritats locals, els 
caps de la FET y de las JONS de Parets i el delegat sindical, a més del representant de 
la Unión Territorial de Cooperativas de Barcelona, el senyor Cortinas.  
Els primers empleats a la secció de vendes foren en Marc Macià i Basora, com a cap 
de compres, l’Encarnació García Molero, per despatxar la carn, en Pere Guasch Se-
rra i, temporalment, l’Anna Riera. 
Tots els reunits el dia 14 de juliol de 1954 varen estar d’acord a posar en el tauler 
d’anuncis un rètol per tal d’especificar les condicions per a tots aquells que volgues-
sin formar part de la societat. Els requisits eren els següents: els socis havien de 
tenir una llibreta de crèdit amb un valor de cinc-centes pessetes. En el moment de 
la inscripció, calia lliurar-ne cent cinquanta i, la resta, fins a completar tot el capital 
social, s’havia d’anar abonant a raó de deu pessetes al mes, en fraccions de dues amb 
cinquanta pessetes setmanals. També es lliurava una còpia del reglament expedit i 
aprovat pel Ministeri del Treball a cadascun dels socis actuals.
El material de l’antiga cooperativa, un cop es va acabar la guerra, fou requisat. Prova 
d’això és que en una reunió del 15 de setembre de 1954 es va acordar demanar a la 
Hermandad de Labradores la devolució d’unes balances de la marca Mobba, una 
bàscula i una màquina d’escriure propietat d’aquesta cooperativa que, per expropia-
ció, passaren a mans d’entitats afins als principis del movimiento nacional.
De les tres corals que havien coexistit a Parets en els anys previs a la República i 
durant aquesta –La Unió Paretense (1913), El Jardí (1930) i El Clavell (1932)–, du-
rant la postguerra varen continuar només les dues primeres. Durant la dècada dels 
cinquanta, una de les actuacions més sonades era la cantada de caramelles per la 
Pasqua de Resurrecció. El president de la cooperativa hi estava convidat i aquesta 
societat va donar una subvenció a l’acte. L’import que es va lliurar l’any 1955 fou de 
cinquanta pessetes.19

19Segons consta a l’acta de La Progressiva 15 de març de 1955.
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El mes d’agost d’aquell mateix any, el responsable de la comptabilitat, en Miquel 
Valls, malauradament va patir un vessament cerebral. El varen substituir en Domin-
go Ros i el jove Enric Bertrán i Alegrí.

En aquells primers anys de la societat restaurada, la situació econòmica no era pas 
gaire bona, i varen decidir demanar un segon préstec a la Caja de Pensiones y Aho-
rros para la Vejez de Granollers. El director de la sucursal de l’entitat financera de 
Granollers, el senyor Mogas, els va haver de comunicar la desagradable notícia que 
la sol·licitud del  crèdit havia estat denegada. Ell va proposar a la direcció de l’entitat 
de simular un préstec personal amb trenta socis avaladors, però la responsabilitat, 
en cas d’incompliment del pagament, recauria sobre la societat. A principis de l’any 
1956, el director de la Caja de Pensiones passava per Parets a recollir les firmes dels 
trenta cooperativistes que avalaven la societat. Amb aquest salconduit, es va poder 
obtenir el capital que necessitaven.

En Marc Macià, que fou el responsable de les compres de la cooperativa, ens parla de 
les dificultats d’administrar-la en els inicis de la posada en marxa. D’acord amb els 
estatuts, cada vegada que es feia una reunió de junta o bé una assemblea de socis, ca-
lia informar a la màxima autoritat municipal. En diferents ocasions, fou requerit per 
l’Alcaldia perquè li calia, a més d’aquest requisit previst al règim jurídic de l’entitat, 
un permís del Govern Civil. Com que en Marc havia estat residint tres anys a Osca, 
tenia un bon domini de la llengua castellana i li era fàcil moure’s per l’administració 
franquista, en què la llengua de comunicació era la que varen imposar els del bàndol 
guanyador de la Guerra Civil; per tant, va anar tres vegades a parlar amb els funcio-
naris de Govern Civil i li varen fer avinent que el requisit que exigia el batlle no era 
necessari.

Un fet anecdòtic és que el que fou president en aquesta segona etapa, el Joan Serra 
Armadans, de can Jeroni, va ser la persona que va guardar les escriptures de La Pro-
gressiva durant molts anys. Les portava sempre en el collar del cavall. És molt típica 
la seva frase quan passava amb el cavall per davant de la cooperativa: “Menut [així 
l’anomenava], tot el que veus és teu.” 

També, segons comenta en Marc Macià, varen fer moltes gestions amb la finalitat 
d’obtenir els permisos per tornar a posar en funcionament la societat. Per un costat, 
hi havia una forta reticència dels botiguers establerts al poble per la competència 
que podria suposar per a ells la cooperativa. Fins i tot quan varen demanar als antics 
cooperants, als d’abans de la Guerra, que passessin amb la seva llibreta de crèdit per 
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tal de tornar-los a inscriure com a socis, molts se l’havien venut a algun comerciant 
del poble. La nova junta, davant d’aquest fet, per a tots aquells que no disposaven 
d’aquell document acreditatiu de cooperativista i estaven inscrits a l’antic registre, 
se’ls va reconèixer el dret històric i varen poder gaudir de tots els drets com a socis

Els desplaçaments dels futurs membres de la Junta al local de la Via Laietana de la 
Ciutat Comtal, on hi havia la seu de la Unión Territorial de Cooperativas, varen ser 
freqüents i les entrevistes amb el secretari d’aquesta, el senyor Alfons Cortines. Es 
va arribar a crear un cert vincle amb aquest home, el qual, fins i tot en una ocasió en 
què els membres de la Junta varen fer una costellada de germanor a can Vilarosal, 
varen convidar i va passar una bona estona amb els cooperativistes de Parets. Cal 
dir que va fer una tasca molt important en l’assessorament i la posada en marxa de 
la recuperada institució local. 

El qui fou responsable de compres de La Progressiva ens fa avinent que hi va haver 
tres personatges que varen ajudar en els moments en què tenien problemes jurí-
dics interns a la cooperativa: l’advocat Trias de Bes, l’Eduardo Aunós Pérez i el ger-
mà d’aquest. Els germans Aunós eren personatges rellevants en la vida pública de 
l’Espanya franquista. Eduardo era un polític que ja havia estat secretari d’Estat en el 
Ministeri de Foment, quan aquesta cartera l’ocupava Francesc Cambó. En l’etapa de 
la dictadura, va arribar a ser ministre de Justícia, entre els anys 1943 i 1945, i també 
fou dues vegades ambaixador. L’altre germà fou president del Tribunal Tutelar de 
Menors de Barcelona. Els germans Aunós eren cosins germans de la muller d’en Joan 
Serra i Armadans, el president de l’entitat. Fins i tot s’explica el cas d’un aprenent 
que en dues ocasions havia estat acusat d’haver pres articles i, fins en alguna ocasió, 
diners de la caixa, i que per aquests fets fou acomiadat i reclòs a les dependències del 
Tribunal Tutelar de Menors. El mateix Joan Serra, quan s’acostaven les festes nada-
lenques, va demanar al president d’aquesta institució, el senyor Aunós, que interce-
dís pel noi. El president del Tribunal de Menors va rebre les demandes, però va dir 
que el deixaria en llibertat passades les festes. I així va ser. Pel que fa als vailets que 
feien d’ajudants, segons en Macià, com que feien feines poc agradables, com matar 
i desplomar aviram i altres de més pesades, la seva estada professional era bastant 
efímera i això va comportar que hi passessin molts aprenents i pocs continuessin a 
la casa. 

En els cinquanta, la tasca de les dependentes, a part de despatxar, també consistia 
a preparar paperines de mig quilo de sucre i de sal, ja que es comprava el gènere en 
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sacs i després es preparava per poder vendre’l al detall. El proveïdor de la carn de 
porc era en Martorell de cal Sidro Coix i el de la de xai, en Tomàs Guàrdia, ambdós 
del poble. Hi havia diferents seccions de venda: el forn de pa, la carnisseria i cansa-
laderia, els queviures i altres. Dos dies per setmana hi anava la mocadera a arreglar 
el porc: fer botifarres, salar els pernils, preparar el llard, fer llardons i d’altres. 

A partir de l’any 1945, es va signar un contracte de lloguer entre la Delegación de 
Sindicatos i Joan Moré per a l’ús de la sala del cinema-teatre i del cafè. Un cop la 
cooperativa va tornar a passar als seus antics propietaris, varen voler actualitzar la 
contracta per a l’ús de la sala i del cafè. Segons sembla, després de discutir i dialogar, 
ambdues parts no es varen posar d’acord. En data de l’11 de juliol de 1954, es va 
donar amplis poders al senyor Cortines, delegat de la Unión Territorial de Coope-
rativas perquè, en representació de la societat paretana de consum, tramités al seu 
criteri l’afer de la contracta amb la senyora Antònia Farrés i Galvany. L’advocat de 
la part demandant era el senyor Vilella, també secretari de la Unión Territorial de 
Cooperativas. El 6 de novembre de 1956 es feia el judici en els jutjats de Granollers. 
La part demandant pretenia fer fora a l’arrendatària del cafè. El magistrat fallà en 
contra de la demanda presentada. Com que la part demandant no va estar d’acord 

Reobertura de la botiga, l’any 1954.
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amb el veredicte del magistrat, varen acordar portar l’afer a una instància superior.

El dia 17 de febrer de 1957, es va fer una Junta General Extraordinària i es proposa-
ren, i s’aprovaren per majoria, els següents canvis a la Junta Rectora:

Secretari    Àngel Anfruns i Freixas

Vocal primer    Joan Llonch Anfruns

Vocal segon    Francesc Guasch Torret

Vocal tercer    Jaume Puig Casals 

En aquesta mateixa assemblea es varen llegir els balanços de 1954 i 1955 i alhora es 
varen donar explicacions sobre el dèficit que s’hi havia produït. Les causes, segons 
la directiva, eren que hi havia uns marges molt petits de beneficis en els articles de 
primera necessitat, com ara l’oli, el pa, el sucre i la carn. 

A mitjan octubre de l’any 1957, en una reunió ordinària s’informà que l’afer pendent 
amb l’arrendatària del saló-café entrava al Tribunal Suprem de Madrid. El procu-
rador del cas els demanà un avançament de cinc mil pessetes. Per la mala situa-
ció financera de l’entitat, alguns dels membres de la Junta es varen comprometre a 
avançar els diners.

Carnisseria, l’any 1954.
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Pel que fa al personal, en l’any 1958 queda reflectit que, per un costat, la dependenta 
Encarnació García hauria d’estar de baixa per maternitat i la Maria Guàrdia deixaria 
la feina per matrimoni. Arran d’això, a la reunió de junta del 15 d’abril de 1958, es 
proposa parlar amb en Lluís Pujol per estudiar la possibilitat que la seva filla Elvi-
ra hi entrés a treballar com a dependenta. Finalment l’Elvira es va incorporar a la 
plantilla. L’aprenent Salvador Gueldos, que havia entrat el 15 de setembre de l’any 
anterior, pel febrer de l’any següent deixava la feina per anar a treballar com a grum 
a la Transràdio de Parets. Aquest cas és un exemple de l’alta rotació dels aprenents 
que comentava anteriorment en Macià.

A Parets s’inaugurava la primera oficina d’una entitat de crèdit a la plaça de la Vila, 
l’any 1958. Era una delegació de la Caja de Ahorros de la Diputación de Barcelona, 
la que actualment coneixem com a Catalunya Caixa. La societat cooperativa hi va 
obrir un compte que tenia com a firmes autoritzades la de Joan Serra i Armadans i 
la de Francesc Guasch Blasco.

Una representació de La Linera, a principis de l’any 1959, havia mantingut converses 
amb el secretari de La Progressiva, el senyor Àngel Anfruns, per tal de negociar un 
economat per als treballadors de l’empresa. Tenint en compte que aquesta societat 
complia les condicions, varen posar-s’hi en contacte.  Va caldre ampliar la secció de 
la botiga per poder donar cabuda al nou economat, atès l’increment considerable de 
les vendes. El setze de març del mateix any s’obrien les dependències del nou servei a 
la indústria La Linera. El nou contracte establia que un representant de l’empresa del 
camaleó formaria part com a soci i vocal adjunt de la Junta Rectora, amb veu, però 
sense vot. El primer representant de l’empresa tèxtil fou en Josep Torres i Sabaté. 

El plet que hi havia pendent entre la vídua Moré i la Junta Rectora pel que feia a 
l’arrendament del cafè va finalitzar arribant a un acord amb el representat d’Antònia 
Farrés, en Francesc Tintó i Ribas, i fou retirat el contenciós. Es cancel·lava el con-
tracte d’arrendament del 2 de gener de 1945 entre la Delegación de Sindicatos, que 
havia quedat subrogat per la cooperativa, i Antònia Farrés. Per tal de tancar el plet 
entre ambdues parts, es va fer un contracte de transacció que es va signar el dia 17 
d’abril de 1959, entre la Junta, presidida per Joan Serra i Armadans, i la vídua Moré. 
Ella renunciava el contracte de 1945 i la cooperativa es comprometia a retirar el 
contenciós pendent. Es va signar aquell mateix dia un nou acord d’arrendament del 
cafè i de la sala del cinema-teatre amb altres arrendataris (vegeu amb més detall el 
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capítol “El local social, el cafè-local”) i aquests varen sotsarrendar el cinema a Fran-
cesc Tintó Ribas i el cafè-local a Andreu Carreras.  

El plàstic fou un invent que hom atribueix a Leo Hendrik Baekeland, que el va co-
mercialitzar com a baquelita l’any 1909. Realment el descobriment d’aquest nou ma-
terial va ser revolucionari pel que fa a les seves aplicacions a partir dels anys quaran-
ta, cinquanta i seixanta. Bé, doncs dit això, a l’acta de la cooperativa del 15 de juny 
de 1959 queda reflectit que la botiga de la societat començaria a vendre productes 
de plàstic.20

20Acta de La Progressiva del 15 de gener de 1959.

Primer economat de la Indústria Linera, 1959.
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Els anys seixanta

Pel febrer de 1960 hi va haver una renovació total de la Junta Rectora. La direcció 
quedava formada per:

President    Fèlix Serra Palou

Secretari     Francesc Guasch i Blasco

Tresorer      Jaume Puig i Casals

Vocal primer     Esteve Garriga i Valls

Vocal segon    Jaume Cors i Magem

Vocal tercer     Salvador Pagès i Xicota

Vocal quart    Isidre Gispert i Grau

La nova gestora va intentar fer una sèrie de canvis. Cal dir que era una època en què 
la situació financera de la societat es trobava en un estat no gaire bo; hi havia manca 
de liquiditat i no es girava gaire capital. Segons comentava en Joan Novell, el pre-
sident i algun vocal varen anar a visitar el responsable i propietari del grup logístic 
Saperas de Granollers per tal de comprar a crèdit, atesa la impossibilitat de fer-ho al 
comptat. Després de llargues negociacions, van aconseguir-ho.

El cap de compres de la botiga va acomiadar-se, ja que havia trobat una nova feina. 
Aleshores, calia cercar un nou responsable per a l’establiment; així doncs, en Marc 
Macià deixava les seves responsabilitats i les assumia en Llorenç Martínez i Oliva. 
El nou responsable de la botiga va signar un contracte de treball indefinit el juliol 
de 1961. La setmanada era de mil pessetes, però hi anaven incloses totes les hores 
extraordinàries per portar a terme la tasca encomanada. També tenia assignada una 
paga de beneficis i les retribucions extraordinàries del 18 de juliol i de Nadal. Li 
proporcionaven un habitatge, la despesa d’electricitat del qual anava a compte de 
l’assalariat, segons consta en el contracte de treball signat per Llorenç Martínez i el 
president de la cooperativa.

Tot repassant les actes de finals dels anys cinquanta i de principis dels seixanta, s’hi 
observa un dèficit que es va repetint cada any. Un altre mal endèmic era la falta 
d’assistència de molts socis a les assemblees generals sense cap justificació. Arran 
d’aquesta manca de presència, es proposà i s’acordà a la reunió de socis del 12 de 
març de 1961 imposar, a partir de les reunions següents, una sanció de vint-i-cinc 
pessetes a tots aquells que no hi assistissin i no en tinguessin un motiu justificat. 
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L’any 1963 s’ampliaven les dependències de la societat per tal de despatxar roba, ca-
lçat, perfumeria i material electrodomèstic. Es volia comprar una partida de calçat 
econòmic de la casa Segarra i varen fer un crèdit amb el Montepío per dotze mil 
pessetes.

El juliol del mateix any, la secció de pa s’havia quedat sense forner i no n’aconseguien 
cap, ni en el poble ni a la rodalia. Per fi varen trobar un candidat a Tona, a la comarca 
d’Osona, on hi havia un parent del cap de la botiga el qual estava disposat a ocupar 
la vacant a canvi d’un contracte fix i el pagament de les despeses de la pensió. La 
setmanada era de mil pessetes i el cost de l’allotjament i de la manutenció pujava a 
cinc-centes pessetes cada setmana, a càrrec de la societat.

La sala de la cooperativa estava sotsarrendada al senyor Francesc Tintó i Ribas, però 
l’entitat tenia reservades quatre jornades a l’any per disposar-ne. Segons consta a 
l’acta del 18 d’octubre de 1963, es va acordar vendre aquest dret al mateix llogater del 
cinema per la quantitat de dues mil pessetes a l’any per a cadascun dels quatre dies 
assignats. És a dir per un total de vuit mil pessetes l’any. En aquella mateixa sessió, 

Merceria, 1963.
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es va acordar per unanimitat fer un contracte a temps parcial al soci Salvador Pagès, 
que s’ocuparia del Llibre de magatzem i també de passar els talons dels socis, tasca 
aquesta última que desenvolupava la dependenta Carme Viñas; ella es va ocupar 
d’una altra secció. 

En Llorenç Martínez presentà la baixa voluntària i fou substituït per Salvador Pa-
gès,21 un home de la casa, ja que estava treballant a temps parcial i havia ocupat di-
ferents càrrecs a la Junta Rectora i al Consell de Vigilància. La data del nomenament 
fou el dia 6 de març de 1964. En Salvador Pagès era fill de l’alcalde republicà durant 
el període d’un any, del 21 d’octubre de 1936 fins al 30 d’octubre de 1937. Si bé el seu 
pare no va ostentar cap càrrec a la cooperativa, sí que freqüentava el cafè de l’entitat 
i era membre de la coral. Malauradament, l’alcalde d’ERC fou condemnat a mort i 
afusellat per les forces franquistes en el Camp de la Bóta de Barcelona, l’any 1941.

Una agència del Banco de Bilbao s’havia obert a Parets i el responsable n’era una 
persona de molta confiança de la Junta Rectora. La direcció de la societat va creure 
convenient obrir un compte en aquesta entitat i hi estaven autoritzats a signar el 
president i el tresorer, segons consta a l’acta del dia 6 de març de 1964. En aquesta 
sucursal financera es va demanar un crèdit de vint-i-cinc mil pessetes, l’any 1964, 
per tal de comprar un lot de xais per a l’abastiment de l’establiment de queviures. 
L’amortització es va fer els noranta dies següents. 

Les necessitats de la botiga demanaven posar-se al dia i varen decidir, per millorar 
el propi subministrament, comprar una camioneta de segona mà de la marca DKW. 
També a proposta d’en Salvador Pagès es varen habilitar en els soterranis de la coo-
perativa unes quadres per a l’engreix de porcs, per tal de sacrificar el propi bestiar 
porcí per a la venda posterior a l’establiment. Es va construir un magatzem en el pis 
superior de la botiga. El pressupost per fer aquesta obra era de dotze mil pessetes. 
L’ampliació, la va fer l’empresa de Josep Guasch, conegut com en Paumoragues.22

La primera entitat de crèdit que es va instal·lar a Parets va ser la Caja de Ahorros 
Provincial, l’any 1958. Un dels directors de la sucursal durant els anys seixanta i 
principis dels setanta fou el senyor Linares. Aquest delegat es va oferir per fer una 
visita a la societat i examinar com funcionava la gestió comptable a fi de donar-
hi assessorament. Entre les recomanacions hi havia la d’incrementar el temps del 
treball comptable i de gestió. La gerència, fent cas als suggeriments del financer, va 

21Segons consta a l’acta del 22 de març de 1964.
22Segons consta a l’acta del 15 de desembre de 1964.
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decidir que l’escrivent hi dediqués cinc hores diàries i tots els festius que la botiga 
romangués oberta.23

Com hem esmentat abans, una peça de terreny que formava part del patrimoni 
de la societat cooperativa fou espoliada per la CNS i aquesta entitat la va vendre a 
l’Ajuntament. Un cop La Progressiva havia passat a mans dels antics propietaris, la 
Junta es va posar en contacte amb el lletrat Agustín Llatos per tal d’aclarir el conten-
ciós. El resultat de les gestions d’aquest advocat a Madrid va ser que la venda estava 
consolidada i res es podia fer per recuperar-la. Les gestions es varen dur a terme 
l’any 1964. 

Segons consta en l’acta de la reunió del dia 11 de setembre de 1964, Andreu Carre-
res, conegut popularment amb el sobrenom el Tinent, que regentava el cafè-bar, va 
sol·licitar permís per fer obres a la cuina, ja que havia augmentat la clientela. Aquest 
augment de feina s’havia produït arran que s’havia instal·lat una indústria que ma-
nufacturava plats de tocadiscs que es comercialitzaven amb el nom de Dual. Molts 
dels empleats d’aquesta nova empresa anaven a dinar al cafè de la cooperativa. Des-
prés de diferents debats, es va acordar autoritzar-hi les reformes, però l’arrendatari 
hauria de pagar una sobreprima mensual de mil pessetes, a més del preu del lloguer.

Fou també durant aquesta època que hi havia una garita en els soterranis de la coo-
perativa que servia per guardar-hi bicicletes, però, segons es pot llegir en el Llibre 
d’actes, hi va haver un problema amb la persona responsable d’aquest servei i la di-
recció de la societat va acordar tancar-la.

L’acord d’economat subscrit amb la Indústria Linera, SA havia caducat l’any 1964. El 
febrer de l’any següent, en l’acta del 19 de febrer de 1965, es discutiren els diferents 
apartats; es determinà que es renovava l’anterior ja que hi havia hagut una disminu-
ció de personal que havia sofert l’empresa i que, en aquest sentit, es comunica a la 
mencionada empresa:

Estudiando el mucho género que nos va quedando del que tenemos un depósito de la casa Ma-

nufacturados Solé y las muchas dificultades que tenemos para venderlo se acuerda llamar al Sr. 

Solé para tratar sobre ello y la condición para adquirir los géneros que necesitamos en firme, 

acordándose que le iríamos devolviendo el género atrasado y al propio tiempo adquiriríamos 

el que necesitamos al pago de 30, 60 y 90 días.24

23Segons consta a l’acta del 15 de desembre de 1964.
24Consta a l’acta de La Progressiva del 19 de febrer de 1965.
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Per a la secció de l’economat, hi havia empleades tres persones: un o una depen-
dent o dependenta, un o una ajudant o ajudanta i una caixera. El cost dels salaris 
més la Seguretat Social dels tres treballadors pujava a la xifra d’onze mil dues-centes 
noranta pessetes al mes, segons consta en un document de La Progressiva de data 
5 de març de 1964. En aquesta mateixa data, se sol·licitava que la Indústria Linera 
transferís anualment, per sufragar aquestes despeses, la quantitat de cent trenta mil 
pessetes anuals. La Linera pagava, segons un acord de l’1 de febrer de 1962, la quan-
titat de dues mil cent pessetes setmanals per cobrir sous i despeses de dependència. 
Però com es pot copsar, era inferior al cost real.

Els resultats econòmics de les seccions de merceria i perfumeria eren força bons; 
considerant aquesta situació, es va encomanar al cap de la botiga augmentar la com-
pra de gènere.

El responsable de la coordinació de la gestió interna i de les vendes, el senyor Pagès, 
tenia un sou i a més una prima del 10 % sobre el benefici de les vendes. L’any 1965, 
tenint en compte els bons resultats aconseguits, s’acordà augmentar el percentatge 
de la prima del 10 % al 20 % i incrementar-li el sou en dues-centes pessetes set-
manals, en concepte de gratificació. Tot i aquest acord, segons paraules d’en Joan 
Novell, en realitat durant la majoria dels anys, i a proposta del mateix beneficiari, va 
renunciar a aquest percentatge i se li lliuraven uns bons anuals de gratificació que en 
els anys setanta oscil·lava a l’entorn d’unes cent mil pessetes. 

Es va crear un nou càrrec, el d’encarregat o encarregada de la botiga, a fi que el cap 
del negociat tingués més temps per dedicar-se a les compres i alhora poder atendre 
més bé els socis. La responsable fou la Carme Viñas, fins llavors dependenta de la 
societat. Els socis es queixaven que les dependentes, quan el cap no hi era present, 
no complien amb el seu deure.25 Aquest sembla que va ser el motiu de crear la nova 
figura de cap de botiga.

La societat volia posar-se al dia i ser més competitiva respecte de la competència. En 
data 9 d’abril de 1965, es demanava el següent:

Acuerdan solicitar al Sr Agustin Llatos haga las gestiones necesarias para ver si procede de la 

Delegación Nacional de Cooperación un préstamo a fin de renovar totalmente la tienda, adap-

tándola con los adelantos modernos y poder combatir con los demás.26  

25Acta de La Progressiva del 12 de març de 1965.
26Acta de La Progressiva del 9 d’abril de 1965
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La granja que hi havia en els soterranis de l’edifici, on s’hi criava ramaderia porcina, 
havia estat ampliada durant l’any 1966, gràcies a un crèdit que havien obtingut amb 
aquesta finalitat. Segons consta a l’acta del 19 de febrer de 1967, aquest negoci fa-
cilitava el sosteniment de la botiga, ja que per si mateixa tenia moltes dificultats de 
subsistir econòmicament.

En aquesta mateixa sessió alguns assistents van posar de manifest que alguns socis 
compraven molt poc a l’entitat o bé que no hi anaven. Per evitar que continués pas-
sant això, es va plantejar imposar una quantitat mínima de despesa per cada carnet. 
Aquesta mesura fou acordada per unanimitat.27 Després d’estudiar-ho, es va veure 
que no era possible establir un cupó de compra, perquè els estatuts no preveien 
aquest punt.28 Només seria possible aplicar aquesta normativa després de modificar 
el reglament; cosa que no va creure convenient fer la direcció.

27Segons consta a l’acta de La Progressiva del 19 de febrer de 1967. 
28Segons consta a l’acta de La Progressiva del 25 de febrer del 1968.

Inauguració de la reforma de la botiga, el 1966. En la fotografia, d’esquerra a dreta es poden veure, 
entre d’altres, als senyors Josep Samon, Josep Fité, Mateu Grau, Fèlix Serra, Eduard Cisa i mossèn 
Josep Maria Carulla
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L’Àngel Anfruns, en el torn de precs i preguntes, va proposar que l’edifici de la socie-
tat s’estructurés de manera moderna a fi que fos més rendible; alhora defensava la 
tesi d’aixecar habitatges sobre l’immoble actual, que serien exclusivament per als so-
cis. La junta directiva ho va veure amb bons ulls i la resta de membres de l’assemblea 
hi varen donar el seu acord. La idea inicial, que va tenir tan bona acollida, no va 
poder fer-se realitat ja que no es va trobar el finançament per dur a terme aquella 
empresa.29

L’exercici econòmic de l’any 1967 va ser satisfactori, i aquest mèrit, segons els màxims 
responsables de la societat, calia atribuir-lo al cap de la botiga i a tot el personal que 
hi treballava. Després de molts anys, s’aconseguien beneficis a la societat. A l’obrador 
de la cansaladeria s’havien començat a salar i a curar els primers pernils, com una 
nova activitat de la casa.

