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En primer lloc, enhorabona als nous graduats i màsters 

en Enginyeria i Arquitectura i que avui reben la orla. 

 

Es evident que la vostra formació serà el fonament per 

moltes activitats que al llar de la vostra vida laboral 

aportareu a la societat. 

 

La societat necessita la vostra aportació a fi de tenir  

un mon millor i com  ja sabeu, cal que aquesta 

aportació sigui un  esforç  meritori, i que  amb justa 

correspondència, la  societat  os  donarà  lo necessari / 
per la vostra realització personal. 

 
Ànims, que  os necessitem.  Les empreses tenim 

verdadera manca de joves, especialment amb 

formació, com mes millor. 



 

 

 

 

En segon lloc cal referir-me a la  Universitat  de Lleida 

i en concret a la seva Escola Politècnica Superior. 

 

Cal reconèixer i agrair la seva tasca en la formació i 

titulació de persones. 

 

El mon empresarial esta esperant amb ansietat la 

arribada de aquestes persones. 

 

Afortunadament ens  venen a les mans ofertes de molts 

orígens, com un mana caigut del cel, gracies a les 

Universitats i Escoles i a aquestes joves que han aportat 

el seu esforç; a aprendre allò que necessitem les 

empreses. 

 

En tercer lloc agraeixo la deferència de ser padrí de la 

entrega de orles de la promoció 2017-2018. 

 

Es per mi un honor i m'encantaria com a bon padrí 

fer-vos cada any la mona de Pasqua. Ho tinc fàcil, 

segur que no os faltaran des de bonÀrea. 

 

Fa dies que estic buscant com correspondre al honor 

d'aquest padrinatge. Voldria oferir-vos alguna cosa útil 

al desenvolupament de les vostres professions. 

 

No tinc altra opció que buscar i trobar-ho a la 

Cooperativa de Guissona, avui bonÀrea, ja  que no 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

he treballat mai a altre lloc i no   hi manquen  dies i 

fets en la seva llarga historia. 

 

Falten pocs mesos per complir-se els 60 anys del dia que 

plantarem una petita llavor de la que ha sortit un arbre 

molt  gran,  que dona fruits i feina a milers  de 

pagesos, granges, empleats, botiguers  conductors 

i productors per la societat ... milions de kilograms de  

bon menjar i a bon preu. 
 

Amb tota sinceritat cal que os digui que en aquest llar 

recorregut a la nostra historia, no he trobat res 

excepcional que hagi fet créixer  aquest  arbre  gran. No 

tinc una recepta màgica però recordo moltes coses que 

han segut condicions  indispensables  per una llarga vida 

laboral, inclòs feliç; per a moltes persones i que han 

permès desenvolupar i recollir molts fruits d'aquesta 

arbre. 

 

La primera de aquestes condicions es l 'harmonia, inclòs 

l 'afecte i la empatia, entre el components de les nostres 

empreses, membres dels Consells i companys de treball, 

fruit, crec jo, del compromís conjunt de fer prosperar la 

nostra obra amb total transparència  i entrega. 

 

Personalment i sempre, he tingut un sentiment de gratitud 

pel treball dels meus companys. Els necessitava  i me  han  

ajudat.  Amb  ells  compartim



 

 

com a propis els resultats, els nous projectes i viscuts 

com a obra de tots. 

 

Les moltes reunions que fem, sovint massa llargues, son 

a pesar de tot, agradables. I ha problemes, però mai mal 

humor, convençuts que hi trobarem solució. Amb claredat 

s'esposen els temes i es busca el millar resultat. Mai  es 

pensa en solucions mal intencionades. 

 

Altres coses que poden tenir interès.

Fen  el  batxillerat,  m'agradava  ser  enginyer, molts de 
vosaltres. Però no encaixava a pagès, en un poble de la 
Segarra, Veterinari era un bon tema, el animals de treball 
eren molt importants en aquell entorn, allà a finals dels 
anys quaranta. Però al acabar la carrera, finals deis 
cinquanta, ja tot eren tractors. M'havia quedat sense clients. 

 

Però, per altra banda, s'obria un horitzó extraordinari, que 

era la nova ramaderia a fi de produir el menjar dels que 

se’n anaren a la ciutat, ja que es va produir la despoblació 

del camp i allà no tenien ni corral ni hort. A mes, els que 

ens quedarem tindríem un nou mon de treball i 

il·lusionant, dons podríem fer grans coses com vàrem 

entreveure en algun viatge al centre d 'Europa o Amèrica.

 



 

 

 

 

Vaig pensar, i si hauries fet enginyeria, que es lo que 

m'agradava? Dons no hauria tingut millor oportunitat, 

ja que com hereu de casa de pagès, calia també cuidar 

la terra i viure a Guissona. Després del primer ensurt, 

vaig reconèixer encertat fer Veterinària i desenvolupar 

les granges, cuidar el creixement dels animals i per 

últim, lo mes difícil, industrialitzar i comercialitzar les 

produccions. 

