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5 Els projectes tributaris i
El tema de totes les conversacions
ha estat el mes passat i és en el moment
que escrivim aqüestes ratlles, els projectes de llei presentats
a la Cambra peí Ministre de
Finances,
senyor Carner, per tal d'anar a Vanivellació del
pressupost.
Malauradament,
el Ministre de la República no ha trobat áltre mitjá per arribar a fer un
pressupost viable, que seguir les petjades de tants i tants d'economistes
i financiers que han
ocupat aquell Ministeri d'en^á de la Restaurado
monárquica,
augmentant
els tributs o creantne de nous.
No se'ns amaga el difícil que és la fórmula proposada peí Cap del Partit Radical,
senyor
Lerroux, de restablir la confianza pública en un pertode que com a máxim ha de finir el dia
31 d'aquest mes, ja que si el Govern de la República vol els seus compromisos
al dia 1 d'
Abril ha de teñir un pressupost nou
aprovat.
Pero, és molt sensible que el procediment
hagi d'ésser sempre el mateix, d'exigir
nous
sacrificis al contribuent,
en nom del patriotisme
i de l'interés públic, sense que s'oviri cap nou
sistema de mantenir
les cárregues de l'Estat que no sigui amb l'amena^a d'una bancarrota, i
posant ais ciutadans en un carrero sense
sortida.
Darem sempre voltes dintre d'un cercle vicios si exigim que l'Estat atengui i contragui
noves obligacions, i l'Estat que exigeixi a les classes productores sacrificis económics per atendré aquelles
despeses.
Sois en un augment
general de riquesa podem sortir d'aquesta situado i aquest
remeiament ha d'ésser fruit d'una obra de coVláboració estricta entre l'Estat i les classes
contribuents:
per part de l'Estat donant tota mena de facilitats per i'implantado
i desenvolupament
deis negocis i garantint l'ordre, amb el qual es recobraria aquella confianza de que parla en
Lerroux;
per part deis contribuents,
procurar incrementar
les industries, intensificant la prodúcelo,
cercant nous mercáis,
renovant
l'utillatge
i els procediments
industriáis,
comerciáis
i agrícols,
i en una paraula convertint en riquesa tot el que en sigui capag d'ésser-ne convertit, que molt
i molt en tenim.
Es dirá potser que aquesta és una fórmula per solucionar una situado crítica que no sigui
apremiant com la nostra que no admet espera, pero amb l'adopdó de qualsevol áltre que sigui
mes viable deu portarse
aquella tendencia perqué no cal treballar solament
peí dia
d'avui,
sino que deu pensarse
en el dia de demá.
No tenim la pretensió d'haver arribat a la solució d'aquest greu problema,
extraordinariament complicat, i al qual no es agena la situado internacional,
pero sí que creiem que potser
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una inspecció severíssima
de la riquesa oculta que no tributa a l'Estat, faria minva,r en mo!l
la baixa del déficit del
pressupost.
No es cap secret el gran nombre de propietats, industries i negocis de totes menes qm
viuen al marge de les liéis tributarles, com tampoc ho es, aquelles combinacions
que saben fa\
especialment
grans empreses per burlar els interessos del Fisc.
Potser corregint aqüestes anomalies amb ferma decissió, podria evitarse
que cotnerciants i
industriáis
que porten una vida migrada, per la situado general, es vegin en el cas d'haveí
de tancar les portes per no poguer pagar el recárrec del 20 per cent que disortadament w
camí d'imposar-se'ls
de la coniribuciá
industrial,

Centre Gremia
Pla^a de Maluquer i Salvador, núms, 7 i 9
GRANOLLERS
\

LABOR SOCIETARIA

L^ ittipiigiiació deis Pressiipostos
—

—

=p?^-

Munieipals

—

Estudiáis els pressupostos munieipals per la Junta Directiva i estimant que en la redúcelo deis
mateixos s'hi observaven algunes anomalies que calia corregir, fou pres l'aeord dlmpugnar-les, cut'
sant'Se a l'efecte l'oportú recurs.
Es feu notar la manca de consignació per amortitzar la part corresponent de les 500.000 pessetes
de l'empréstit municipal contractat durant la dictadura; la modificació deis arbitris que afecten ais
tractants, sollicitant la redúcelo de l'impost del 12 °¡„ que paguen; es demaná una reduceió de l'impost
de consums que segons el darrer pressupost era de 49,000 pessetes i en Faetualitat és de 65.000, i per fi
es demanava la reduceió máxima possible de l'impost sobre motors i maquinaria en general!