Atès que l’exercici del 1967 havia estat positiu, en Josep Gomis va proposar a 
l’assemblea de socis que aquests guanys es distribuïssin en forma d’obsequis a les 
senyores,30 d’acord amb les compres fetes a la botiga. Aquest suggeriment fou apro-
vat per la majoria de l’assemblea.

En Salvador Gispert, que va començar a formar part de la societat a partir del 27 de 
març de 1966, com a primer vocal i després, durant molts anys, com a tresorer, i pos-
teriorment com a membre del Consell de Vigilància, em comentava que en aquells 
temps hi havia un fort dèficit, a la societat. Ell parlava d’unes pèrdues de cinc-centes 
pessetes diàries. El president i altres membres, entre ells el mateix Gispert, varen 
començar a fer un escandall a fi de detectar d’on provenien els nombres vermells. 
La secció més deficitària era la fleca, ja que al forn es pastava de l’ordre de vuitanta a 
cent quilos de farina per obtenir uns cent vint quilos de pa diaris. Aquestes quanti-
tats eren insuficients per treure’n certa rendibilitat. Una altra font que també gene-
rava pèrdues era la venda a granel, ja que amb les pesades sempre es perdia gènere. 
Després de moltes discussions entre els membres de la societat sobre la viabilitat 
del forn de pa, varen guanyar els que defensaven la tesi d’externalitzar aquest servei 
i tancar l’obrador del pa. Es varen posar en contacte amb un antic treballador de la 
societat, en Bretcha, que havia estat pastant el pa abans de la Guerra i que després es 
va posar pel seu compte a Granollers. Les negociacions entre ambdues parts no va-

29Segons consta a l’acta de La Progressiva del 25 de febrer de 1968.
30He reproduït textualment el que va dir el soci a què he fet menció. Però, en aquell temps, les clientes eren les dones, ja que 

en aquella època la compra era un rol quasi exclusiu de les senyores. 
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ren arribar a cap acord i varen iniciar converses amb un altre forner que s’estava a la 
plaça de la Porxada de Granollers. Aquest els oferia millors condicions i varen optar 
per aquesta segona opció com a proveïdor de la fleca. Amb aquesta mesura varen 
passar de perdre cinc-centes pessetes diàries a uns guanys de cent pessetes per dia. 

El 1968 va ser l’any en què es va començar a treballar amb el peix i altres productes 
congelats; per tant, fou necessari comprar un congelador. També es va adquirir un 
joc de balances. Per primera vegada es feia repartiment de cupons als socis en funció 
de les compres que fes cadascú; és a dir, l’1% del consum era descomptat dels apro-
visionaments de gènere posteriors. 

Una decisió desagradable va haver de prendre la direcció de la cooperativa, ja que a 
un deutor morós amb un dèbit de quatre-centes seixanta-vuit amb quinze pessetes, 
un cop deduïdes les tres-centes cinquanta pessetes del Fons Social, li restava un lí-
quid per pagar de cent seixanta-vuit amb quinze pessetes. Davant d’aquesta situació, 
es va prendre la lamentable decisió de fer-lo fora de la societat.31

En l’acta del 17 de juny de 1969 de la Junta General de Socis es posa de manifest que 
entra a la societat com a tresorer en Salvador Gispert. Entre altres coses, es va acor-
dar obrir un compte bancari amb l’entitat Banc Mercantil de Manresa, amb sucursal 
a Parets. Hi tindrien firma el president, el senyor Fèlix Serra, el tresorer, el senyor 
Salvador Gispert, i el vocal Jaume Jordà i Soley.

31Vegeu l’acta de La Progressiva del 25 de febrer de 1968.

El supermercat, després de la reforma de la botiga, l’any 1966
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Els anys setanta

Al febrer de l’any 1970, com que s’havien fet reformes importants a finals de la dèca-
da anterior, calia cercar la manera de finançar el deute. Es va acordar, en l’assemblea 
del 15 de febrer, sol·licitar una hipoteca i també fer una emissió de títols d’accions 
per valor de mil pessetes cada una. Les necessitats d’adaptar-se al projecte de mo-
dernització comportaven augmentar l’energia elèctrica. Es va fer una contrata amb 
la companyia d’electricitat per una potència de 30 HP. Finalment, en aquesta sessió, 
es va confirmar la continuïtat de la Junta anterior. Dos dies després d’aquesta reunió, 
se’n va fer una altra en la qual s’atorgaven poders al president i al tresorer per tal de 
tramitar el crèdit.

La nit del dia 30 al 31 de gener de 1970, a la botiga hi varen entrar uns lladres, els 
quals es varen fer amb un petit botí per valor de cinc mil cinc-centes pessetes.32

Un cop acabades les reformes de la botiga, es va fer una festa de celebració el dia 
8 de desembre de 1970. L’establiment s’havia modernitzat amb unes instal·lacions 
d’autoservei i quedaria oficialment oberta a les vuit del matí de l’endemà. Al mateix 
temps, se celebrava el cinquantenari de la posada en marxa del cafè-local, ja que va 
ser el primer dels tres edificis que va funcionar en els nous terrenys dels Horts del 
Rector que va adquirir La Progressiva amb la signatura de les escriptures públiques 
l’any 1918. La resta d’edificis de l’entitat, la botiga i la sala d’espectacles, es varen in-
augurar l’any 1924 i el 1931, respectivament. Coincidint amb aquesta efemèride, es 
concedia, fins al 31 de desembre de l’any 1970, una exempció del 50 % del capital que 
s’havia d’aportar per fer-se soci de l’entitat.33

La diada lúdica va consistir en una reunió de socis a les onze del matí. Després, a les 
dotze, es va fer una benedicció solemne del rector, mossèn Josep Maria Carulla, i la 
inauguració de les mencionades reformes, amb l’assistència de les autoritats locals, 
la Junta Rectora, els socis de l’entitat i el públic en general. Per cloure l’acte, es varen 
servir uns vins com a obsequi als assistents.

El 27 de febrer de 1972, la Junta Rectora va convocar una reunió ordinària amb tots 
els socis. L’any anterior havia augmentat en catorze el nombre d’afiliats –un incre-
ment progressiu en tota aquesta dècada i en l’anterior ja que el nombre d’altes sem-
pre va ser molt superior al de baixes. S’hi va fer ressò del que va ser la primera festa 
32Segons consta en el Llibre d’actes, amb data 15 de febrer de 1970.
33Segons el programa d’actes de celebració del cinquantenari de l’entitat La Progressiva. Especifica cinquantenari, però en 

realitat es refereix als cinquanta anys de les obres de l’any 1920, atès que la societat es va fundar el 1912.
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d’Homenatge a la Cooperació, que s’havia celebrat el 8 de desembre de l’any anterior. 
S’havien imposat sis medalles commemoratives a sis socis de l’entitat.34 Realment 
tots els assistents es congratulaven de l’èxit de la jornada i acordaren d’instaurar-la 
com una diada festiva.

En aquesta assemblea, també hi havia a l’ordre del dia la renovació parcial de la Junta 
Rectora i del Consell de Vigilància. Es presentaven com a president i tresorer en Fèlix 
Serra i Palou i en Salvador Gispert i Grau, respectivament. Varen obtenir vuitanta 
vots per al càrrec de president i vuitanta-tres per al de tresorer. Ambdós, que eren 
reelegits, foren confirmats en els càrrecs. Calia escollir també els vocals. Es varen 
presentar cinc candidats per a les quatre vacants. Varen ser elegits, per aquest ordre, 
Manuel Valverde Rodríguez, amb vuitanta-sis vots; Miquel Güell i Alujas, setanta-
vuit vots; Jaume Jordà i Soley, setanta-cinc vots, i Domènec Turull amb seixanta-sis 
vots. Per al Consell de Vigilància es presentaven tres ternes i foren escollits: Fran-
cesc Guasch i Blasco, de la tercera amb setanta-vuit vots; Jaume Ramon Albó, de la 
primera amb setanta-sis vots, i Josep Ibáñez Pérez, de la segona amb seixanta vots. 
Realment era la primera vegada que es feien unes eleccions tan disputades i amb 
tanta afluència de candidats.
34Acta de La Progressiva del 27 de febrer de 1972.

Festa del cinquantè aniversari de les obres de 1920 de La Progressiva, el 1970.
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En el torn de preguntes, en Jaume Rocabert i Llerda va proposar incrementar l’estalvi 
corporatiu fins a un màxim de quinze mil pessetes per soci, amb la finalitat que 
l’entitat disposés de més capital de maniobra en benefici dels associats. Aquesta pro-
posta fou aprovada per la majoria dels assistents amb dret a vot. Per cloure la sessió, 
va prendre la paraula el president a fi de demanar als presents que a les properes 
reunions assistissin les seves mullers per tal de tenir un canvi d’impressions sobre 
la marxa de la botiga. Com es pot observar, només hi estaven representats els ho-
mes. Aquesta discriminació es va mantenir fins als anys vuitanta, època en què fou 
president en Domènec Turull: es va modificar una clàusula en els estatuts i s’acabà 
aquesta discriminació per qüestió de sexe. 

Segons consta a l’acta del 20 de juny de 1972, es va posar sobre la taula la proposta 
que havia rebut la gerència de la cooperativa de Parets de la Cooperativa Olaya de 
Barcelona per fer les compres en comú de diferents articles i gèneres amb l’objectiu 
d’aconseguir una reducció de costos. En aquesta mateixa assemblea es va acordar 
sol·licitar a la Caja de Ahorros Provincial de Barcelona iniciar els tràmits per tal 
de demanar un crèdit de dues-centes mil pessetes. Amb aquest emprèstit es volia 
finançar el sistema de refrigeració en el local de vendes i comprar una màquina 
mescladora i una altra per embotir per a la secció de la cansaladeria. Tot va estar 
acordat per unanimitat. 

L’òrgan de màxima representació, l’assemblea de socis, es tornava a reunir el 4 de 
març de 1973. Hi havia hagut, durant l’any anterior, un augment de tretze socis, 
ja que s’hi havien afiliat quinze persones i se n’havien donat de baixa dues. Com a 
nota més destacada, s’informà del fet que s’havia obtingut el crèdit de dues-centes 
mil pessetes, tal com s’havia acordat a la reunió anterior de sol·licitar a una entitat 
financera establerta en el nostre poble. Aquesta hipoteca s’havia de liquidar en tres 
anys. S’havien comprat les dues màquines per a la cansaladeria i havien aconseguit 
un descompte per haver pagat al comptat. 

Alguns dels càrrecs directius, tant a la Junta com al Consell de Vigilància, havien 
presentat la dimissió i calia renovar aquestes vacants. El secretari, en Joan Ferran i 
Velilla, havia demanat la baixa del càrrec, i també el vocal Manuel Valverde i Rodrí-
guez. Aquesta darrera dimissió es produí perquè es volia presentar per a la funció de 
secretari. Pel que fa al Consell de Vigilància, també havia presentat la renúncia en 
Josep Idáñez i Pérez. El seu objectiu era optar al càrrec de vocal de la Junta Rectora.
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Els únics candidats a les vacants de secretari i de vocal tercer varen ser escollits: 
Manuel Valverde, amb seixanta vots, i Josep Idáñez Pérez, amb cinquanta vots. Per 
al relleu del Consell de Vigilància, s’hi va presentar una terna formada per Jaume 
Rocabert i Llerda, José Figueroa López i Ventura Guasch i Palou. El que va obtenir 
més vots fou en Jaume Rocabert, el qual passà a incorporar-se a l’òrgan de control.

La nova Junta era la següent:

President Fèlix Serra i Palou

Secretari Manuel Valverde Rodríguez

Tresorer Salvador Gispert i Grau  

Vocal primer Miquel Güell i Alujas                  

Vocal segon Jaume Jordà i Soley

Vocal tercer Josep Idáñez  i Pérez   

Vocal quart Domènec Turull i Marquès

Grup de dependentes, anys 1970. Merceria, 1970.



118

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

Consell de Vigilància                                                          

Jaume Ramon i Albó  

Jaume Rocabert i Llerda 

Francesc Guasch i Blasco

Entre d’altres punts, s’informà que, en l’exercici anterior, s’havia comprat una fur-
goneta de la marca DKW de gasoil, ja que la que tenien, també de la mateixa casa 
automobilística, que era de gasolina, ja no era rendible pel fet que sovint s’havia de 
portar a reparar.

El cafè-bar havia estat traslladat als soterranis de l’edifici, a un espai que havia estat 
destinat abans a magatzem d’articles de la botiga.  En la mateixa reunió del 9 de març 
de 1975, es presentà un pressupost per a la reparació de la teulada del local-cafè, ja 
que estava en pèssimes condicions. Arran de l’estat de l’edifici, en Ramon García va 
exposar, en el seu torn de paraula, que també la sala de cinema estava en un estat 
llastimós. Es va acordar avisar el sotsarrendatari, Francesc Tintó i Ribas, per tal de 
fer-li avinent que calia fer els possibles per adequar-la.    

Bendibérica, SA era una empresa molt arrelada a Parets, ja que, des de l’any 1962, 
sota la denominació social d’Automoción, SA s’havia establert en el barri de 
l’Escorxador. El moviment sindical, en aquesta planta, a principis de l’any 1976, ja hi 
estava força implantat i els dos sindicats majoritaris, UGT i CCOO, varen intentar 
arribar a acords amb determinades botigues del poble per tal que es lliuressin uns 
vals de descompte perquè els treballadors poguessin comprar-hi els articles a preus 
més barats. En Salvador Gispert, que també va participar en aquestes converses, 
va proposar que la millor opció seria concertar les compres amb una entitat gran 
com La Progressiva. Aquesta iniciativa arrossegaria altres empreses que hi havia 
en aquells temps a Parets per tal de proporcionar un servei d’economat. La direc-
ció de la cooperativa i les gerències de moltes empreses interessades a oferir aquest 
servei als seus empleats varen debatre i negociar la manera de portar-lo a terme. La 
patronal hi posaria un 6,5 % pels productes comprats pels seus afiliats i la societat 
cooperativa es faria càrrec de les obres.36

Es decideix en una reunió de la Junta, el 9 de maig de 1976, aprovar el servei 
d’economat d’empreses. El juliol del mateix any ja funcionava aquesta secció. Molts 
dels treballadors de les fàbriques de Parets i de Lliçà de Vall en varen ser beneficiaris. 

36Segons entrevista mantiguda amb Salvador Gispert el 2 de maig de 2011.



119

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

La direcció d’aquestes indústries havia de fer l’abonament del 6,5 % de les compres 
dels seus treballadors a la cooperativa. Més de trenta empreses havien firmat aquest 
acord amb La Progressiva. Cal dir que quan es va posar en marxa aquest establiment, 
on els consumidors podien adquirir els articles de primera necessitat més barats que 
en les altres botigues, era l’inici de la transició política i el moment en què comença-
ven a legalitzar-se els sindicats i els partits polítics. A part d’altres reivindicacions, 
els representants dels treballadors intentaven aconseguir més serveis socials per als 
obrers, ja que, amb la rebaixa del preu de la compra bàsica, augmentava el poder ad-
quisitiu dels assalariats. Eren molt importants les conquestes socials en aquest camp. 

A la mateixa assemblea s’acordà que els títols de soci tindrien un valor de cinc mil 
pessetes i vint-i-cinc mil com a fons cooperatiu. Aquestes quantitats les haurien de 
lliurar totes les persones que volguessin entrar a la societat com a nous socis.

En Salvador Gispert em feia avinent que, amb el nou servei d’economat, varen passar 
les vendes de cinquanta a seixanta milions de les antigues pessetes anuals a uns set-
cents milions en el mateix període de temps. Els preus que oferien com a economat 
eren molt inferiors als de la competència. Això feia que moltes famílies no residents 
a Parets, però que es trobaven en el cas que algun membre fos empleat d’alguna 
companyia que tenia consorci d’economat, vinguessin a proveir-se de queviures a 
La Progressiva.

En la segona meitat de la dècada dels setanta es registraren uns augments de preus 
desmesurats, es podria parlar d’increments del cost de la vida anuals superiors al 
20 %. Això comportava que, amb un augment molt significatiu de les vendes, arran 
de l’entrada en funcionament de l’economat, es giraven molts diners. Es compraven 
grans partides de gènere i es mantenien forts estocs ja que entre el preu de compra 
i el de venda, amb poc temps, es produïa un diferencial molt important cosa que 
permetia obtenir importants beneficis per a les arques de la societat.

El dia 27 de març de 1977 es va presentar el projecte de reforma i ampliació del 
local de vendes; tots els assistents hi estigueren d’acord. Aquesta proposta de re-
modelació s’havia de presentar a l’Ajuntament per tal que fos aprovada i obtenir 
la llicència d’obres. L’opinió general era que si es donava l’autorització de les obres, 
l’entitat hauria de renunciar al terreny de sota la plaça que havia estat en plet amb 
el Consistori. Aquest acord fou ratificat en assemblees generals posteriors (les dels 
anys 1978 i 1982). En aquesta ocasió, la directiva de La Progressiva estava disposada 
a renunciar al terreny requisat i venut per la CNS (Confederació Nacional Sindical) 
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a l’Ajuntament, com hem vist en capítols anteriors. Cal observar que ambdues parts 
hi guanyaven: per un costat, les autoritats franquistes es treien de sobre un litigi i, 
per un altre, la societat es beneficiava de la nova ordenació urbanística, ja que la 
nova llicència permetria aixecar més plantes de les previstes inicialment; és a dir, 
guanyava en volum edificable. No es va executar l’obra d’aixecament de l’edifici tal 
com preveia la nova requalificació perquè l’entitat no disposava de prou capital per 
embarcar-se en una ampliació tan gran: fer pisos sobre l’actual edifici.37 

En aquesta mateixa reunió es va aprovar la revalorització dels títols d’entrada de 
socis a cinc mil pessetes, amb càrrec al fons de reserva i va quedar fixat que els fills 
dels socis només pagarien el 50 % del valor del títol en cas que volguessin inscriure’s 
a la societat.

Es va acordar que, per primera vegada, la botiga tancaria per vacances durant quin-
ze dies el mes d’agost. Hom aprovà que els treballadors i els membres de la Junta dis-
posarien d’un carnet d’economat i es valorà com a molt positiva la posada en marxa 
d’aquest respecte de les vendes efectuades

Hi havia un problema afegit: molts dels afiliats a la societat no hi anaven a comprar. 
Arran de la inactivitat d’alguns socis pel que feia a la compra, es va decidir enviar-los 
una comunicació escrita en la qual se’ls informava que, si en un termini d’un mes, 
a partir de la data de la circular, el seu compte continuava inactiu, se’ls donaria de 
baixa de l’entitat, d’acord amb els estatuts. 

El Fons d’Estalvi Cooperatiu Obligatori va passar de vint-i-cinc mil a cinquanta mil 
pessetes per soci, segons consta al Llibre d’actes del 16 d’abril de 1978. Des de l’any 
1968, els cooperants tenien dret a uns cupons que suposaven un descompte de l’1 % 
de les seves compres. A partir d’aquesta data, es passava a un 3 % de total de la seva 
despesa a l’establiment. En aquesta mateixa assemblea es va acordar que es tancaria 
la botiga tres setmanes durant el mes d’agost. 

Parets, com la resta de pobles de la comarca, va patir la crisi del petroli que va co-
mençar l’any 1973 i va comportar moltes pèrdues de llocs de treball durant tota la 
dècada dels setanta i principis de la dels vuitanta. Empreses com Cerveses Moritz o 
Bettor-Dual tancaren les seves plantes a casa nostra i això creà situacions d’atur a les 
famílies. El president de la cooperativa, Fèlix Serra, va ser un d’aquests treballadors 
afectats per les conseqüències traumàtiques de la davallada econòmica. L’any 1979 

37Segons conversa mantinguda amb Salvador Gispert el 2 de maig de 2011.
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es quedà a l’atur. La Progressiva va oferir-li un lloc de treball remunerat. A primers 
d’octubre ja formava part de la plantilla. Ell va presentar la dimissió, però la resta de 
la Junta Rectora va considerar que era compatible el càrrec de president i d’empleat 
de la casa. Per tant, en Fèlix va continuar com a president fins al 5 de maig de 1980, 
data en la qual ja no es va presentar a la reelecció.

El 3 d’abril de 1979 es varen celebrar les primeres eleccions democràtiques als ajun-
taments de tot l’Estat espanyol. A Parets es presentaren quatre candidatures: Unió 
d’Esquerres, Agrupació d’Electors, Convergència Democràtica de Catalunya i Cen-
tristes de Catalunya-UCD. 

Unió d’Esquerres, candidatura formada per independents, militants de CCOO i 
UGT i dels partits polítics PSC-PSOE i PSUC, cercaven un candidat com a cap de 
llista i es va pensar en la persona del Salvador Pagès, que en aquell moment era el 
responsable de les compres i de la gestió de la cooperativa. Els motius per proposar-
lo per encapçalar la candidatura d’esquerres, segons recordo de les primeres reu-
nions, fou el seu compromís amb el poble i el seu tarannà d’home d’esquerres; alho-
ra, era fill d’un exalcalde republicà. La proposta no fou acceptada pel mateix Pagès. 
Va caldre buscar un nou candidat, i en unes noves votacions internes es va escollir 
Rosa Martí. 

Salvador Pagès, gerent, i Fèlix Serra, president de la Cooperativa entre 1973 i 1980
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L’altra candidatura que es presentava en representació dels sectors més conserva-
dors i amb moltes possibilitats de treure un bon resultat electoral era l’Agrupació 
d’Electors de Parets, la qual estava encapçalada per qui fou alcalde des de 1972 fins 
al 1979, en Mateu Grau. A la llista d’aquesta formació de tendència dretana, s’hi pre-
sentava com a candidat a regidor qui era llavors el president de La Progressiva, Fèlix 
Serra. Fou escollit democràticament i va estar un mandat a les files de l’oposició. 

El resultat de la contesa electoral fou que sortiren sis regidors d’Unió d’Esquerres, 
cinc d’Agrupació d’Electors, un de Convergència Democràtica de Catalunya i un 
de Centristes-UCD. Amb l’abstenció del regidor per les llistes de Convergència, es 
va produir un empat tècnic i, aleshores, segons la Llei de règim local, la llista més 
votada va ser la que assumí la presidència de l’Ajuntament. Per primera vegada en la 
història del poble la màxima responsabilitat local requeia en mans d’una dona. Rosa 
Martí en fou la primera alcaldessa. 

Si bé les relacions entre la direcció de la cooperativa i l’Ajuntament, en aquesta se-
gona etapa de l’entitat, no havien estat del tot cordials, entre altres coses per la rei-
vindicació justa de l’entitat del retorn del terreny de la plaça que fou venut pels res-
ponsables del sindicat vertical a l’Ajuntament, en Fèlix Serra, segons paraules d’en 
Joan Novell, era partidari que els interessos de La Progressiva es defensarien millor 
amb una representació dins del consistori. Aquesta va ser la raó que el va portar a 
presentar-se als comicis electorals a Parets.

El maig de 1979 es portà a discussió i a votació el Projecte General d’Obres, és a dir el 
trasllat del cafè-bar i l’ampliació de la botiga. Va caldre fer una nova reunió i votació, 
el 2 de febrer de l’any següent, per tal d’aprovar-lo. El resultat fou cent set vots a favor, 
dos en contra, dos de nuls i cinquanta-quatre abstencions.38 

Les empreses que tenien concertat l’economat amb la cooperativa, que fins llavors 
tenien un topall de sis mil pessetes per fer les compres amb un descompte del 6,5 %, 
a partir del 25 d’octubre de 1979 varen apujar la quantitat màxima a nou mil pesse-
tes.

38Segons consta a l’acta de La Progressiva en data 29 de març de 1979.
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Els anys vuitanta

El dia 29 de març de 1980, se celebraren eleccions a la nova Junta de la cooperativa. 
Fou escollit com a president Àngel Anfruns Freixas; com a secretari i tresorer foren 
reelegits en Joan Novell i Reverter i en Salvador Gispert, respectivament. Els vocals 
que formaven part de la nova direcció eren en Jaume Jordà Soley, Josep Moreno i 
Gorina, Miquel Güell i Alujas i Josep Idáñez Pérez.

Malauradament, el 20 d’abril de 1981, la societat La Progressiva estava de dol. El pre-
sident de l’entitat, Àngel Anfruns, morí després d’una llarga malaltia. El dia següent 
l’establiment i el cafè-bar no van obrir fins a les onze del matí en senyal d’aflicció i 
alhora es donava llibertat als empleats per poder assistir a l’acte funerari. Va ocupar 
interinament el càrrec de màxim responsable de la societat en Josep Idáñez i Pérez. 
Restà com a president fins al 30 de maig, data en què fou escollit Domènec Turull i 
Marquès.

Tot parlant amb en Domènec Turull, em fa avinent que li varen proposar de pre-
sentar-se com a candidat a la presidència de la Junta Rectora de la cooperativa. Una 

En aquesta imatge es pot apreciar el conjunt d’edificis de la Cooperativa al Barri Antic de Parets
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de les seves aspiracions era eliminar la idea polititzada que hi havia de la socie-
tat La Progressiva, que, pels seus orígens i el seu passat, es considerava una entitat 
d’esquerres. Ell volia enterrar aquesta idea bipolar d’esquerres i dretes en el si de 
l’entitat. Un cop exposades les seves idees sobre la gestió de la cooperativa, i en ser 
compartides per molts socis, va decidir presentar candidatura a la presidència. 

Per al nou president, el més important a la societat era el potencial humà amb què 
comptava, especialment les dependentes i el personal que estava de cara el públic. 
Aquestes persones eren determinats per donar una bona imatge de l’entitat i calia 
treballar en aquesta vessant més humana. Era partidari d’un tracte molt directe en-
tre el president i la resta d’empleats. Puntualment els reunia i els explicava els objec-
tius que pretenia la societat que ell dirigia. Va proposar, i fou aprovat per la majoria 
de socis, celebrar una missa, un cop a l‘any, per la Diada de la Cooperació. A aquest 
acte religiós, hi anava la representació de la direcció, així com alguns socis.

Durant els anys de la presidència d’en Turull, un dels aspectes pels quals es va vetllar 
més va ser per la continuïtat de l’economat. Una de les empreses més grans d’aquella 
època era l’Allied Signal, l’antiga Bendibérica SA. Amb aquesta companyia, van arri-
bar a diferents tractes amb el director de personal, en Josep Rosich, i amb el cap del 
mateix departament de la planta de Parets, l’Enric Garde. Una altra empresa  impor-
tant, amb què també tenia concertat l’economat i amb la qual va tenir força relació, 
va ser Freudenberg, més coneguda com Fliselina. 

Una anècdota curiosa fou quan una vegada els responsables locals del sindicat 
CCOO de Parets varen anar a demanar a la direcció de l’entitat que els deixés veure 
els llibres comptables de la cooperativa. En Turull va accedir a aquesta petició a 
canvi que ell també volia veure els del sindicat. La proposta del representant de la 
cooperativa no va agradar als delegats locals de CCOO. Aleshores no hi va haver en-
tesa entre ambdues parts i la cosa va quedar que ningú va poder auditar els comptes 
de l’altre. 

