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En el centenari de la cooperativa 
de Bellaguarda

Commemoració. El 30 d’octubre, 
la cooperativa de Bellaguarda va 
celebrar 100 anys de trajectòria 
amb un ampli programa d’actes 
commemoratius. Un d’aquests 
va ser la xerrada impartida per 
l’historiador Quintí Casals, també 
tècnic de biblioteca i actual president 
del Centre d’Estudis Comarcals del 
Segrià. A continuació reproduïm un 
article seu amb motiu del centenari 
de l’entitat bellaguardina.

La tradició del conreu de l’olivera a les 
Garrigues es remunta a l’època de la 
romanització, s’intensifica en temps 
dels àrabs, es manté en època medieval 
amb la introducció de l’oliva arbequina i 
adquireix notorietat i predomina a par-
tir del segle XVIII, quan viu una època 
daurada fins a finals del XIX. Per tant, 
l’oleïcultura és el conreu tradicional de 
la comarca, una cultura que es transmet 
de pares a fills. 
Tanmateix, l’agricultura va entrar en cri-
si a finals del XIX, a causa d’una baixada 
de preus i poc rendiment dels conreus, 
i es van implementar dues mesures 
per fer-hi front: d’una banda, de tipus 
productiu (nous sistemes de cultius, ús 
d’adobs i pesticides) i, de l’altra, la inter-
venció estatal, amb mesures aranzelàri-
es i, amb l’arribada de la Mancomunitat 
de Catalunya, potenciant l’associacionis-
me dels pagesos en cooperatives.
D’aquesta manera, entre els anys 1914 i 
1923 es van fundar 21 de les 33 coopera-
tives garriguenques pensades per unir 
els esforços dels pagesos enfront de la 
crisi econòmica i dels cacics locals, que 
monopolitzaven la producció. La Man-
comunitat va facilitar la creació de sin-
dicats a través de la Caixa de Crèdit Co-
munal, que concedia préstecs. Aquestes 
mesures van propiciar el creixement 
agrícola al primer terç del segle XX.

La primera campanya, el 1922-1923
En aquest marc, la cooperativa de Bella-
guarda va fundar-se el maig del 1921. A 
l’agost s’aprovava el primer Reglament, 

en què s’especificava (article 1) que “l’ob-
jecte del sindicat és la millora de l’agri-
cultura en general i de la condició mo-
ral i material dels seus associats”, i que 
no tenia finalitats polítiques (article 4). 
També establia una secció de crèdit i les 

de viticultura, oleïcultura, socors mutu, 
adobs, cultural i d’arbitratge. Des de la 
fundació, es regia per assemblea gene-
ral de tots els socis amb veu i vot, que 
havia d’elegir un consell directiu de set, 
amb caràcter biennal i exercici gratuït.
El gruix fundacional el componien 52 
cases, que en algun cas aportaven dos 
socis. L’any següent, per la Pasqua Flo-
rida (3 d’abril de 1922) s’inauguraven les 
sales de cafè i espectacles. Aquell 1922 
també es comprava la fàbrica d’oli d’Àn-
gel Domingo, contigua al sindicat, que 
tenia una premsa, i una altra premsa a 
Isidre Freixinet, un dels primers socis 
de la junta, potser el primer president. 
Després de condicionar l’àrea de treball, 
la tardor-hivern del 1922-1923 es feia la 
primera campanya.

Primers anys molt dolents
La cooperativa conserva un Libro de Or-
ganización amb les dades més significa-
tives del sindicat fins al 1958. D’aquesta 
manera, sabem que els anys 1923, 1924 
i 1925 van ser molt dolents per la se-
quera, ja que les tres collites juntes no 
arribaven a la meitat d’una de normal, 

el 1926 s’instal·lava la centrífuga Laval, 
el 1927 s’establia la Caixa d’Estalvis, 
el 1929 s’obria una botiga a Barcelona 
que va tancar el 1931 per mals resultats. 
L’autor del llibre, Francesc Ballesté Pa-
lau, secretari del sindicat entre el 1940 i 
el 1958, concloïa que del 1921 al 1936 “se 
conquistó un nombre y un crédito que 
no tenían nada que desear”. 