£1 recárrec timmcipal sobre la coittribució
^=¡^

—

-

Interessant'se la Junta Directiva per la situació general deis negoeis a la nostra ciutat i volent procurar remeiar la crisi en el que fos possible, acordá les mesures que estima pertinente essent-ne una de
elles, solTicitar la reduceió del recárrec que percebeix l'Ajuntament per la contribució industrial,
esseñt tramesa a l'efeete la següent instancia:
Senyor:
En Josep Riera Bach, President del Centre
Gremial d'aquesta ciutat, domiciliat a la pla^a
de Maluquer i Salvador, números 7 i 9, en nom
i representació de la propia Associació, aeut a
vosté i atentment EXPOSA:
Que en la darrera reunió que celebra la Junta
Directiva estudia amb tota detenció la situació
económica de la nostra ciutat, comparant-la
amb la d'altres temps anteriors, i arrivá a la resolució de que l'indústria i el comer? estaven
atravessant uns moments de greu crisi, degut a
causes diverses, unes d'ordre interior i altres
d'ordre exterior, no alienes a la situació económica, no solament del reste de Catalunya i d'Espanya, sino de les demés nacions del món.
Aquest estudi crític i aqüestes consideracions, feren que la Junta Directiva, en el seu

afany de remeiar la crítica situació económica
esmentada, estudies també els remeiaments, que
al seu humil eriteri poguessim ésser emprats per
resoldre el confliete i procures la seva implantació en quant estés al seu abast, fent les suggeréncies i peticions a quí calgués perqué la nostra
ciutat, qual lama d'industrial i comercial ha sabut conservar a través deis anys, no perdés
aquest empori, que és la base de la riquesa deis
pables i el mitjá de les possibilitats del desenvolupament de la grandesa i eivilització.
Entre aquelles solucions d'ordre práctic a
que abans es féia esment, la Junta Directiva cregué que una de les que eren mes immediates i
eficaces per remeiar la crisi, era la de sol licitar
una reduceió en quantitat i nombre del sens fi
d'impostos en que avui es veu gravat el contribuent dificultant-li, quan no impossibilitant-li el
desenrotllament del seu negoci.
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En aquest sentit es dirigeix, dones, el sotasignant, a la Excma, Corporacíó, tan dignament
presidida per V. perqué el régim económic segueixi una marxa ascendent, entenent que ha
d'ésser simultánia l'aplicació d'un sistema intensiu del comerg i de la industria, amb el d'economies i de reducció de tributs, solucions que
creiem, entre altres, les mes addients, per la resolució de la crisi.
De les tres indicacions fetes, la primera és
privativa deis particulars, la segona deis particulars i de totes les corporacions publiques, i la
tercera exclusivament de les que percebeixen
algún impost; per aquest darrer concepte el que
signa es dirigeix a aquesta Corporació ja que
entre els que percebeix n'hi ha un, que afectant
al Comer? i a l'Indústria, i essent l'Ajuntament
qui dintre de les seves atribucions pot regularlo, podria determinar la seva reducció: el recárreo per la contribució industrial.
Per les liéis tributarles, el Municipi té dret a
que li sia abonat pels contribuents com a máxim
el 32 7o de la cuota del Tresor, i l'Ajuntament de
Granollers ha arribat al límit de l'autorització,
amb l'abonament de qual recárrec es perjudica,

Reunió g e n e r a l de la
Secció de D r o g u e r í e s
El dia primer del present mes de Marg, tingué
Uoc a l'estatge del Centre Gremial la reunió general
ordinaria de la Secció de Drogueries, Queviures i
Simílars, sota la presidencia del senyor Lloren?
Civil i amb assisténcia de regular nombre d'associats.
El senyor President explica els treballs efectuáis per l'entitat en el finit exercici, els quals mereixeren l'aprovació deis reunits.
Seguidament els components de la Secció de
Compres Col'lectives explicaren el resultat de les
gestions fetes per part seva des de l'implantació d'
aquest régim, tot el qual fou celebrat pels reunits,
que acordaren intensificar el sistema pels mitjans
que estessin al seu abast, notificant els resultats
economics obtinguts, ais demés associats que encara no están inscrits a aquesta secció per tal de
que s'inscriguin en benefici de la collectivitat.
A continuado es procedí al proveiment de carrees que reglamentáriament quedaven vacants de
la Junta Directiva, essent elegits mateixos senyors
que fins ara havien vingut desempenyant-los quedant en conseqüéncia, constituida l'esmentada Junta en la següent forma:
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en una no despreciable proporció, la marxa deis
negocis; está ciar, que no es solament aquesta la
causa de la seva deficiencia, pero peí régim prosper que nosaltres desitgem, no hi ha mitjá despreciable i a aquest — com a altres— apel'lem
per sol'licitar ja que no la seva desaparició
—comprenent les obligacions municipals— que
quan menys es fes una reducció, que sense minvar en gran manera els ingressos del Municipi,
pogués ajudar a aquella política de desgravament
tributari que volem emprendre, creiem que si el
recárrec municipal es reduís a un 20 7o es complirien aquelles condicions d'atenció deis interessos públics i menys perjudici deis privats.
Exposades les precedents consideracions,
creiem que no son necessaris mes arguments per
sol licitar i justificar la justicia de la nostra pretensió que esperem que la Corporació que presidiu, voldrá prendre en considerado i voldrá aprovar de conformitat.
Visquen molts anys peí bé de la ciutat.
Granollers, 12 de Febrer de 1932
Signat: J. RIERA (rubricat
Senyor Alcalde de Granollers.
En Lloren? Civil,
SECRETARI: N'Andreu Oliver.
TRESORER: En Joan Dalmau.
VOCAL: En Joan Just.
VOCAL: N'Isidre Girbau.
PRESIDENT:

No havent-hi mes assumptes de que tractar i
després d'haver remerciat el senyor President ais
associats per la confianza de la elecció, s'aixecá la
sessió a les deu i mitja de la vetlla.
L' A s s e m b l e a Gremial Espamyola
En compliment d'acord pres en la reunió general que tingué Uoc a rAssociació, per tal de tractar
de l'assemblea d'entitats mercantils, convocada
per la Confederado Gremial Espanyola, fou tramesa l'adhesió del Centre Gremial a l'esmentada
assemblea, amb una afectuosa salutació i fent bons
averanys peí comer? i per l'indústria amb respecte
a les resolucions que fossin preses.'
L'augmeeit d e i s i m p o s t o s
Justament alarmáis els industriáis i comerciants de la nostra ciutat pels projectes tributaris
del Ministre de Finances, així que es féren públics
fóren tramesos els següents telegrames:
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«Excelientíssim senyor Ministre d'Hisenda —
Madrid - UNIÓ D'INDUSTRIALS CAFETERS,
de GranoUers, protesta respectuosament del projecte d'augment deis tributs, dones la situació económica de les industries, avui pitjor, les faria insostenibles. — El saluda, el President, PLANAS.»
«Excei'lentíssim senyor Ministre d'Hisenda —
Madrid - L'ASSOCIACIÓ DE CEREALISTES, de
GranoUers, protesta enérgicament del projecte d'
augment deis tributs, ja que la seva acceptació impossibilitaria el seu negoci. — El saluda, EL PRESIDENT.»

GranoUers, eleva a V. S. respectuosa protesta peí
projectat augment deis tributs, dones els seria impossible sostindre's degut a Tactual crisi económica. — El saluda, el President, CIVIL.»
«Excei'lentíssim senyor Ministre d'HisendaMadrid - L'ASSOCIACIÓ DE PATRONS BARBERS, PERRUQUERS, de GranoUers, prega i
V. S. l'anul'lació del projectat augment deis tributs
dones l'estat de les industries, degut a la precaria
situació general, faria impossible poguer continuar
- El saluda, EL PRESIDENT.»
Heuníonis

«Excel lentissim senyor Ministre d'Hisenda —
Madrid - L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
DE PATATES DEL VALLES, elevan a V. S. el
prec de que s'anulliel projecte d'augment deis tributs, amb el quai s'agravaria la situació económica
del país. - El saluda, el President, ESTRADA »
«Excei'lentíssim senyor Ministre d'Hisenda —
Madrid - La SECCIÓ DE DROGUERIES, de

Régim del Treball
JURAT MIXTE DEL TREBALL EN EL COMERQ
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
j-,

El Pie de la Secció del Detall d'aquest organisme, en sessió de 28 de Gener proppassat, adopta
els següents acords:
1 — Normes per raplicació de l'acord de 3 de
Novembre de 1931, modificat en 24 del mateix mes
i en 13 de Gener de 1932, sobre descans dominical
en el Ram de l'Alimentació en els establiments mixtes de queviures i confitería.
Primera. Per a que els establiments de carácter mixte avui existents puguin disfrutar de la excepció de descans dominical, deuran reunir les
Gondicions que a continuado s'expressen:
a) Teñir forn i obrador de confitería i pastisseria.
b) Dedicar mes de la meitat de l'establíment a
confitería i pastisseria.
c) Teñir la confitería completament separada deis
queviures.
d) Teñir dependencia que cobrará tota compra de
confitería; devent, en cas d'haver-hi dos o
tres dependents, deíxar de treballar un en

Durant el passat mes de Febrer han tingut lloc
a l'estatge social diverses reunions del Centre Gremial i de les entitats adherides, per tal de tractar
d'assumptes d'interés pels associats, entre les quals
cal remarcar la general convocada peí Centre per
tractar de l'Assemblea Gremial Espanyola, celebrada a Madrid, la de la Secció de Drogueries i la deis
tractants en carns.
diumenge, i si excedissin en nombre, deurar.
vacar en la mateixa proporció.
e) Soilieitar permís de la Comissió Mixta per la
exeepeió que no podrá concedir-se en cap
cas ais establiments que no reuneíxin les es
mentades condicions.
Segona. Perqué un establiment de carácter
mixte pugui optar per confitería, el patró tindra
un termini de tres mesos, a partir del día en que
notifiquí per escí ít a la Comissió Mixta Uur desi^
de dedicar-se únicament a la esmentada especialitat, amb objecte de que durant dit termini pugui
realitzar o liquidar la secció d'ultramarins i queviures. Convertít de establiment mixte en confitería
es subjectará a les normes vigents per aquesta mena d'establiments.
Tercera. Amb referencia ais establiments mixtes que vulgan obrir-se en el successiu, será condició precisa per a que se'ls autoritzi la venda en diumenge de confitería i pastisseria, apart de les condicions abans citades, que tinguin les diverses sec
cions completament índependentes.
Quarta. Les infraccions del preceptuat serán
punyides amb fortes penyores en la forma disposada per la Llei, essent castigada la segona ínfracció
o reincidencia després d'haver recaigut penalitat
definitiva, amb la caducítat del permís, i per tant
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deuran t a n c a r Festabliment o e s t a b l i m e n t s ínfractors d u r a n t els dies i h o r e s en que els demés establiments del R a m de l'Alimentació estiguin t a n c a t s ,
ja que sois es concedeix la excepció en q u a n t es dedíquin els d i u m e n g e s única i exclusivament a la
venda d'articles de confitería i pastissería.
2 — A p a r t i r del dia en que entri en vigor l'acord sobre d e s c a n s d o m i n i c a l en el R a m de l'Alimentació de 3 de N o v e m b r e de 1931, s'entendran
caducats t o t s els p e r m i s o s d ' h o r a r i lliure que per la
Comissió Mixta s'haguessin concedit a b a n s de l'esmentada data; a m b l'objecte de que els que nova-