El tarannà catalanista i d’home de país del nou president quedà reflectit en la pri-
mera acta com a president de data 2 de juny de 1981, la qual, per primera vegada 
després de l’obertura d’aquesta segona etapa de la cooperativa, es féu en català. Cal 
recordar que la primera acta que es redactà en la llengua pròpia de Catalunya fou el 
19 de setembre de 1933; és a dir, en període de la Generalitat republicana. Els pri-
mers acords que es varen prendre sota la presidència de Turull foren que:
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1. S’acceleraria l’acabament de les obres del nou cafè-bar. 

2. El president s’hauria d’entrevistar amb el senyor Montserrat de COA, assessoria 
fiscal i comptable d’aquesta cooperativa.

3. El president sol·licitaria una entrevista amb l’alcaldessa, Rosa Martí, per presen-
tar-li el seu nou càrrec i tenir-hi un canvi d’impressions. 

4. Els senyors Turull, Gispert i Pagès participarien en la constitució de la Federació 
de Cooperatives de Consum de Catalunya que es feia a Barcelona els dies 13 i 14 de 
juny de 1981.

5. El president assistiria a un curset de formació cooperativista, organitzat per ”la 
Caixa”, i que tindria lloc entre el 9 i el 15 de juny de 1981 a Granollers.

Una de les empreses importants i que donaven feina a molts treballadors de Parets, 
Bettor-Dual, presentà suspensió de pagaments; cal dir que estava subscrita al servei 
d’economat d’empreses. Aquella societat industrial alemanya que s’havia instal·lat a 
Parets l’any 1963, acabà tancant les portes afectada per una gran crisi de la indústria 
de la línia marró a Espanya i a Catalunya, en el marc d’una gran crisi mundial que 
s’arrossegava des de l’any 1973.

Aspecte del nou bar de la societat, inaugurat el 1981
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El mes de juny del 1981 va ser maratonià per als homes de Junta de la cooperativa, ja 
que varen fer tres reunions, el dia 9, el 19 i el 26. En resum es va acordar per majoria 
que:

1. Se subscriurien al diari Avui. Ja estaven abonats a La Vanguardia; així els clients 
del cafè podrien llegir en català o bé en castellà la premsa diària.

2. Les estampelles i els impresos de la cooperativa es farien en català, un cop esgo-
tats els models en castellà.

3. Davant la sol·licitud de col·laboració del Club Petanca Parets, es va decidir lliu-
rar-los cinc mil pessetes de l’obra social. També se subvencionarien les entitats so-
cioculturals i esportives de Parets que presentessin una sol·licitud.

4. Pintarien i estucarien en relleu l’escut de la cooperativa en el nou cafè-bar, així 
com també un mural al·legòric de l’entitat, amb un pressupost de cinquanta mil pes-
setes.

El 17 de juliol de 1981 es va fer la inauguració del cafè-bar, a dos quarts de nou 
del vespre. A l’acte, a part de les autoritats locals i dels màxims representants de La 
Progressiva, també hi foren convidats el director general de Cooperatives de la Ge-
neralitat de Catalunya, el senyor Josep Castaño i Colomer, i una representació de les 
cooperatives de Caldes i de Granollers. El representant de la Generalitat no va poder 
assistir-hi i se’n va excusar per carta. A la festa d’inauguració, hi varen participar 
quatre-centes persones. Es va aprofitar l’avinentesa per presentar la maqueta del nou 
projecte de reformes i l’estudi detall de la nova plaça.

Segons l’acta de reunió del 30 de juny de 1981, la Junta de la cooperativa va acordar 
fer una sèrie d’advertiments al responsable del cafè, el senyor Serafí Farré, per tal de 
marcar unes normes de funcionament intern:

1. Màxima netedat i bon servei.

2. Presència digna i acurada del personal de servei (ben afaitats, nets i tracte afable 
amb els clients).

3. Subministrament als empleats de davantals i camises blanques amb el nom de la 
cooperativa brodat a cada peça.

4. Obligatorietat de cobrar les consumicions en el moment de servir-les.

5. Rètols en català i en castellà.
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6. No tancar per vacances. Se li abonaria, en acabar el mes d’agost, un 10 % més 
del total recaptat aquell mes. És a dir es passava puntualment del 70 % al 80 % dels 
beneficis.

Entre els compromisos presos a l’assemblea de presa de possessió del càrrec de 
president, de data 2 de juny de 1981, hi havia la sol•licitud d’una entrevista amb 
l’alcaldessa. Cal dir, per situar-nos en el context històric, que a Parets, des de les pri-
meres eleccions democràtiques després de la Guerra Civil, l’abril de 1979, governava 
una coalició d’esquerres que encapçalava la llavors independent Rosa Martí i Conill 
i que el tinent d’alcalde d’obres era l’Antoni Dalmau. L’entrevista amb les màximes 
autoritats locals, en paraules de Domènec Turull, va ser cordial i va remarcar que 
s’havien suavitzat molt les relacions entre el Consistori i la societat cooperativa, se-
gons consta a l’acta del dia 4 de juliol de 1981, i continua:

Així podrem adeqüar de forma provisional l’entrada o passadís de la Plaça al nou 
cafè-bar, en espera de construir les arcades definitives que no es realitzaran fins que 
no s’hagi fet la nova Plaça, segons estudi detall. Podem ja recollir els permisos mu-
nicipals d’obertura del nou cafè-bar i de l’enderrocament del vestíbul i caseta de 
projecció del cinema. També ens donaran els annex de “l’estudi detall” en els que 

Un parell de programes de la Festa d’homenatge a la cooperació dels anys 80
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queden subsanades fetes per la cooperativa- la impugnació a la totalitat del projecte 
va ser desestimada pel ple de l’Ajuntament [???]. A petició del president, l’alcaldesa 
ens facilitarà anticipacions de tots aquells acords que s’hagin pres en els plens mu-
nicipals referents a les obres de la cooperativa i a la partió de la finca de sota la Plaça

Els dies 13 i 14 de juny de 1981 a Barcelona es feia el Congrés de la Constitució de la 
Federació de Cooperatives de Consumidors de Catalunya. Una representació de la 
Junta Rectora hi va assistir. 

Durant aquest any també es va materialitzar una assignatura pendent d’aquesta i 
moltes altres societats cooperatives que era fer compres conjuntes amb altres socie-
tats sotmeses a aquest règim. Es va acordar fer l’aprovisionament amb la Cooperati-
va 70 de Caldes i la Vallesana de Granollers. Amb aquesta mesura podien adquirir 
els  productes a preus més avantatjosos.

En una assemblea del mes de novembre de 1981, es varen aprovar les obres de la 
cooperativa i, gràcies a una esmena en el ple de l’Ajuntament del regidor de Con-
vergència, senyor Messeguer, la llicència d’obres de la cooperativa quedava exempta 
de taxes municipals. Calia pintar la sala del cinema, els lavabos, etc. Aquesta feina 
es va contractar a l’empresa MASEBA. Pel que fa a l’envernissat de les cadires, bu-
taques, llotges i decoració de l’escenari de la sala va anar a càrrec, de manera total-
ment altruista, dels membres de la Junta. També es va acordar en aquesta mateixa 
reunió limitar el nombre de màquines escurabutxaques del cafè. És a dir, només 
n’hi podia haver dues. Els beneficis que generessin es repartirien a parts iguals entre 
l’arrendatari del cafè i la societat cooperativa. 

El 13 de desembre de 1981 es va fer la Festa de la Cooperació i es van imposar me-
dalles als socis distingits.

Segons consta a l’acta del 4 d’abril de 1982, hi hagué canvis en la direcció de la socie-
tat; és a dir, una renovació de càrrecs. En Joan Novell, deixà la Secretaria i la va ocu-
par en Jaume Espona i Casals. El primer i tercer vocals, en Jaume Jordà i Soley i en 
Miquel Güell, respectivament, varen presentar la seva renúncia, com estableix el re-
glament de renovació. Ambdós foren ovacionats per tots els membres de l’assemblea 
pels molts anys de dedicació altruista a aquesta societat. En Miquel Güell feia quinze 
anys que servia l’entitat. En Jaume Jordà i Soley, després de més de vint anys lliurats 
desinteressadament a la societat, se’l va nomenar vocal honorífic i se li va imposar la 
medalla al mèrit cooperatiu, i a la seva muller, se li va fer el lliurament d’un ram de 
flors. El matrimoni va donar les gràcies, molt emocionats. 



129

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

L’any 1982 ja s’havien acabat les obres de la cooperativa. 

El 8 de maig de 1983 estaven convocades les segones eleccions municipals, després 
del franquisme. A Parets es presentaven quatre candidatures: PSC-PSOE, CiU, AP i 
PSUC. La primera estava encapçalada per Rosa Martí i Conill; la segona, per Ramon 
Masip i Magriñà; la tercera, per Miquel Volart, i la dels comunistes, per Adrià Bue-
no. En Salvador Gispert, tresorer de la cooperativa i l’home que havia portat –jun-
tament amb el president i l’alcaldessa, Rosa Martí, i el regidor Olivares– tot el tema 
de la representació i defensa dels interessos de la cooperativa i de la resta d’afectats 
per la fallida de la Caixa de Crèdit Mutual, presentà la dimissió del seu càrrec a la 
societat, ja que es presentava per la llista de CiU, després de Ramon Masip; és a dir, 
en el segon lloc. A l’assemblea del 16 d’abril de 1983, la majoria dels setanta-set socis 
presents i el Consell Rector no varen creure oportuna la dimissió, ja que l’assumpte 
de recobrar els dipòsits de la fallida bancària no havia conclòs. Cal dir que, segons 
comentaris d’en Domènec Turull, el candidat convergent i tresorer de la cooperativa 
va entrar en la política municipal arran del coneixement que féu del diputat de la 
minoria catalana al Congrés dels Diputats, el senyor Miquel Roca i Junyent, ocasio-

Imatge d’una festa d’homenatge a la cooperació durant els anys 80
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nat per tot el tema de la fallida de la Caixa de Crèdit  Mutual. Aquest advocat i polític 
català, com també molts d’altres, va treballar de valent en la defensa dels interessos 
d’aquest col•lectiu afectat. 

Caldes va acollir una trobada de cooperatives de consum de Catalunya, en què va-
ren participar quinze societats, entre elles La Progressiva. Un dels avantatges que 
tenien els socis de la societat cooperativa de Parets respecte a la resta era el fet que 
la majoria d’associats no pagaven al comptat. Si bé era un avantatge per als afiliats, 
perjudicava el finançament. A la reunió del mes d’abril es va discutir aquest punt. 
També es va acordar adequar els estatuts de l’entitat a la nova Llei de cooperatives 
del febrer de 1983. Entre d’altres temes, s’hi va parlar de la despesa prevista de vint 
milions de pessetes en obres i s’hi va fer esment de demanar un crèdit d’entre cinc i 
sis milions de les antigues pessetes.

El dia quatre de gener de 1984, l’administrador de la societat, en Salvador Pagès, fou 
atracat i ferit de gravetat a conseqüència de quatre trets de bala disparats amb una 
pistola en mans d’un atracador. Segons comenta en Domènec Turull, havia sortit de 
l’entitat cooperativa i anava a fer l’ingrés de la recaptació dels comptes del dia a ”la 
Caixa” i fou assaltat abans d’arribar a l’oficina de la vila que és al carrer de Barcelona

El 5 de maig de 1984, es feia l’Assemblea General de Socis. La participació va ser de 
vuitanta-nou cooperativistes, a part de la Junta Rectora i el Consell de Vigilància. En 
prendre la paraula, el president va manifestar l’enhorabona pel fet que en Salvador 
Pagès estava entre els assistents a l’acte, força recuperat de les ferides. Tots els pre-
sents es varen congratular i ho varen manifestar amb un fort aplaudiment. 

Es va fer palès l’increment de socis de l’últim any. Una altra bona notícia que 
s’anunciava en aquesta trobada era la recuperació dels diners que estaven retinguts 
per la fallida de la Caixa de Crèdit Mutual, Societat Cooperativa. També s’havia 
aconseguit obtenir el crèdit per valor de cinc milions de pessetes per a l’execució de 
les obres previstes.

Un altre punt del dia era informar que s’havia signat el contracte de treball indefinit 
del secretari administratiu de la societat, en Joan Guasch Garolera. També es feia 
avinent que s’havia rubricat entre l’Ajuntament i La Progressiva la separació de les 
finques en litigi des de molts anys enrere. La data del conveni entre l’Ajuntament i la 
Progressiva va ser el 28 de juny de 1983. 

Durant l’any 1984, la majoria de comerços i indústries de Parets, com en molts altres 
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pobles i ciutats, varen passar una auditoria fiscal portada a terme pels inspectors 
d’Hisenda del govern central. El resultat d’aquesta inspecció fiscal i laboral a la so-
cietat cooperativa de Parets va ser correcte. 

Pel que fa a l’increment del nombre de socis, durant tot l’any 1984, també va ser 
satisfactori, atès que es va passar dels set-cents trenta de l’any anterior als set-cents 
cinquanta-set en el darrer exercici, amb unes xifres de trenta-quatre altes i set baixes.

A la reunió general de socis del 20 d’abril de 1985, en què es féu evident el resultat 
econòmic de l’any, hi va haver una discussió per si calia exposar amb antelació els re-
sultats dels exercicis comptables i els punts per tractar a la reunió. Després del debat 
varen sortir tres propostes, les quals es varen sotmetre a votació:

a. Lliurar-ne còpia a tots els socis.

b. Lliurar-ne una còpia només als socis que assistissin a l’assemblea.

c. Exposar-ho a la sala de sessions, com a mínim una hora abans de comença.

La darrera opció va ser l’escollida; per tant, en les properes reunions tots els socis que 
assistissin a la sessió serien coneixedors del inventari-balanç abans de començar.

En aquesta sessió del 10 de maig de 1986, es va acordar també per unanimitat la dis-
tribució de l’excedent. Així mateix es va donar llum verda a la proposta de la Junta 
Rectora segons la qual cada soci com a mínim havia de fer 
una despesa anual de deu mil pessetes.

El darrer punt de l’acta del dia era un resum de les activi-
tats portades a terme durant l’any anterior:

• Realització de les voltes de la plaça.

• Posar extractors al cafè i pintar el local.

• Promoció de la venda d’alguns productes amb el sistema 
d’ofertes separades de la resta del gènere.

• Elaboració i legalització dels nous estatuts.

• Comprar d’una cafetera nova per al cafè-bar.

• Assistència a conferències i cursets per l’aplicació del 
nou impost –IVA (impost sobre el valor afegit).
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Hi va haver una renovació de càrrecs directius. Els entrants foren:

Vocal primer    Antonio Oliveras Cerdán

Vocal segon    Miquel Puigdelliura i Navarro

Secretari    Jaume Espona i Casals

En Vicenç Ramon va entrar com a interventor de comptes en substitució de Joan 
Llonch.

L’any 1923, el Comitè Executiu de l’Aliança Cooperativa (ACI) va recomanar cele-
brar cada any el primer dissabte de juliol el Dia Internacional de les Cooperatives. 
La Junta renovada va establir també la Diada de l’Aniversari, a partir de l’any 1988, 
en el mes de juliol. Cal dir que en aquest mes, en el poble, hi havia bastants actes 
socials programats, per tant no hi havia una data fixa per a aquesta diada, sinó que 
se celebrava en un dels dissabtes de juliol, abans de la Festa Major. 

Durant l’any 1988 es varen continuar les ofertes quinzenals, iniciades l’any 1987 amb 
motiu del 75è aniversari i el sorteig de la compra de la setmana. També, amb motiu 

Celebració del 75è aniversari de la societat, el 1987, amb la presència de l’alcaldessa, Rosa Martí; 
el president del Parlament de Catalunya, Miquel Coll i Alentorn; el president de la Cooperativa, 
Domènec Turull, entre d’altres personalitats
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de la cloenda dels tres quarts de segle de vida de l’entitat, es féu un sorteig extraordi-
nari amb un import total de cent cinquanta mil pessetes en premis.

Aquest mateix any s’havia modificat la zona de venda del pa i de la verdura; aixíma-
teix, s’havia ampliat la merceria. Començaven a vendre congelats a granel. També 
varen adquirir una nova furgoneta de la casa nipona Nissan. I dins de l’obra social, 
es varen fer una sèrie de donatius a diverses entitats del poble i de fora. Pel que fa a 
la contractació laboral, s’havia realitzat un nou contracte de treball de dotze mesos 
a la dependenta Imma García.

Dos grans cooperativistes catalans malauradament havien desaparegut l’any 1989. 
Aquestes dues personalitats eren els senyors Alfons Cortines i Ramon Aleula. El 
primer fou secretari de la Unió Territorial de Cooperatives de Barcelona i cooperati-
vista, ja des de l’època republicana; havia estat funcionari de la Unió de Cooperadors 
i també de la Cooperativa Central de Abastecimientos; no cal dir que havia estat 
en diverses ocasions a Parets com a assessor de La Progressiva. Ramon Aleula fou 
president en diferents ocasions de la Cooperativa L’Andreuenca. El preàmbul de la 
reunió de socis del 22 d’abril de 1989 fou un eloqüent discurs del president, Domè-
nec Turull, elogiant la tasca d’aquests dos personatges, recentment traspassats, en el 
moviment cooperatiu. 

L’inventari de l’any anterior, que fou llegit pel secretari, presentava un bon resultat 
financer. L’excedent es distribuïa de la manera següent: 50 % per repartir entre els 
socis, el 10 % per al fons de l’Obra Social, 30 % al fons de reserva obligatori i el 10 % 
restant era per al fons de reserva voluntària. Turull va fer una reflexió en veu alta en 
què expressava que tot i que els resultats econòmics eren molt bons, l’entitat presen-
tava un balanç molt pobre pel que feia a l’aspecte de convivència social, de la qual 
cosa responsabilitzava el mateix Consell Rector que ell presidia i la massa social en 
general, per l’actitud apàtica amb què s’encarava aquest aspecte. Va fer una crida a 
tothom per tal de revitalitzar des d’aquest punt de vista la cooperativa.  

Amb l’objectiu d’agilitar les gestions de compres, vendes i comptabilitat es van in-
formatitzar la botiga i el magatzem. L’entitat, l’any 1989, entrava de ple en l’era de la 
informàtica.

Nous moviments de personal hi varen haver durant aquest mateix any, ja que es for-
malitzà un contracte indefinit per a l’empleat Lluís Anfruns i un altre de temporal, 
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de dotze mesos, per a la treballadora Maria Barroso. Havia causat baixa voluntària 
l’assalariada Imma García; per tant, calia buscar-li una substituta.

El 2 de gener de 1989, el president Domènec Turull va presentar la dimissió irrevo-
cable. Cal matisar que ja havia fet avinent en la seva reelecció que no tenia intenció 
d’acabar aquell mandat. Entre altres motius va manifestar que volia deixar el càrrec 
per un tema de salut personal. A la sessió informativa de socis del 22 d’abril del 
mateix any, no s’hi havia presentat cap aspirant. L’històric cooperativista paretà Joan 
Novell va ser proposat i ell acceptà com a candidat. Com que era una candidatura 
única fou acceptada per la majoria dels assistents. L’interventor de comptes, en Pere 
Brunes, tot i no haver estat anunciat anticipadament, va presentar la renúncia al 
càrrec. Aleshores es va demanar al president sortint si volia acceptar aquesta vacant, 
ja que aquesta nova funció no comportava tanta responsabilitat ni dedicació com la 
de màxim responsable, la qual havia exercit durant molts anys. En Turull va acceptar 
la proposta i va tenir el suport unànime dels socis presents a la reunió. La sessió va 
acabar amb la visita a les noves instal·lacions i després amb un berenar de pa amb 
tomàquet i pernil per als cooperativistes allà reunits.

Conveni entre la cooperativa i l’Ajuntament de Parets per a la separació de 
finques en data 28 de juny de 1983

L’Ajuntament de Parets era propietari d’un terreny que li havia venut la Delegación 
Nacional de Sindicatos en l’època de la postguerra. Per tant, hi havia dues finques: 
la municipal, de 1.323,39 m²; i la de la cooperativa La Progressiva, que tenia inicial-
ment 1.500 m², però amb les cessions de vials, més el canyer que hi havia a la part 
nord amb el torrent Cantallops, avui carrer de Sant Antoni, la finca quedava amb 
una extensió de 1.327 m². Entre ambdues propietats es va acordar, en el primer punt, 
constituir una comunitat de béns.

En virtut d’aquesta operació comunitària, la finca resultant es descrivia de la manera 
següent, segons el paràgraf segon d’aquest acord:

Finca  de 2.650,4 m², que dóna al Nord amb l’actual carrer Sant Antoni, al Sud amb 
la confluència de la Carretera de Parets a Bigues, avui Avinguda Catalunya i Avgda. 
de J. Guasch; a l’Est la Carretera de Parets a Bigues; i a l’Oest, una part de l’església 
parroquial, mitjançant camí, i una altra amb la plaça de la Vila.

El tercer punt era dissoldre la comunitat de referència, adjudicant-se cada part les 
finques que es varen formar i que es descrivien en el plànol que s’adjuntava en aquell 
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document signat el 28 de juny de 1983. En resum, podem dir que l’Ajuntament 
guanyava uns metres en superfície de vol de la plaça de la Vila, propietat de la coo-
perativa, però aquesta augmentava metres edificables per sota del nivell de la plaça, 
que eren cedits per l’Ajuntament a favor de la societat La Progressiva. A les parcel•les 
resultants, descrites anteriorment, la cooperativa i l’Ajuntament varen poder cons-
truir-hi cadascú pel seu compte. La cooperativa i l’Ajuntament constituïen, pel que 
fa aquestes edificacions, un règim de propietat horitzontal en què els coeficients de 
participació es fixaven en un cinquanta per cent per a cada propietari.

El punt quart especifica el següent: “L’edificació i ampliació de la plaça esmentada 
a l’apartat anterior serà a compte de la Cooperativa la construcció dels pilars i els 
tancaments verticals del nou volum edificable. La coberta, és a dir, el forjat corres-
ponent al nivell de la plaça, com també els seus acabats exteriors, aniran a càrrec de 
l’Ajuntament. Quan sigui construït aquest sostre, l’Ajuntament no podrà edificar-
hi cap volum, llevat d’un quiosc, glorieta o qualsevol element de decoració (fonts, 
bancs, enllumenat, jardineria, etc.), però amb la garantia de no afectar o perjudicar 
les instal·lacions de sota el nivell de la plaça.”39 

Aquest acord va ser signat per l’alcaldessa, Rosa Martí, i el president de la cooperati-
va La Progressiva, Domènec Turull, en data 28 de juny de 1983. Fou aprovat pel Ple 
el dia 11 de novembre de 1983.

39Conveni entre l’Ajuntament de Parets i la cooperativa La Progressiva de data 28 de juny de 1983.

Una festa d’homenatge a la cooperació celebrada als anys 80
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El setanta-cinquè aniversari

L’any 1987 se celebrava el setanta-cinquè aniversari de la fundació de la cooperativa, 
concretament va ser el 27 de juny la data d’aquesta efemèride. En Domènec Turull i 
tota la seva Junta Rectora hi varen treballar de valent per tal de fer ben lluïda aquesta 
celebració. Hi varen ser convidades les màximes autoritats municipals i catalanes, 
així com representants de l’església. A part de l’assistència de la primera autoritat 
local, la senyora Rosa Martí, i membres del Consistori, també hi fou present el pre-
sident del Parlament català, el senyor Miquel Coll i Alentorn. El president de la Ge-
neralitat, el molt honorable senyor Jordi Pujol i Soley, també hi va ser convidat, però 
va excusar la seva assistència per motius d’agenda. 

El president del Consell Rector, Domènec Turull, es dirigí als socis amb una circu-
lar, en la qual informava que el dia 1 de juliol de 1987 s’esqueia el setanta-cinquè 
aniversari i, per commemorar aquesta efemèride, d’acord amb l’assemblea de socis, 
se celebraria una gran festa el dia 27 de juny. Va recordar “que era de justícia retre 
un homenatge a aquelles setze persones fundadores que amb humils recursos, però 
amb esperança, tenacitat i treball solcaren aquesta terra on tan profundament ha 
arrelat La Progressiva. Gràcies a ells i a tots els que ens han precedit  en aquesta 
noble tasca, avui nosaltres en rebem els fruits i albirem amb més nitidesa l’horitzó.”

Es va establir un programa d’actes:
Matí

A les 10
Repic de Campanes

A 1/4 d’11
Sortida del local social cap al Temple Parroquial, 
amb els estendards del Montepio de la Mare de Déu 
de la Salut i de la “Societat Coral La Unió Paretense”.

A 2/4 d’11
Santa Missa concelebrada per:
Mn. Joan Batlles i Alerm, vicari episcopal.
Mn. Josep Mª Carulla i Serra, rector de la Parròquia 
de Sant Esteve de Parets.
Mn. Joan Bellavista i Ramon, fill de Parets del Vallès.

A 1/4 de 12
Benedicció i inauguració oficial de les obres 
d’ampliació i reforma dels nostres edificis.

A 2/4 de 12 
El molt Honorable President del Parlament de Cata-
lunya, senyor Miquel Coll i Alentorn, descobrirà una 
làpida commemorativa.

Seguidament a la Sala d’actes de la Cooperativa: 
Salutació i benvinguda a les autoritats, socis i assis-
tents.
• Interpretació de cants per la Coral Art i Unió
• Ball de Gitanes per les colles de Parets i sardanes 
interpretades per la Cobla La Principal del Vallès.
• Sorteig d’obsequis pels  socis assistents. 
• Acabarem amb un refresc.

Tarda i nit a la plaça

A les 6
Festa infantil amenitzada pel grup CUMA-
TRENBUMSA, amb cercavila, música, cançons, ca-
ramelles... i berenar per la mainada.

A 1/4 de 10
Actuació de L’Esbart Egarenc del C.S.C de Terrassa, 
amb danses dels Països Catalans.

A 2/4 de 11
L’Orquestra Rosaleda interpretarà un lluït Concert i 
seguidament Gran ball de fi de festa.

• Es repartirà coca i cava.
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40Programa editat per la societat el 27 de juny de 1987.

Aquest va ser el programa40 que es va oferir per celebrar aquesta gran efemèride. 

Els socis que havien estat condecorats amb la medalla de l’Homenatge a la Coopera-
ció la lluïen en els actes del matí, a petició expressa de la Junta Rectora. També es va 
fer un sorteig entre els socis, en què hi havia cinc lots de premis. En el marc d’aquest 
aniversari, també es varen organitzar altres actes socioculturals.

En la làpida commemorativa s’hi va gravar el text següent, escrit per Joan Bellavista 
i Ramon i Domènec Turull, que diu:

L’esperança humil
Obrí el solc.
Gràcies a ells
Mirem enllà.

La Coral Art i Unió va cantar durant la celebració del 75è aniversari de la societat, el 1987
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Els anys noranta

El 7 d’abril de l’any 1990, el nou president, Joan Novell i Reverter, presidia la reunió 
general de socis. En aquesta ocasió, tenien l’honor de comptar amb la presència del 
senyor Lluís Rodà, llavors president de la Federació de Cooperatives de Consum de 
Catalunya. Havia estat convidat per en Domènec Turull. El president, en nom de la 
Junta que ell presidia, i tots els socis li donaven les gràcies per la delicadesa d’assistir 
a un acte com aquell. Es varen exposar els plànols del tancament de la façana de la 
plaça i de  l’entresolat de la sala. Es va fer balanç de l’any anterior i hom pogué com-
provar com el nombre de socis creixia, ja que es va passar de set-cents noranta-cinc a 
l’inici de l’exercici a vuit-cents trenta-un a l’acabament de l’any. El resultat econòmic 
del 1989 va ser força positiu. 

