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"No es pot anar cap endavant sense apuntalar-se en el passat i aprofitar els 
esforços i els avenços de les generacions que ens han precedit. Ens hem de basar 
en el passat per poder arribar a fer alguna cosa de valor, evitant els errors anteriors”. 

Antoni Gaudí i Cornet



RESUM 

RESUMEN 

RÉSUMÉ 
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En som conscients del gran nombre de comerços centenaris que 
perduren avui en dia? Des de sempre  la ciutat de Reus s’ha conegut com 
una ciutat purament comercial. Actualment, hi ha més comerços centenaris 
dels que pensem i seria interessant conscienciar-nos de la importància local 
que aquest fet implica per la ciutat. Mitjançant entrevistes als comerços he 
aconseguit redactar la història de cada comerç i fent enquestes a la població, 
he obtingut resultats que tot seguit trobareu. 

¿Somos conscientes del gran número de comercios centenarios que 
perduran hoy en día? Desde siempre la ciudad de Reus se ha conocido 
como una ciudad puramente comercial. Actualmente, hay más comercios 
centenarios de los que pensamos y sería interesante concienciarnos de la 
importancia local que este hecho implica por la ciudad. Mediante entrevistas 
a los comercios he conseguido redactar la historia de cada comercio y 
haciendo encuestas a la población, he obtenido resultados que a 
continuación encontraréis.

Sommes-nous conscients du grand nombre de magasins centenaires qui 
perdurent aujourd'hui ? La ville de Reus a toujours été connue comme une 
ville purement commerciale. Actuellement, il y a plus de magasins centenaires 
que nous ne le pensons et il serait intéressant de réaliser l'importance locale 
que ce fait implique pour la ville. Grâce à des entretiens avec les magasins, 
j'ai pu rédiger l'histoire de chaque magasin et en menant des enquêtes à la 
population, j'ai obtenu les résultats suivants.
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INTRODUCCIÓ 
El meu treball de recerca es titula Generació rere generació i pretenc ampliar 

el coneixement sobre les botigues centenàries de Reus, la ciutat on vaig néixer. 
El títol del treball l’he triat perquè crec que descriu perfectament el que vull 

estudiar en general; des d’un principi,  ja el vaig tenir clar i sabia que 
decididament seria aquest. De Generació rere generació n’extrec el significat 
essencial de què cada botiga va adquirint generacions generalment familiars.  

Les motivacions personals que m'han portat a fer aquest treball n’han estat 
diverses, tot i que principalment perquè el meu pare i la meva àvia actualment 
són propietaris d’una botiga centenària a Reus, “El Barato” i m’és un tema molt 
proper. Des que vaig néixer he viscut dins d’aquesta botiga i entre tota la família 
l’estimem molt i volem que perduri durant molts anys més. Així és que quan entri 
en l’edat adulta, m’agradaria ser la següent generació; la sisena! 

Inicialment, volia basar el meu treball de recerca únicament amb la història 
d’El Barato, però més endavant me’n vaig adonar que tota la informació la tenia a 
l'abast fàcilment i que no hauria de fer molta recerca. Em va semblar un tema 
bastant fàcil i vaig voler anar una mica més enllà fins que vaig decidir fer un 
estudi de la majoria les botigues centenàries existents de Reus. 

L'altra motivació és que a mi des de petita la història no m’ha agradat gaire, 
ja que pensava que no era necessari estudiar una cosa que ja havia passat 
anteriorment, però al llarg dels anys, me n’he adonat que és importantíssima, i 
per això gran part del meu treball la vull basar en la història dels comerços. 

També em motiva molt fer aquest treball perquè manca molta informació 
sobre aquest tema a la ciutat de Reus. Crec que és importantíssim, ja que Reus 
des de sempre ha estat una ciutat comercial i d’aquí que hagi trobat tants 
comerços centenaris. Al principi, quan vaig començar la recerca en vaig trobar 6 
o 7 i ja creia que n’eren suficients, però a mesura que va anant passant el temps 
se’m va anar acumulant la feina i gràcies a llibres, notícies, l’arxiu de Reus i fer 
voltes per Reus buscant comerços centenaris he arribat a trobar-ne 27.  
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Sincerament, no m’esperava que n’hi haguessin tants, i clar també va ser 
complicat al principi, ja que a Internet la informació sobre aquest tema és 
gairebé nul·la. 

Em vaig proposar estudiar la història de només uns quants comerços, perquè 
sabia que tots em portaria moltíssima feina, però al final vaig decidir aparcar-los 
tots, ja que no volia que cap comerç en quedes exclòs. Per altra banda, demano 
disculpes si m'he descuidat d’algun comerç centenari, ja que no era el meu 
propòsit i espero que no en sigui el cas. També demano disculpes per si hi ha 
algun tipus d’informació errònia amb relació a noms o dates històriques de cada 
comerç centenari,  ja que part d’aquestes dades les he obtingut a través de fonts 
orals.  

Els objectius principals del treball són els següents: 
• Ampliar l’estudi sobre aquest tema, ja que manca una investigació global. 
• Investigar quantes botigues centenàries hi ha actualment obertes. 
• Estudiar quantes botigues centenàries han tancat en els últims anys i 

estudiar-ne les principals causes. 
• Conèixer quantes botigues es tornaran centenàries en els pròxims anys. 
• Estudiar la successió de les botigues centenàries. 
• Conèixer quantes botigues centenàries utilitzen xarxes socials o pàgines 

web. 
• Conscienciar a la població sobre el nombre de botigues centenàries que 

perduren actualment. 
• Analitzar a través d’una enquesta, el que en pensa la població sobre les 

botigues centenàries. 
Sobretot, i el més important, és conèixer el gran valor comercial que hi ha a 

la nostra ciutat, ja que és ben coneguda arreu en aquest sentit. 

