
Ara fa 100 anys 

  
L’any 1907 Mollet del Vallès tenia uns 2.100 habitants. Pocs si ho 
comparem amb la ciutat actual, molts per continuar organitzant-se 
alguns serveis de manera individualitzada. 
 
L’alcalde d’aleshores era Federic Ros (recordat amb la plaça que 
conserva la torre d’aigües del pont del cementiri) que fou d’impulsor 
de l’electrificació i del servei d’abastament d’aigua a les cases 
agrupades en el nucli principal estructurat a l’entorn de la vella 
església i la plaça Mercadal. Era membre de la Lliga Regionalista, va 
ajudar a fundar l'Ateneu, i va ser l’administrador del centre mutual de 
St. Isidre i de diferents associacions agrícoles. 
  
En el context d’aquesta ciutat dinàmica d’ara fa 100 anys (1907) neix 
amb força el Sindicat Agrícola de Mollet que estableix, inicialment, la 
seva seu a l'Ateneu. El Sindicat agrupava -per primera vegada petits 
propietaris, masovers, comunitats de regants, treballadors del 
camp.... Passats uns anys va impulsar una secció de vinyaters que es 
trobaven en una situació molt difícil després de la plaga de la 
fil�loxera. 
  
Aquest sindicat Agrícola nascut ara fa 100 anys el va presidir Joan 
Tura Pedragosa que desprès de molt temps de reclamar-ho havia 
aconseguit formar part de la Junta Directiva de la CAOV com a 
masover, ja que fins aleshores només els era permès ocupar càrrecs 
als grans propietaris. 
  
Al cap d'uns anys, havent perdut moltes de les vinyes que havien 
omplert de calma enclenxinada el paisatge del Vallès, el Sindicat va 
orientar als pagesos cap a altres tipologies de conreus i cap a la 
ramaderia. Mai van ser grans ramaders, però completaven la seva 
activitat agrària amb remats de xais o amb estables de vaques. 
D’aquesta època es la creació del Gremi de Vaquers de Mollet i 
rodalies que entre altres moltes coses s’enfronta a la Dictadura de 
Primo de Rivera per les rebaixes aranzelàries dels formatges 
procedents d'Holanda, ja que això els hi dificultava, encara més el 
camí cap a la ramaderia que havien empres per a sobreviure com a 
pagesos en un mon que es començava a industrialitzar. 
  
Abans de ser escollit alcalde, en Feliu Tura i Valldeoriola acompanyat 
del seu inseparable amic (de qui jo encara en guardo un record 
entranyable)  Pere Bonvilà, tots dos de la Unió de Rabassaires, van 
aconseguir remodelar i modernitzar el sindicat Agrícola nascut el 
1907. Van canviar de local, doncs l’Ateneu s’havia anat decantant 
excessivament cap a posicions conservadores de la Lliga, es van 
dotar d'un molí per a tots i d’una nova premsadora de raïm. El 



Sindicat nascut ara fa un segle donava un salt cap a una concepció 
organitzada i agosarada de la pagesia i es convertia en un instrument 
molt reconegut a tota Catalunya. Van agrupar-se i així aconseguien 
comprar directament a la Llotja de Mar grans quantitats de farina, de 
gra i d’adobs a bon preu. 
  
Essent conscients que l’economia començava un procés irreversible 
cap a la internacionalització,  començaren la importació des 
d'Anglaterra de llavors de patates primerenques, i crearen  una 
marca patentada a la que la historia no ha fet justícia perquè el seu 
nom provenia de la Unió de Rabassaires: RABASSAUNIO PATATOES 
CATALUNYA. PRODUCTIONS MOLLET. 
  
Aquesta empresa els va permetre  (que en tinguem constància) 
contactar i comercialitzar amb cooperatives d’Anglaterra (Liverpool i 
Londres)  i de Bèlgica, Holanda, Suïssa, Lituània, Estònia i Renània. 
  
Cap altra Sindicat local va adquirir la força d'aquest. Els pagesos de 
Mollet, avançats a la seva època, van suprimir els intermediaris i 
aconseguiren comprar més barat i vendre més car. Potser es aquest 
esperit de supervivència el que fa que quan l’agricultura ha 
desaparegut de tots els municipis de l’àrea metropolitana, nosaltres 
encara podem parlar amb orgull de Gallecs i gaudir dels seus 
productes en la seva Agrobotiga. 
  
Fa 100 anys va néixer un Sindicat que va fer historia. No hauríem de 
deixar passar el centenari oblidant la seva lliçó de modernitat, 
agrupació d’esforços i mirada cap a horitzons ambiciosos. Ni hauríem 
de deixar perdre el nom de la nostra primera empresa internacional 
nascuda de la gent del poble ben arrelada a la terra. 
  
Montserrat Tura i Camafreita 
Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
  
 