Les cooperatives que uns anys enrere s’havien associat per fer les compres conjuntes 
ja havien arribat a agrupar-se en un nombre de deu. Les darreres a incorporar-s’hi 
foren les de Manlleu i Centelles. Entre d’altres, a part de les mencionades anterior-
ment, podem citar la Cooperativa de Consum del Solsonès, amb seu a Solsona; la 
Cooperativa 70 de Caldes; La Vallesana, de Granollers; La Unió de Cooperadors de 
Súria; la Cooperativa de Consum La Progressiva de la Fuliola (Lleida), i la coopera-
tiva La Progressiva de Parets.

Per un altre costat, es va continuar amb les ofertes de carn de xai i botifarra per 
l’aplec de Sant Valerià41 i es va ampliar la promoció a una altra diada, la Festa Major. 
En aquesta darrera jornada especial, l’oferta de la compra se centraria en el llom i en 
el peix congelat en caixes.  

Un dels temes més polèmics d’aquesta reunió va ser quan hom va plantejar la compra 
d’uns locals a l’Eixample de Parets, a fi d’ampliar el servei d’economat. Hi havia socis 
que no veien de bon ull l’expansió de la societat, ja que aquesta compra comportaria 
haver-se d’hipotecar. En Domènec Turull va ser contundent i concís en la defensa 
de l’ampliació, ja que argumentava que en aquells moments de forta competència 
comercial per subsistir calia augmentar el volum de compres per poder vendre a 
preus més competitius. La majoria dels cooperants presents varen acordar donar 

41Sant Valerià dels Roberts és una ermita que està ubicada sobre una carena cap a ponent del terme de Lliçà d’Amunt i al 
costat d’un antic camí de transhumància de Caldes per la Creu del Baudell. És dins una masia que s’anomena can Cuscó. 
Cada any és costum, el segon diumenge després de la Pasqua Florida, que la gent dels pobles veïns –Lliçà d’Amunt, Lliçà de 
Vall i Parets– faci un romiatge a aquesta capella, que durant molts anys havia guardat l’espasa i el calçat d’aquest sant. Davant 
la casa hi havia una alzina centenària i allí s’instal·lava, en aquesta diada, un bar que durant molts anys de la postguerra el 
portaren els responsables del cafè de la cooperativa; més endavant, se’n varen fer càrrec els del cafè El Jardí, també de Parets. 
Era molt típic i popular que moltes famílies i jovent de Parets hi anessin a fer una costellada.
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ple suport a la Junta i especialment al seu president per tirar endavant la compra del 
local, així com portar a terme les obres exposades, com eren el tancament definitiu 
de la façana de la plaça i fer un entresolat.

Si bé es varen comprar els locals del carrer de Monistrol de l’Eixample, abans hi 
havia hagut algun contacte per fer-se amb una nau industrial que hi havia a prop 
de la rotonda de la benzinera de Parets, a l’avinguda de Catalunya, per tal de fer-hi 
una gran àrea comercial. En un principi, la xifra que en demanava el propietari era 
raonable i accessible per la societat, però, fins que la Junta va prendre la decisió i ho 
va comunicar als socis, varen passar uns dies. Un cop estigueren decidits i tingueren 
el vistiplau de les bases, varen anar a cercar l’amo de la finca i aquest els va comu-
nicar que ja s’havia realitzat l’operació amb una altra persona que s’havia interessat 
pel solar. Varen posar-se en contacte amb el nou propietari i aquest els va sol·licitar 
una quantitat que triplicava el que els havien demanat inicialment.42 Davant aquesta 
especulació, varen haver de desistir de la compra i varen decidir-se pels locals del 
carrer de Monistrol.

42Segons informació de Miquel Gambau.

Inauguració de l’establiment del carrer Monistrol, a l’Eixample, el 1991
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Durant l’any noranta hi va haver els moviments de personal següents: la baixa de 
Lluís Anfruns, que va ser coberta per l’Àngel Baños. Al Fèlix Serra, que fou president 
de l’entitat des del febrer de l’any 1960 fins al 5 de maig de 1979, i després en va ser 
treballador assalariat, li havia arribat l’hora de la jubilació. L’acomiadament laboral 
es faria efectiu a finals del mes d’abril. La persona que agafà la responsabilitat de les 
tasques que feia en Serra era en Josep Puig, que començà a formar part de la plantilla 
a partir del 9 d’agost. Aquest nou assalariat ho féu amb un contracte laboral de mitja 
jornada. 

Es va acordar també que les compres que els socis feien setmanalment es poguessin 
pagar per transferència bancària.

Es va presentar la proposta del nou Consell Rector:

President    Joan Novell i Reverter

Vicepresident    Josep Moreno Gorina

Secretari     Jaume Espona i Casals

Tresorer      Miguel Gambau i Mur

Vocal primer    Ramon Urtusol i Guasch

Vocal segon    Josep Idáñez i Pérez

Vocal tercer     Antonio Oliveras i Cerdán

Inauguració de la botiga del carrer Monistrol, el 
1991, en un acte presidit per l’alcalde d’aleshores, 
Joan Seguer
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Els socis varen aprovar la proposta de l’única candidatura que es presentava. Per 
cloure l’assemblea, el president de la Federació de Cooperatives de Catalunya, el 
senyor  Rodà, va elogiar la trajectòria cooperativista portada a terme per en Fèlix 
Serra. Les paraules del màxim responsable de la Federació foren contestades amb 
forts aplaudiments dels socis presents.

La societat havia adquirit, l’any 1990, vuit locals a les noves galeries comercials del 
carrer de Monistrol de l’Eixample, per un import de cinquanta-quatre milions cinc-
centes cinquanta mil pessetes. El preu dels equips i de les instal·lacions era de vint 
milions cent cinquanta mil dues-centes cinquanta-sis pessetes. Per tant, la inversió 
total que calia fer era de setanta-quatre milions set-centes mil dues-centes cinquan-
ta-sis pessetes. Per finançar la inversió es va demanar un préstec de seixanta milions 
de pessetes a InverCoop. Aquest crèdit tenia una subvenció de dotze milions nou-
centes noranta-tres mil set-centes cinquanta pessetes sobre els interessos. La inau-
guració del nou centre comercial fou el dia 5 de maig de l’any següent. 

Aquest mateix any el cafè-bar, que portava en Serafí Farré, va adquirir un nou apa-
rell de televisor. El pagament es féu efectiu amb els fons de l’entitat, però amb la 
condició que el responsable del cafè hauria de contractar el canal Plus. Aprofitant 
que per la Festa Major la terrassa del cafè s’omplia amb molts clients, també es va 
comprar una partida de cadires de jardí.

A la sessió de socis de l’onze de maig de 1991, es va fer un resum dels resultats 
econòmics de l’any anterior amb un bon superàvit. Cal dir que un 50 % era per als 
socis; el 10 %, per a l’obra social, el 30 %, per al fons de reserva, i el 10 % per al fons 
de reserva voluntària. Es va acordar sol•licitar una subvenció a la Generalitat de 
Catalunya per valor de tres milions de les antigues pessetes amb motiu de l’obertura 
de la nova botiga i de les instal•lacions que s’hi havien fet. Es va aprovar la reparació 
de la teulada de la botiga vella. 

Durant l’any 1990 es varen fer noves contractacions amb l’obertura de la nova botiga 
de la barriada de l’Eixample. Es van donar d’alta noves treballadores i un treballa-
dor: Paquita Tiscar, Mercè Ibáñez, Trini Taragüell (mitja jornada) i Paco Mohedano. 
Es varen fixar les dates de celebració de les dues grans festes de la societat: Festa 
d’Aniversari (13 de juliol) i Festa d’Homenatge a la Cooperació (8 de desembre). 
Amb motiu de la festa d’aniversari es va decidir convocar un concurs de pintura 
ràpida.
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La plantilla de la societat estava formada, l’any 1991, per vint-i-cinc treballadors i 
treballadores a jornada completa i una persona amb un contracte de vint hores se-
tmanals. També tenien contractades dues mocaderes a temps parcial. Com podem 
veure, l’economia de l’entitat anava molt bé i la facturació augmentava considerable-
ment. Per fer front a l’augment del volum de vendes i a l’obertura dels nous locals a 
l’Eixample havia calgut augmentar la plantilla.

A Granollers, l’any 1991, hi va haver una trobada de la Federació de Cooperatives i 
entre algunes recomanacions que feia aquesta institució a les cooperatives partici-
pants era que es fessin auditories dels centres. A la sessió del 27 de juny de 1992, en 
absència de la presència del president Joan Novell, per motius personals, es va acor-
dar contractar els serveis de la consultoria Vizoso, Castellà y Asociados. El contracte 
inicial era de tres anys prorrogables a nou. En aquest cas, la Generalitat de Catalunya 
subvencionava el 50 % del cost d’aquests serveis.

El resultat de l’exercici econòmic de 1991 s’exposava a l’assemblea de socis de l’any 
següent (27 de juny de 1992) i el resultat fou excel·lent: havia superat el de l’any an-
terior. 

També es va informar que la subvenció que s’havia demanat a la Generalitat de Ca-
talunya havia estat concedida, però una mica retallada de la quantitat demanada 
inicialment. Dels tres milions de pessetes que s’havien sol·licitat al màxim òrgan de 
govern català, aquest n’havia concedits dos milions i mig de pessetes. Del bon resul-
tat del balanç anterior, s’havia destinat una partida per contractar el servei de fax. 

En l’àmbit de les compres, La Progressiva havia entrat a formar part de la cadena 
Selex, a través de la societat granollerina Coaliment. 

Entre d’altres temes, es feia saber que, en el congrés celebrat a Súria el 13 de juny de 
1992, hi havia assistit una representació de la cooperativa de Parets. Cal mencionar 
que aquell any la cooperativa del Bages celebrava el seu setanta-cinquè aniversari i 
amb motiu d’aquesta efemèride també es va editar un llibre que portava per títol La 
Unió de Cooperadors de Súria, Cooperativa de Consum 1917-1992.

En aquesta mateixa assemblea de socis, s’havia de realitzar la votació per cobrir els 
càrrecs del Consell Rector (vicepresident, secretari i vocal tercer); com que no hi 
havia cap candidatura alternativa, varen quedar reelegits els mateixos. També calia 
elegir interventors, ja que els actuals presentaven tots tres la dimissió. Les persones 
que tenien intenció de deixar el càrrec eren Domènec Turull, Vicenç Ramon i Pere 
Guasch. La candidatura alternativa estava formada per Sebastià Gallart i Bandrés, 
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Salvador Gispert i Grau i Fèlix Serra i Palou. En ser l’única alternativa possible, foren 
acceptats per unanimitat.

Després d’aquestes petites renovacions, l’òrgan rector quedà format de la manera 
següent:

President    Joan Novell i Reverter

Vicepresident    Josep Moreno Gorina

Secretari     Jaume Espona i Casals

Tresorer      Miquel Gambau i Mur

Vocal primer    Ramon Urtusol i Guasch

Vocal segon    Josep Idáñez Pérez

Vocal tercer     Antonio Oliveras Cerdán

Interventors de comptes Sebastià Gallart i Bandrés

    Salvador Gispert i Grau 

    Fèlix Serra i Palou

El president de La Progressiva, Joan Novell, saluda uns associats en la festa d’homenatge a la Coope-
ració de l’any 1992
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A la part final de l’exposició, es va entrar en el punt de precs i preguntes. Una de 
les qüestions que fou formulada al Consell Rector va ser: per què es poden trobar 
alguns productes més barats a les botigues de fora que dins la mateixa societat? La 
resposta que va donar el vicepresident, Josep Moreno, fou: “Si bé en comptades oca-
sions es poden trobar alguns articles més barats a fora, cal fer una globalització del 
conjunt per tenir una idea més exacta del nivell de preus”. En Pagès donà suport a 
aquest raonament.

L’expresident Domènec Turull també va fer una pregunta sobre com es podien revi-
talitzar els aspectes més socials de la cooperativa. Va apuntar si es tenien en compte 
per potenciar aquests aspectes les noves instal·lacions de la remodelació de la sala 
social. En Vicenç Ramon féu una proposta enllaçant amb la pregunta i amb la re-
flexió de Domènec Turull: que, un cop acabades les noves instal·lacions de la sala 
social, el Consell Rector programés algunes activitats i presentés el pressupost co-
rresponent.

La bonança econòmica continuava a la societat cooperativa, els balanços eren posi-
tius, tot i que amb la compra dels vuit locals nous al carrer de Monistrol calia fer front 
a aquest nou endeutament. L’exercici econòmic de l’any 1992 va continuar en la línia 
de creixement dels beneficis. Cal dir que, dels guanys generats per la societat, una 
part corresponia a l’activitat pròpia de la cooperativa i l’altra a l’“extracooperativa”, 
o bé economat d’empreses. La partida extracooperativa, la de l’economat, un cop es 
feia la distribució anava a parar íntegrament al fons de reserva obligatòria, junta-
ment amb el 35 % dels beneficis de la partida de la cooperativa.

La plantilla, amb les noves dependències i amb l’augment de l’activitat de vendes, 
havia augmentat força i, en aquell moment, hi havia trenta-un treballadors i treba-
lladores que cobraven la nòmina de La Progressiva. Set estaven empleats a la nova 
botiga de l’Eixample. 

El nombre de socis també creixia; durant l’any 1992 s’havien donat d’alta vint-i-cinc 
nous cooperants i només s’havien produït dues baixes. Es va acabar l’exercici amb un 
total de vuit-cents noranta-nou afiliats a la cooperativa.43 Atès que feia quinze anys 
que la quantitat mínima per entrar a formar part de l’entitat no havia augmentat, es 
va acordar passar la quota de ple dret per als futurs socis de cinquanta mil pessetes 
a setanta-cinc mil pessetes. 

43Segons consta a l’acta de La Progressiva de 8 de maig de 1993.
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A l’assemblea de socis del 8 de maig de 1993, el soci Josep Samon, amb el suport de 
Domènec Turull, proposava, davant la resta d’assistents a la trobada, que es fes un 
petit reconeixement a la treballadora de la casa Carme Viñas i als seus companys 
Jaume Urtusol i Fèlix Serra pels molts anys de dedicació i per la tasca feta dins la 
societat. 

També es va fer una relació d’entitats socials i culturals del poble a les quals s’havia 
fet una aportació econòmica amb caràcter de subvenció durant l’any anterior. 

Entre els punts destacats que es varen aprovar en aquesta sessió, hi va haver l’augment 
del 4 % al 5 % del valor dels cupons que la societat lliurava al soci quan adquiria pro-
ductes de la cooperativa. 

El conflicte dels Balcans, que va esclatar durant la dècada dels noranta, concreta-
ment la Guerra de Bòsnia, entre el 6 d’abril de 1992 i el 14 de desembre de 1995, va 
comportar l’exili de molts ciutadans d’aquelles terres (aquests eren els més afortu-
nats; la resta va patir encara més les conseqüències del conflicte. Una família bos-
niana, la mare, una metgessa, amb els seus dos fills varen trobar acolliment a Parets. 

Els socis homenatjats durant la festa de 1993
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La diputada al Parlament de Catalunya Rosa Martí va fer els possibles per acollir 
aquesta pobra gent. Fins i tot els va deixar casa seva per viure-hi. Molts convilatans 
varen ser solidaris amb aquesta causa. La Progressiva, en el marc de l’obra social, va 
col·laborar en el manteniment d’aquesta família refugiada al nostre poble.  

Per primera vegada i a proposta de la Junta Rectora, a l’assemblea del 30 d’abril 
de 1994, es va proposar que els socis poguessin fer efectives les seves compres a 
través d’una targeta de dèbit: el cost seria del 0,6 % de l’import de les compres, 
d’acord amb l’oferta del Sindibanc de Parets. En aquesta mateixa sessió, el president 
també va aprofitar per explicar l’avantprojecte de remodelació de la botiga i de les 
instal·lacions en el carrer del Raval 2-4. En va fer la presentació el mateix arquitecte 
que havia desenvolupat el projecte, el senyor Oliveras. El tècnic en cap que portava 
l’estudi de la reforma va anar explicant a través d’un vídeo les solucions proposades 
als diferents problemes que tenien plantejades les esmentades instal·lacions pel que 
feia a l’estructura i a la infraestructura. 

L’últim punt de l’ordre del dia d’aquesta reunió fou la votació per ocupar el lloc va-
cant del tercer vocal. S’hi presentava un sol candidat, que era el soci Pascual de Ma-
nuel Aragón. Després de la votació, la Junta Rectora quedava formada de la manera 
següent:

President    Joan Novell i Reverter

Vicepresident    Josep Moreno Gorina

Secretari     Jaume Espona i Casals

Tresorer     Miquel Gambau i Mur

Vocal primer    Ramon Urtusol i Guasch

Vocal segon    Josep Idáñez Pérez

Vocal tercer     Pascual de Manuel i Aragón

Interventors de comptes  Sebastià Gallart i Bandrés

    Salvador Gispert i Grau 

    Fèlix Serra i Palou

El 27 de maig de 1995, es féu una Assemblea General de Socis, com cada any, i es 
va fer balanç de la situació econòmica. Les vendes anaven pujant i els resultats eren 
molt bons. Com a cada exercici econòmic anual, es va fer constar el benefici generat 
per la cooperativa i l’extracooperativa; en aquesta darrera partida, hom hi carregava 
els guanys o pèrdues generats per la secció d’economat. Atès que el resultat era força 
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positiu, la partida de fons d’obra social també era considerable. En aquesta assem-
blea es proposà que el fons d’obra social d’aquell exercici i l’acumulat dels anys an-
teriors es destinessin al pagament de les obres que corresponien a les instal·lacions 
socials de l’entitat.

Exposaren també els imports destinats a l’obra social en el darrer any. La suma total 
pujava a un milió tres-centes vuitanta-set mil trenta-vuit pessetes. Aquesta xifra es 
desglossava en quatre apartats que eren l’ajuda a Càritas Parroquial, la festa de l’estiu, 
la festa d’homenatge i els ajuts a entitats locals.

Es va aprovar el pressupost d’inversions en obres pel valor de cinquanta milions de 
pessetes. 

En Joan Novell i Reverter, al capdavant del Consell Rector, i vuitanta-cinc socis més 
es varen reunir en assemblea general el dia 25 de maig de 1996 en el local social de 
La Progressiva. Després d’una breu explicació del funcionament econòmic, els as-
sistents varen començar a aixecar el braç per tal de demanar la paraula. En Josep Sa-
mon va proposar que es fes un aclariment sobre les diferents partides dels comptes 
de resultats, perquè per a ell i per a d’altres socis no estaven prou ben especificades. 
En Vicenç Ramon va proposar que se cerqués una manera més planera per presen-
tar els resultats de l’exercici econòmic i apuntà la possibilitat de lliurar-ne un resum 
detallat als socis assistents. 

Festa d’homenatge a la cooperació de l’any 1996
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Una de les persones que va demanar la paraula advertia que calia ser caut pel que 
feia als nombres que s’exposaven i que era important que aquesta informació no 
sortís de la casa. La mateixa persona, en el seu torn de paraula, feia una reflexió 
sobre el fet que l’horari comercial i el servei que oferien els dependents de la casa 
no ajudaven a incrementar les vendes. També va apuntar a un tracte d’excés de con-
fiança entre dependents i clients. Aquesta opinió va portar controvèrsia, ja que, si 
bé hi havia alguns cooperativistes que compartien el mateix punt de vista, n’hi havia 
d’altres que defensaven que calia conservar aquest tracte humà que es derivava de la 
confiança i la coneixença entre els dependents i els clients. El senyor Cluselles apun-
tà la possibilitat de servir les comandes a domicili. Salvador Pagès li va contestar que 
aquell servei només es feia de manera excepcional quan la comanda era molt gran. 
L’expresident Domènec Turull i en Josep Samon demanaren també alguns aclari-
ments sobre el repartiment de l’excedent.

En l’any 1995 es va dedicar a l’obra social en concepte d’ajuts a famílies i a Càritas 
Parroquial la quantitat de tres-centes quaranta-cinc mil tres-centes quaranta-vuit 
pessetes. A la Festa d’Aniversari i a la d’Homenatge, s’hi varen destinar, en aquell 
exercici, sis-centes dues mil cinc-centes seixanta-quatre pessetes. També es varen 
atorgar ajudes a diferents entitats locals. I tal com s’havia acordat en la darrera as-
semblea de socis, es va destinar, en concepte de pagament de les obres, la partida del 
Fons d’Obra Social. 

S’anunciava que es posarien en marxa noves seccions de venda: pesca salada, llegum 
cuit i peix fresc. També estava prevista l’ampliació de la merceria. La nova peixateria 
de dins del local de la botiga del carrer del Raval, l’explotarien terceres persones a 
canvi d’un lloguer. Sortiria a concurs entre tots els peixaters de Parets i s’adjudicaria 
a qui presentés la millor oferta, per un període de dos anys.

En aquesta sessió del 25 de maig de 1996, es va fer una renovació de càrrecs per vo-
tació entre els socis assistents:

Vicepresident       Josep Moreno 

Secretari               Jaume Espona i Casals 

Vocal tercer                Pascual de Manuel Aragón

Interventors de comptes Salvador Gispert i Grau

    Fèlix Serra i Palou

    Sebastià Gallart i Bandrés  
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Era l’any en què se celebraven els Jocs Olímpics a Atlanta, quatre anys després dels 
de Barcelona. Catalunya volia mostrar davant del món la seva identitat nacional en 
aquesta efemèride. La Fundació Universal de la Sardana va engegar una campanya 
de subscripció popular per finançar aquest projecte que culminaria el 14 de juliol en 
aquella ciutat nord-americana. En aquella data, es ballaria una sardana fent coinci-
dir les rotllanes amb les anelles olímpiques. La cobla Montgrins seria l’encarregada 
de tocar els acords de les sardanes Sant Jordi i Atlanta 96, aquesta darrera composta 
per Salvador Brotons especialment per a l’acte.44 En Domènec Turull va proposar 
que, com a societat, La Progressiva, que tenia per objectiu entre altres fomentar la 
cultura, s’adherís a aquesta iniciativa. La proposta fou aprovada per majoria absoluta 
dels assistents. 

Els socis que havien dipositat uns diners superiors al capital social obligatori co-
braven uns interessos d’aquesta diferència de capital. El TAE era del 7 % anual. A 
la sessió del 31 de maig de 1997 es va acordar per majoria que el tipus d’interès es 
rebaixaria al 4,5 %. També hi va haver canvis en la subcontractació de la peixateria. 
El primer arrendatari d’aquesta botiga de peix, per motius aliens a la casa, va renun-
ciar a continuar amb l’explotació del negoci. El va substituir un altre peixater extern 
a la societat.

44D’Atlanta a Santa Coloma de Gramenet Sardana: Anuaris. Cat. Any 1996.

Un moment de la imposició de medalles de 1996
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El veterà cooperativista Pagès estava a punt de complir els seixanta-quatre anys i 
tenia la intenció de jubilar-se. Com que estava molt identificat amb el projecte de 
la cooperativa de Parets, i després de tants anys de treballar-hi, amb el permís de 
l’assemblea, la junta sol·licità, després d’haver-ho consultat amb l’interessat, que, una 
vegada pensionista, pogués continuar col·laborant de manera altruista amb la direc-
ció de la casa. El Consell Rector proposà incorporar-lo com a vocal. L’assemblea hi 
va estar totalment d’acord.45

A la sessió del dia 13 de juny de 1998, s’informava que en aquell moment la societat 
tenia acords d’economat amb quaranta-vuit empreses. Durant l’any anterior, hi havia 
hagut altes i baixes de les companyies o empreses associades amb la Cooperativa. 
D’acord amb l’informe de gestió, s’anunciava una previsió de quinze milions de pes-
setes de despesa en les obres per acabar la façana i algunes factures pendents.

Les entitats financeres espanyoles, durant els anys noranta, baixaren els interessos 
als impositors; cal dir que en la dècada dels vuitanta s’havien abonat rèdits de capital 
per sobre dels dos dígits. Aquesta tendència també afectava els socis, que cobraven 
interessos quan sobrepassaven el capital social obligatori. En aquest cas, es va acor-
dar rebaixar el tipus d’interès al 4 % en lloc del 4,5 % que s’havia implantat en el 
darrer exercici fiscal. 

Unes de les accions que es varen portar a terme durant el 1997 i que es feia avinent 
en aquella sessió fou que s’havia instal·lat un sistema detector d’incendis i de pre-
ses d’aigua, a més dels corresponents extintors. El president també feia saber que 
s’havien liquidat els crèdits que s’havien demanat amb motiu de les obres a les en-
titats financeres BEX i ”la Caixa”, només quedava pendent una quota que es faria 
efectiva el gener de l’any següent.  

En aquesta assemblea de socis figurava en l’ordre del dia la renovació de part de 
la Junta Rectora. Es presentaven al càrrec de president dos candidats, en Joaquim 
Cluselles i Adel i el Miquel Gambau i Mur. Salvador Pagès i Xicota, Ramon Urtusol 
i Guasch i Josep Idáñez Pérez es presentaven com a tresorer, vocal primer i vocal 
tercer, respectivament. 

La presentació del primer candidat a la presidència va causar un debat intern, per-
què Salvador Gispert creia que, en la seva condició d’empresari d’un bar, per motius 
ètics, no s’havia de presentar a aquest càrrec. En Miquel Oriach recordava que, a més 
a més, era secretari d’un col·lectiu de botiguers del nucli antic de Parets. Cluselles 

45Segons consta a l’acta de la cooperativa La Progressiva de 31 de maig de 1997.
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va proposar que es convoqués una assemblea extraordinària per elegir president i 
alhora que s’obrís un període electoral. La majoria dels assistents no varen veure que 
fos procedent perquè el protocol seguit per a la renovació de càrrecs s’havia establert 
d’acord amb els estatuts de l’entitat. Va prendre la paraula en Cluselles, que adduí 
indefensió, ja que no podia posar-se en comunicació amb els socis per explicar-los el 
seu programa, alhora que retirava la candidatura a president, però va demanar que 
constés en acta el text en què havia sol·licitat la seva presentació. 

Quedava com a únic candidat per dirigir la societat en Miquel Gambau; per tant, no 
calia l’elecció secreta. Com que no hi havia cap assistent en contra de l’única candi-
datura presentada, varen quedar escollits com a president Miquel Gambau i Mur; 
com a tresorer, Salvador Pagès i Xicota; com a vocal primer, Ramon Urtusol Guasch, 
i com a vocal segon, Josep Idáñez Pérez.

Es varen donar amplis poders al president i al tresorer per desenvolupar les activitats 
pròpies a fi de poder elevar a públics els acords que ho requerissin. Es va aprovar la 
modificació de l’article 53 dels estatuts per tal d’ampliar a vuit membres el Consell 
Rector. Per cobrir el nou lloc de vocal es va presentar en Joan Novell i Reverter, el 
qual fou escollit per unanimitat, però amb el benentès que el càrrec s’hauria de re-
novar a l’assemblea de l’any 2000, juntament amb el de secretari, el de vicepresident 
i el de tercer vocal.