Per elaborar aquest treball m’he basat principalment en la realització 
d’entrevistes als propietaris de les botigues centenàries i a partir d’aquestes 
entrevistes he redactat una petita història de cada comerç. També m’han servit 
de molta ajuda en algunes botigues les notícies fetes pel Canal Reus Televisió. 
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Al mateix temps, també m’ha estat útil en la recerca una ruta guiada, duta a 
terme per l’empresa “La Teva Ruta”, en què oferien un recorregut per diferents 
botigues històriques de Reus. L’arxiu comarcal del Baix Camp, a més, també em 
va servir de molta ajuda per cercar botigues centenàries i els anys d’obertura 
d’aquestes.  

Finalment, relacionat amb la història del comerç de Reus que trobareu a la 
primera part del treball, he aplicat coneixements apresos en la visita d’una  
exposició al Museu de Reus anomenada “Coses de Reus”. 
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Espero que gaudiu d’aquest treball de la mateixa manera que l’he gaudit 
realitzant-lo.



1. HISTÒRIA DEL COMERÇ DE REUS 
Des de sempre s’ha dit que Reus ha estat i és una ciutat comercial i com a 

ciutat de comerç, darrere té una gran història que va començar aproximadament 
al segle XIV. 

 

1.1. LA CREACIÓ DE LA CIUTAT 
El comerç de la ciutat de Reus té una llarga trajectòria històrica que 

arrenca a principi del segle XIV. 
El mercat de Reus va néixer per raons de plantejament de pura economia, 

a causa del fet que la gent dels poblaments veïns es reunien a Reus. La 
celebració del mercat, durant tot el període medieval, era estrictament 
controlada per la senyoria, que posava imposicions sobre les diverses 
mercaderies. 

El lloc habitual de celebració del mercat era l’esplanada que hi havia fora 
la primitiva muralla -imatge 2- al nord-est de la vila, bàsicament per dues raons 
de caràcter econòmic. La primera d’elles perquè era el lloc on arribaven els 
viatgers i comerciants, procedents de les zones de Prades, Riudoms i la 
Ribera d’Ebre, entre d’altres. La segona de les raons era de caràcter fiscal: en 
instal·lar-se en un territori fora muralla, com que no es gaudia de la protecció 
que oferia la vila, es quedava exempt de tota mena de pagament al burot . 1

L’esplanada on se celebrava el mercat rebia el nom de Mercadal . Aquest nom 2

s’ha conservat fins a l’actualitat. 
El Mercadal apareix com a espai de comerç des dels primers temps 

reusencs: una esplanada fora la primera muralla -que comptava amb una 
plaça per al mercat al seu interior, a l’espai que més endavant ocuparen les 
Pescateries Velles- i que va convertir-se central en la configuració de la vila. 

 Oficina d'entrada a una població amb un funcionari municipal encarregat de cobrar els drets 1

d'entrada de certs articles -mercaderies-.

  El nom que significa on es fa el mercat (-al= lloc on, de l’araab).2
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Tot i que des de molts anys enrere Reus ja feia mercat, el 1310 en va rebre 
el privilegi de mans del rei Jaume II, per tal de celebrar-lo els dilluns de cada 
setmana. 

Des de la segona meitat del segle XII Reus va crear una petita muralla, 
amb diverses funcions, com defensives, sanitàries i fiscals. Va encerclar la vila 
entre l’actual plaça del Mercadal i el raval de Robuster i formava una 
estructura rectangular, prenent per eixos els carrers Major, de la Font i de 
l’Abadia. Va configurar el que després es va conèixer com la «Vila vella». 

Als segles següents, la població es va estendre fora d’aquest primer 
recinte, al voltant de la plaça del Mercadal i dels camins -avui carrers- com 
l’actual carrer de Jesús, Monterols, Galera, etc. Es forma així la «Vila nova» 
que es va tancar amb una nova muralla -imatge 3- bastida a partir de 1374. 

El 1343 un nou privilegi, ara del rei Pere III, va assignar a la vila d’una fira 
anual, que se celebraria durant la tercera i quarta setmana de juliol que va 
donar l’origen de la fira de Sant Jaume, que ha arribat fins als nostres dies. 

La fira permetia l'augment de les transaccions dins l'àmbit d'influència de 
Reus, a més del fet de poder competir, en aquest cas sí, amb altres llocs del 
Camp on ja es celebraven fires, com és el cas de Tarragona. 

1.2. L’EXPANSIÓ DE LA CIUTAT 
Les muralles van començar a enderrocar-se abans del 1728 i l'enderroc es 

va completar el 1766 -imatge 5-. Més endavant, al segle XVIII, Reus va tenir un 
creixement espectacular i va arribar a ser la segona ciutat en importància de 
Catalunya precisament gràcies al comerç tèxtil i sobretot d’aiguardent. 
L’aiguardent va ser el primer centre de cotització, juntament amb París i 
Londres, d’aquí ve l’expressió de “Reus, París Londres”. 

 El prestigi que va atorgar el comerç va fer que s'hi arribessin a establir 
consolats dels Estats Units, Prússia, Àustria, Holanda, Dinamarca i Anglaterra, 
entre d’altres. 
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La construcció d’un canal entre Reus i Salou -imatge 
1- proposada per Pere Sunyer va ser concedida el 1805, 
però ja no es va portar a terme a causa de l'esclat de la 
Guerra del Francès i la confiscació per la Junta del 
Principat dels fons recollits per l'obra -per destinar-los a la 
guerra-. 

