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La mort de Les empreses
Acabem de passar el dia de la rememoració cristiana dels morts. És entès i 
acceptat per tothom que totes les coses vives neixen, creixen, es reprodu-
eixen i moren. Ho fan per donar cabuda als altres éssers vius. Amb el seu 
sacrifici, neixen noves vides, algunes de les quals són millors que les que ens 
han deixat.

Però sovint ignorem que a totes les coses materials els hi passa el mateix. 
No és necessari que siguin éssers vius perquè també morin. Un exemple el 
tenim en les empreses de Manlleu que a molts de nosaltres ens han donat 
molts maldecaps al no entendre el per què havien de morir tan joves. La frase 
“pa per vida” era comú en les dues empreses de les que us vull parlar: Can 
Serra i el Cordó.

Josep Serra i Sió va néixer a Roda el 1877. Des de petit es va sentir atret 
per la mecànica. Va venir a Manlleu a treballar al taller de la família Roca 

Can Serra i el Cordó (1956).
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que feia radiadors i allà va conèixer Andreu Costa i Pagès. Sense deixar de 
treballar a can Roca, varen obrir un taller de reparació de maquinària al carrer 
de Sant Ferran amb el nom de “Costa i Serra”. L’aportació de capital dels dos 
accionistes va ser petita però tenien molta feina i aquest fet va fer obrir els ulls 
a altres emprenedors manlleuencs com Josep Sanglas i Alsina que va oferir 
entrar com accionista amb una ampliació de capital. Andreu Costa no hi va 
voler participar i Josep Serra, sí. D’aquesta manera es va constituir la “Soci-
edad Anónima Serra S.A.”. L’empresa acabada de néixer va construir naus al 
costat del camp de futbol actual i, amb els anys va anar creixent en naus per 
construir màquines per a la filatura amb molt d’encert. Abans del 1936 era la 
principal fàbrica manlleuenca i la més evolucionada d’Espanya en el camp 
del tèxtil. L’aiguat del 1940 la va derruir totalment i l’Ajuntament li va buscar 
una nova ubicació en el recent construït Estadi de Manlleu, en terrenys del 
Prat de dalt, al costat de la ubicació de l’altra gran perjudicada, “El Cordó”. 

El 1959 va morir el fundador de can Serra i també va arribar la com-
pra d’accions per part d’empreses estrangeres fins arribar a ser totalment 
americana amb el nom de “Platt Saco Lowel”. Però la fàbrica continuava a 
Manlleu amb fama de fer les màquines tèxtils d’una tecnologia i una qualitat 
indiscutibles. En aquest punt, va morir de cop. El 1992 va tancar portes. Els 
economistes hauran de buscar les raons del tancament que a mi em semblen 
evidents. El tèxtil havia marxat del país cap a lloc de mà d’obra més barata. 
Fins la dècada de 1970 la majoria de les fàbriques de Manlleu eren fàbriques 
tèxtils. Quan va tancar can Serra, ja no en quedava gairebé cap. Què hi ha-
via de fer una fàbrica de màquines tèxtils en un país que ja havia abandonat 
aquest ram?

La família Roqué i Parladé, que tenia una fàbrica de tints al carrer de 
Sant Jaume i participava en altres empreses manlleuenques com can Gorchs 
i altres, va veure l’oportunitat de començar un nou ram que semblava que 
tenia molt futur, el ram de l’electricitat a les cases. Tenint La Farga Lacambra 
molt a prop que era l’empresa que els hi proporcionava el coure, i una gran 
quantitat de filatures al voltant, l’any 1921 varen obrir una fàbrica de cables 
elèctrics molt senzills, un conductor de coure envoltat de fils de cotó impreg-
nats d’un vernís aïllant, que eren els que es posaven a les cases per tenir llum 
elèctrica. La primera fàbrica estava al principal polígon industrial que hi ha-
via a Manlleu, ubicat entre el canal industrial i el riu Ter. La primera fàbrica 
amb dos pisos estava just al davant del carrer de Sant Joan (el del matadero). 



Al cap de dos anys la família Roqué va crear la societat anònima “Conducto-
res Eléctricos Roqué S.A.” que va ser comandada per Josep Roqué i Parladé. 