Accés principal a l’establiment del carrer Monistrol
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A la sessió del 3 de juliol de 1999, es va presentar l’exercici de resultats econòmics de 
l’any anterior, el qual cloïa amb un benefici inferior al dels darrers. Si el comparem 
amb els de l’any 1992, veurem que s’hi produeix una forta davallada: hom parlaria 
d’un 45 % aproximadament. Aquestes dades varen donar peu a un debat intern entre 
els socis. En Joan Llonch preguntava per la partida de socis deutors. El soci Broto 
demanava explicacions pel descens de les vendes que s’havia observat darrerament. 
La resposta que demanava el darrer soci al·ludit va ser exposada pel veterà coope-
rativista Salvador Gispert, el qual va fer remarca de la fidelitat dels socis més grans, 
però, per contra, també va manifestar que hi havia un canvi d’hàbits en la població 
jove pel que feia a la compra del menjar diari. En Pagès va dir que els taulells de 
venda directa funcionaven molt bé i que ajudaven a mantenir la rendibilitat del ne-
goci, amb l’actual sistema de compra i venda als clients. Broto va tornar a demanar 
la paraula i un cop li fou concedida va apuntar la possibilitat de fer una campanya 
amb vista a informar de les característiques dels productes que servien, sobretot dels 
d’elaboració pròpia. 

Continuant amb els punts de l’ordre del dia, es va informar de la modificació dels 
articles 10 i 53 dels estatuts de l’entitat per adaptar-los a la legalitat vigent. També es 
va anunciar una previsió de la despesa econòmica per tal d’adequar la botiga i les 
instal·lacions a les normes contra incendis, posar aire condicionat a la sala d’actes 
petita i fer reparacions menors diverses.
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El nou mil·lenni

La reunió general amb tots els socis del 2000 es va fer el dia 15 de juliol. Es va in-
formar de la situació financera de l’entitat, la qual continuava amb resultats positius. 
En aquella data, hi havia una plantilla de trenta-una persones. El nombre de socis 
en cloure l’any anterior era de nou-cents seixanta-nou. Es va fer saber la quantitat 
abonada fins al 1999 en concepte d’obres des de l’inici. S’havia establert un fons so-
cial per soci de cent mil pessetes. Fins en aquella data era de setanta-cinc pessetes, la 
diferència s’aprovisionaria del Fons de Reserva Voluntària. 

En aquella mateixa reunió es va parlar de la reactivació de les obres d’acabament de 
la sala gran; s’havien iniciat els contactes amb un altre arquitecte i amb l’Ajuntament 
per tal de trobar solucions que complaguessin a tothom. Es va decidir per unanimi-
tat l’acabament de les obres de la sala petita. 

En els temes de personal i de gestió es va comunicar que s’havia contractat un nou  
gerent. Es va informar que s’havien instal·lat les noves prestatgeries en el passadís 
de la peixateria per tal de posar-hi els licors i els vins de marca. En el torn de precs 
i preguntes, en Joan Garriga va preguntar per quin motiu els productes envasats en 
el del taulell, com ara la carn i els embotits, no tenien cupons de descompte com la 
resta de productes. Joan Guasch, en representació de l’entitat, va respondre que fins 
en aquella data havien estat considerats productes d’economat, en el sistema infor-
màtic, però que, atès que hi havia un nou programa de gestió, tenien previst canviar-
ho. Una segona interpel·lació de Garriga va ser per proposar ampliar la gamma de 
productes i el president li va fer avinent que en aquesta línia estaven treballant, i una 
prova d’això eren les noves prestatgeries amb gènere de marca acreditada.

El darrer punt de l’ordre del dia va ser la renovació parcial de càrrecs:

Vicepresident Josep Moreno i Gorina

Secretari Jaume Espona i Casals

Vocal tercer Pascual de Manuel Aragón

Vocal quart Joan Novell i Reverter

Interventors de comptes Sebastià Gallart i Bandrés

 Salvador Gispert i Grau

 Fèlix Serra i Palou 
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Va cloure la reunió amb una petita exposició dels projectes que el nou gerent, Josep 
Maria Fabregat, pensava presentar al Consell Rector per tal d’ampliar tant els espais 
de venda a la botiga com les mateixes vendes i els beneficis tant com fos possible.

El 16 de juny de 2001, es feia la reunió anual de socis. Els resultats eren força minsos 
respecte dels exercicis de la dècada anterior. Es feia constar que, durant l’any ante-
rior, no hi havia hagut despeses d’obres. El tresorer, Salvador Pagès, i l’interventor de 
comptes, Salvador Gispert, ambdós varen presentar les dimissions  respectives dels 
seus càrrecs a la direcció per motius personals. El president proposà la reestructura-
ció del Consell fins que hi entressin nous socis.

Es va establir un torn de preguntes. El primer a encetar el debat va ser en Jaume 
Grau, que requeria a la direcció conèixer el grau d’endeutament de la casa. Primer 
el president i després el secretari varen aclarir la qüestió. Broto proposà que tothom 
pagués al comptat, atès que les compres fetes efectives amb targeta de crèdit com-
portaven un cost addicional, per les comissions que cobraven les entitats de crèdit a 
la societat. El gerent, Fabregat, explicà els tants per cent de comissió que representa-
va pagar amb aquest sistema de crèdit bancari. En Gispert reflexionà sobre les noves 
tendències dels consumidors. En Josep Turull s’interessà per saber què es feia amb la 
carn envasada que no s’arribava a vendre. En Joan Guasch i en Salvador Pagès, com 
a bons coneixedors de la gestió de la botiga, respongueren que allò no passava, ja 
que generalment en faltava. 

El 29 de juny de 2002 va ser la data de la sessió següent. Continuava havent-hi uns 
resultats econòmics semblants als de l’any anterior, que, tot i que eren positius, pro-
duïen pocs guanys. A l’exercici anterior no hi havia hagut despeses en obres. Es va 
informar que no tancarien per vacances, així com de l’adquisició d’una nova furgo-
neta, de nova maquinària per envasar al buit i noves empaquetadores de safates de 
l’obrador. Per primera vegada es creava el servei a domicili, però calia fer una co-
manda per un import mínim de deu mil pessetes. Es va proposar com a projecte per 
a aquell any l’ampliació i la remodelació del local comercial del carrer de Monistrol, 
a l’Eixample.  Es canviava la distribució del lloc de venda del pa a la botiga del Raval 
per tal de tenir-hi accés directe des del carrer. També es va informar de l’ampliació 
de l’horari comercial d’ambdós establiments. 

A partir d’aquella data, als socis se’ls aplicaria un 5 % de descompte en tots els pro-
ductes a la venda de la casa, sempre que no gaudissin d’altres avantatges com ara els 
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de l’economat, que eren superiors (un 6,5 %). Aquesta rebaixa es faria per mitjà de 
vals bescanviables per qualsevol article que es comprés.

Es va votar el nou Consell Rector:

President    Miquel Gambau i Mur

Tresorer     Joan Novell i Reverter 

Secretari    Jaume Espona i Casals

Vocal primer    Ramon Urtusol i Guasch

Vocal segon    Isidre Jordà Cucurella

Vocal tercer     Pascual de Manuel Aragón

Acabada la votació de l’òrgan de direcció, continuaren amb els altres punts pendents. 
Es va exposar la proposta de conveni de l’ús de la sala social de l’Ajuntament de Pa-
rets. L’assemblea va acordar autoritzar-ne la signatura d’aquest conveni, però a pro-
posta dels socis Guillermí Gomis, Joan Garriga, Isidre Jordà Serra i d’altres, s’hauria 
de reflectir de manera clara i fefaent que la prioritat d’ús de la sala la tindria sempre 
la cooperativa i caldria deixar clar el període de duració d’aquest conveni. 

Els integrants de diverses juntes directives de la Cooperativa es van reunir el 2002



156

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

Segons en Miquel Gambau, el fet que se signés aquest acord d’ús de la sala de 
l’Ajuntament durant cinquanta anys –és a dir, fins al 2053– era perquè en aquell 
moment s’havien estudiat altres hipòtesis, però no havien arribat a concretar-se per 
falta de solidesa. La societat no tenia capital ni provisions per poder construir i 
adaptar la sala, ja que els seus beneficis de la societat havien baixat molt en compa-
ració amb les dues dècades anteriors. Disposant ja d’espai suficient a la planta del 
darrere del cafè –és a dir, a la sala petita– per poder fer les reunions de socis i altres 
activitats, varen decidir signar aquest conveni amb el Consistori. Un acord al qual, 
com hem vist a la premsa, hi ha hagut algunes veus d’entre els socis que no varen 
donar el vistiplau. Cal dir que els costos de les obres d’aquest espai social varen anar 
a càrrec de l’erari municipal.

En aquells temps a Parets hi havia una banda de brètols que es dedicaven a tren-
car els vidres de la casa, i sovint les vidrieres del cafè-bar també quedaven malme-
ses. Davant d’aquests fets, en Josep Moreno va demanar explicacions a la direcció. 
El president va comentar que ja havia parlat amb les autoritats municipals per tal 
d’incrementar la vigilància externa, ja fos a través de videocàmeres o bé augmentant 
més la presència policial. Diferents assistents van manifestar la seva incredulitat que 
enmig del poble es produïssin aquests fets reiteradament. Gambau, com a màxima 
autoritat de la societat, va deixar clar que en la propera renovació del contracte del 
lloguer del bar, que estava a punt de produir-se, hi hauria una clàusula en què el 
manteniment dels vidres d’aquest establiment aniria a càrrec del llogater.

L’euro, la moneda única europea a partir del primer de gener de 2002, ja era una 
realitat i era la xavalla de transacció de les nostres compres; la pesseta havia quedat 
en desús. Aquest canvi d’unitat monetària quedava reflectit en l’exercici econòmic 
de l’any 2002, el qual es va exposar davant dels socis en l’assemblea del dia 28 de juny 
de 2003.

A Parets, el 15 de juny d’aquell mateix any, hi havia programada una fira d’entitats. 
La Progressiva va acordar en aquella sessió, per majoria dels socis, participar en 
aquell acte. 

S’implantava, a les botigues de la societat, el sistema d’autoservei per a la venda de 
fruita, congelats, pastes, olives, etc. Els clients haurien de pesar ells mateixos aquests 
productes amb unes noves balances, que es van instal·lar al costat dels punts de 
venda. 
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En el torn de preguntes, en Josep Idáñez va demanar els motius pels quals el gerent 
havia estat acomiadat. Miquel Gambau va al·legar que havia estat per manca d’entesa 
entre ell i la resta de personal de la casa, la qual cosa dificultava de manera manifesta 
el bon funcionament del dia a dia de la societat. Una altra de les qüestions que es 
varen presentar a la direcció va ser si es considerava positiva l’evolució econòmica 
de l’entitat. La màxima autoritat de la societat va respondre que, si bé aquell any no 
havia estat gaire positiva, es podia considerar com un fet conjuntural i s’esperava que 
la situació milloraria.

Preguntant a algunes persones de la casa sobre  els motius que varen provocar la 
destitució del gerent, sembla que hi havia l’opinió generalitzada que les causes foren 
que Fabregat tenia la intenció de portar la cooperativa com una gran àrea comer-
cial, bo i descuidant la idiosincràsia que tenia aquesta societat paretana i va xocar 
frontalment amb els treballadors. El seu model de gestió no va ser ben entès ni ben 
assimilat per la majoria del personal sota les seves ordres. Segons manifesten els 
resultats econòmics, tampoc varen ser del tot brillants.

Festa d’homenatge a la cooperació, el desembre de 2002
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Pel que fa a la manera de portar el negoci, si hom parla amb alguns antics socis, 
com en Joan Garriga i Puig, se’n dedueix que s’hauria hagut de gestionar més racio-
nalment i amb una visió estratègica i comercial a fi de ser més competitiu, ja que hi 
havia una forta competència comercial amb les grans superfícies. Si bé es comprenia 
l’opció cooperativista que era fomentar i crear nous llocs de treball, aquesta mesura 
restava competitivitat a la societat. Aquí veiem dues maneres diferents d’enfocar la 
gestió de l’entitat. Cooperativisme atenent la funció més humana de donar bon ser-
vei i mantenir aquell tracte tan humà que ha estat un tret característic d’aquesta casa 
o tenir en compte els canvis de costum i fer-la més competitiva davant els ferotges 
mercats. 

Tot parlant amb en Joan Guasch, l’actual gerent des de l’any 2003, es veu que defensa 
la tesi que la societat que ell gestiona té com a objectiu primordial la qualitat. Pensa 
que hom no pot comparar el producte que ofereixen les botigues de la cooperativa 
amb el que es pot trobar en altres àrees comercials. Molt del gènere que es despatxa 
està elaborat en el seus obradors, com ara els embotits i altres. Tenen molta cura en 
la compra de la carn, la fruita, les verdures. Tot és de qualitat extra. Si es comparen 
els preus de venda d’una determinada marca comercial amb els dels altres establi-
ments, és constatable que els compradors amb carnet d’economat o bé els socis el 
poden adquirir sempre més barat que en les grans àrees o en altres comerços. La 
cooperativa no comercialitza productes de marca blanca, com solen fer les grans 
àrees comercials; per tant, la comparació ha estat elaborada amb el mateix producte 
i marca.

En Joan Guasch també em fa avinent que el porc que es posa a la venda és de Terol, 
i és un híbrid de les races Landrace45, en un 25%, Large White46, amb el mateix per-
centatge, i Duroc47,  amb un 50%. És una carn que rendeix molt menys que altres, 
des del punt de vista comercial, però és d’una qualitat superior, i es pot notar en 
la textura, les betes en el llom i sobretot en el seu sabor una vegada cuinat. El xai 
es compra a les terres de l’altiplà castellà, concretament a la comarca de la Manxa. 
És un animal que, en la majoria dels casos, quan va a l’escorxador, s’ha alimentat 
d’herba de la pastura; no ha estat tancat en corrals; ans al contrari, aquests mamífers 
remugants han sortit a la pastura cada dia, la qual cosa dóna una qualitat superior a 

45Landrace: raça de porc originari de Dinamarca i Suècia. Animal de pell clara i poc pèl, cos allargat i orelles caigudes.
46Large white: raça de porc originari del Regne Unit. Es un  animal de pell clara i poc pèl i cos allargat amb orelles aixecades.   
47Duroc: raça de porc originari d’Amèrica del Nord. Té un una pell uniforment roja enfosquida. Té un aspecte rústec, un cos 
allargat i les orelles caigudes sobre els ulls.  
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la carn. Si parlem de la vedella, aquesta és comparable amb la que es despatxa encara 
en alguna carnisseria tradicional del poble on ofereixen gènere de molta qualitat.

El 12 de juny de 2004 es va fer l’assemblea anual de socis. Es va exposar l’estat de 
comptes, els quals eren molt inferiors als d’altres exercicis. La societat comptava 
amb trenta treballadors fixos. D’aquests, vint-i-cinc estaven en contracte a jornada 
completa, cinc a temps parcial i dos amb contractes temporals. El nombre de socis 
era de mil quinze.  

S’hi exposava que continuaven fent aportacions, dins l’àmbit d’obra social, a Càritas 
Parroquial, a l’ajut familiar i també a diverses entitats. Se sufragaven a més les des-
peses originades per la celebració de la Festa de la Cooperativa. 

Una de les novetats en l’àmbit comercial era que s’havia iniciat la venda de menjar 
preparat pel sistema de reposició sense cost, mitjançant un acord entre la casa de 
precuinats Can Mas de Castellterçol i la rostisseria Ramon de Sant Feliu de Codines.

En un altre ordre de coses, es va posar de manifest la necessitat d’ampliar la botiga de 
l’Eixample per tal d’incorporar-hi la venda de peix, fruita, pa, olives a granel, fruita 
seca, etc. Calia cercar un llogater per al local comercial sobre la botiga del carrer de 
Monistrol que quedava buit i era propietat de la societat, amb l’objectiu de treure’n 
un profit econòmic. 

La Cooperativa ha apostat pels productes de qualitat, elaborats en els seus obradors
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El quart punt de l’ordre del dia era la renovació parcial de càrrecs. Calia votar el 
secretari, el primer i el tercer vocals. En Jaume Espona es tornava a presentar a la 
reelecció al càrrec de secretari; en Pascual de Manuel Aragón ho feia també com 
a tercer vocal i en Raül Urtusol era el candidat únic a primer vocal. Aquest darrer 
era l’únic que no repetia. Els interventors de comptes també s’havien de renovar en 
la mateixa data. La terna estava formada per Salvador Gispert i Grau, Joan Turull i 
Garriga i Ramon Urtusol i Guasch. Tots els candidats foren confirmats en els càrrecs 
per la majoria de l’assemblea. 

En el torn de paraules, Josep Moreno, veterà cooperativista i exdirectiu de la socie-
tat, es queixava que la fruita es malmetia i donava poc rendiment. Ho justifica pel 
fet que els clients la remenaven molt i quedava força deteriorada. El gerent, en Joan 
Guasch, li contestà que, si bé era veritat que es feia més malbé, per un altre costat, 
se n’havia incrementat bastant la venda i amb menys cost per la societat. En Salva-
dor Gispert exposà que els baixos resultats econòmics es devien majoritàriament a 
un fet comptable, ja que si s’haguessin comptabilitzat les amortitzacions al mínim 
no hi hauria hagut pèrdues. El president aprofità per informar de l’estat actual de 
la situació respecte del conveni signat amb l’Ajuntament referent a l’habilitació i ús 
de la sala gran. En Guillem Gomis va preguntar si la comissió que preveia el con-
veni també seria competent en la coordinació de les obres que havia de realitzar-hi 
l’Ajuntament. La resposta de Miquel Gambau fou que encara no hi havia cap pro-
jecte i que, per tant, no es podia coordinar res; un cop el govern local presentés un 
estudi oficial, aquest s’hauria d’aprovar a l’assemblea. 

El dia 4 de juny de 2005 tenia lloc l’assemblea anual de socis. A la reunió varen assis-
tir trenta-vuit associats, a més de la Junta Rectora i dels interventors de comptes. El 
nombre d’afiliats a l’entitat havia augmentat: respecte de l’any anterior hi havia hagut 
noranta altes i vint baixes. En total, la societat comptava amb mil cent vuitanta-
quatre socis. 

Es va informar que la botiga del carrer de Monistrol s’havia ampliat per tal de vendre 
fruita, pa, olives i fruita seca sense envasar, a l’igual de l’establiment del carrer del Ra-
val. S’havia començat a vendre peix a la botiga de l’Eixample, però no va reeixir. Es 
va signar un contracte d’arrendament del local propietat de La Progressiva del carrer 
de Monistrol. Una altra de les mesures preses durant aquest exercici fou l’ampliació 
dels horaris comercials dels dos establiments de la societat. Aquesta decisió no havia 
comportat un augment de l’horari del personal; ans al contrari, s’havien reduït les 
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hores extres. Es va informar també que estava previst celebrar l’aniversari el 9 de 
juliol. Amb motiu de la revetlla de Sant Joan les botigues tancarien aquest dia a les 
sis de la tarda.

En el torn de preguntes es va demanar a quin tipus de negoci es dedicaria el local que 
havien arrendat, la resposta fou que seria un cafè-bar. El nom d’aquest establiment 
públic era el Cafetito. Es va establir un debat entre el soci Joan Garriga que propo-
sava que calia cercar nous locals per expandir el negoci i el soci Broto que advocava 
per potenciar els que ja tenien. 

Es varen posar a votació els nous estatuts de l’entitat, els quals havien estat adaptats 
a la legislació vigent (Llei 18/2002 de juliol, de cooperatives). Foren aprovats sense 
cap retoc en l’articulat.

A finals de l’any 2005, concretament el dia 30 de desembre, es convocà una reunió 
extraordinària de socis. L’únic punt del dia era la proposta d’adquisició d’uns locals 
en construcció a la zona coneguda com les Amèriques de Parets, amb la finalitat 
d’obrir un nou punt de venda en aquella zona. Les previsions eren que el creixement 
demogràfic del poble es faria per aquell indret, com després s’ha confirmat amb la 
gran quantitat d’habitatges que s’han fet en el barri. En aquesta trobada es presen-

A finals de 2005, la societat va acordar l’adquisició d’uns locals a l’av. Pedra del Diable
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taren les superfícies previstes, tant de compra com de dedicació a la nova botiga, 
així com el cost econòmic que caldria assumir. El preu es considerava avantatjós, 
considerant els elevats preus del metre quadrat que es pagaven en aquella zona. El 
Consell Rector va explicar les garanties que tenia l’operació i la valoració positiva 
que ells en feien. 

El soci Josep Turull comentà en públic davant de tots els membres de la reunió que 
calia tenir en compte el rendiment de les botigues actuals per tal d’assegurar que es 
podria fer front als pagaments inherents a la compra i als que es derivarien de la po-
sada en marxa del negoci. En Joan Garriga preguntà en què consistia una operació 
de lísing. Raül Urtusol en va fer una explicació per tal d’aclarir el dubte. S’explicà que 
el finançament es faria de la manera següent: els primers vint-i-quatre mesos serien 
un període de carència i només es pagarien els interessos; la quota mensual que calia 
fer efectiva durant els dos primers anys seria la meitat de la que es pagaria en tot el 
període d’amortització. En Xavier Call va intervenir per preguntar si amb el lísing hi 
entraven les despeses de condicionament del local. La representació de la Junta Rec-
tora li va aclarir que no estava inclosa aquesta darrera partida pressupostària. El soci 
Broto estava interessat a conèixer si l’espai adquirit estava d’acord amb les normati-
ves municipals sobre superfície màxima autoritzada. El president, Miquel Gambau, 
li va respondre que es respectava l’ordenança municipal que autoritza un màxim de 
cinc-cents metres quadrats de superfície comercial. La resta de locals es destinarien 
a lloguer o bé es posarien a la venda, segons aconsellessin les circumstàncies.

Finalment, i per acabar la darrera sessió de l’any, es va posar a votació tant l’adquisició 
dels locals com el sistema de fiançament en una operació de lísing concertada amb 
una entitat bancària. La proposta fou aprovada per la majoria dels assistents amb 
dret a vot.

Segons Miguel Gambau, la proposta del venedor dels locals comercials era que 
s’havien de quedar tota la superfície dels baixos de l’actual edifici on hi ha la coope-
rativa de la Pedra del Diable. La suma que representava era inassolible per la societat, 
tot i que era una oferta econòmica molt atractiva respecte del mercat –es tractava 
d’una època en què els preus dels immobles anaven creixent cada any molt per sobre 
dels increments dels preus al consum (IPC). Varen adquirir quatre locals comer-
cials, a part de l’actual, que ocupa La Progressiva, i un bon nombre d’aparcaments 
del soterrani, un total de trenta-set. Els locals comercials, com que hi havia molta 
més superfície de la que permetien les actuals ordenances municipals sobre àrees 
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comercials, es va intentar llogar-los, però a causa de la insistència dels llogaters per 
comprar i les bones ofertes que oferien es va optar per vendre i així es va poder eixu-
gar una mica l’emprèstit que havien adquirit per finançar la mencionada compra. 

A l’assemblea ordinària del 16 de juny de 2006 es presentava l’exercici econòmic 
de l’any anterior. El nombre de socis continuava en augment, s’havien donat d’alta 
seixanta-quatre persones i hi havia hagut quatre baixes: el dia 31 de desembre de 
2005 hi havia mil dos-cents quaranta-quatre socis. L’objectiu de la compra dels nous 
locals a la zona coneguda popularment com les Amèriques era obrir un nou punt de 
venda en un espai urbà creixent. 

A la botiga del carrer de Monistrol es varen fer millores que afectaven les caixes i 
altres elements. Es va acordar mantenir l’horari habitual de les botigues en el perío-
de de vacances. Tothom va estar d’acord a incrementar el valor dels títols de soci, 
segons l’increment dels preus al consum (IPC) de l’any. 

El punt de l’ordre del dia següent fou la renovació parcial de càrrecs. El president, 
Miquel Gambau, i el tresorer, Joan Novell Reverter, es presentaven a la reelecció en 
els mateixos càrrecs. Per a la vacant de vocal segon, el candidat era l’Isidre Jordà 
Cucurella. Tots tres foren escollits per unanimitat. 

Un dels corredors de l’establiment del carrer Monistrol
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El nou consell va quedar format per: 

President Miquel Gambau i Mur

Secretari Jaume Espona i Casals

Tresorer Joan Novell Reverter

Vocal primer Raül Urtusol i Bou

Vocal segon Isidre Jordà Cucurella

Vocal tercer Pascual de Manuel Aragón

Interventors de comptes Salvador Gispert i Grau 

 Joan Turull i Garriga  

 Ramon Urtusol i Guasch

Es va acordar mantenir el mateix interès per a l’estalvi cooperatiu, és a dir el 2,20 %.

En el segon torn de preguntes, ja que el primer havia estat espontani i no seguia 
l’ordre del dia, en Salvador Gispert va demanar informació sobre quan començaria 
a funcionar la nova botiga. La previsió inicial era que a l’octubre del 2006 amb una 
carència de tres mesos. En Guillem Gomis tenia interès per conèixer amb quina 
entitat financera s’havia contractat el lísing. Li varen respondre que era el Banc de 
Sabadell. Amb aquesta intervenció es va cloure la reunió anual.

En el darrer dia del mes de juny de 2007, es va convocar una assemblea general. 
Seguint l’ordre del dia es va presentar l’exercici econòmic de l’any anterior. El secre-
tari, en Jaume Espona, també va exposar algunes dades de l’inventari-balanç, com 
ara el 5 % de descompte directe a les vendes dels socis, que havia suposat deixar 
d’ingressar, l’exercici anterior, per raó de cent un mil vuit-cents quatre euros. 

Durant l’any 2006, del qual s’estava exposant el balanç, hi havia hagut una baixada 
força important de les vendes de la botiga de l’Eixample, però a partir del gener de 
l’any en curs es varen començar a recuperar amb un augment del 6,35 % respecte 
de l’anterior. El fet de mantenir els establiments oberts durant el mes d’agost va re-
presentar un sobrecost. També es va posar de manifest la repercussió econòmica 
del lísing mensual signat per a l’adquisició dels locals de les Amèriques. Hi hauria 
dos trams de pagament: un era més reduït, fins al 2008 i, a partir d’aquella data, 
s’incrementaria bastant. La compra en aquest indret de l’avinguda de la Pedra del 
Diable va ser de quatre locals i trenta-set places d’aparcament. La Junta Directiva 
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més endavant va informar que tenia intenció de vendre dos locals i els beneficis que 
generarien serien per pagar les despeses de l’obertura del nou establiment comercial

Entre les previsions de l’any 2007 hi havia com a prioritat arranjar la botiga del ca-
rrer de Monistrol. Un segon punt era l’adquisició d’una furgoneta frigorífica. I també 
era un tema pendent el canvi de llogater del cafè-bar. A partir del 3 de juliol, la socie-
tat gestionaria directament les peixateries. També hi havia la intenció d’inaugurar la 
nova superfície comercial en el mes de setembre (realment es va fer efectiva aquesta 
pretensió en el mes de desembre del mateix any). Tot i que la festa d’inauguració es 
va realitzar el 26 d’abril de 2008, segons consta a l’acta del 19 de juny de 2009. 