Al segle XVI i fins al primer terç del XVII, Reus va 
créixer de forma significativa i es va convertir en un 
notable nucli industrial, amb una important producció 
d’estamenya i de ceràmica. La guerra dels Segadors, 
però, aquí com arreu, va representar una aturada 
traumàtica, de la qual no es va començar a recuperar fins 
al darrer terç del segle. 
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Imatge 3. Reconstrucció hipotètica de la vila 
de Reus cap a l’any 1300

Imatge 4. Reconstrucció hipotètica de la vila de reus, cap 
a l’any 1600

Imatge 2. Reconstrucció hipotètica de la vila 
de Reus cap a l’any 1200 amb la seva primera 

muralla

Imatge 5. Reconstrucció hipotètica de 
la vila de Reus cap a l’any 1750

L’EDAT M
ODERNA   S. XVI - XVIII

Imatge 1. Plànol del 
projecte del canal navegable 

de Reus a Salou, de 1806



1.3. LA MODERNITZACIÓ DE LA CIUTAT 
Al segle XVIII es va produir un creixement continuat de la població i un 

desenvolupament urbà i industrial extraordinari, al llarg de la segona meitat de 
la centúria, que va portar Reus a ser la segona població de Catalunya en 
nombre d’habitants. Urbanísticament, la ciutat va sortir definitivament de les 
muralles per triplicar l’espai construït. Des d’un punt de vista econòmic, va ser 
molt destacable la producció i l’exportació d’aiguardents, però també de 
teixits, particularment de seda. 

 A més de la fira de Sant Jaume, entre 1883 i 1933 es van celebrar 
grans festes i fires d’octubre i des de 1942, la Fira Provincial de Mostres -des 
del 1982- «Expro/Reus: Fira Catalana del Consumidor».     

Altres espais mercaders i firals també han ajudat a configurar el paisatge 
urbà; en són exemples la riera i els passeigs o -més recentment- el parc de 
Sant Jordi i el Tecnoparc. 

1.3.1. EL COMERÇ DE L’AIGUARDENT 
Tal com he mencionat, Reus es va convertir en el 

centre de tota la producció i activitat econòmica de 
la zona, gràcies a una Cooperativa agrícola potent i 
el capital financer i humà de la capital del Baix 
Camp. 

La producció i el comerç de begudes 
alcohòliques, com el vi o l’aiguardent, han estat 
primordials en el desenvolupament econòmic de la 
ciutat. Unes activitats que van motivar que -ja a les 
acaballes del 1700- Reus es convertís en la capital 
econòmica i comercial del sud del Principat, tot canalitzant la producció d’un 
ampli territori en què la vinya era un dels principals conreus. 
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Imatge 6. Alambí reusenc, estri 
emprat per la destil·lació de 

begudes alcohòliques

L’ÈPOCA CONTEMPORÀNIA   S. XIX - XXI



A Reus, l’elaboració industrial d’aiguardent va començar al final del segle 
XVII. Ho mostra el fet que les autoritats locals es van veure obligades a regular 
l’activitat de destil·lació, a causa dels problemes de salubritat que ocasionava. 
La gran embranzida, però, va tenir lloc uns quants anys més tard, arran de la 
creixent demanda dels mercats europeus i americans.  

El comerç de l’aiguardent estava molt cotitzat al context internacional, i era 
un producte amb una gran sortida que anava orientat majoritàriament cap a 
l’exportació a països del nord d’Europa i a les colònies americanes. La 
producció d’aiguardent es destinava pràcticament en totalitat a la seva 
exportació. De fet, l’aiguardent de Reus tenia molta acceptació a Anglaterra, 
França i al mercat americà, i era en les capitals d’aquests països i a Reus on 
es decidia la fluctuació del preu d’aquest producte. 

La producció de vinya era vital, un combustible essencial per fer rutllar el 
motor econòmic de la ciutat i la regió. Així, doncs, la rellevància del vi i 
l’aiguardent en la indústria i el comerç anava íntimament lligada amb la de la 
vinya en l’agricultura. 

La força de l’activitat econòmica a Reus va comportar una dinamització 
molt important del comerç i les infraestructures del sud de Catalunya, tals com 
la decidida modernització i adequació de la xarxa de camins, la recuperació 
demogràfica del territori o construcció del carrilet -o ferrocarril de via estreta- 
entre Reus i Salou, el moll de Salou –situat a uns vuit quilòmetres de la ciutat– 
va convertir-se en la sortida natural al mar del comerç reusenc. 

Per altra banda, gràcies als capitals generats i acumulats al llarg del segle 
XVIII,  especialment per la fabricació de l’aiguardent i la seva comercialització, 
així com de l’esperit innovador de la burgesia reusenca, Reus va convertir-se 
en la segona ciutat del Principat.  

Tanmateix, la burgesia reusenca va tenir prou vista per a invertir els 
guanys de l’aiguardent al llarg del segle XVIII en la indústria tèxtil, fent de 
Reus un dels principals centres industrials del país, ja al segle XIX. 

L’impacte de la producció i la comercialització de vins i destil·lats 
alcohòlics va incidir en altres branques de l’economia, com la fabricació de 
bótes de fusta o el transport i les comunicacions.  
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Al final del segle XIX, la pèrdua dels conreus de vinya europeus -per 
l’arribada de la fil·loxera -, va motivar inicialment un creixement notable de la 3

producció vinícola a les comarques properes i un increment de l’explotació de 
vins des de Reus. Tanmateix, les noves indústries i l’arribada d’insectes a 
Catalunya també va fer malbé les vinyes i va ensorrar la producció 
d’aiguardent de Reus i rodalies, fet que generà una forta crisi a l’àmbit rural, 
amb el despoblament de comarques com el Priorat i les migracions cap a la 
ciutat (camp-ciutat) en recerca de feina a la indústria. 

