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“Som una cooperativa amb unes propietats que 
lloguem”

Lliurament premi Ciutat de Calella 2018

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

La Cooperativa l‘Amistat de Ca-
lella ha rebut aquest any el Premi 
Ciutat de Calella 2018, categoria 
entitats. Actualment està forma-
da per 704 socis. Entrevistem el 
seu president, Josep Gibert i Gur-
ri, de 70 anys, qui ens explica la 
història de l‘entitat. 

Quan comença la seva vincula-
ció amb l’associació?
Al febrer del 1987. I des del de-
sembre del 2016 en sóc presi-
dent, tot i que ja formava part de 
la Junta Rectora, com a secreta-
ri, des del desembre del 2014.

Vau començar com una coope-
rativa de consum a Calella l’any 
1904 dins d’una crisi alimentà-
ria general. Per què es va crear 
exactament?
De fet, tot i que les primeres 
reunions per a la creació de la 
cooperativa es van produir a 
finals del 1904 per part de tre-
balladors dels diferents rams, 
aquesta no es va constituir i re-
gistrar oficialment fins el març 
del 1905. El principal motiu va 
ser perquè hi havia una greu 
crisi a tot el país i es van reunir 
treballadors dels rams de l’agri-
cultura, la pesca i el tèxtil amb 
la finalitat de poder obtenir ali-
ments per a les seves famílies a 
uns preus més econòmics i tam-
bé amb la possibilitat que, els 
socis i sòcies poguessin diferir 
els pagaments de les compres 
fins el moment que els anés més 
bé fer-hi front. Eren uns temps 
en què les classes més humils 
passaven, literalment, gana. 

La tasca de l’entitat ha anat 
canviant amb el pas dels anys. 
Què feu ara?
Amb una trajectòria de 113 anys 
és normal que els canvis gene-
rals que hi ha hagut a la nostra 
societat hagin fet canviar molt 
les coses. En aquests moments 
som una cooperativa amb unes 
propietats que lloguem. És a dir, 
ja no comprem aliments per tor-
nar-los a vendre als nostres socis 

com fèiem fins als anys vuitanta 
del segle passat. Ja no tenim cap 
botiga pròpia.

Com es beneficien els socis?
Els socis se’n beneficien obtenint 
serveis a uns preus simbòlics o 
bé gratuïts. Per exemple: bar-
beria, reflexoteràpia, massatges, 
podologia, control del sucre i 
de la pressió sanguínia, entre 
d’altres. També oferim classes 
d’anglès i català. No cal dir que 
tenen el casal a la seva disposició 
per anar quan els plagui a jugar 
a escacs, dominó o bé simple-
ment fer petar la xerrada.

Quines són les accions més im-
portants que ha portat a terme 
la cooperativa al llarg de la seva 
història?
Espero no equivocar-me si dic 
que, a banda de la creació i fun-
dació de la Cooperativa, han es-
tat la recuperació any 1977 de la 
propietat més gran, de la qual se 
havia perdut el domini acabada 
la guerra civil perquè el govern 
feixista del general Franco ens 
la va expropiar. També, molt im-
portant, la construcció del nou 
casal, l’actual, que es va inaugu-

rar l’any 1992. Com a coses im-
portants es podria també des-
tacar cada una de les compres 
de les propietats que s’han anat 
adquirint al llarg de la nostra 
història. Últimament l’ender-
rocament i nova construcció de 
l’edifici del carrer Sant Josep 
que es va posar en funciona-
ment, com a supermercat, aviat 
farà 3 anys.

Quants locals de lloguer teniu 
actualment?
El principal edifici és on hi te-
nim el Casal l’Amistat, al núme-
ro 203-207 del carrer Església, i 
també la Sala d’Actes, Dispensa-
ris i altres sales on s’hi fan tre-
balls manuals, la Biblioteca, i la 
Sala d’Exposicions, etc. A banda 
d’això, tenim 6 locals que llo-
guem i una zona d’aparcament 
que també lloguem a tothom, 
però preferentment als socis.

Qui els pot llogar?
Qualsevol persona o empresa 
sempre que, el tipus de negoci 
que hi vulgui posar en el local 
no sigui una molèstia per als 
veïns. Aquí també donem prefe-
rència als socis.

Què feu amb els beneficis dels 
lloguers dels locals?
Fem front a totes les despeses 
corresponents al manteniment 
dels edificis i les seves instal·la-
cions, impostos, taxes, factures 
dels serveis dels professionals: 
sanitaris, barberia, administra-
ció, consergeria, assessors fis-
cals, gestoria. És a dir tot el que 
és imprescindible per al normal 
funcionament de l’entitat i per 
poder donar tots els serveis als 
socis i a la població en general. 

Quines altres activitats orga-
nitzeu?
De fet avui en dia no fem gaires 
coses nosaltres sols. Organitzem 
algunes excursions d’un dia di-
verses vegades a l’any i una sor-
tida fixa a finals d’agost d’entre 
5 i 7 nits. També fem dues festes 
per als socis: la que ens fa més 
goig és la que s’organitza cada 
any el 8 de desembre i que ser-
veix per homenatjar als socis 
majors de 85 anys; també la nit 
del dijous llarder es fa un sopar 
amenitzat amb música en viu. 
A més, fem dos cursets un a la 
primavera i un altre a la tardor, 
relacionats amb la fotografia i 

els audiovisuals. Tots els altres 
esdeveniments que tenen lloc 
en el nostre casal estan orga-
nitzats per altres entitats, com 
per exemple les conferències de 
l’Aula d’Extensió Universitària, 
Creu Roja, l’Oncolliga, l’Hospi-
tal de Calella, l’Ajuntament de 
Calella i altres associacions sen-
se ànim de lucre. 

Qui es pot fer soci?
Els títols de socis normalment 
passen de pares a fills o a qui de-
sitgi el posseïdor de l’acció, per 
tant el nombre de socis no can-
via gaire al llarg dels anys. 

Què li ha suposat presidir 
aquesta entitat?
Des del primer minut en què 
vaig entrar a formar part de la 
Junta Rectora d’aquesta entitat 
m’hi he sentit molt bé. Fins al 
punt que el canvi de president 
no va comportar cap altre canvi 
de persones i càrrecs, excepte els 
imprescindibles com a conse-
qüència de l’aprovació del meu 
nomenament per part de l’as-
semblea. Per a mi representa un 
honor presidir una entitat amb 
una història tan llarga, amb 113 
anys ininterromputs, i que s’ha 
guanyat el respecte no única-
ment a nivell local sinó, fins i 
tot, en l’àmbit comarcal.    

Per què us han donat el Premi 
Ciutat de Calella 2018?
Nosaltres, tot i reunir les condi-
cions que consten en les bases, 
no ens hi havíem presentat mai 
al premi. Aquest any ens vam 
decidir fer-ho i, juntament amb 
una altra entitat local, vam ser 
nominades per a aquest guar-
dó. La Junta Rectora creiem que 
ens van donar el premi perquè 
estem molt arrelats a la societat 
calellenca: en unes 600 llars hi 
ha almenys una persona que n’és 
soci. I també, molt important, és 
força comú que persones que no 
en són sòcies en algun moment 
de l’any entren al nostre casal 
perquè s’hi desenvolupa alguna 
activitat que els interessa. yy
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