Guerra i postguerra
La Guerra Civil va ser desastrosa per 
al poble i per al sindicat. La collita del 
1937-1938 es va perdre i el 24 de desem-
bre del 1938 l’exèrcit franquista bombar-
dejava el poble i el molí d’oli va quedar 
destruït. Durant el bombardeig es van 
perdre els fitxers dels socis i la docu-
mentació. A més, els veïns van marxar i, 
al tornar, van descobrir que la caixa de 
caudals havia estat forçada i havien des-
aparegut 100.000 pessetes. Després de 
la destrucció, el 1940 es reorganitzava 
el sindicat amb 39 socis. El 1941 es va 
reparar la fàbrica d’oli amb només una 
premsa i es va recórrer a un préstec del 
Banc d’Espanya de 35.000 pessetes. La 
primera campanya de postguerra seria 
la del 1941-1942.
La nova associació va canviar el nom, de 
Sindicat Agrícola a l’actual Cooperativa 
del Camp, el 5 de desembre del 1944, 
data en què es van aprovar uns nous 
estatuts que establien tres seccions: 
adobs, caixa d’estalvis i oleícola. El 1954 
es va comprar una segona premsa per 
70.000 pessetes i un solar per ampliar 
la fàbrica, i el 1955 es va contreure un 
préstec de 150.000 pessetes per aca-
bar les obres. Tanmateix, la postguerra 
va ser molt dura per al món oleícola de 
les Garrigues, cosa que va provocar un 
gran despoblament que encara s’arros-

La postguerra va ser molt dura 
per al món oleícola garriguenc 
i va provocar un despoblament 
que encara avui s’arrossega
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sega. Bellaguarda avui té 287 habitants, 
quan el 1887 en tenia 797, la Granadella 
en té 716 i el 1860 eren 2050, al Soleràs 
són 332 i el ¡ 1900 eren 927, a Juncosa 
395, quan el 1877 eren 1325. Entre les 
causes hi ha el trasllat de l’activitat ex-
portadora oleícola al sud d’Espanya, la 
generalització de l’ús d’olis més barats 
(gira-sol, colza...) i la pujada de preus 
dels aliments i dels costos de producció, 
que no repercuteix en l’oli d’oliva.

UE i DO
La fi de l’“època negra” va començar 
amb l’adveniment de la democràcia i 
l’entrada d’Espanya a la Unió Europea, 
cosa que obria l’oli a nous mercats eu-
ropeus. Com un fet transcendental cal 
constatar la creació, el 1975, de la Deno-
minació d’origen Borges Blanques, que 
el 1983 es convertiria en Borges i el 1993 
en les Garrigues. El 1996 aconseguia la 

qualificació Denominació d’Origen Pro-
tegida actual. Aquesta política de protec-
ció conjunta de l’oli de les Garrigues ha 
permès a les cooperatives ser competiti-
ves en els mercats internacionals sense 
perdre la seva qualitat. Al bell mig hi ha 
la Cooperativa del Camp de Bellaguar-
da, que aquest 2021 ha celebrat el seu 
centenari i ha sabut distingir-se amb el 
segell de qualitat que li han atorgat els 
nombrosos premis rebuts en fires naci-
onals i internacionals. Enhorabona!

Entre els anys 1914 i 1923 
es van fundar 21 de les 33 
cooperatives garriguenques, en 
part gràcies a la Mancomunitat

19SOMGARRIGUES  ·  del 26 de novembre al 9 de desembre de 2021

  Dinar de germanor amb motiu del centenari. FOTO: Coop. Bellaguarda   Xerrada de Quintí Casals sobre la història de la cooperativa. FOTO: Coop. Bell.