NOTICIES •
Els mercats seímanals
En el finit m e s de Febrer, les cotitzacions del
mercat s e t m a n a l a la n o s t r a ciutat, h a n estat les
següents;
Dia 4
»
»
»
»
i>
»
»
»
»
»
»

Mongetes ,
Cigrons
Ordi .
Blat de m o r o
Besses.
Faves .
Patates
Gallines
Pollastres .
Ous
Conills
Civada

a 60
a 60
a 21
a 20
a 32
a 24
a 36 i 37
de 15 a 23
de 10 a 16
, a 2'75
de 4 a 5'50
a 15

p t e s . els 70 litres
ptes. els 70 »
ptes. els 70 »
p t e s . els 70 »
p t e s . els 70 »
ptes. els 70 »
ptes. els 100 kgs.
p t e s . el parell
ptes. el parell
ptes. la d o t z e n a
ptes. un
ptes els 70 litres

Larecaptació per arbitris de pla^a fou: 1048'75 p t e s .
Dia 11 Mongetes,
» Cigrons .
»
»

Ordi .
.
.
Blat de m o r o .

»
»
»
»
»

Besses
Faves., .
Patates ,
Gallines .
Pollastres

»
»
»

Ous ,
Conills
Civada

a
a
a
a
a
a

60
60
22
21
33
25

a 35 i 37
de 16 a 22
de 10 a 15
a 3
a 4 i 5'50
a 16

ptes,
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

els
els
els
els
els
els

70 litres
70 »

70
70
70
70
ptes. els 100 kgs.
ptes, el parell
ptes. el parell
ptes. la d o t z e n a
ptes. u n
ptes. els 70 litres

La recaptació per arbitris de plaga fou: 459'95 ptes.
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m e n t es concedeixin h o siguin d ' a c o r d a m b dita
disposició legal i de conformttat a m b els preceptes
r e g u l a d o r s de la mateixa.
El que es fa públic ais efectes previnguts per
l'artícle 29 de la Llei de Jurats Mixtes Professionals
de 27 de N o v e m b r e de 1931.
Barcelona, 29 de Gener de 1932 — E L
DE LA SECCIÓ DE DETALL, J O S E P

(rubricat) — E L SECRETARI
B A L A R T (rubricat).

COLL

PRESIDENT

CREIXELL

GENERAL, F .

GUASCH

(Butlletí Oficial de 4 de Febrer de 1932)

Dia 18 M o n g e t e s ,
a 60
»
Cigrons .
a 60
O
r
d
i
.
.
a 22
»
Blat de m o r o ,
a 21
»
Besses
a 33
Faves.
a 24
a 35 i 38
» . Patates .
Gallines .
»
de 16 a 24
Pollastres
de 12 a 18
Ous ;
a 2'75 i 3
Conills
de 4'50 a 6
»
Civada
a 16

ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

els 70 litres
els 70
els 70
els 70
els 70 »
els 70 »
els 100 k g s .
el parell
el parell
la d o t z e n a
un
els 70 litres

La recaptació per arbitris de plaga fou 1 0 8 7 ' 3 5 p t e s .
D í a 25
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Mongetes.
Cigrons .
Ordi .
B l a t de m o r o
Besses
Faves.
Patates .
Gallines .
Pollastres
O u s . ,.
Conills
Civada

a 60 p t e s . els 70 litres
a 62 p t e s . els 70 »
a 24 ptes, els 70 »
a 22 ptes, els 70 »
a 33 ptes. els 70 »
a 27 ptes. els 70 »
a 35 i 38 ptes. els 100 kgs.
de 16 a 24 ptes. el parell
de 12 a 18 p t e s . el parell
. a 2'90 p t e s . la d o t z e n a
de 4 a 5'50 ptes. un
a 16 ptes. els 70 litres

La recaptació per arbitris de plaga fou: 1122'00 ptes.