Al segle XX, l’activitat industrial reusenca comptà -a més de vi- amb un 
nou producte, el vermut, un vi aromatitzat amb diferents substàncies vegetals 
que amb el temps ha esdevingut un producte de referència i una beguda 
emblemàtica present en moltes celebracions. D’altra banda, diverses 
empreses van continuar amb l’elaboració de licors i la comercialització de vins 
de postres. 

A finals del mateix segle va desaparèixer la darrera fàbrica d’aiguardents i 
licors de la ciutat, cal Massó. Actualment, la denominació «Vermut de Reus» 
valora la producció local i actua com a destacat element de promoció. 

  Insecte molt petit, que ataca les arrels dels ceps i és un important flagell de la vinya. Malaltia 3

de la vinya causada per aquest insecte.

GENERACIÓ RERE GENERACIÓ - ANNA CASAS                                                                         1 5

Imatge 7. Propaganda de diferents marques de vermut de Reus

L’ÈPOCA CONTEMPORÀNIA   S. XIX - XXI



1.3.2. L’INICI DE LA INDÚSTRIA TÈXTIL 
Fins als primers anys del segle XIX, l’economia de Reus estava fomentada 

principalment per la indústria i el comerç de l’aiguardent. És en aquesta època 
quan van perdre el mercat colonial a Amèrica i va començar una època de 
crisi fins que el comerç va tancar la seva millor etapa. Gràcies a aquesta 
època comercial tan activa, van poder guanyar bastant capital  i a mitjans del 
segle XIX, Reus va començar a preparar-se cap a la industrialització. 

La indústria tèxtil va començar a ser la protagonista, es va substituir 
l’aiguardent pel cotó. El 1843 va néixer La Industrial Reusense “Vapor vell”, 
una fàbrica que feia l’ús del vapor. Més tard es va transformar en  La 
Manufacturera del Algodón i es va tancar l’any 1846, amb la creació del 
“Vapor Nou”, després reconvertida en La Fabril Algodonera. A més a més, 
Reus es va convertir en un dels centres de producció d’aquesta manufactura 
més importants del país. Sectors com els boters o els fonedors també van 
tenir un lloc important en el comerç d’aquell temps. Reus va agafar el paper 
com a ciutat-mercat, l’epicentre econòmic i comercial d’un gran territori. 

El mercat de Reus actuava en tres nivells complementaris: el local, el 
nacional i l’internacional a través del port de Tarragona que havia substituït el 
moll de Salou.  

L’any 1863 en plena expansió tèxtil, es va fundar el Banc de Reus que va 
ajudar a impulsar un progrés econòmic. 

1.3.3. DE LA INDÚSTRIA AL COMERÇ 
El ritme de l’economia reusenca es va frenar. L’estancament de la indústria 

tèxtil i la plaga de la fil·loxera van batre dos dels pilars fonamentals i més 
emblemàtics de l’economia de la ciutat. La causa va ser una tecnificació 
insuficient i d’una certa crisi de sobreproducció. Al pas del temps, l’àrea 
industrial barcelonina va acabar de frenar el mercat tèxtil reusenc. 

Reus es va transformar en una plaça molt més comercial que no pas 
industrial.  
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L’augment de la conflictivitat social va trasbalsar la societat reusenca. 
Molts tallers van haver de tancar les portes i desenes de treballadors es van 
quedar sense feina. La ciutat també va començar a ser l’epicentre de la 
producció farmacèutica del territori, d’aquí que actualment hi perdurin tres 
farmàcies centenàries. 

Malgrat que el retrocés de la vinya fou lent i esglaonat, l’avellaner es va 
convertir a poc a poc en el cultiu preponderant de la comarca i en un dels 
símbols de la ciutat i la seva economia. Al segle XX, la vinya va ser substituïda 
per l’avellaner. Paral·lelament, les exportacions de fruites seques no van parar 
de créixer. 

 El comerç de vins i licors, però, es va mantenir i l’interès per la 
viticultura es va traduir en la creixent comercialització del vermut. 

1.3.4. CRISI DEL 1929 
El gran impacte econòmic de la Primera Guerra Mundial es va fer notar en 

l’increment de les exportacions. La neutralitat va afavorir el creixement de les 
vendes a l’exterior i, per tant, dels beneficis. Tot i la rivalitat històrica entre 
ambdues ciutats, el port de Tarragona va esdevenir una peça fonamental per 
al progrés de Reus i les comarques del Camp. 

La creixent demanda va fer augmentar els preus dels productes i, per tant, 
els beneficis es van disparar. El fort creixement de les exportacions va afavorir 
els sectors industrials en decadència, com ara el tèxtil que va recuperar les 
vendes i la producció.  

Les polítiques proteccionistes i restrictives dels països afectats pel 
conflicte bèl·lic van frenar les exportacions i, per tant, van afavorir 
l’estancament de l’economia reusenca. Tot i que la ciutat va continuar sent el 
principal centre comercial i redistribuïdor de les comarques del Camp, el 
canvi de conjuntura després de la fi de la guerra i la incidència primer de la 
crisi internacional de 1920/1921 i després, del famós crac del 29 van colpejar 
i perjudicar de ple l’activitat industrial i el comerç de Reus. 
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1.3.5. DE LA POSTGUERRA A L'ACTUALITAT 
Reus, durant la Guerra Civil, va patir un bombardeig que va destrossar 

gran part de la ciutat, va enderrocar cases i fins i tot comerços, com el Forn 
Sistaré o la Ferreteria Vernis. 

En una postguerra en què la misèria i la fam eren les notes predominants, 
la política autàrquica de l’Estat franquista –que va optar per l’aïllacionisme i 
l’autosuficiència– va ofegar l’activitat econòmica i les exportacions 
reusenques, en especial la de les fruites seques, i –en conseqüència– va 
limitar les possibilitats de recuperació econòmica després de la fi del 
conflicte. 