 

La nostra missió com a nova cooperativa era clara, 

fer  rendibles les explotacions ramaderes dels socis, 

complementant al mateix temps les explotacions 

agràries 
 

Aquesta missió es encara avui la que guia el nostre 

grup. 

 

Afortunadament hem gaudit de 60 anys per fer camí en 

la mateixa direcció, on hem trobat casi de tot, a favor 

i en contra, però hem pogut mantenir el mateix rumb. 

Tot ha anat dirigit a la rendibilitat de les nostres 

granges . 

 

Financerament hem estat molt conservadors però per 

altra banda, també em segut valents, arriscats i 

aventurers. 

 

Vàrem veure en el "manegment" la clau de la nostra 

gestió i no hem regatejat esforços per estar al dia. 



 

 

La informàtica ens va captiva el primer dia. El any 1969 

teníem un IBM a Guissona i als anys 80 ja férem la 

gestió informatitzada i distribuïda. Avui intentem la 

digitalització. 

 

He dit que vàrem ser arriscats, en varies coses, però ni 

una en la que hem estat únics i es segurament irrepetible. 

Ens atrevirem a posar tendes pròpies amb la consegüent 

reacció de les tendes que teníem com clients i que 

naturalment ens classificaren com a competència 

indesitjable. Es va superar el mal tràngol i després de 24 

anys, tenim casi 500 tendes pròpies on es ven el 80% de 

la nostra producció. 

 

De totes maneres, no menyspreem cap canal comercial, 

venda on-line, horecas, exportació i especialment el 

desenvolupament de nous productes. 

 

També he dit que hem estat i som aventures. Aquí cal 

incloure la Reserca+Desenv+exper, i es on han segut 

protagonistes  principals el vostres col·legues. 

 

He demanat les dades i resulta que a bonÀrea   som  
414 titulats universitaris, dels quals 119 son 

enginyers ( Industrials, Mecànica, Electrònica i  

Informàtica). Som bona colla però no som prou. La  
evolució dels nostres productes i el creixement ens  

demanen nous i grans projectes amb una previsió de  

augment de mes de 300 llocs de treball cada any.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enginyers, Arquitectes i altres tècnics, han dissenyat i 

portat a terme milions de metros quadrats de teulades on 

s'encabeixen animals, tallers, fabriques, oficines, tendes, 

vivendes i un nombre casi infinit de 

aparells i instal·lacions com un sinfí per barrejar pinso   

allà_ ·als any 60, a un magatzem logístic d e  mes de  

500.000 caixes amb milers de referencies, caòtiques 

i accessibles. 

 

També el manteniment de les activitats precisa de molts 

especialistes, lo que ens a fet ser actius en la formació 

de noves generacions, demanant Cicles Formatius a la 

Administració amb qui firmarem el primer compromís de 

Catalunya de Formació Dual. 

 

En aquest camí, en compliment de la nostra missió , cal 

afegir una paraula, PRODUCTIVITAT. 

 

La productivitat, dins dels marges legals, es la fon del 

progrés i prosperitat, del benestar i dels llocs de treball i 

de les adequades remuneracions. 

 

De la nostra terra la Segarra vàrem heretar la austeritat 

i del llibres, professors i formació, vàrem aprendre la 

rendibilitat. Juntes aquestes virtuts, entenc que ens han 

donat una especial productivitat. 

La confiança en el futur ens la dona el manteniment i 

millora de la productivitat dins del nostre sector . 



 

l 
 
 
 
 

Permeteu-me uns exemples :    
 

Caixa de Guissona té la millor productivitat bancària amb 
relació als recursos administrats, amb menys personal i 
oficines. 

 

Benzineres bonÀrea no tenen personal i es subministren 

totes, mes de 50, des de la central. 

 

La cadena logística de les nostres produccions no te altre 

estoc que la pròpia fabrica i la tenda. 

 

A les nostres tendes, les vendes per metro quadrat 

encapsa-1'en el rànquing  i la comanda  diària, des de fa 

anys, es automàtica segons vendes i previsions de cada 

una. 

 
La nostra  unitat  de maneig,  no  es  la peça,  sinó  la 
caixa identificada digitalment. 

Com deia amb les primeres paraules, desitjo treball i 

èxit al nous titulats, el mon os espera i necessita com he 

intentat explicar amb el meu cas, igual com 

necessitava els companys de les meves promocions  i que

 entretots hem aconseguit almenys al nostre país, un 

major benestar i un futur il·lusionant. 

 

Enhorabona, una vegada mes per la vostra orla i 

graduació. 

 

 

Moltes gracies per la vostra atenció



 

 