Unió del Foment de la Producció Nacional
El dia 19 del m e s p a s s a t tingué lloc a B a r c e l o n a la reunió constituitiva d'aquesta associació, q u a l
objecte és unir a t o t s els p r o d u c t o r s n a c i o n a l s , fom e n t a r la p r o d u c c i ó espanyola i p r o p a g a r per mitjá
de periódics, revistes, conferencies, festes i exposicions, la venda deis p r o p i s p r o d u c t e s .
Els reunits, entre els quals regná el major ent u s i a s m e , a c o r d a r e n la p u b l i c a d o de la revista
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«Prodúcelo Nacional» la qual sortirá a primers del
mes entrant, reprenent les campanyes que motivaren la seva fundació i que quedaren en suspens al
deixar de publicar-se.
Ultra els esmentats acords, s'acordá l'establiment de l'estatge social amb carácter provisional,
al carrer de París, n.° 158, i s'elegíren els organismes directius de l'associació que quedaren constituíts en la forma següent;
JUNTA DIRECTIVA: President, En Joan Baldoma Alós, professor i publicista; Vice-president
primer. En Josep M.'' Guindolain, enginyer; Vicepresident segon, En Manuel del Alisal, advocat;
Vice-president tercer. Na Maria de Gudal de Sangenis, propietaria; Tresorer, En Ferran Sola i Obrer,
procurador deis tribunals; Secretaii, En Alfred Visay, industrial: Vice-secretari, Na Maria Bernat,
professora i propietaria: Vocals: senyors Michavila,
advocat; Bueno de los Reyes, propietari; Beltran,
propietafi; senyora Vda deMercadal, senyor Pinol
i altres, entre els quals figura amb el carácter d'assessor l'advocat En Josep Sarañana Sedó.
Tenint en compte les finalitats que es proposa
la novella associació i la válua deis seus dirigents
és d'esperar que la seva labor haurá d'ésser altament beneficiosa per la Prodúcelo Nacional Espanyola.

Els Contramestres^an^Jesta
El día 9 del passat mes de Febrer — dimarts de
Carnaval— els Contramestres no acudíren al seu
treball en cap de les fabriques de la nostra ciutat.
Elmotiu, segons diguéren, fou l'acord que havien pres d'unificar el regim de festes eom ténen establert els seus demés companys de Barcelona, que
el propi dia tampoc treballaren.

La^ casajord
En el present mes, aquesta important marcaf
d'automóbils, posará a la venda el seu nou model
de cotxe de vuit cilindres, amb notables reformes
deis anteriors.
Donará una idea de com se'n ressent aquesü
emprova de la crlsi mundial, el fet de que deis
775,000 cotxes que fabrica l'any passat, n'hi resteí
encara per vendré la respectable quantitat de 35,001)

Nova^uniíat monetaria
El Banc Internacional de Pagaments, domici
liat a Basilea (Sui(;a), está estudiant l'adopció de
una nova unitat monetaria.
Entre les diverses própostes que han estat fetes
amb aquest objecte, sembla que s'ha decidlt que el
nou signe monetari sigui el gram d'or fí.

Els^ ingressos^elj^anal^de ^uez
Segons la liquidació publicada en el passat
any 1931, els ingressos del Canal de Suez, ascendiren a la quantitat de 930.86 milions de francs.
En l'any 1930, fóren de 1.037,69 milions.

Els Tribunajs^de^oniejr^
Hem tingut la satisfácelo de veure, que coiti'
partint l'opinió expressada en un número anteriot
del BuTLLETí, diversos diputats han presentat m
projecte a les Corts sollicitant la creado de Tribu'
nals per entendre exclusivament en assumptes mercantils.
Estimada la proposta, ha passat Ja a la corresponent Comissió peí seu dictamen 1 és d'esperai
que dintre de temps no molt llunyá podrem veure
aconseguida aquella aspirado unánim de les classes
mercantlls.

Ei mercat amena^at
El tercer dijous del passat Febrer, circula amb
gran insistencia la noticia de que elements significats de l'organització anarquista pretenien pertorbar el nostre mercat setmanal,
Sortosament la noticia no es confirma; les
autoritats pero, havien pres les mesures adequades
per tal de que fracassessin aquells propósíts.

Repartiment de^lat
El Senat nordamericá ha pres l'acord de repartir entre els obrers en atur forros, les existéncies
de blat que té magatzemades la Cambra Federal
del Blat

Publicacions Rebudes
Setmanari La Gralla.
Publicado Oficial del Centre de Fusters Matricu
lats de Barcelona.
Setmanari barceloní, Justicia i Progrés.
La Vid Catalana.
Barcelona Financiera.
La Industria Metalúrgica.
Revista Textil.
Panadería Catalana.
Butlletí Oficial.
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E s convoca a tots els associats a la retinió general
ordinaria q[ue^ t i n d r á efecte^ a Testatée^ social el dia 3 l
del corrent, a do/ cjuarts de^ n o n , de^ primera convocato^
ria, i niitja Kora després de^ seéona, per" tal de^ tractai^
del seéüent

ORDRE DEL

DÍA

Elecció de sis vocais
Examen i aprovació deis comptes
A s s u m p t e s generáis

L a J u n t a Directiva espera de tots els associats que^
e/ servirán^ concórrer^ a la reunió c^ue^ e/ convoca, pei^
la importancia de^ la mateixa.
GranoUers, Marg de^ l 9 3 2
Per acord de la Junta Directiva
El Secretari

I
I

íiíK5Ss^)6sg?|$«íífe=<>sÍ!?^2^Sfe9(«í

ESTEVE REVERTER
impremía Cücüíella - Corro, 9 - Teléfoh 24 - GraiioUers
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G R A N SASTRERÍA

SITJES

GraEi assortit e n trajos d'ístíu
tant e n llana c o m e n dril

¡a preus molt reventáis!
jfX
~^-.^KJ«r^

'^¥''
N o aneti pas a Barcelona, no: n o cal!, q[ue a bon preu i de tan
b o n a cíualitat com allá poétieu comprar-ko, també Ko trobareii

a la gran Sastrería SITJES de Granollers

wmmwmis: "^s^^mmmmm
E n

DEMANEU-LA

Tallers

e l m e r c a t son moltes les
bombes que assímilan a la
P R A T , prova evident de
aué és la millor oíue bi ha!
ALS

MT
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Carrer P r i m , 78
GRANOLLERS

Fábrica de Llevadura Premsada
S.