En aquest període, dins la precarietat general, la branca industrial més 
important fou l’agroalimentària. En un procés de creixement gradual però 
imparable, l’avicultura va convertir-se en un dels motors econòmics de la 
ciutat. Ben bé es pot afirmar que Reus es va convertir en el principal referent 
avícola a nivell estatal. A mitjan dècada dels anys quaranta, es va fundar la 
Cooperativa Comarcal d’Avicultura de Reus. Ben aviat, el nombre de caps 
d’aviram es va multiplicar. La major part de la producció reusenca anava 
destinada al mercat intern estatal. 

 En l’àmbit del comerç, una de les iniciatives que va tenir més èxit fou la 
celebració l’any 1942 de la I Feria Provincial de Muestras, en què es 
reivindicava la ciutat com a principal centre comercial i redistribuïdor del sud 
del país. Les fires provincials en blanc i negre de la dècada dels quaranta 
foren l’embrió llunyà de l’activitat firal del Reus contemporani. Un cop iniciada 
l’etapa del «Desarrollismo» als anys seixanta, la terciarització ja imparable de 
l’economia reusenca es va traduir en la creixent fama de la ciutat com a plaça 
comercial i referent d’un ampli rerepaís, amb un important comerç a l'engròs i 
un teixit ben consolidat i dinàmic integrat per desenes de petites botigues. 

 Coincidint amb aquest període d’expansió econòmica, la indústria 
reusenca va deixar enrere l’estancament i va revifar.  

 En general, es pot afirmar que –a les dècades dels seixanta i setanta– 
l’estructura productiva de Reus va evolucionar cap a una economia cada cop 
més orientada al sector terciari i sustentada en la petita empresa. 
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4. EL PRESENT DE REUS 
El 1975 es va crear una associació local de comerciants anomenada Unió 

de Botiguers de Reus. Cal destacar-ne que va ser la primera associació de 
comerciants creada a Catalunya. Les unions de botiguers presents en aquell 
moment eren simplement comercials, s’associaven per comprar o per obtenir 
uns preus més avantatjosos. 

Actualment la ciutat no té res a veure en fa 20 o 30 anys, en què només hi 
havia comerços locals, cada un especialitzat en un sector en concret. Ara, 
Reus, es podria considerar com una ciutat més que les altres, ja que quan es 
passeja pels carrers hi ha un gran nombre de franquícies i cadenes 
comercials. 

Des de sempre s’ha dit que Reus és una ciutat comercial i ho segueix 
sent, però amb el pas dels anys la ciutat s’ha deixat emportar per les grans 
empreses, tal com ha passat a la resta de ciutats del país. 

Tot i això, i malgrat la davallada progressiva del comerç local, encara 
perdura part de l’essència del Reus comercial amb la capacitat d’influir en 
aquest àmbit al voltant de les comarques més properes del Camp de 
Tarragona i també de les Terres de l’Ebre. En aquest sentit la distribució dels 
carrers de Reus, envoltant el centre històric amb un tomb de ravals ajuda al 
comerç, ja que la majoria de botigues estan dins o pel voltant del nucli antic i 
això afavoreix al comerç local. A més, el comerç s’ha convertit en un dels 
atractius dels turistes provinent d’arreu. 
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2. EL COMERÇ CENTENARI 
En el primer apartat de la pràctica he estudiat els comerços centenaris de la 

ciutat de Reus mitjançant entrevistes  als propietaris, expropietaris o futurs 4

propietaris. En aquestes entrevistes, he intentat redactat part de la història de 
cada botiga, l’afectació del comerç durant la Guerra Civil, el possible canvi 
d’ubicació del negoci; del canvi de nom del comerç, les generacions que hi ha 
hagut en cada botiga i si les botigues actualment centenàries tindran successor 
o d’aquí a uns anys acabaran tancant. Amb tot això també faré un estudi de les 
botigues que tenen pàgina web, o si es plantegen vendre per Internet en un futur 
no molt llunyà, com també si les botigues tenen xarxes socials i si creuen que 
afavoreix a tenir més clientela. 

Com he comentat a la introducció del treball, he trobat 27 botigues 
centenàries de les quals quatre no he pogut estudiar la seva història i no 
s’ajunten al treball i tres més que no n’he tingut l’oportunitat de realitzar una 
entrevista. Botigues com la Llibreria Catòlica o la Farmàcia Punyed, no les he 
pogut incloure al meu estudi, ja que els propietaris no coneixen la història del 
comerç perquè l’han comprat recentment. 

En aquesta investigació, hi ha botigues centenàries com la Cereria Salvadó, 
l’Òptica Salas, la Farmàcia Ornosa, Ganiveteria Pérez, Elèctrica Vergés i  la 
Confiteria Poy que no he pogut dur a terme cap entrevista, ja que ha sigut 
complicat per part dels propietaris establir-hi contacte. Per aquest fet la història 
de cada comerç l’he extret d’Internet i amb l’ajuda d’entrevistes dutes a terme pel 
Canal Reus Televisió, o dins de la mateixa pàgina web del comerç. En el cas de 
la Ganiveteria Pérez, no he trobat informació extensa i finalment no l’he pogut 
incloure al treball. De l’Elèctrica Vergés tampoc he pogut estudiar-ne la història. 