A l’assemblea del 2008 hi va haver eleccions per renovar la meitat de la Junta Recto-
ra i el Consell de Vigilància. Es va presentar a la reelecció del càrrec de secretari en 
Jaume Espona i com a vocals primer i tercer, en Raül Urtusol i en Pascual de Manuel, 
respectivament. La composició de nou Consell va quedar de la manera següent:

President    Miquel Gambau i Mur

Tresorer     Joan Novell i Reverter 

Secretari    Jaume Espona i Casals

Vocal primer    Raúl Urtusol i Bosch

Vocal segon    Isidre Jordà Cucurella

Vocal tercer     Pascual de Manuel Aragón

Imatge dels socis homenatjats el 2006
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Per als càrrecs d’interventor de comptes també hi va haver eleccions. Es presentaven 
a la reelecció en Salvador Gispert i en Joan Turrull i un nou candidat per substituir 
la vacant que deixava en Ramon Urtusol i Guasch. Aquest nou aspirant, que després 
fou escollit per majoria, va ser en Xavier Call i Ninou. Per tant la nova composició 
de l’òrgan d’intervenció de comptes fou el següent per al període 2008-2012:

Salvador Gispert i Grau

Joan Turull i Garriga

Xavier Call i Ninou

A l’assemblea del mes de juny de l’any 2009, un dels membres va preguntar sobre el 
rendiment de les botigues. El president va contestar que, si bé era fàcil establir les 
vendes de cada establiment, el tema de detallar les despeses era més complicat, ja 
que hi havia serveis compartits que eren a la botiga del Raval i s’hauria de distribuir 
el cost equitativament entre les tres botigues. 

A una altra pregunta sobre amortitzacions, es va respondre que, pel que feia a la 
hipoteca per l’adquisició dels locals de la Pedra del Diable, encara restaven quinze 
anys per amortitzar-la. 

També es va deixar clar que els hàbits de compra de productes carnis a les botigues 
de l’Eixample de la societat eren diferents dels del nucli antic. A la del carrer de Mo-
nistrol i a la de la Pedra del Diable es comprava molt a través de safates ja envasades; 
ans al contrari del que passava a la del Raval, on la clientela volia que se li servís la 
carn en el taulell. 

En aquell moment, el nombre de persones en plantilla era de cinquanta-sis, dues a 
jornada parcial i la resta completa. Els socis havien augmentat a finals del 2008 fins 
a arribar a la xifra de mil sis-cents cinquanta-tres. 

A partir del 4 d’octubre de l’any 2010 es varen unificar els horaris al públic dels tres 
locals comercials de venda al públic; és a dir, de 9 h a 21 h, de dilluns a dissabte. 

A l’assemblea general de socis de 25 de juny de 2010 entre molts altres punts tractats, 
es va fer la votació per a la renovació de càrrecs de president, tresorer i vocal segon, 
segons estava establert a la convocatòria. Es varen presentar únicament els mateixos 
que ja estaven ocupant aquests llocs de responsabilitat.  
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La nova Junta va quedar formada per:

President    Miquel Gambau i Mur

Tresorer     Joan Novell i Reverter 

Secretari    Jaume Espona i Casals

Vocal primer    Raúl Urtusol i Bosch

Vocal segon    Isidre Jordà Cucurella

Vocal tercer     Pascual de Manuel Aragón

Si bé en els anys vuitanta varen començar a associar-se les cooperatives de Caldes i 
de Granollers amb la de Parets (en els noranta ja en formaven part deu cooperati-
ves) per fer les compres conjuntes i obtenir millors preus perquè s’aprovisionaven 
de partides més grans, això en el 2010 ja no funcionava. Segons en Miquel Gambau, 
el problema estava en què a molts proveïdors no els era rendible la venda per pro-
blemes logístics, ja que havien de desplaçar-se lluny dels punts on tenien la seu de 
distribució. Cal dir que calia transportar el gènere a punts com el Solsonès, el Bages 
o bé el Segrià, tot i que n’hi havia de més a prop com ara en el mateix Vallès i a la 
plana de Vic. Amb el nou sistema de treballar amb un mínim d’estocs, és a dir de 
subministrar al dia, la política de les compres en comú era poc viable i aquest va ser 
el motiu que deixessin de fer-se conjuntes. 

El Teatre Can Rajoler va ser l’escenari de la festa d’homenatge a la cooperació de l’any 2011
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El fet de tenir els magatzems amb molt pocs queviures, segons Miquel Gambau, és 
conseqüència que el preu dels productes és molt fluctuant i que, en algunes ocasions, 
tenir un estoc de gènere important té un risc de baixada de preus en el mercat, la 
qual cosa pot comportar pèrdues. En anteriors dècades això era a l’inrevés: es com-
praven grans quantitats de productes no peribles que es guardaven al magatzem; 
com que la tendència sempre era alcista, el marge de negoci estava assegurat.

Segons l’actual president, avui concentren les compres en tres grans proveïdors, els 
quals també els donen suport des del punt de vista logístic i informàtic sobre com 
portar la distribució i la venda dels productes per fer-les més eficients. L’elecció dels 
subministradors és per criteris de qualitat i preu. Si bé en èpoques anteriors s’havia 
comptat amb algun proveïdor en concret, ja fos pel bon servei i pel tracte, avui, a 
part d’aquests paràmetres, preval molt el fet de ser més competitiu amb la màxima 
qualitat. Actualment s’està treballant per instal·lar un nou programa de gestió.

Gambau comenta que durant la seva presidència s’havien fet gestions per tenir una 
llicència d’un gran grup d’alimentació a escala estatal. En principi ja s’havia deses-
timat la idea perquè les condicions eren que l’entitat havia d’adquirir entre un 80 
% i un 90 % dels productes d’aquestes cadenes i al mateix temps estaven obligats a 
vendre les seves marques blanques. També era condició indispensable abonar una 
quantitat com a soci del grup alimentari. En una ocasió tenien ja les negociacions 
força avançades amb un grup en què les condicions no eren tan rígides i estaven més 
d’acord amb la línia del que exigia la direcció de La Progressiva, però un proveïdor 
de Mollet d’aquest grup va vetar l’entrada de la cooperativa de Parets, perquè repre-
sentava una competència. 



169

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

Edifici de la Sala Cooperativa

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Parets del Vallès i la  Progressiva 

El 10 d’abril de l’any 2003 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Parets i la 
Societat Cooperativa La Progressiva per regular les dependències o sales polivalents 
de l’edifici de la Cooperativa qualificades com a Equipament Col·lectiu en el Pla 
general d’ordenació. 

El 20 de març de l’any 2007 varen tornar a signar un altre Conveni de col·laboració 
en què es concretaven les condicions establertes en el conveni anterior. Atès que 
alguns aspectes d’aquest segon conveni no havien quedat prou ben especificats o bé 
per tal d’un òptim compliment del mateix al llarg dels anys es feia oportú la concre-
ció d’aspectes que amb el pas del temps podrien presentar dubtes tant a una com a 
ambdues parts. A rel d’això es va signar una addenda al Conveni de col·laboració 
signat amb data 20 de març de 2007. Aquesta addenda es va rubricar per ambdues 
parts, l’ajuntament i la Cooperativa La Progressiva, el dia 13 de maig de 2009.

El primer punt relatiu a la utilització de les dependències o sales polivalents de 
l’edifici de la Cooperativa La Progressiva queda exclosa del mateix conveni la “sala 
petita” de l’immoble. Aquesta sala només podrà ser utilitzada per l’Ajuntament amb 
la prèvia autorització expressa de la Progressiva.
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El president de La Progressiva, Miguel Gambau, i l’alcalde de Parets, Joan Seguer, tallen la cinta per 
inaugurar la Sala Cooperativa, el gener de 2010

El segon punt xifra la quantitat que es destinarà per part del consistori en les obres 
d’inversió. Hom especifica la quantitat de 637.546 € (IVA inclòs). Un punt a desta-
car és que en el conveni anterior parlava de la vigència d’ús de la sala gran per part 
de l’ajuntament de 30 anys i en aquesta addenda es passa a 50 anys a  comptar de la 
signatura de la mateixa.

La data d’inici de l’execució de les obres seria el 2009 i haurien d’acabar abans del 31 
de març de 2010. Un cop arribada la data de finalització de la vigència dels acords 
la Cooperativa recuperarà tots els drets sobre els espais de l’equipament objecte dels 
presents acords.

En el tercer punt deixa molt clar que seran funcions de la Comissió, ja previstes en 
el pacte del conveni de 20 de març de 2007, d’acordar de manera expressa les entin-
tats que tindran dret a utilitzar els referits espais, així com el tipus d’activitat que hi 
podran realitzar.

El punt següent fa referència als membres d’aquesta comissió. L’havien de formar 
dos membres del Consistori, un dels quals era el batlle i alhora president d’aquella, i 
dos representants de la cooperativa. Quan es tractés de l’adopció d’acords referents 
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Membres de la junta directiva de la Cooperativa brinden amb els representants municipals;l’arquitecte, 
Salvador Matas, i el constructor, Josep Serra

a la implantació d’activitats de caràcter permanent en les dependències, dels usuaris 
d’aquestes i de la fixació del règim general d’ús i funcionament calia obtenir la ma-
joria absoluta en els acords que s’havien d’adoptar.

El punt cinquè fa al·lusió a l’ús i al comportament que els usuaris havien d’adoptar 
en les entrades i sortides i durant l’estada. Es pretenia, amb aquesta mesura, garantir 
una conducta de convivència ciutadana i el descans dels veïns, i no malmetre els 
elements del mobiliari interior, ni l’urbà exterior. 

El conveni fou signat per l’alcalde, que en aquell moment era Joan Seguer i Tomàs, 
el president de la cooperativa La Progressiva, Miquel Gambau i Mur, i el secretari de 
l’Ajuntament, Josep Maria Amorós i Bosch.

El grup de l’oposició, en aquell moment Nova Opció per Parets, segons la seva porta-
veu, Rosa Martí i Conill, en diferents ocasions havia demanat al Ple de l’Ajuntament 
que s’allargués el termini de la concessió, ja que considerava que la inversió públi-
ca que s’havia hagut de fer per tal d’arranjar la sala era molt important i que per 
amortitzar-lo calia allargar el període de cessió; ans al contrari, resultaria molt cos-
tosa per al contribuent. Segons la mateixa edil municipal i gran coneixedora de les 
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Vista de l’interior de la sala gran, batejada com a Sala Rosendo Basart en honor del primer president 
de la societat, el dia de la inauguració

relacions entre la societat cooperativa i el Consistori, a causa de la seva condició 
d’exalcaldessa, aquestes obres es varen pagar amb fons públics provinents del pla 
d’ajuda del govern central als ajuntaments, per tal de reactivar la malmesa economia 
arran de la crisi iniciada l’any 2007. També ens fa palès que hi va haver un problema 
afegit: es va haver d’ampliar la contractació de potència elèctrica a la sala, ja que les 
previsions inicials eren insuficients. 

Tot parlant amb el president de la cooperativa, Miquel Gambau, m’explicà que el 
motiu de la cessió de l’espai de la sala polivalent fou que la societat no disposava de 
prou capital ni tenia manera de finançar una obra d’aquesta envergadura i, per tant, 
era més interessant que se’n fes càrrec l’Ajuntament per tal de dinamitzar un centre 
que d’una altra manera no hauria tingut cap utilitat, i més tenint en compte que amb 
la sala petita ja cobrien les necessitats de l’entitat.
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El vitrall de La Progressiva

L’Ajuntament va encarregar a l’artista paretana Maria Puig i Clotet que creés dos 
vitralls: un per a la cooperativa La Progressiva, per a la sala de dalt de l’edifici, i un 
altre per a l’absis del temple de Sant Esteve. La data d’inauguració d’ambues obres 
d’art fou dia d’octubre per commemorar el 1106 aniversari de la primera consagració 
de l’església parroquial de Sant Esteve.

L’encàrrec del Consistori es va fer el mes de juliol del 2010. Cal dir que era un tre-
ball que calia realitzar en un període de temps molt curt, ja que només hi havia tres 
mesos per complir amb el termini establert. La Maria Puig em comentava que una 
de les condicions que li varen posar fou que figurés enmig del vitrall l’escut de Parets, 
dos cavalls i les quatre barres inscrits dins un rombe i la corona a la part superior. El 
vitrall hauria de ser figuratiu , tot i que l’artista paretana prefereix el treball abstracte. 

La primera fase, va ser la del disseny. Com que a la segona dècada del segle passat 
en el nostre poble el mitjà de vida era la indústria i la pagesia, va pensar en una es-
cena al·legòrica a aquests dos temes. La primera està representada, en primer pla, 
amb un home musculós que dóna una imatge de fortalesa. També formen part de la 

L’alcalde de Parets entre 1990 i 2011, Joan Seguer, i l’artista local, Maria Puig, davant del vitrall de la 
Cooperativa, l’octubre de 2010
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representació del treball industrial la roda, la biga, la pala, la nau de La Linera, amb 
la seva xemeneia, el foc i el carbó. Pel que fa a l’agricultura, està representada una 
dona endurida pel treball del camp: porta un cistell amb diversos fruits del camp, 
com a senyal d’abundància. L’autora del vitrall té predilecció per una de les masies 
mil·lenàries del nostre poble, la torre de Malla. Doncs bé, al costat de l’al·legoria a la 
feina del camp, hi ha representada aquesta torre, símbol inequívoc del nostre passat. 
Un element vital tant per a la indústria com per a l’agricultura és l’aigua i aquesta ve 
a través del Tenes. Les dues parts temàtiques queden unides pel riu.

La Maria explica les fases per tal de confeccionar un vitrall: primer cal fer el disseny, 
després el dibuix a mida natural, escollir i tallar el vidre, pintar les peces que ho re-
quereixin i emplomar; és a dir, unir tots els trossos de vidre amb les tires de plom. Els 
vidres emprats són bufats, fets artesanalment i donen una àmplia varietat de colors. 
Segons comentaris de l’autora, cal anar amb compte amb els vidres de color, ja que 
en el taller et pot fer la sensació que el color és més fosc que quan hi toca directa-
ment la llum solar. 

Imatge del vitrall que es pot apreciar a l’interior de la Sala Cooperativa
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El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va rebre a palau una representació de La 
Progressiva amb motiu del centenari de la societat

Durant la visita al palau de la Generalitat, el president Mas els va mostrar el pati dels Tarongers
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La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, amb l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, 
el president de La Progressiva, Miguel Gambau, i diversos membres del Consistori

Descoberta de la placa commemorativa del centenari de La Progressiva
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Josep Serra rep un obsequi commemoratiu després de descobrir la placa de la sala petita, batejada 
amb el nom del seu pare, Joan Serra, que fou president a partir de 1950

X Basart descobreix la placa de la sala gran, dedicada al seu pare, Rosendo Basart, primer president 
de la Cooperativa
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Anàlisi de la segona època de la cooperativa

La postguerra va ser una etapa molt difícil i els legítims propietaris de La Progressiva 
es varen veure en la situació que la societat en què s’havien esforçat durant molts 
anys per tirar-la endavant quedà embargada pels nous poders locals, afins tots a un 
règim dictatorial en el qual totes les llibertats estaven coartades. La mateixa cessió 
“voluntària” de la legítima representació de La Progressiva a la Falange local no fou 
més que un acte coaccionat sota l’amenaça de prendre represàlies. També ho foren 
manifestacions escrites en què els homes que havien efectuat una bona gestió du-
rant l’època republicana, fins i tot durant l’etapa de la Guerra Civil, varen haver de 
manifestar que l’ideari de la cooperativa era de dretes, fent al·lusió als anys vint, a les 
relacions amb alguns diputats del partit catalanista conservador que s’anomenava La 
Lliga. Van ser manifestacions en un context històric en què perillava la integritat de 
les persones per defensar uns ideals democràtics i legítims.

En Joan Serra i Armadans, que va tenir la valentia de guardar les escriptures de la 
societat de la primera finca durant tot un llarg període i després de sol•licitar en 
diferents ocasions, juntament amb altres socis, el retorn de la societat als autèntics 
propietaris, va ser un persona clau en el restabliment de l’entitat. No cal dir que no 
fou una tasca d’una sola persona, sinó un treball altruista de molts socis que con-
fiaven en un projecte que havia estat estroncat pels avatars de la història. Moltes 
d’aquestes persones varen treballar desinteressadament per poder reobrir la botiga. 
Moltes vegades els mateixos representants de la Junta Rectora havien d’avançar di-
ners de la seva butxaca per poder fer algunes compres o gestions, atès que a la caixa 
de la societat no hi havia prou capital per fer front a les despeses. El mateix Joan 
Serra, segons comentaris de persones que varen viure de prop la restauració de la 
societat, havia de deixar el seu fill fent tasques al camp perquè ell havia de gestionar 
assumptes de la societat, sempre amb l’afany de servei altruista. 

A partir de l’any 1960, va prendre el relleu un altre cooperativista: en Fèlix Serra i 
Palou. Temps difícils aquells per a la societat i les persones que la dirigien. Segons 
em comentava l’Esteve Garriga, el problema seguia sent el mateix: no hi havia di-
ners per fer efectives les compres al comptat. Fins i tot quan s’havia de comprar 
farina, en aquells temps el proveïdor era la Farinera Morató, els mateixos membres 
de la Junta havien d’avançar també els diners. Àrdues gestions varen haver de fer 
per poder comprar a crèdit a grups com Comercial Saperas. En el seu llarg període 
al davant de l’entitat, va haver de fer front a moltes qüestions que varen sorgir en 
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aquestes dues dècades: la posada en marxa de l’economat amb la Indústria Linera; la 
reclamació de la propietat, que fou venuda a l’Ajuntament per la CNS –aquest afer 
va portar molts maldecaps i enfrontaments per tal de defensar els drets legítims de la 
societat davant el Consistori paretà, que sempre va fer cas omís de les reclamacions 
per aquest afer–; la instal·lació de les quadres de bestiar per poder vendre a la botiga 
la carn dels animals d’engreix –aquesta va ser una proposta portada a terme pel cap 
de la botiga d’aquell temps, en Salvador Pagés, un home que va desviure’s per tirar 
endavant La Progressiva. Ja a la segona meitat dels anys setanta, va portar a terme, 
juntament amb els seus col·laboradors, l’economat de les empreses: aquesta mesura 
va representar un canvi radical pel que feia a les vendes, ja que se’n va incrementar 
moltíssim el volum  i es va generar un flux important de capital.

A partir dels anys vuitanta, com que en Fèlix Serra entrà a formar part de la plantilla, 
va ocupar la presidència, després d’unes eleccions, l’Àngel Anfruns i Freixas. La seva 
estada com a màxim responsable de l’entitat malauradament va ser bastant curta, ja 
que va exercir el càrrec del 5 de maig de 1980 fins a l’abril de l’any següent, per mort. 
Anfruns havia estat secretari de l’any 1957 fins al 1960. Va portar a terme tasques 
importants com a mà dreta de Joan Serra i Armadans. La negociació de l’economat 
de La Progressiva amb la Indústria Linera va anar a càrrec, com a interlocutor de la 
societat, d’Àngel Anfruns. Les relacions amb la Unión Territorial de Cooperativas 
de Consumo. Obra sindical de cooperación, a qui calia lliurar anualment les actes 
de les assembles de socis i el balanç de l’exercici econòmic anual, també fou tasca del 
secretari, en aquest cas ell mateix.  

Josep Idáñez va ser un president interí, després de la mort d’Àngel Anfruns fins a 
l’elecció del nou president, Domènec Turull. Ha estat una persona de la casa. Ha tre-
ballat sempre desinteressadament, formant part de les juntes anteriors com a vocal i 
ho va continuar fent en el nou equip de govern presidit per Turull.

Pel que fa a Domènec Turull i Marquès, sota la seva presidència es va fer la primera 
acta en català després de la dictadura franquista. Va portar, juntament amb Salvador 
Gispert i altres representants de la Junta i l’Ajuntament de Parets, del qual llavors era 
l’alcaldessa Rosa Martí, la defensa dels afectats per la crisi de la Caixa de Crèdit Mu-
tual, amb un final favorable als dipositaris de capital, entre ells la societat cooperati-
va i molts petits estalviadors del nostre poble. També va portar a terme els actes de 
la celebració del 75è aniversari, així com l’acabament de les obres de la cooperativa.
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Joan Novell, home molt lligat al teixit associatiu del poble i un cooperativista his-
tòric, ha treballat a l’entitat gran part de la seva vida i continua desenvolupant la 
tasca de tresorer. Va ser-ne president des de l’any 1989 fins al 1998. Durant el seu 
mandat es varen fer fortes inversions i ampliacions. Es varen comprar vuit locals 
comercials a l’Eixample de Parets, en el carrer de Monistrol. La societat, durant la 
presidència anterior i la seva, va experimentar un creixement econòmic important 
i va obtenir un elevat augment de socis. Es va potenciar molt l’obra social. Ha estat 
de les persones que ha estat més anys en actiu dins la societat i ha ocupat diferents 
càrrecs: vocal, secretari, president i tresorer, respectivament.        

Miquel Gambau i Mur n’és l’actual president. Des del 9 de maig de 1987, data en 
què va entrar a la Junta Rectora com a tresorer, en substitució de l’històric Salvador 
Gispert, no ha deixat de treballar per la societat. És a partir del 13 de juny de 1998 
que en va agafar les regnes i ha fet front a importants decisions dins de l’entitat. Ha 
conviscut amb períodes de forta competència en el sector de vendes la qual cosa ha 
fet que els resultats econòmics no hagin estat els dels bons temps dels anys vuitanta 
i noranta. Ha hagut d’encarar grans reptes com ara la modificació dels estatuts, l’any 
1999, els diferents convenis signats amb l’Ajuntament perquè aquest es fes càrrec 
de l’adequació de la sala gran i de l’ús social d’aquest espai, ja que La Progressiva 
no podia assumir el cost econòmic que suposava l’arranjament i el manteniment. 
Una decisió important va ser la compra dels locals de la Pedra del Diable, que es va 
portar a terme a finals de l’any 2005. Durant el seu mandat s’ha incrementat força la 
plantilla i també ha crescut molt el nombre de socis. Té encomanada la responsabi-
litat, juntament amb el seu equip, de portar a bon terme els actes de la celebració del 
centenari de la societat. 

El president, Miguel Gambau, en una entrevista sobre el centenari
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El president, Miguel Gambau, en una entrevista sobre el centenari

La Diada de la Cooperació i la de l’Aniversari

Des de l’any 1923 es commemora la Diada Internacional de la Cooperació. El dia 
assignat per a la celebració és el primer dissabte del mes de juliol. Era tradicional que 
el moviment cooperatiu català, en els actes protocol·laris d’aquesta jornada festiva, 
aprofités per fer alguna manifestació de caràcter reivindicatiu. En els anys vint es 
reivindicava  l’elaboració d’una llei de cooperatives, entre d’altres punts.

Si hom segueix una mica la història de la cooperativa La Progressiva, podrà obser-
var que les diferents juntes no han estat gaire fidels a la tradició d’aquesta celebració. 
A Parets, a partir del 8 de desembre de 1971, se celebra la Festa d’Homenatge a la 
Cooperació. Aquesta festa començava amb un acte religiós, al temple de Sant Esteve, 
és a dir una missa, a la qual assistien les màximes autoritats de l’entitat, els socis i 
tothom que hi volgués anar. Es feien jocs infantils a la plaça de la Vila i cap al migdia 
una ballada de sardanes, i tot seguit un refrigeri a l’interior de l’edifici social. A la nit, 
ball rodó a la sala Victòria. 

En una sessió del 7 de maig de 1988, es va acordar per majoria celebrar per primera 
vegada la Diada de l’Aniversari entre el mes de juny-juliol. A partir d’aquell any, 
durant la dècada dels noranta, es féu la festa de l’aniversari el segon dissabte del mes 
de juliol. Per un altre costat, es mantenia la diada del 8 de desembre com la festa 
d’Homenatge a la Cooperació. A la festa d’Aniversari, a la nit, hi havia ball a la Plaça 
i es repartia coca i cava. Se celebrava l’efemèride el segon dissabte de juliol perquè hi 
havia molts actes a la nostra vila durant aquest mes. 

En els primers anys, amb el repartiment de coca i cava, la participació fou massiva; 
hom parla que s’havien reunit gairebé un miler de persones. Un cop la direcció de 
l’entitat va decidir continuar fent ball a la plaça de la Vila, però sense consumició 
gratuïta, la participació va minvar moltíssim, segons informació de Joan Novell. Du-
rant la dècada dels noranta i primers dels dos mil, el grup musical que animava la 
vetllada era la coneguda orquestra manresana Rosaleda. Algun any en aquesta gran 
diada s’organitzaven concursos de pintura ràpida.

A principis del nou mil·lenni es va decidir només celebrar la Diada d’Homenatge 
a la Cooperació. Es fa un concert a can Rajoler i després d’uns parlaments de les 
autoritats locals i de les de l’entitat es lliuren medalles i obsequis als socis més antics.
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L’obra social

Durant molts anys, principalment durant els anys cinquanta, seixanta i bona part 
dels setanta, els exercicis econòmics de l’entitat no foren gaire brillants, la qual cosa 
ens fa evident que els recursos per fer obra social eren molt limitats. Cal dir que 
sempre han estat receptius a ajudar i a col·laborar econòmicament en els actes que 
se celebraven en el poble i amb les entitats culturals i esportives.

El setze de febrer de l’any 1961 la Junta presidida per Fèlix Serra va acordar una aju-
da beneficosocial del Fons d’Obres Socials de la Societat. Aquesta ajuda comprenia 
els conceptes i escalats següents, basant-se aquest sobre el compte de consum anual, 
això en proporció al nombre de membres, socis i familiar:

Per casament

1. Títol de soci en formar una família a part.

2. Títol de soci en conviure amb pares polítics que no fossin socis.

3. Títol honorari en quedar-se a conviure amb els pares socis o bé dues-centes cin-
quanta pessetes.

4. En cas de marxar del poble per formar una nova família, se li lliurarien cinc-
centes pessetes, si ho desitgés, en lloc del títol de soci.

Per naixement

En funció de la mitjana de consum setmanal per membre de família que convisqués 
amb el soci titular i d’acord amb l’escala següent:

Pessetes de consum setmanal

D’1 a 100 300 pessetes

De 101 a 200 600 pessetes     

De 201 a 300 1.000 pessetes          

De 301 a 400 1.500 pessetes    

Ajuda a la família

En cas de mort d’algun membre familiar que convisqués amb el soci titular, segons 
l’escala de consum setmanal per membre. 
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Pessetes de consum setmanal  

D’1 a 100 1.000 pessetes

De 101 a 200 2.000 pessetes    

De 201 a 300 3.000 pessetes          

De 301 a 400 4.000 pessetes      

En l’acta de l’Assemblea General de Socis de data 24 d’abril de 1982 es modificava 
l’obra social per als socis. S’hi establien ajudes en cas de casament d’un fill dels socis, 
naixement o bé defunció d’algun membre de la família de l’associat.

Per casament 

S’abonava un 50 % del títol de soci a un dels esposos que fos fill d’un cooperativista 
d’aquesta societat.

Per naixement

En funció de la mitjana de consum setmanal familiar del soci titular i d’acord amb 
el que es detalla a continuació, rebia una gratificació única. L’escala era la següent:

Pessetes de consum setmanal  

De 100 a 200 1.000 pessetes

De 201 a 300  2.000 pessetes     

De 301 a 400 3.000 pessetes          

De 401 a 500 4.000 pessetes     

Més de 500  5.000 pessetes     

Per defunció

En el cas de mort d’algun membre de la família del soci que convisqués amb ell, 
l’afiliat seria benefactor d’una paga única, en funció de la mitjana del consum setma-
nal, d’acord amb l’escala següent:

Pessetes de consum setmanal  

De 101 a 200 2.000 pessetes

De 201 a 300 3.000 pessetes     

De 301 a 400 4.000 pessetes          

Més de 400                                      5.000 pessetes     
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El 8 de maig 1993, sota la presidència de Joan Novell, aquests valors econòmics es 
varen revisar i posar al dia.