A.

• ••

VILADECANS

••

1 1 •iii

(Barcelona)

iFaci vosté u n a p r o v a
jamb ¡'insuperable L l e v a t ^ X í n t a Roja^^
\
\

i ef convencerá q[ue en txef horer e/' pot fer
u n a fornada de pa, í (jue el fred n o dificulta
la pujada de la pasta.
Dipósit a Granollers i sa comarca

Casa Bassa

Q-^^>.^

Sta. £speranga, 8 bis

B a n c a Arnús
Successora

de

EVARIST

FUNDADA

Capital
Fons de Reserva

^

t

EN

t

m

t

»

a

a

1S46

A R N Ú S

10.Q<^.QQ0 de pessetes
7.260.000 pessetes

ReslitzeiH tota classe d'operacions de BANCA i BORSA
S U C U R S A L DE

GRANOLLERS

Placa de Perpinyá, 18 i 19

-:- T e l é f o n 4 8

Wk3!Í.^^2^
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m.

XOCOLATES
TORRAS
»imS8«iBimKBHBiBv»SaBB»»naiB»MSaBimHÍaaaimsSaaB»HBBi

per la seva puresa, bon gust, esmerada
eliaboració i rendiment familiar, els consumeixei\ les persones de bon gust i qiie
saben ben administrar

QOOOCOOOO'*'^OOOOOOOOOOOCCICOOOOOOOOOOOOOO

^rodtjcció
d'tirja cla55c arT)b llct
qtie representa

le dernier ch"
eo iDatéria de J^oceiaia
iProiíeü-la!
000000°°

^^^^g^SlS^^^g^^^l
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C E N T R E GREMIAL
DE G R A N O L L E R S

DEL

VALLES

MEMORIA
llegida peí Secretan el dia
31 de Mari; de l'any 1932

" w r — ^ ^ — • y y -ww—w^—vr
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Senyors:
Fa un any, que al Uegir-vos la Memoria Anyal reglamentaria, poc podiem preveure el canvi que s'ha realitzat en les
íiostres institucions d'engá d'aquells temps que els aconteixements han envellit mes que el transcurs natural deis dies.
Ens trobávem en un régim monárquic, tot just sortits
d'una dictadura, i poc ens podiem imaginar que aquell régim
que semblava un retorn a la normalitat constitucional havia
d'ésser enderrocat al poc temps i per un procediment legal,
absolutament democrátic, com el que la vella Espanya emprava per ésser un cop mes l'admiració del món.
Quí ens havia de dir, quan fa un any que com actualment, ens reuníem per parlar de les nostres coses, que no era
llunyá el dia en que aquell sentiment patriótic, temps ha sentit, del reconeixement de la nostra personalitat, com a filis
d'aquesta bella térra catalana, el podriem veure satisfet i convertides gairebé en realitats aquelles aspiracions tan legitimes
del nostre propi governament.
I no obstant, ja ho veieu; avui estem organitzats en forma
republicana i aviat — cal teñir confianza— podrem regir-nos
per nosaltres mateixos, acceptat per les Corts l'Estatut de
Catalunya.
Perdonen aquest esplai, que si bé des de un. punt d'albir
sembla poc addient en la reunió d'una associació gremial
com la nostra, no está gens fora de to, si bé ho mireu, tenint
en compte l'estret Iligam existent entre les qüestions polítiques i les qüestions económiques.
3
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Prou ho sabeu els que haguéreu de sostenir Iluites amb
Ajuntaments anteriors, per tal d'evitar abusos i atropells que
reflectien d'una manera ben directe en els nostres negocis;
prou ho recordaren., els que us veiéreu en moments en que
es volia posar-vos fora de la llei per l'únic delicie d'haver al?at la veu en defensa deis interessos deis nostres associats
Sortosament, tot passa, i avui amb el nou sistema de
govern d'Espanya i amb el que breument pensem inaugurar a
Catalunya, és d'esperar, que entrant en una era de pau social,
serán ateses les nostres aspiracions justíssimes, pe;r la prosperitat de ia nostra térra i per benefici de tots.
Així ho esperem i desitgem ferventment.

WOUS SOCIS I ENTITATS
L'exercici económic que acaba de transcórrer ha estat
peí Centre Gremial d'una activitat intensíssima, qual millor
mostra és el nombre de socis que han ingressat a l'associació,
reconeixent la importancia de la seva tasca; en l'exercici anterior eren 261, en Tactual son 308, poguent dir amb satisfácelo
que reunim en el nostre Centre la mes auténtica representad o del comerg i de la industria de la nostra ciutat.
Pero no solament ha augmentat el nostre Centre en el
nombre de socis, sino que ádhuc associacions senceres s'han
adherit a la nostra entitat venint a cooperar en la nostra labor de defensa deis interessos gremials; la Unió de Industriáis
Cafeters, quals treballs estaven molt adelantáis ja a comen(jaments de l'any passat, per unir-nos a nosaltres, s'adherí
definitivament al Centre; i, a mes, s'han adherit també l'Associació de Comerciants de Patates del Valles, i la Societat
de Barbers i Perruquers, a tots els quals, socis 1 entitats, donem la mes coral benvinguda.
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SOCIS

FAtLESCUTS

Pero no seriem justos si a Tesmentar els nous socis i
agrupaments, oblidessim a n'Andreu Cros i Joan Canal que
ens han deixat per sempre arrebatáis per la mort; sigui el
nostre record en aquest moment, penyora d'afecte i expressió
de condol per les seves famílies, que si. ells perderen els seus
famiiiars, nosaltres perdérem bons amics i companys entussiastes de l'obra comuna.