En totes les altres botigues centenàries, he extret la informació de les 
entrevistes i en algun cas ajudant-me d’informació d’Internet i material 
bibliogràfic . 5

  Format d’entrevista,  Annex 1 (pàgina 92)4

 Anuncis que han servit d’ajuda per trobar els comerços centenaris, Annex 4 (Pàgina 105)   5

  Llista d’empreses centenàries elaborada per de la Cambra de Comerç, Annex 5 (Pàgina 114)

GENERACIÓ RERE GENERACIÓ - ANNA CASAS                                                                         2 0



D’altra banda, he realitzat a mà el dibuix de cada façana dels comerços 
centenaris, que podreu veure més endavant i també he elaborat un  on es 6

recrea un recorregut passant per totes les botigues centenàries de Reus. 
S’ha de dir que hi ha hagut casos de botigues en què m’he hagut de donar a 

conèixer com la filla del Barato, ja que sinó, els propietaris no haguessin mostrat 
interès a participar-hi. Però he de reconèixer que he utilitzat aquesta informació 
familiar com a últim recurs. 

BASES PER A QUÈ UN COMERÇ SIGUI CENTENARI 
He establert unes bases per estudiar les botigues centenàries de Reus i per 

descomptat totes les que he inclòs s’ajusten a les bases que tot seguit trobareu. 
• L’establiment ha de portar 100 o més anys d’antiguitat en l’ofici. 
• L’activitat del comerç ha de continuar sent la mateixa o similar dintre del 

mateix sector del seu inici, d’acord amb els canvis motivats per l’evolució 
del temps. 

• No es tindrà en compte: 
‣ El fet que l’establiment s’hagi traslladat a un lloc diferent de l’inicial, 

sempre que ambdós es trobin dins dels límits de la demarcació 
territorial. 

‣ Els canvis de titularitat, nom o marca de l’empresa. 
‣ La transformació de la figura jurídica de la societat. 

LOCALITZACIÓ DELS COMERÇOS CENTENARIS 
He fet un estudi sobre la ubicació de cada comerç amb relació a la història 

del comerç de Reus, i com podem veure al mapa de la pàgina anterior, la majoria 
de botigues se situen dins del nucli antic de Reus. 

De les 24 botigues n’hi ha dues que estan força allunyades del nucli antic, ja 
que en els darrers anys s’han traslladat a un polígon. Però si ens quedem 
estrictament al nucli antic, es pot dir que s’aglutinen totes dins d’un radi de 
800m. La majoria de botigues no han canviat d’ubicació, ja que sol ser un edifici 
de la mateixa família propietària del comerç. De fet un dels pocs avantatges que 

  Vídeo publicat a YouTube enllaç: https://youtu.be/VKGQQic6qbg 6
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tenen la majoria de botigues centenàries, és que com que el local o edifici és 
particular s’exempten d’haver de pagar lloguer del local. 
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2.1. CONFITERIA PADRENY  

ENTREVISTA MARISA CAPDEVILA 
Darrera propietària - 5a generació 

Tot va començar l’any 1815 amb Josep Padreny i Güell, qui va tenir la idea 
de dedicar-se a l’elaboració de productes de pastisseria. Va decidir obrir un 
obrador de pastisseria al carrer Bages de Reus, i en la mateixa adreça venia els 
productes que elabora ell mateix.  

Després d’estar establert 25 anys a les golfes d'un edifici del barri del Pallol, 
el  1840 va continuar el negoci la seva filla Maria, casada amb en Jaume Gilabert 
Clariana i van canviar d’ubicació al carrer Hospital núm. 15 on encara perdura el 
comerç. 

El van seguir els seus fills Maria de l’Assumpció i Jaume que van construir la 
societat Jaume i M. Assumpció Gilabert Padreny. Davant l'obrador hi havia en 
Ramon Capdevila Marca, marit de l'Assumpció. Aquesta societat que actuava 
sota la denominació comercial Antiga Casa Padreny es va dissoldre l'any 1964 i 
va continuar l'activitat en Jaume Capdevila Gilabert, a la mort del qual va seguir 
el negoci la seva filla Marisa Capdevila Vallverdú que l'any 1991 va construir amb 
altres familiars la societat Confiteria Padreny, S.L. 

GENERACIÓ RERE GENERACIÓ - ANNA CASAS                                                                         2 3

FITXA TÈCNICA 

⇢ Data de 1815 

⇢ Fundada per Josep Padreny Güell 

⇢ Actual propietària Glòria Vicheto              

Capdevila 

⇢ Carrer de l’Hospital, 15 

⇢ Confiteria i pastisseria 

Cal Padreny o el que és el mateix, Confiteria Antiga Casa Padreny, del 
carrer de l’Hospital de Reus. És la pastisseria més antiga de Catalunya, 
que ha mantingut la propietat dins la mateixa família.



Actualment, després de la jubilació de Marisa Capdevila i alguns 
reajustaments accionarials segueix en la direcció de l'empresa la seva filla Glòria 
Vicheto Capdevila, que pertany a la sisena generació a càrrec del negoci -la 
primera va ser l’àvia de la seva besàvia-. 

Tot i que permanentment es fan inversions en el local i en la maquinària, 
Capdevila explica que la gran reforma de la botiga es va fer el 1992 per adequar 
a més de la decoració del local tota la secció de fred que tan important és en 
una pastisseria. 

Els fets de la Guerra Civil Espanyola a Catalunya van conduir a la 
col·lectivització del negoci -fiscalitzar- a finals de la dècada del 1930. Però en 
cap moment es va arribar a tancar el comerç. 

Capdevila remarca com a productes estrella de la casa els panellets que ens 
assegura que no hi ha cap secret, sinó que els ingredients són de primera 
qualitat, sobretot l’ametlla i els pinyons. El Menjar Blanc també és una de les 
principals especialitats, que elaboren durant tot l’any. El secret del Menjar Blanc 
és la varietat d’ingredients i molta paciència, unes postres tradicionals de Reus 
fetes a base de farina d’ametlla i pell de llimona.  