Sobretot en el temps en què la societat tenia beneficis importants, i principalment 
sota les presidències de Domènec Turull i Joan Novell, varen ser força sensibles a la 
tasca social. Si hom mira les actes, hi ha nombroses reflexions i debats entre els socis 
sobre què calia fer amb aquest pressupost destinat a obra social. El percentatge que 
es destinava a aquest fi era del 10 % dels beneficis. En els anys en què els balanços 
eren força positius es podia fer força feina. Al final de la dècada dels vuitanta i du-
rant tota la dels noranta es va ajudar a entitats culturals i esportives que sol•licitaven 
alguna ajuda [algun suport] a la societat cooperativa. Es va ser sensible a les neces-
sitats de famílies que tenien problemes econòmics en el nostre poble, com es pot 
veure en algunes actes de sessió de principis dels anys noranta, i es feien aportacions 
a Càritas Parroquial. També es va ser molt sensible amb una família bosniana que 
estigué refugiada a Parets durant la Guerra dels Balcans, entre els anys 1992 i 1995. 
La Progressiva va aportar la seva ajuda perquè aquesta mare amb dos fills refugiada 
en el nostre poble pogués tirar endavant.
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Crisi de la Caixa de Crèdit Mutual

La Caixa de Crèdit Mutual l’any 1981 tenia un total de nou oficines entre el Prin-
cipat i les Illes. Hi havia les delegacions següents: Barcelona, Lleida, Girona, Palma 
de Mallorca, Inca, Juneda, Parets del Vallès i la Central. Estava afiliada a la USALC 
(Unió de Societats Anònimes Laborals de Catalunya). Moltes cooperatives de treball 
i consum treballaven amb aquesta entitat financera, i també molts socis i impositors. 
En pobles com Parets i Juneda, en aquell temps petits en nombre d’habitants, molts 
convilatans hi tenien els estalvis o bé hi treballaven, amb la Caixa de Crèdit Mutual. 
Una de les cooperatives de consum que hi treballava molt era La Progressiva de 
Parets. Feia el servei de cobrament de vendes a crèdit de la cooperativa de consum, 
cada setmana molts socis lliuraven el seu consum setmanal. L’Ajuntament de Parets 
era un dels creditors importants d’aquesta cooperativa. 

El dia 21 de juliol de 1981, a l’Hotel Majestic de Barcelona, es va celebrar una as-
semblea ordinària i extraordinària de la Caixa de Crèdit Mutual. Una representació 
de la cooperativa La Progressiva, en aquell moment presidida per Domènec Turull, 
va assistir a la reunió a la capital comtal. Després d’aquesta assemblea els màxims 
responsables de la societat cooperativa varen començar a dubtar de la solvència de 
l’entitat d’estalvi i de la seva gestió. Una de les mesures que varen acordar fou enviar 
una carta al Consell Rector, a través de la delegació de Parets, per tal de retirar el 
capital a termini que hi tenien dipositat. A partir d’aquí, es varen anar observant 
moltes irregularitats, com ara talons retornats, falta de liquiditat a l’entitat, etc.

El 15 de setembre es va celebrar una assemblea extraordinària a què varen assistir la 
majoria de la Junta de La Progressiva, amb la intenció de votar en contra de la nova 
Junta Rectora de la Caixa de Crèdit Mutual, presidia pel senyor Oliver. 

El dia 18 de novembre de 1981 es va presentar davant del jutjat número 1 de Barce-
lona la suspensió de pagaments amb l’estat financer següent:

Actiu: 2.203 milions de pessetes

Passiu: 1.745 milions de pessetes      

La direcció d’aquesta entitat estava formada per:

Director General   Jorge González Solsona

Director en funcions   Antonio Fernández Adiego

Advocat assessor        José Bertrán Fornos 

Cap de personal        Andrés López Latorre 
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Consell Rector

President    Miguel Oliver Alemany

Sotspresident    Francesc Lloveras Sáez

Secretari    Andrés López Latorre

Vocal primer    Armando Vilaplana Masnou

Vocal segon    José Ribera Torrades

Vocal tercer    José Maria Freixenet

Vocal quart    José Luis Sala Mestres

Vocal cinquè    Santiago Rosal Ventosa

Vocal sisè      Antonio Mazoa Dopico

Vocal setè      Joan Terrasa i Noguera

Vocal vuitè      Joan Adell i Montoliu

Vocal novè      Joan Hugas i Llonch

Suplents     Josep Campos i Pantaleoni de Miguel Fajardo

Cal dir que molts dels vocals varen dimitir.

Fent una mica de referència als membres d’aquest Consell, per exemple el president 
ho era alhora de la federació d’aparelladors de Madrid. Francesc Lloveras, que tre-
ballava en l’àmbit immobiliari, havia obtingut entre els anys 1980 i 1981 un préstec 
d’aquesta entitat de dos-cents milions de pessetes, lligats a Rentabarna.

Si hom parla del director general, Jorge González Solsona, era un home que va co-
mençar la seva carrera professional en el Banc de Navarra i que posteriorment va 
treballar a la Caja de Crédito de la Vivienda.

Davant d’aquesta situació de crisi financera i l’impacte que suposava per al poble 
de Parets –moltes famílies tenien estalvis en aquesta entitat financera i de la qual 
l’Ajuntament era un creditor molt important–, l’alcaldessa Rosa Martí i els respon-
sables de la cooperativa La Progressiva, atès que eren els màxims afectats, es varen 
posar d’acord i començaren a fer accions conjuntes per tal de defensar els interessos 
dels afectats.
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Relació cronològica de les trobades amb diferents personalitats de la vida política i 
econòmica del país que varen fer els representants del Consistori i de la cooperativa:

21 de desembre de 1981 

Entrevista amb el governador del Banc d’Espanya, el senyor Álvarez Rendueles.

21 de desembre de 1981 

Es nomena l’advocat Rafael Jiménez de Parga per portar el cas.

23 de desembre de 1981 

Primera entrevista amb el delegat del govern central a Catalunya, el senyor Rovira Tarazona. 

24 de desembre de 1981

Primera entrevista amb el director general del Tresor i Patrimoni de la Generalitat, el senyor Jordi 

Planasdemunt.

28 de desembre de 1981 

Trobada amb el conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Rigol i Roig.

8 de gener de 1982

Trobada amb el conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ramon 

Trias Fargas.

15 de gener de 1982

Trobada amb el president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jordi Pujol i Soley.

11 de febrer de 1982

Entrevista amb el diputat català a Madrid, Josep Verde i Aldea.

12 de febrer de 1982

Reunió a Girona amb el senador català Farré Gironès.

17 de febrer de 1982 

Trobada amb el director tècnic de Política Financera del Ministeri d’Economia, el senyor Antonio 

Gracia.

19 de febrer de 1982

Entrevista amb Ramon Trias Fargas, conseller d’Economia i Finances del govern català.

1 d’abril de 1982 

Entrevista a Granollers amb el diputat català Miquel Roca i Junyent.

Cal dir que en aquesta darrera trobada, l’advocat i diputat per la Minoria Catalana a 
Madrid, Miquel Roca, ja va assegurar que en un parell de mesos l’afer estaria solu-
cionat i que els creditors podrien recuperar tots els diners.
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Les persones que varen portar el pes de la gestió foren principalment, entre d’altres 
de l’administració local, l’alcaldessa, Rosa Martí, i per La Progressiva, en Domènec 
Turull i Marqués i en Salvador Gispert.  

En data 2 d’abril de 1982, el diari La Vanguardia publicava una nota resum, signada 
pel periodista Juan Hernández Puértolas, del que havia estat l’assemblea general ex-
traordinària de la Caixa de Crèdit Mutual en el Palau de Congressos de Barcelona. 
Després d’un clima molt crispat, es va aprovar l’acció de responsabilitat contra el 
Consell Rector de l’entitat a proposta del lletrat Rafael Jiménez de Parga, el qual ac-
tuava en representació d’un milió d’afectats. La votació va ser de cinc-cents setanta-
un vots a favor de la moció de censura i dos-cents vint-i-tres en contra de la moció. 
Aleshores es va nomenar una junta rectora provisional amb representació de totes 
les parts afectades.

En el diari del Congrés dels Diputats, en data 4 de maig de 1982, consta una pre-
gunta del diputat pel grup parlamentari comunista d’aquella legislatura, Antonio 
Montserrat Soler, en la qual demanava al govern quines gestions estava portant a 
cap el Ministeri d’Economia per trobar una solució definitiva i vàlida davant el greu 
problema plantejat als impositors i socis de la Caixa de Crèdit Mutual, a fi de defen-
sar-ne els interessos. Tot i no obtenir una resposta oficial, el final ja l’havia anunciat 
el diputat de la Minoria Catalana en una entrevista amb els representants de Parets, 
el dia 1 d’abril.

Finalment els socis i impositors varen recobrar els seus estalvis i aquesta entitat va 
ser absorbida per Caja Madrid.49 

49Fonts documentals:

Llibres d’actes de la cooperativa La Progressiva.

La Vanguardia, 2 d’abril de 1982. 

Informe de la Coordinadora d’Afectats de la Caixa de Crèdit Mutual. 

Diari del Congrés de Diputats.
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ANNEXOS

Relació de presidents de l’entitat

1912  Rosendo Basart i Filvà

1916  Jaume Soley i Moreu

1919         Jaume Comas i Xarrié

1921  Josep Gorina i Fontserè

1923  Joan Carreras i Oliver

1923  Joan Castells i Padró

1924  Joan Valls i Pi

1926  Jaume Guàrdia Montpart

1927  Baudili Canals i Galceran

1927  Joan Castells i Padrós

1931  Joan Oller i Argemí

1933  Joan Carreras i Olivé

1933  Pau Sors i Ciurans 

1934  Joaquim Cors i Serra

1935  Esteve Guasch i Rocaries

1939-1950  La cooperativa no va portar a terme cap activitat.  

1950  Joan Serra i Armadans

1960  Fèlix Serra i Palou

1980  Àngel Anfruns i Freixas

1981  Josep Idáñez i Pérez    

1981  Domènec Turull i Marquès

1989  Joan Novell i Reverter

1998  Miquel Gambau i Mur
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Relació de juntes segons els llibres d’actes
1 de juliol de 1912                         Primera junta i fundadors  

President                    Rosendo Basart i Filvà
Vice-president   Jaume Ninou i Valldeoriola
Tresorer                      Josep Ramon i Argemí
Revisador de comptes  Remigio Massuet i Ferrer
Secretari                      Jaume Soley i Moreu
Director de compres    Sever Ninou i Farrés

Fundadors

Joan Ninou 
Joan Valls i Pi
Josep Castells
Pere Gorina 
Jaume Rocabert
Joan Tomàs
Josep Ramon i Dalmases
Isidre Ventura
Joan Macià
Jaume Naquí

14 de juny de 1914

President                    Rosendo Basart i Filbà
Vicepresident   Enric Guasch
Tresorer                      Josep Ramon i Argemí
Revisador de comptes  Jaume Naquí 
Secretari                      Jaume Soley i Moreu
Director de compres    Sever Ninou i Farrés

21 de juny de 1914

Vicepresident       Jaume Ninou i Valldeoriola (reelegit perquè l’Enric   
  Guasch que fou elegit fa anys, “ha sortit de la    
  societat per les seves obligacions”).    

28 de juliol de 1914                                        

Tresorer                       Jaume Pont i Sala (per dimissió del senyor  Josep Ramon   
  i Argemí que “per assumptes particulars no podia seguir   
  en el càrrec”). 
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16 de juliol de 1916

President                    Jaume Soley i Moreu
Vicepresident   Jaume Ninou i Valldeoriola 
Tresorer                      Jaume Pont i Sala
Oïdor de comptes      Jaume Naquí 
Secretari                      Joan Guasch i Palou
Encarregat  de compres    Sever Ninou i Farrés

28 de juliol de 1918

President                    Jaume Soley i Moreu
Vicepresident    Jaume Comas i Xarrié 
Tresorer                      Jaume Pont i Sala
Vicetresorer        Joan Vila i Serra
Oïdor de comptes      Joan Valls i Pi
Secretari                      Joan Guasch i Palou
Vicesecretari    Pere Butjosa i Llonch 
Encarregats  de compres    Sever Ninou i Farrés
                                                Josep  Peix

9 de febrer de 1919

Oïdor de comptes       Pere Sors (substitueix Joan Valls i Pi, que per obligacions   
  ha anat a una altra població).  

24 d’agost de 1919

President                    Jaume Comas i Xarrié
Vicepresident    Pere Sors 
Tresorer                      Joan Vila Serra
Vicetresorer   Enric Forns 
Oïdor de comptes      Remigio Massuet Ferrer
Secretari                      Joan Guasch i Palou
Vicesecretari     Pere Butjosa i Llonch 
Encarregats  de compres    Josep Peix
                                               Joan Castells i Padrós

9 de setembre de 1920

Oïdor de comptes      Josep Esteve i Castells (substitueix Remigio Massuet i   
 Ferrer)
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16 de setembre de 1921

President                    Josep Gorina i Fontserè
Vicepresident   Pere Sors 
Tresorer                      Joan Vila Serra
Vicetresorer        Enric Torns 
Oïdor de comptes      Josep Esteve i Castells
Secretari                      Joan Guasch i Palou
Vicesecretari    Pere Butjosa i Llonch 
Encarregats  de compres    Joan Castells i Padrós     
                                                Fèlix Salanelles

28 de setembre de 1922

President                    Josep Gorina i Fontserè
Vicepresident    Joan Carreras Olivé
Tresorer                      Joan Vila Serra
Vicetresorer        Pere Grau i Calvet 
Oïdor de comptes      Pere Butjosa i Llonch
Secretari                      Joan Guasch i Palou
Vicesecretari     Amador García 
Encarregat  de compres    Joan Castells i Padrós     
Vocal                               Pere Macià  

30 de maig de 1923

President                    Joan Carreras i Oliver (substitueix Josep Gorina i    
 Fontserè per dimissió)

26 de setembre de 1923

President                    Joan Castells i Padrós
Vicepresident   Joan Carreras Olivé
Tresorer                     Cirilo Mainou i Costa
Vicetresorer        Pere Grau i Calvet 
Oïdor de comptes      Mateu Grau i Bernades
Secretari                     Joan Guasch i Palou
Vocal                           Josep Serra i Serra 
Vocal                            Pere Macià  

16 de setembre de 1924

President                     Joan Valls i Pi
Vicepresident     Joan Xicota i Sorts
Tresorer                       Cirilo Mainou i Costa
Vicetresorer         Gabriel Torns i Pons 
Oïdor de comptes       Mateu Grau i Bernades
Secretari                      Joan Guasch i Palou
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Vocal                           Josep Serra i Serra 
Vocal                           Jaume Arimon i Badia

1925

President                    Joan Valls i Pi
Vicepresident   Jaume Guàrdia Monpart
Tresorer                     Cirilo Mainou i Costa
Vicetresorer           Joan Codina i Clapé 
Oïdors de comptes      Jaume Rocabert i Ramon
 Jaume Anfruns i Roca
                                                Jaume Ramon Butjosa 
Secretari                     Joan Guasch i Palou
Vicesecretari     Josep Ramon i Argemí
Vocal                           Joan Vila i Serra
Vocal                           Pere Grau Calvet

Març de 1926

President                    Joan Valls i Pi
Vicepresident   Jaume Guàrdia Monpart
Tresorer                      Joan Moré Camprubí
Vicetresorer        Joan Calbó Parera 
Oïdors de comptes      Jaume Rocabert i Ramon
 Jaume Anfruns i Roca
                                                Jaume Ramon Butjosa 
Secretari                    Joan Guasch i Palou
Vicesecretari      Josep Ramon i Argemí
Vocal                           Francesc Bagaria Sanvicens

14 d’octubre de 1926

President                    Jaume Guàrdia Montpart 
Vicepresident    Baudili Canals i Galceran
Tresorer                      Joan Moré Camprubí
Vicetresorer        Joan Calbó Parera 
Oïdors de comptes      Joan Carreras Olivé 
 Bonaventura Visa Meya
 Joan Forns i Ninou
Secretari                     Joan Guasch i Palou
Vicesecretari      Josep Ramon i Argemí
Vocal                           Francesc Bagaria Sanvicens
Vocal                            Josep Llonch Vila
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Setembre de 1927

President Baudili Canals Galceran  (substitueix Jaume Guàrdia   
 Montpart) 

24 de novembre de 1927

President                    Joan Castells Padrós 
Vicepresident   Joan Carreras Olivé
Tresorer                      Joan Moré Camprubí
Vicetresorer        Joan Calbó Parera 
Oïdors de comptes      Bonaventura Visa Meya
 Joan Forns i Ninou
Secretari                     Joan Guasch i Palou
Vicesecretari     Cirili Arimon i Costa
Vocal                           Joan Manils  i Farrés
Vocal                            Francesc Montasell Ribalta

25 de novembre de 1927

El secretari Joan Guasch i Palou fou substituït per Cirili Maynou i Costa. Pel fet de ser 
un càrrec remunerat, no calia que fos escollit. Era nomenat o bé cessat directament per la 
Junta.

23 de febrer de 1928

Canvi de vicetresorer Marc Vilarrasa i Padrós (en substitució de Joan Calbó i Parera).

23 de juliol de 1928

President                    Joan Castells Padrós 
Vicepresident    Joan Carreras Olivé
Tresorer                      Ciril Arimon i Costa
Vicetresorer        Marc Vilarrasa i Padrós 
Oïdors de comptes      Bonaventura Visa Meya
 Joan Forns i Ninou
Secretari                     Cirili Maynou i Costa
Vicesecretari      Marcel·lí Cot i Manau
Vocal                           Joan Manils  i Farrés
Vocal                            Francesc Montasell Ribalta

20 de febrer de 1930

President                     Joan Castells Padrós 
Vicepresident     Joan Carreras Olivé
Tresorer                       Ciril Arimon i Costa
Vicetresorer         Jaume Ninou Serra 
Secretari                      Pere Grau Calvet
Vicesecretari      Marcel·lí Cot i Manau
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Vocal                           Josep Turull i Ramon
Vocal                            Joan Forns Ninou

18 de novembre de 1931

President                    Joan Oller i Argemí 
Vicepresident   Joan Carreras Olivé
Tresorer                      Joan Vila i Serra
Vicetresorer        Bonaventura Visa i Meya 
Secretari                     Marcel·lí Cot i Manau 
Vicesecretari     Joan Forns Ninou
Revisor de comptes    Joan Llonch i Vila
Vocal                           Josep Turull i Ramon
Vocal                            Baudili Canals Galceran
Vocal                             Vicenç Sors i Ciurans
Vocal                             Sever Ninou i Butjosa

20 d’octubre de 1932

President                     Joan Oller i Argemí 
Vicepresident    Joan Carreras Olivé
Tresorer                       Joan Vila i Serra
Vicetresorer         Bonaventura Visa i Meya 
Secretari                      Pau Sors  
Vicesecretari      Joan Valls
Revisor de comptes *
Vocal                            Baudili Canals Galceran
Vocal                            Vicenç Sors i Ciurans
Vocal                             Josep Gorina
Vocal                             Joan Cristòfol   
Vocal                             Antonio Montaña 
* Es produeix la dimissió del revisor de comptes, però a l’acta del 20 d’octubre no explica 
qui el va substituir.

14 de juny de 1933

President                     Joan Carreras Olivé
Vicepresident**
Tresorer                       Joan Vila i Serra
Vicetresorer         Bonaventura Visa i Meya 
Secretari                      Pau Sors  
Vicesecretari      Joan Valls
Revisor de comptes***
Vocal                            Baudili Canals Galceran
Vocal                            Vicenç Sors i Ciurans
Vocal                             Josep Gorina
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Vocal                             Joan Cristòfol   
Vocal                             Antonio Montaña

21 de setembre de 1933

President                    Pau Sors Ciurans
Vicepresident   Joaquim Cors Serra
Tresorer                      Josep Guasch i Cruells
Vicetresorer        Bonaventura Visa i Meya 
Secretari                     Vicenç Sors i Ciurans  
Vicesecretari     Joan Valls i Pi
Revisor de comptes    Joan Vila Serra
Vocal                            Joan Cristòfol i Tomàs
Vocal                            Joaquim Cot i Manau
Vocal                             Josep Gorina i Fontseré
Vocal                             Pere Roca i Benet

7 de novembre de 1934

President                    Joaquim Cors Serra  
Vicepresident   Francesc Guasch i Butjosa
Tresorer                      Josep Guasch i Cruells
Vicetresorer        Antoni Costa i Pagès
Secretari                     Esteve Guasch i Rocarias
Vicesecretari     Pere Roca i Benet
Revisor de Comptes    Marcel·lí Cot i Manau
Vocal                            Pere Macià i Vila 
Vocal                            Vicenç Sors Ciurans

6 de novembre de 1935

President    Esteve Guasch i Rocarias 
Vicepresident   Pere Ramon i Falgà
Tresorer                      Josep Marquès i Olivé
Secretari                     Marcel·lí Cot i Manau
Comptador                  Antoni Costa i Pagès
Vocal                            Pere Macià i Vila 
Vocal                            Jaume Pascual i Mañosa

Desembre de 1936

President                  Esteve Guasch i Rocarias 
Vicepresident   Pere Ramon i Falgà
Tresorer                      Joan Guasch i Palou
Secretari                     Marcel·lí Cot i Manau
Comptador                  Antoni Costa i Pagès
Vocal                            Pere Macià i Vila 
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Vocal                            Jaume Pascual i Mañosa  
Vocal                            Josep Marquès i Olivé

1937

President                  Esteve Guasch i Rocarias 
Vicepresident    Vicenç Sors i Ciurans
Tresorer                      Joan Guasch i Palou
Secretari    Marcel·lí Cot i Manau
Vicesecretari       Josep Rocabert i Martí
Comptador                  Joan Vila i Serra
Vocal                            Pere Macià i Vila 
Vocal                            Joaquim Cors i Serra  
Vocal                            Projecte Forns i Ninou

Relació de juntes durant la segona etapa 

9 de setembre de 1951

President                      Joan Serra i Armadans
Secretari                      Marcelino Cot  Manau 
Tresorer                        Joan Guasch i Molist 
Vocal primer                      Pere Ciurans i Manau 
Vocal segon                     Bonaventura Palou i Pineda
Vocal tercer                      Ramon García i Gómez
Vocal quart                        Domènec Ros i Catalán 
Consell de vigilància Josep Carreras i Serrajordi
  Joan Vila i Serra 
 Esteve Guasch i Rocarias

16 de febrer de 1957

President                      Joan Serra i Armadans
Secretari                        Àngel Anfruns i Freixas
Tresorer                        Joan Guasch i Molist 
Vocal primer                        Joan Llonch i Anfruns
Vocal segon                      Francesc Guasch Torret
Vocal tercer                       Jaume Puig i Casals
Vocal quart                          Domènec Ros i Catalán 

23 de març de 1958

President                      Joan Serra i Armadans
Secretari                        Àngel Anfruns i Freixas
Tresorer                        Francesc Guasch i Blasco 
Vocal primer                        Joan Llonch i Anfruns
Vocal segon                     Francesc Guasch Torret
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Vocal tercer                       Jaume Puig i Casals
Vocal quart                          Daniel Bach i Campos

22 de març de 1959

President                      Joan Serra i Armadans
Secretari                        Àngel Anfruns i Freixas
Tresorer                        Francesc Guasch i Blasco 
Vocal primer                        Joan Llonch i Anfruns
Vocal segon                      Francesc Guasch Torret
Vocal tercer                       Jaume Puig i Casals
Vocal quart                          Daniel Bach i Campos

21 de febrer de 1960

President        Fèlix Serra i Palou
Secretari                        Francesc Guasch i Blasco
Tresorer                        Jaume Puig i Casals 
Vocal primer                        Esteve Garriga i Valls
Vocal segon                      Jaume Cors i Magem
Vocal tercer                        Salvador Pagès Xicota 
Vocal quart                          Isidre Gispert i Grau

12 de març de 1961

President                      Fèlix Serra i Palou
Secretari                        Jaume Calvó i Carrera
Tresorer                        Salvador Pagès Xicota                          
Vocal primer                       Esteve Garriga i Valls
Vocal segon                     Jaume Cors i Magem
Vocal tercer                      Jaume Rocabert i Llerda
Vocal quart                         Joan Roca i Collell
Consell de vigilància        Isidre Gispert i Grau
 Francesc Guasch i Blasco 
 Jaume Puig i Casals

4 de març de 1962

President                      Fèlix Serra i Palou
Secretari                        Jaume Calvó i Carrera
Tresorer                        Salvador Pagès Xicota 
Vocal primer                     Joan Rocabert i Martí
Vocal segon                     Enric Forns i Roca
Vocal tercer                       Jaume Rocabert i Llerda 
Vocal quart                        Joan Roca i Collell  
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31 de març de 1963

President                      Fèlix Serra i Palou
Secretari                        Francesc Guasch i Blasco
Tresorer                        Vicenç Brunés Toran  
Vocal primer                        Joan Rocabert i Martí
Vocal segon                       Enric Forns i Roca
Vocal tercer                        Josep Guasch i Calzada 
Vocal quart                        Jaume Jordà i Soley 
Consell de vigilància               Salvador Pagès i Xicota
 Jaume Rocabert Llerda  
 Pere Brunés i Carreras

21 de març de 1965

President                      Fèlix Serra i Palou
Secretari                        Francesc Guasch i Blasco
Tresorer                        Vicenç Brunés Toran  
Vocal primer                        Jaume Urtosol i Gorina 
Vocal segon                       Jaume Jordà i Soley 
Vocal tercer                        Joan Llonch i Anfruns 
Vocal quart                        Salvador Gual i Vila

27 de març de 1966

President                      Fèlix Serra i Palou
Secretari                        Francesc Guasch i Blasco
Tresorer                        Vicenç Brunés Toran  
Vocal primer                        Salvador Gispert i Grau 
Vocal segon                       Jaume Jordà i Soley 
Vocal tercer                        Joan Llonch i Anfruns 
Vocal quart                        Sebastià Gallart i Bandrés

19 de febrer de 1967

President                      Fèlix Serra i Palou
Secretari                        Francesc Guasch i Blasco
Tresorer                        Vicenç Brunés Toran  
Vocal primer                        Salvador Gispert i Grau 
Vocal segon                       Jaume Jordà i Soley 
Vocal tercer                        Miquel Güell i Alujas 
Vocal quart                        Josep Ninou i Clapé
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25 de febrer de 1968

President                      Fèlix Serra i Palou
Secretari                        Francesc Guasch i Blasco
Tresorer                        Salvador Gispert i Grau  
Vocal primer                        Joan García i Fernández 
Vocal segon                         Jaume Jordà i Soley
Vocal tercer                        Miquel Güell i Alujas  
Vocal quart                        Josep Ninou i Clapé

16 de febrer de 1969

President                      Fèlix Serra i Palou
Secretari                        Francesc Guasch i Blasco
Tresorer                        Salvador Gispert i Grau  
Vocal primer                        Jaume Rovira i Montpart  
Vocal segon                       Jaume Jordà i Soley
Vocal tercer                        Miquel Güell i Alujas  
Vocal quart Joan  Ferran i Velilla

15 de febrer de 1970

Són ratificats en el càrrec tots els components de la Junta.