CIRCULARA I BUTLLETl
Des de que fou nomenada la nova Junta Directiva lenieiTi
una obsessió constant de mantenír una íntima relació amb
els associats, perqué si ells ens havien honorat aixecant-nos
al lloc que ens ha portat la seva representació, nosaltres creguerem que no era pas per obrar sois i exclusivament pe!
nostre coinpte, perqué la nostra labor l'hem compresa sempre
amb el carácter de conjunt.
Aquesta idea ens porta a enviar periodicament unes circulars on es feien constar els rensegnements que estimávem
de mes utilitat pels associats, com ja haureu oogut veure.
Pero e! gran nombre de coses que ens creiem en el deure
de comunicar ais nostres associats feia que fos insuficiení i
poc addient el sistema de circulars, i la Junta estudia el sistema d'editar una publicado mensual, el Butlletí del Centre.
No toca a nosaltres fer l'elogi de la revista, que estimem
pero, que ha vingut a extendre el nom de l'entitat fora del
clos tancat de Granollers, per donar mes relleu al Centre;
avui som ben coneguts entre les entitats económiques de la
capital i demés índrets de Catalunya, que ens honoren remetent-nos les seyes publicacions, en les que moltes vegades
liem vist reproduíts alguns articles del Butlletí, poguent publicar nosaltres també algunes informacions escrites expressament peí nostre mensual, pels seus bornes dirigents.
D'en«pá de la publicació del Butlletí, podem dir que la
5
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vida del Centre s'ha desenrotllat a plena llum, i eis que haveu seguit amb interés la seva lectura haureu pogut veure
com la Junta no ha cessat ni un moment, en el complinient
del deure que al nomenar-la, li imposáreu

L'ELECTRICITAT
A mitjants de l'ariy passat, alguris associats j'aproparen
al Centre queixant-se deis preus a que es pagava L es paga ei
fluid eléctric a la nostra ciutat, sotmetent a la Junta la qüestió»
perqué es fes el possible per obtenir la reducció deis preus;,
resultat de l'estudi que es feu de l'assumpte, s'arriba a la conclusió de que solament tenint l'electricitat controlada per
persones interessades, era possible obtenir que aquell fluid
fós a preu mes económic,
Aixi nasqué aquella idea de fer l'electricitat peí poblé í
per el poblé, essent una associació, no mercantil, la que es
cuides de produir el fluid eléctric; es feren les primeres indicacions que trobaren gran acceptació i paraules d'encoratjament, i sota aquesta impressió la Junta Directiva, a mitjans de
Juny de l'any passat, es dirigí a la Corporació Municipal demanant-li el seu ajut per desenrotllar l'iniciativa.
L'Ajuntament estudia la proposta, i el resultat de l'estudi
fou l'acord de nomenar una Comissió de regidors, composta
pels senyors Taberner, Gíbert, Aymerich, Estrada, Montaña i
Tió, perqué es reunís amb la que nomenés el Centre, i estudies tots els antecedents relatius a aquesta qüestió i fes les
proposicions que cregués oportunes relacionades amb la
mateixa.
Reunides les Comissions diverses vegades, s'acordá visitar les Centráis Cooperatives eléctriques de Canet i Valis, i
demanar projectes i pressupostos a técnics per saber l'import
de les obres.
Tots els treballs convenients s'estan portant a terme, í
tenim la seguretat de qué en el que resta d'any no solament
podrá presentar-se un projecte acabat en l'ordre técnic i legal
6
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anant a la recerca del capital, sino que facilitará poguer comeiif ar-se les obres de instal'lació d'enllumenat i for^a.

VISITES DE INFORMACIC» I CORTESÍA
Les relacions socials de que abans parlávem, han estat
fetes mes intimes amb unes associacions que amb altres,
no pas per manca d'afecte, sino potser peí mes continu tráete i per rao de proximitats; una d'aquestes associacions mes
relacionades amb el Centre, ha estat La Gremial de Sabadell,
entitat modei, que compleix a la perfecció la seva finaíitat de
defensa deis interessos comerciáis i industriáis d'aquella localitat i amb la qual la nostra assoc'iacíó ha mantin¿ut un
intens tráete i can vi d'impressions.
Co motiva que una Comissió del Centre anés a fer una
visita al seu estatge social, no solament en visita de compliment i salutació sino també per informar se de la seva organització i funcionament per adaptar-la a la del Centre en el
qué calgués o fós mes práctic.
La Junta es compíau en fer públic el seu agraíment ais
bons amics de Sabadell per les atencions que els meresqué la
Comissió susdita i per í'importáncia de les dades que fóren
facilitades.