També hi podem encarregar aperitius salats, postres i pastisseria tradicional 
del calendari festiu: coques de llardons, de pinyons, de crema, de sucre, d'ou, 
de massapà, de fruita; crema cremada, Blaiets, coques amb cireres, torró de 
Gema cremada i la pastisseria clàssica -bracets, borratxos- entre moltes altres 
coses. 

La Sra. Capdevila ens diu que com la majoria d’empreses del país, la nova 
responsable del negoci té al davant el repte d’esquivar els efectes d’una crisi 
que “ha fet caure en picat” la demanda. Així mateix, també indica que “el pes de 
les franquícies” ha fet mal a un sector que “té moltes despeses si es treballa bé”. 
També afegeix que el fet de no pagar lloguer de local és un fet que ajuda. 

«Bàsicament busquem la qualitat en les matèries primeres i procurem lliurar, 

segons la demanda dels clients, els productes el màxim d’acabats de fer 

possible». 

La Glòria és la sisena generació de la família propietària i continua apostant 
per la qualitat de les matèries primeres i una acurada presentació. 
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2.2. CERERIA SALVADÓ 

La Cereria Salvadó -en aquella època anomenada Cereria Gispert- va néixer 
l’any 1835 a les mans de la família Huguet Gispert, procedents de Tremp. Van 
adquirir un local a la plaça del Castell número 5 i on al soterrani tenien instal·lada 
la fàbrica on es produïen les espelmes. 

L’any 1890 es va fer una reforma al local i van traslladar la fàbrica al carrer de 
la Mar 22-26, on encara avui es conserva una fumera industrial amagada entre 
les cases del nucli antic. 

Inicialment venien ceres per la il·luminació dels habitatges i per la litúrgica 
que es fabricaven al soterrani del mateix edifici. 

L’arribada de l’electricitat a les cases i als carrers juntament amb la 
disminució dels usos religiosos a la societat, van fer que a partir del 1960 el 
negoci comencés un lent descens que va salvar-se amb la reorientació cap a les 
ceres. 

Durant la Guerra Civil, el comerç no va patir cap mena de contratemps i va 
seguir produint ceres per a ús domèstic.  

Cal subratllar que la botiga ha sobreviscut fins i tot a un incendi que va 
cremar la botiga gairebé del tot. Gràcies a l'esforç dels seus propietaris, es va 
aconseguir restaurar el negoci i avui dia no queda cap rastre d'aquell accident. 
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FITXA TÈCNICA 

⇢ Data de 1835 

⇢ Fundada per família Huguet Gispert 

⇢ Actuals propietaris Salvador i Reyes 

Salvadó  

⇢ Plaça del Castell, 5 

⇢ Cereria 

Els mateixos propietaris comenten que antigament es feia una mena de 
subhasta amb les restes de cera caigudes a la via pública per poder 
recuperar aquell material sobrer en una mena de reciclatge.



Els actuals propietaris Reyes i Salvador Salvadó van continuar el negoci 
familiar a mitjans dels anys 80, moment en què van decidir especialitzar-se i 
començar a produir ceres per a pròtesis dentals. Aquest fet va coincidir amb el 
trasllat de la fàbrica a Riudoms, on van començar a mecanitzar els processos, 
amb el resultat de quadruplicar la producció i iniciar l’expansió més enllà del 
mercat espanyol. Actualment, les ceres dentals representen el 90% del volum del 
negoci, del qual el 35% s’exporta.  

La botiga es conserva gairebé intacta des de la seva fundació el 1835. A dia 
d’avui encara conserven l’antiga caixa registradora, el taulell de fusta massissa, 
armaris i calaixeres que s’alcen fins al sostre i exposen diferents tipus 
d’espelmes entre altres. 

Avui en dia l’espelma es fa servir més per decorar les cases, però s’ha de 
pensar que anys enrere l’ús era molt més important i fins i tot imprescindible. 

Segons Salvadó, el client tipus de l’establiment es mou avui en un ventall 
prou ampli entre el que busca “objectes de decoració per la llar, la litúrgia i les 
processons o, fins i tot, el món de l’esoterisme o el dels  treballs manuals a casa”. 
Cal remarcar que en l’apartat de la cera litúrgica, l’empresa ha estat durant molts 
anys subministradors de l’abadia de Montserrat i que, actualment, ho és del 
santuari de Misericòrdia de Reus, així com també és un referent per les 
processons. 
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2.3.  ARMERIA FERRÉ 

ENTREVISTA NATI SALUEDES 
Muller del darrer propietari - 4a generació 

L’Armeria Ferré va ser oberta pel Sr. Palau l’any 1840. El negoci va començar 
com a manteniment i reparació d’armes i a partir de la 4a generació es va afegir 
la venda d’armes i en va seguir el manteniment. 

Des del 1840 la botiga s’ha situat a la Riera Miró número 60, però des què el 
negoci va passar de la 4a a la 5a generació, els va semblar oportú adaptar la 
botiga a la demanda del comerç i per aquest motiu es va traslladar al Polígon 
Dyna, al carrer de Sabadell, núm.28 per oferir una millor atenció i servei al client, 
ampliar productes i un pàrquing pels clients. 

Actualment, el comerç ven tota mena d’articles relacionats amb el món de 
l’arma, complements de caça, estris pel tir esportiu i fins i tot llicències. També 
reparen armes i canyes de pesca. 

Les èpoques de més venda comencen a l’agost, ja que és l’inici de 
temporada de caça i durant l’octubre també és un mes fort. L’Armeria Ferrer des 
de sempre també ha venut pirotècnica i durant l’època de Sant Joan noten un 
increment en vendes. 
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2.4. ÒPTICA SALAS 

L’any 1860 el Josep Olivé Martí va instal·lar una botiga al carrer de Jesús 
amb cantonada al raval de Martí Folguera, i va començar venent lents graduades 
per millorar la vista muntades a ulleres, prismàtics i monocles.  