14 de març de 1971

President                      Fèlix Serra i Palou
Secretari                        Joan Ferran i Velilla
Tresorer                        Salvador Gispert i Grau  
Vocal primer                        Joan Mas i Jordà  
Vocal segon                       Jaume Jordà i Soley
Vocal tercer                        Miquel Güell i Alujas  
Vocal quart Francesc Guasch i Blasco
Vocal cinquè Germán Millán i Raíces

27 de febrer de 1972 

President                      Fèlix Serra i Palou
Secretari                        Joan Ferran i Velilla
Tresorer                        Salvador Gispert i Grau  
Vocal primer                        Miquel Güell i Alujas  
Vocal segon                       Jaume Jordà i Soley
Vocal tercer                        Manuel Valverde i Rodríguez  
Vocal quart Domènec Turull i Marquès
Consell de vigilància       Francesc Guasch i Blasco
 Jaume Ramon i Albó  
 Josep Idáñez Pérez
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4 de març de 1973

President                         Fèlix Serra i Palou
Secretari                         Manuel Valverde Rodríguez
Tresorer                        Salvador Gispert i Grau  
Vocal primer                        Miquel Güell i Alujas   
Vocal segon                       Jaume Jordà i Soley
Vocal tercer                        Josep Idáñez i Pérez   
Vocal quart Domènec Turull i Marquès
Consell de vigilància Jaume Ramon i Albó        
 Jaume Rocabert i Llerda 
 Francesc Guasch i Blasco
7 de març de 1976

President                       Fèlix Serra i Palou
Secretari                         Joan Novell i Reverter
Tresorer                        Salvador Gispert i Grau  
Vocal primer                        Domènec Turull i Marquès   
Vocal segon                       Jaume Jordà i Soley
Vocal tercer                       Josep Idáñez i Pérez   
Vocal quart Miquel Güell i Alujas

16 d’abril de 1978

Consell de vigilància Jaume Rocabert i Llerda 
 Jaume Cors i Magent 
 Pere Brunés i Carreras 
Suplents             Joan Llonch i Anfruns
 Jaume Grau i Lloberas
5 de maig de 1979

President                       Fèlix Serra i Palou
Secretari                        Joan Novell i Reverter
Tresorer                       Salvador Gispert i Grau  
Vocal primer                      Josep Moreno i Gorina 
Vocal segon                       Jaume Jordà i Soley
Vocal tercer                      Josep Idáñez i Pérez   
Vocal quart Miquel Güell i Alujas



202

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

29 de març de 1980

President                        Àngel Anfruns i Freixas
Secretari                        Joan Novell i Reverter
Tresorer                        Salvador Gispert i Grau  
Vocal primer                        Jaume Jordà i Soley   
Vocal segon                       Josep Moreno i Gorina
Vocal tercer                        Miquel Güell i Alujas
Vocal quart Josep Idáñez i Pérez   

18 d’octubre de 1980

Consell de vigilància Pere Brunés i Carreras
 Joan Llonch i Anfruns
 Jaume Grau i Lloberas
20 d’abril de 1981 
President                          Josep Idáñez i Pérez (supleix interinament Àngel Anfruns  
 i Freixas que morí aquest mateix dia.)
30 de maig de 1981

President                       Domènec Turull i Marquès   
Secretari                        Joan Novell i Reverter
Tresorer                        Salvador Gispert i Grau  
Vocal primer                        Jaume Jordà i Soley 
Vocal segon                       Josep Moreno i Gorina
Vocal tercer                        Miquel Güell i Alujas
Vocal quart Josep Idáñez i Pérez                                            

4 d’abril de 1982

President                       Domènec Turull i Marquès   
Secretari                         Jaume Espona i Casals
Tresorer                        Salvador Gispert i Grau  
Vocal primer                        Joan Novell i Reverter    
Vocal segon                       Josep Moreno i Gorina 
Vocal tercer                        Josep Xicota i Guasch
Vocal quart Josep Idáñez i Pérez                                            

5 de maig de 1984

President                       Domènec Turull i Marquès   
Secretari                        Jaume Espona i Casals
Tresorer                        Salvador Gispert i Grau  
Vocal primer                        Joan Novell i Reverter     
Vocal segon                       Josep Moreno i Gorina
Vocal tercer                        Vacant
Vocal quart Ramon Urtusol i Guasch  
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Interventors de comptes         Joan Llonch i Anfruns 
 Pere Brunés i Carreras
  Pere Guasch i Serra     

20 d’abril de 1985  (composició segons els nous estatuts)

President                       Domènec Turull i Marquès 
Vicepresident                Josep Moreno i Gorina   
Secretari                        Jaume Espona i Casals
Tresorer                        Salvador Gispert i Grau  
Vocal primer                        Joan Novell i Reverter        
Vocal segon                       Miquel Güell i Alujas 
Vocal tercer                        Ramon Urtusol i Guasch

10 de maig de 1986

President                       Domènec Turull i Marquès 
Vicepresident                Josep Moreno i Gorina   
Secretari                         Jaume Espona i Casals
Tresorer                        Salvador Gispert i Grau  
Vocal primer                        Antonio Oliveras i Cerdán        
Vocal segon                         Miquel Puigdelliura i Navarro  
Vocal tercer                        Ramon Urtusol i Guasch  
Suplents  Miquel Gambau, Miquel Güell i Joan Novell                    
Interventors de comptes         Vicenç Ramon i Naqui      
 Pere Brunés i Carreras  
 Pere Guasch i Serra
Suplent                          Josep Idáñez i Pérez

9 de maig de 1987

President                       Domènec Turull i Marquès 
Vicepresident                Josep Moreno i Gorina   
Secretari                        Jaume Espona i Casals
Tresorer                        Miquel Gambau i Mur  
Vocal primer                        Antonio Oliveras i Cerdán      
Vocal segon                       Miquel Puigdelliura i Navarro  
Vocal tercer                        Ramon Urtusol i Guasch

22 d’abril de 1989 

President                     Joan Novell i Reverter 
Vicepresident             Josep Moreno i Gorina   
Secretari                      Jaume Espona i Casals
Tresorer                       Miquel Gambau i Mur  
Vocal primer                      Antonio Oliveras i Cerdán           
Vocal segon                      Miquel Puigdelliura i Navarro  
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Vocal tercer Ramon Urtusol i Guasch  
Interventors de comptes Vicenç Ramon i Naqui      
 Domènec Turull i Marquès 
 Pere Guasch i Serra
7 d’abril de 1990      
President                        Joan Novell i Reverter 
Vicepresident                Josep Moreno i Gorina   
Secretari                        Jaume Espona i Casals
Tresorer                        Miquel Gambau i Mur  
Vocal primer                        Ramon Urtusol i Guasch         
Vocal segon                      Josep Idáñez Pérez  
Vocal tercer                      Antonio Oliveras Cerdán 

27 de juny de  1992

President                        Joan Novell i Reverter 
Vicepresident                Josep Moreno i Gorina   
Secretari                         Jaume Espona i Casals
Tresorer                          Miquel Gambau i Mur  
Vocal primer                        Ramon Urtusol i Guasch      
Vocal segon                       Josep Idáñez Pérez  
Vocal tercer                        Antonio Oliveras Cerdán 
Interventors de comptes Sebastià Gallart i Bandrés   
 Salvador Gispert i Grau 
 Fèlix Serra i Palou 

30 d’abril de 199

President                        Joan Novell i Reverter 
Vicepresident                Josep Moreno i Gorina   
Secretari                        Jaume Espona i Casals
Tresorer                        Miquel Gambau i Mur  
Vocal primer                        Ramon Urtusol i Guasch       
Vocal segon                       Josep Idáñez Pérez  
Vocal tercer                        Pascual de Manuel Aragón 
Interventors de comptes Sebastià Gallart i Bandrés   
 Salvador Gispert i Grau 
 Fèlix Serra i Palou

25 de maig de 1996

President                        Joan Novell i Reverter 
Vicepresident                Josep Moreno i Gorina   
Secretari                        Jaume Espona i Casals
Tresorer                        Miquel Gambau i Mur  
Vocal primer                        Ramon Urtusol i Guasch            
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Vocal segon                        Josep Idáñez Pérez  
Vocal tercer                        Pascual de Manuel Aragón 
Interventors de comptes Sebastià Gallart i Bandrés   
 Salvador Gispert i Grau 
 Fèlix Serra i Palou                                             

13 de juny de 1998

President                         Miquel Gambau i Mur 
Vicepresident                Josep Moreno i Gorina   
Secretari                          Jaume Espona i Casals
Tresorer                        Salvador Pagès i Xicota  
Vocal primer                        Ramon Urtusol i Guasch         
Vocal segon                       Josep Idáñez Pérez
Vocal tercer                        Pascual de Manuel Aragón 
Vocal quart                      Joan Novell  i Reverter              
Interventors de comptes Sebastià Gallart i Bandrés   
 Salvador Gispert i Grau 
 Fèlix Serra i Palou

15 de juliol de 2000

President                         Miquel Gambau i Mur 
Vicepresident                Josep Moreno i Gorina   
Secretari                         Jaume Espona i Casals
Tresorer                        Salvador Pagès i Xicota  
Vocal primer                        Ramon Urtusol i Guasch                   
Vocal segon                       Josep Idáñez Pérez  
Vocal tercer                        Pascual de Manuel Aragón 
Vocal quart                      Joan Novell  i Reverter              
Interventors de comptes Sebastià Gallart i Bandrés   
 Salvador Gispert i Grau
 Fèlix Serra i Palou

29 de juny de 2002

President                        Miquel Gambau i Mur 
Secretari                         Jaume Espona i Casals
Tresorer                        Joan Novell i Reverter  
Vocal primer                       Ramon Urtusol i Guasch      
Vocal segon                       Isidre Jordà Cucurella  
Vocal tercer                        Pascual de Manuel Aragón 
Interventors de comptes Sebastià Gallart i Bandrés   
 Salvador Gispert i Grau 
 Fèlix Serra i Palou
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12 de juny de 2004

President                        Miquel Gambau i Mur 
Secretari                        Jaume Espona i Casals
Tresorer       Joan Novell i Reverter  
Vocal primer     Raül Urtusol          
Vocal segon                       Isidre Jordà Cucurella  
Vocal tercer                        Pascual de Manuel Aragón 
Interventors de comptes Salvador Gispert i Grau
 Joan Turull i Garriga
 Ramon Urtusol i Guasch    

16 de juny de 2006

President                        Miquel Gambau i Mur 
Secretari                        Jaume Espona i Casals
Tresorer                       Joan Novell i Reverter  
Vocal primer                       Raül Urtusol         
Vocal segon                      Isidre Jordà Cucurella  
Vocal tercer                        Pascual de Manuel Aragón 
Interventors de comptes Salvador Gispert i Grau
 Joan Turull i Garriga
 Ramon Urtusol i Guasch     

Juny de 2008

President                        Miquel Gambau i Mur 
Secretari                        Jaume Espona i Casals
Tresorer                       Joan Novell i Reverter  
Vocal primer                       Raül Urtusol                                                
Vocal segon                       Isidre Jordà Cucurella   
Vocal tercer                       Pascual de Manuel Aragón 
Interventors de comptes Salvador Gispert i Grau
 Joan Turull i Garriga
 Xavier Call i Ninou   

Juny de 2010

President                      Miquel Gambau i Mur 
Secretari                       Jaume Espona i Casals    
Tresorer                        Joan Novell i Reverter 
Vocal primer                       Raül Urtusol i Bosch
Vocal segon                       Isidre Jordà Cucurella
Vocal tercer                        Pascual de Manuel Aragón
Interventors de comptes Salvador Gispert i Grau
 Joan Turull i Garriga
 Xavier Call i Ninou 
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La Progressiva
Responsable peixateries
Responsable botiga carrer de Monistrol
Responsable botiga del carrer de la Pedra del Diable
Responsable fleca del carrer de la Pedra del Diable
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Homenatge als membres de les juntes directives de La Progressiva

El 2001 va tenir lloc a la sala polivalent de la cooperativa un acte d’homenatge als 
membres de les juntes directives de La Progressiva. Hi van assistir diversos directius 
i les seves famílies, que apareixen en les fotografies d’aquestes pàgines.

Els antics presidents van rebre la medalla d’or i als directius se’ls va distingir amb la 
medalla de plata de la societat.

Enric Forns Roca Jaume Calvó Carreras

Germán Millán RaícesJosep Ninou Clapé

Joan Ferran Velilla Isidre Gispert Grau
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Josep Xicota Guasch Joan Llonc Anfruns

Pere Brunés Carreras Miquel Güell Alujas

Pere Guasch Serra Salvador Gispert Grau

Miquel Puigdelliura Navarro Josep Moreno Gorina
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Sebastià Gallart Bandrés Jaume Urtusol Gorina

Joan Roca Collell Salvador Gual Vila

Fèlix Serra Palou Domènec Turull Marquès

Josep Idáñez Pérez
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Signatures al llibre d’honor de la Societat Cooperativa La Progressiva

Signatures de Miquel Coll i Alentorn, president del Parlament de Catalunya i del director general de cooperatives (1987)
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Signatura d’Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya (2012)
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Signatura de Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya (2012)
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Signatura del director general de Cooperatives (2012)
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Signatura de Sergi Mingote Moreno, alcalde de Parets del Vallès (2012)
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Efemèrides

16 d’abril de 1912 Presentació del primer reglament.

24 d’abril de 1912 El governador civil de Barcelona aprova el primer 

 reglament. 

1 de juliol de 1912 Assemblea constituent.

13 d’octubre de 1912 Primer Inventari-Balanç i repartiment de beneficis.   
 Cent setanta amb trenta-sis pessetes per repartir   
 entre setze socis.

14 de desembre de 1918 Escriptura de compravenda dels terrenys, signada pel  
 rector mossèn Jaume Creixell i Iglésias i el senyor Jaume  
 Soley i Moreu, president de la cooperativa.   

1920 Inauguració del local-cafè. 

 Presentació i aprovació del nou reglament.

1924 Inici de les vendes en el nou local.

4 d’abril de 1925 Fusió de la Societat Coral La Unió Paretense amb la   
 Cooperativa. Es crea la Secció coral.    

 Reforma dels estatuts de la cooperativa.   

 Reglament de la Secció Coral.

14 d’octubre de 1926 Presentació dels plànols del nou projecte de la sala   
 d’espectacles de la cooperativa.

30 de gener de 1929 Aprovació del reglament del nou Montepío.

9, 10 i 11 d’agost 1931 Celebració de la Festa Major a la nova sala d’espectacles   
 de La Progressiva.

25 de maig de 1932 Nou reglament intern o estatuts de la societat, d’acord   
 amb la nova Llei de cooperatives aprovada el 4 de juliol   
 de 1931.

20 de maig de 1936 L’assemblea general aprova els nous estatuts.    
 Passa a denominar-se Societat Cooperativa Obrera La   
 Progressiva.
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16 de juny de 1936 El Consell Superior de Cooperació de la Generalitat de   
 Catalunya va aprovar els estatuts d’acord amb la Llei   
 de bases de la cooperació i la Llei de cooperatives de   
 l’any 1934 del 17 de febrer i 17 de maig de 1934. 

7 de gener de 1937 Municipalització de la cooperativa.

1937 Emissió de paper moneda i moneda de La Progressiva.

1938 Emissió de paper moneda i moneda de La Progressiva.

10 d’octubre de 1938 Cancel·lació de la hipoteca que la cooperativa havia   
 contret amb l’empresari Genar Lloberas Guasch, per   
 import d'onze mil pessetes.

8 de febrer de 1950 Reunió General Extraordinària per aprovar els estatuts.    

9 de novembre de 1951 Primera Assemblea General després de la Guerra   
 Civil.

11 de juliol de 1954 Reobertura del local de vendes al consum.

16 de març de 1959 Començava a funcionar el servei d’economat de    
 l’empresa Indústria Linera SA. 

1963 S’inicia la venda de roba, calçat, perfumeria i    
 electrodomèstics. 

1964 Adquisició d’una furgoneta del fabricant DKW de sego  
 na mà. Comença l’explotació de porcs per a la posterior   
 venda de carn a la botiga. Construcció d’un magatzem   
 alprimer pis.

1965-1966 Reforma de la botiga.

1968 Repartiment de cupons segons les vendes. 1 % del   
 consum. Comença a despatxar congelats.

29 de setembre de 1968 Dissolució del Montepío i de la Germandat Mare de   
 Déu de la Salut.

8 de desembre de 1971 Celebració de la primera Festa d’Homenatge a la   
 Cooperació.

1973 Compra d’una nova furgoneta DKW dièsel.

9 de maig de 1976 Aprovació del servei d’economat a les empreses.

Juny 1976 Ampliació i reforma de la botiga. 
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Juliol de 1976 Comença el servei d’economat a les empreses.

27 de març de 1977 L’assemblea general aprova la renúncia al terreny de   
 sota de la plaça, en el plet amb l’Ajuntament. Aquesta   
 decisió fou ratificada a les assemblees de 1978 i 1982.   
 S’aprova la revalorització dels títols d’entrada de soci de  
 cinc mil pessetes amb càrrec en el Fons de Reserva.

 Per primera vegada es tanca la botiga quinze dies   
 a l’agost per vacances del personal.

16 d’abril de 1978 S’amplia el percentatge dels cupons, de l’1 % es passa al   
 3 %.

 Ampliació del Fons d’Estalvi Cooperatiu Obligatori, de   
 vint-i-cinc mil pessetes es passa a cinquanta mil    
 pessetes.

 Es tanca la botiga tres setmanes per descans del    
 personal. 

5 de maig de 1979 Discussió i votació del Projecte General d’Obres: trasllat  
 del cafè-bar, ampliació de la botiga, etc.

2 de febrer de 1980 Nova discussió i votació del projecte i execució de l’obra  
 general: cent set vots a favor, dos en contra, dos de nuls i  
 cinquanta-quatre abstencions. 

17 de juliol de 1981 Inauguració del nou cafè-bar de la cooperativa.

1983-1984 Realització de l’obra general d’ampliació i reforma dels   
 locals de la cooperativa. 

 Recuperació dels diners dipositats a la Caixa de Crèdit   
 Mutual, absorbida per Caja Madrid.

 Signatura de la separació de finques entre la    
 cooperativa i l’Ajuntament.

4 de gener de 1984 Atracament del senyor Pagès, ferit per tres trets de   
 pistola.

20 d’abril de 1985 Aprovació dels nous estatuts.

1985 Execució de l’obra de les voltes del cafè-bar. 

 Impressió i repartiment dels nous estatuts.



220

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

1986 Pavimentació de la zona de les acàcies.

 Compra d’un ordinador per a l'oficina.

 S’amplia el percentatge dels cupons, del 3 % es passa al   
 4 %.

27 de juny de 1987  Celebració de la festa del 75è Aniversari de la Fundació   
 de la Cooperativa.

Juliol de 1988 Celebració de la primera Diada de l’Aniversari de la   
 Cooperativa.

1990 Adquisició de vuit locals a les galeries del carrer de   
 Monistrol de l’Eixample de Parets.

5 de maig 1991 Inauguració del nou centre comercial a l’Eixample.

8 de maig de 1993 Augmenta del 4 % al 5 % el valor dels cupons de   
 descompte en funció de les compres.

30 d’abril de 1994 Es pot comprar amb targeta de dèbit.

1995 Posaren en marxa la secció de venda de pesca salada,   
 llegum cuit i peix fresc.       

3 de juliol de 1999 Modificació dels articles 10 i 53 dels estatuts de l’entitat   
 per adaptar-los a la legalitat vigent. 

2002 Es crea el servei a domicili.

 S’aplica als socis el 5 % de descompte dels productes   
 de la casa.

 Inici de l’autoservei per a la venda de fruita, verdura,   
 congelats, pastes, etc. 

2003 Entra com a nou gerent en Joan Guasch.

 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Parets i   
 La Progressiva amb l’objectiu de regular la utilització   
 de les dependències o sales polivalents de l’edifici de la   
 cooperativa (10 d’abril de 2003).

2004 Ampliació de la botiga del carrer de Monistrol i    
 incorporació de venda de peix, fruita, pa, olives a   
 granel, etc.
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2005 L’assemblea aprova la proposta presentada per la Junta   
 de la compra de nous locals i pàrquings en el carrer   
 de la Pedra del Diable.

 L’assemblea de socis aprova els nous estatuts. 

2007 Arranjament de la botiga del carrer de Monistrol. 

 Adquisició d’una furgoneta frigorífica.

 La societat gestionarà directament les peixateries.

 Inauguració de la nova botiga de la Pedra del Diable.

 Segon conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i La   
 Progressiva per regular l’ús de les sales polivalents.

2009 Addenda al conveni de col·laboració signat en data 20   
 de març de 2007 entre l’Ajuntament i la societat    
 cooperativa La Progressiva.    

2010 Inauguració de la sala gran de la cooperativa per a ús   
 social i a càrrec de l’Ajuntament de Parets. 

2012 Celebració del primer centenari de La Progressiva.



222

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

Arxius consultats
ACVO. Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

AMPV. Arxiu Municipal de Parets del Vallès

Arxiu de la cooperativa La Progressiva

Arxiu particular de Rosa Martí

Bibliografia 

Acción Cooperatista 

Bellavista, Joan; Bonet, Àngels; Dantí, Jaume; Gorina, Maria; Martí, Rosa. Parets, 
un poble, una parròquia. 904-2004. Ajuntament de Parets del Vallès, 2004.

Comas Porto, Josep. “Cooperativa la Confianza”. Parietes, núm. 0, data

Fíguls, Adela i Volart, Joan. “Can Ferro de Parets del Vallès”. Parietes, núm. 1, data.

García Mejía, Juan Diego. El cooperativismo español. Documentos y Estudios 27. 
Fundación Friedrich Ebert. [any, ciutat]

Gent d’Ara (1922)

La Gralla (1923-1929) [¿??]

Massaguer Arimon, M. Àngels. Segona República, Guerra Civil i primer franquis-
me a Parets del Vallès. Ajuntament de Parets del  Vallès, 2007.

Pérez  Baró, Albert. Història de les cooperatives a Catalunya. Editorial Crítica, 
Barcelona, 1989.

Plaça Gran (1983) [¿???]

Planas i Maresme, Jordi. Cooperativisme i associacionisme agrari a Catalunya. Els 
propietaris rurals i l’organització dels interessos agraris al primer terç del segle XX. 
Editorial, ciutat, any

Pozo Figueroa, Alícia. Unió de Germandats de Previsió Social de Parets del Vallès. 
Col·lecció Entitats Locals 3. Ajuntament de Parets del Vallès, 2008. 

Soler i Clariana, Pau; Ramon Massana i Giralt, Ramon; Leon i Gràcia, Ismael. La 
Unió de Cooperadors de Súria, Cooperativa de Consum 1917-1992. Generalitat de 
Catalunya. Departament de Treball. Barcelona, 1992.

Volart i Bellavista Joan. “L’aplec de Sant Valerià”. El 9 Nou. Núm., data.

Butlletí de la Generalitat de Catalunya (juliol de 1936).



223

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

Autor. “L’autonomia recobrada. »  

La Publicitat, núm.  (4 de març 1936). 

Memòries dels exercicis econòmics de la Cooperativa Obrera La Progressiva (pri-
mer i segon semestre de 1935).

Memòria i balanç corresponent a l’exercici segon del semestre 1937. Societat Coo-
perativa Obrera La Progressiva. 

Programa del cinquantenari de l’entitat La Progressiva. Any 1970.

Programa de la celebració del 75è aniversari de la cooperativa La Progressiva (27 
de juny de 1927). 

Estatuts de la cooperativa La Confianza de Parets (1908).

Diferents estatuts de la cooperativa La Progressiva.

Reglamento de la Sección Montepío de la Cooperativa Obrera LA PROGRESSIVA. 
Parets del Vallés, 1929. 

Informe resum de la crisi de la Caixa de Crèdit Mutual.

Felipe Font Torralbas. Escriptura de la venda del terreny de la Parròquia de Parets 
a La Progressiva, en data 19 de desembre de 1918.

José O. Adroer Calafell. Escriptura de la venda del terreny de la Delegación Nacio-
nal Sindical a l’Ajuntament de Parets, en data 14 de març de 1956.

Actes de la cooperativa La Progressiva (1912-1939 i 1951-2011).

Actes de plens de l’Ajuntament de Parets.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Parets i La  Progressiva de data 28 
de juny de 1983.

Addenda al conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Parets i La Progressiva 
(2009).

Contrato de inquilinamiento entre Don Pau Sors i Ciurans, presidente de la Coo-
perativa Obrera La Progressiva, i Juan Moré i Camprubí en fecha 1 de noviembre 
de 1933.

Contrato de inquilinamiento entre la Cooperativa Obrera La Progressiva y Don 
Juan Moré Camprubí. (1 de desembre de 1935).



224

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

Índex

Orígens del cooperativisme 

Inicis del cooperativisme Pàg. 7

Charles Fourier Pàg. 7

Robert Owen Pàg. 8

Rochdale Pàg. 8

Estructura i funcionament de la Cooperativa

Els estatuts Pàg. 13

Règim econòmic de les cooperatives Pàg. 14

Les aportacions Pàg. 14

Excedents i la seva distribució Pàg. 14

Òrgans de participació Pàg. 15

Diferències bàsiques entre una cooperativa 
i una societat mercantil Pàg. 16

Història del cooperativisme a Catalunya

El cooperativisme a Catalunya Pàg. 19

De 1920 a la República Pàg. 22

La cooperació catalana durant la República Pàg. 24

Orígens del cooperativisme i mutualisme a Parets

Antecedents mutualistes a Parets Pàg. 28

La Confianza Pàg. 30

La Progressiva, primera etapa 1912-1939

Situació a Parets als inicis del segon decenni del segle XX Pàg. 35

La Progressiva dels inicis fins a l’any 1920 Pàg. 36

De 1920 a la República Pàg. 44

La Secció Montepío de la cooperativa obrera La Progressiva Pàg. 56

El reglament Pàg. 56

De la República a la Guerra Civil Pàg. 60



225

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

El període de la Guerra Civil Pàg. 68

Anàlisi de la primera etapa de La Progressiva a Parets Pàg. 72

L’obra social durant la primera etapa de la cooperativa Pàg. 75

La Festa Major  Pàg. 76 

El local social, el cafè-local Pàg. 78

Breu història municipal republicana Pàg. 83

L’època republicana a Parets Pàg. 85

La Guerra Civil Pàg. 89

La Progressiva, segona etapa 1950-2012

El cooperativisme durant la postguerra. Llei de cooperatives de 1942 Pàg. 93

La postguerra Pàg. 94

La Progressiva segona etapa. Els anys cinquanta Pàg. 96

Els anys seixanta Pàg. 106

Els anys setanta Pàg. 114

Els anys vuitanta Pàg. 123

Conveni entre la cooperativa i l’Ajuntament de Parets per a la 
separació de finques Pàg. 134  

El setanta-cinquè aniversari Pàg. 136

Els anys noranta Pàg. 138

El nou mil·lenni Pàg. 153

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i La Progressiva Pàg. 169

El vitrall de la Cooperativa Pàg. 173

Visita al president Mas Pàg. 175

Anàlisi de la segona etapa Pàg. 178

La Diada de la Cooperació i la de l’Aniversari Pàg. 183

L’obra social a la segona etapa Pàg. 182

Crisi de la Caixa de Crèdit Mutual Pàg. 185

Annexos. Relació de presidents i juntes directives de l’entitat Pàg. 189

Efemèrides Pàg. 217

Arxius i bibliografia Pàg. 222



226

100 anys de Cooperativa La Progressiva, 1912-2012

La Progressiva vol expressar el seu agraïment a totes les persones que han col·laborat en l’elaboració d’aquest 
llibre, especialment a Sergi Cercós, Heribert Gallardo i Pere Planas.