P E R P O P E MULTES
En el régim anterior, amb tota la seva xarxa d'organismes
corporatius, d'hisenda i economía, havien estat imposades
diverses multes a socis de l'entitat, algunes de les quals estaven pendents de pagament i d'altres estaven en el tíámit de la
resolució deis recursos que contra les mateixes s'havien
formulat.
En aquesta situació, i aprofitant l'avinentesa del canvi de
régim, el Consell Directiu, feu gestions juntament amb altres
entitats per obtenir la suspensió definitiva de les multes i la
7
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. devolució de íes quantítats consígnades, havent assolit un
pie éxit en les seves gestions coni alguns de vosaltres haureu
pogut observar.

MEUMIOWS
El Centre GremiaC, volent ésser la casa deis grenis de la
cíutat, ha facilitat el seu estatge per reunions de grups o seccions, malgrat en algunes ocasions no fóssin els seus components associats al Centre, i en l'any transcorregut s'han reunit a la nostra sala d'actes els fabricants de gaseoses, els industriáis lampistes, els rnetariúrgics, els Ueters, els forners,
els cafeters i fondistas, els de la Seccció de Drogueries, els
barbers, cereaíistes, patataires, etc., etc., a tots els quals ha
procurat atendré, no solament facilitant-los íes reunions,
sino ádhuc ajudant-los quan li ha estat demanat el seu apoi,.
en el qué estava al seu abast.

d ü E S T I O N S P A T R I Ó T I Q U E S I BEMfeFIQUES
Entenent la Junta Directiva c.ue la seva actuació no havia
d'ésser limitada a les qüestions d'ordre econóniic, malgrat
fós aquesta una de les mes iniportants, sino que també devia
intervenir en qüestions patriotiques i benéfiques, creient interpretar els sentiments deis seus associats, i per demostrar
que el comeri; i l'indústria de Granollers no era insensible a
determinades emocions, per unanimitat acordá la publicado
d'un nianifest recomanant la votació de l'Estatut de Catalunya recollint signatures de les dones en e! seu estatge social,
signa una instancia, soliicitant la creació d'una Escola del
Trebali a Granollers i coopera a les subscripcions obertes per
la Secció local de la Creu Vermeíla i per i'Hospital-Asil, per
poguer atendré a les seves humanitáries finalitats.
8
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CONFLICTES SOCIALS
Ja en el seu dia, en una de les ultimes reunions generáis,
fóu explicada l'intervenció de la Junta per tal de procurar soiucions de concordia en un conflicte local de carácter social,
i els seus resultáis, pero cal remarcar que també en forma
amistosa fóu resolt un altre possible conflicte, degut a la presentació de noves bases, dintre de la Seccíó de Bars i Fondes
que els dirigents de la Unió de Industriáis Cafeters examinaren i resolgueren amb gran altesa de mires.
Ultra l'exposat, en diversos casos particulars, en que els
seus associats han reclamat el seu ajut, ha procurat solucionar armonicament els conflictes que es plantejaven, mirant
sempre, no solament de defensar els interessos deis nostres
adherits sino també la justicia de les petícions.

ELS GREMIS DE LA CONTRIBUCIO
En la constitucíó i actuació deis gremis contributius oficiáis, també el Centre Gremial hí prengué part activa, havent
obtingut la delegado per la constitucíó de les Juntes, de les
Cambres de Comer?, i de la Industrial que es reuníssin en el
nostre estatge els agremiáis per resoldre d'acord les diferencies que en la imposició de quotes entre ells poguessin existir.

LABOR ECONÓMICA
En l'aspecte estrictament económic. l'associació, en el
finit exercici, ha cursat diversos telegrames i instáncies a
les autoritats locáis i generáis, fent diverses peticions, com la
derogado de l'Aranzel en el relatiu al moresc, que era la ruina
de la comarca; l'intervenció al Municipi en les qüestions que
afectessin a la industria o el comerg, impugnant els pressu9

Butlletí del Centre Gremial de Granollers, 1/3/1932, p. 21 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

postos, la suspensió de diversos recárrecs tributaris, etc.,
quals petícions han estat resoltes en uns casos en forma afirmativa i en al tres negativa.

LA CONFEDERACIO GREMIAL ESPANYOLA
Convidat el Centre a assistir a les deliberac:;ons de l'Assemblea de la Confederado Gremial Espanyola ateses les
dificultats que es palesaren en la Junta general d'associats,
que per tractar d'aquest assumpte fou convocada, per enviar
delegats a Madrid, la Junta Directiva trámete la seva entussiasta adhessió a la reunió que figura ais folletons que s'han
imprés amb les conclusions que s'establiren.

ASSUMPTES lURÍDICS ADMINISTRATIUS
Amb carácter general i durant tot l'any, hem vingút mantenint l'assessoria jurídica pels nostres associats i fent tots
els treballs administratius que ens han estat interessats, com
reclamacions individuáis per multes, presentado d'altes i
baixes de contribució i Ilibres de vendes, pagaments de quantitats, etc., etc , procurant sempre estalviar despeses i feina
ais nostres associats.
Aquesta ha estat, explicada en termes generáis, la tasca
desenrotUada per la Junta en el finit exercici, que per portarla a terme hi hem posat tota la nostra voluntat i els nostres
coneixements.
HE DIT
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