Com la seva veïna de can Serra, l’empresa va anar creixent en aquell lloc 
construint noves naus per donar cabuda a la gran quantitat de maquinària 
que es necessitava per fabricar altres tipus de cables. L’aiguat del 1940 va 
afectar greument l’empresa, tot i que al cap d’uns mesos va continuar pro-
duint cables en aquell mateix lloc. Però va acceptar l’oferta de l’Ajuntament 
per traslladar-se al costat de can Serra, sota el serrat del Lluïsos (serrat de 
les Esquitlleres). A finals dels anys cinquanta donava feina a més de 700 
treballadors. Per millorar la tecnologia, el 1964 els germans Roqué varen 
vendre les accions a una multinacional estrangera BICC, que va donar un 
fort impuls tecnològic i administratiu a l’empresa. La fàbrica de Manlleu 
anava creixent i obrint noves naus. Va passar a formar part d’altres accionis-
tes com “Grupo Español General Cable”, “BICC General Cable”, General 
Cable Corporation” i finalment (i lamentablement “Prysmian”). La planta 
de Manlleu va anar creixent en maquinària especialitzada en fabricar cables 
molt tecnològics. Era la planta espanyola i probablement europea, que feia 
els cables de potència de més envergadura. Va ser aleshores quan va morir. 
Prysmian va decidir tancar aquella planta.

He rumiat moltes nits el per què la multinacional Prysmian havia decidit 
tancar aquella planta tan puntera. He arribat a aquestes conclusions: quan 
Prysmian va comprar les plantes de la segona multinacional General Cable, 
es va trobar que de les 160 o 170 fàbriques que tenia arreu del món, vuit 
d’elles estaven a Catalunya, que era un lloc molt petit per tenir-hi tantes 
fàbriques juntes. N’havia de tancar algunes i no volia tancar les seves filials 
que tenia a Catalunya des de finals del segle XIX quan el nom de Prysmi-
an era Pirelli Cables i que estaven a Vilanova i la Geltrú. Per tant n’havia 
d’escollir altres. La situació de la planta de Manlleu era problemàtica pel 
transport. Feia cables molt gruixuts i pesats que s’havien de transportar en 
camions especials i en bobines de més de quatre metres, buscant el recorre-
gut que no topés amb ponts massa baixos. Els trajectes eren cars. En canvi 
tenia plantes a Europa que donaven a mar o a rius cabalosos i que podien 
transportar més quantitat de cables a un preu molt més baix. 

Aquesta, per a mi, varen ser les raons que varen matar el Cordó l’any 
2020.

Bernat prat



saNta marIa

MISSES
Dilluns 14, a les 9: en acció de 
gràcies. Dimarts 15, a les 9: en ac-
ció de gràcies. Dimecres 16, a les 
9. Dijous 17, a les 9. Divendres 
18, a les 9: Jaume i Dolors Petit. 
Dissabte 19, a les 20: Paquita Su-
riñach Parés; esposos Ramon Do-
mènech i Dolors Sanglas; família 
Ballús Corrius. Diumenge 20, a 
les 12: Ramona Oriol Serratossa; 
esposos Pere i Teresa i fills; Lluís 
Casanovas Ramisa; esposos Mag-
dalena Crosas Bover (cap d’any) i 
Josep Freixa Tenas; Pere Serrat (1r 
aniversari).

COL·LECTES MES D’OCTUBRE
Dia 2: 504,61. Dia 9: 242,01 . Diu-
menge 16: 154,96, . Dia 23 (DO-
MUND): 628,74. Dia 30: 236,63. 

GrÀCIa

MISSES
Dissabte 19, a les 19: Pere Jufré 
Serrat. Diumenge 20, a les 11: 
Joan Puigoriol i família.

COL·LECTES MES D’OCTUBRE
Dia 2: 110,81. Dia 9: 138,92. Da 
16: 111,08. Dia 23 (DOMUND): 
340,72. Da 30: 132,97. 

saNt paU

MISSES
Diumenge 13, a les 10: Família 
Pous Vilarrasa Tió. Dilluns 14, a 
les 19. Dimarts 15, a les 19. Di-
mecres 16, a les 19. Dijous 17, a 
les 19. Divendres 18, a les 19. Dis-
sabte 19, a les 18. Diumenge 20, a 
les 10: Família Pous Vilarrasa Tió.

COL·LECTES MES D’OCTUBRE
Dia 2: 138,89. Dia 9: 103,05. Dia 
16: 76,48. Dia 23 (DOMUND): 
268,5. Dia 30: 98,25

ADORACIÓ NOCTURNA
Dissabte dia 19, després de la mis-
sa de les 8 del vespre, a la parrò-
quia de Santa Maria, vetlla de pre-
gària davant el Santíssim.

HORARIS DE
DESPATX PARROQUIAL
Sant Pau:
Els dimecres de 17,30 a 18,30 
i els dissabtes de 12 a 1.
Santa Maria: 
Els dilluns de 12 a 1 
i els divendres de les 18,30 a les 
19,30.

www.parroquiesmanlleu.net