El 1898 va fusionar el negoci amb el seu gendre Abraham Salas Banús, i 
junts van construir El Bazar La Alianza, ubicat a la cèntrica plaça del Mercadal 
número 1, on actualment se situa la Casa Navàs, que en aquell moment encara 
no s’havia construït i hi havia la Casa Cardenyes. Aquest basar oferia una gran 
varietat de productes, des de joguines i ulleres fins a quincalla. Aquest comerç 
va ser un dels primers a fixar els preus del mercat on ningú podia regatejar. 

El 1902 es van començar les obres de la Casa Cardenyes per construir la 
Casa Navàs i el basar es va haver de traslladar a la mateixa plaça Mercadal però 
amb cantonada del carrer Monterols núm. 1. En aquella època el comerç ja oferia 
més varietat de productes com ganiveteria, marroquineria, bijuteria, perfumeria, 
quincalla i per descomptat òptica. 

L’any 1903 va començar l’especialització en òptica, ja que va augmentar la 
demanda, i es va crear una secció d’òptica dins del Basar La Alianza. En aquells 
anys, l'establiment oferia, a més d'òptica de precisió, objectes d'art, perfumeria, 
guants, joguines, ferreteria, paraigües i tot amb preu fix. 

El 1920 la secció d’òptica es va independitzar de la resta de l’empresa. El Sr. 
Olivé i el Sr. Salas van adquirir el prestigiós comerç d’ortopèdia, cirurgia i òptica 
La Cruz Roja, fundat  el 1896 pel cirurgià Josep Pujol. Van traslladar La Cruz Roja 
just al costat de La Alianza, al mateix carrer Monterols número 3. En aquells anys 
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s'oferien una gran varietat de muntures per a ulleres, i lents d'or, xapa or i níquel, 
i es garantia la puresa dels vidres utilitzats.  

L’empresa l’any 1921 va canviar de nom i es va passar a dir de La Cruz Roja 
a Bazar Médico, però exercida pel net del fundador Abraham Salas Olivé, on a 
part de vendre productes d’òptica també venien aparells ortoperiòdics i 
instruments de cirurgia, embenatges, productes d’higiene i material de laboratori. 

Del 1930 al 1932 es va passar a dir A. Salas Olivé encara que hi havia gent 
que seguia anomenant-ho “Antigua Cruz Roja”. Durant aquell temps es van 
començar a posar de moda les ulleres de sol. A finals del 1932 el comerç es va 
passar a dir Salas Òptic. 

Durant la guerra Civil Espanyola no es va aturar l’activitat del comerç, però 
quan les tropes franquistes van entrar a Reus es va haver de tancar l’establiment. 
Ja el 1939, Salas Óptico va reprendre la seva activitat. L'establiment es va obrir 
poc després que les tropes franquistes victorioses ocupessin la ciutat de Reus.  
La secció d'ortopèdia va viure uns anys de molta demanda a causa de la Guerra 
Civil, que havia deixat milers de ferits que necessitaven tota mena de pròtesis. 

A partir del 1956 Salas Óptico va ser el distribuïdor oficial a Reus de la marca 
d'ulleres Amor. Les ulleres Amor van ser les primeres ulleres d’importació i van 
revolucionar l'estètica de l’òptica. Amb elles va començar a canviar el concepte 
d'ulleres com a correctors de la vista, i va començar a implantar-se el de les 
ulleres com una peça de moda, ulleres de disseny, desitjables. 

Ernest Salas Pellicer, fill del Sr. Salas Olivé l’any 1962 va obrir una nova 
òptica a Tarragona així mateix començant a ampliar el mercat òptic. 

El 1963 Salas Òptic de Reus es va traslladar a una nova botiga al carrer de 
Llovera, 44. S'hi oferien exclusivament productes d'òptica, i es va prescindir de la 
secció d'ortopèdia i cirurgia. L’any 1971 van obrir una altra òptica a Tarragona. 

El 1984 Òptica Salas es va transformar en persona jurídica, i n'entraren a 
formar part els fills d'Ernest Salas Pellicer. L’any 1985, 1988 i el 99 van obrir més 
botigues a Tarragona. 

El 1992 es van expandir a les Terres de l’Ebre -Tortosa-, el 1996 a Valls, el 
2000 al Vendrell, el 2005 a Mataró i el 2007 a Igualada. Entre tot això el 2002 
Òptica Salas va tornar a centrar la seva expansió a Reus, en ple nucli comercial, 
a la plaça de Prim número 2. 
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2.5. VIDRES SANROMÀ 

ENTREVISTA GERARD SANROMÀ 
Actual propietari - 5a generació 

L’empresa Vidres Sanromà va ser fundada l’any 1870 pels germans Francesc 
i Josep Sanromà Guasch amb el nom de “Sanromà Hermnanos”. Tot va 
començar com una botiga de motllures, on es feien els marcs. Quan Francesc 
Sanromà va morir -principis del s.XX- es va passar a anomenar-se “José Sanromà 
Guasch” fins a l’any 1939. Més endavant es va començar a introduir la venda de 
vidres, ja que les motllures necessitaven vidres i a poc a poc es va anar derivant 
a fer una fàbrica de motllures i de vidres. A partir d’aquest any, fins al 1945 va 
portar el nom de “Industrias Sanromà S.I.” i va seguir amb el nom de “Hijo de 
J.Sanromà Guasch”. Posteriorment, i ja a partir dels anys 70 va prendre el nom 
de “Vidres Sanromà S.A.” i actualment rep el nom de “Vidres Sanromà S.I.”. 
Malauradament ara sol en perdura la venda de vidres. La principal especialitat 
d’avui és el vidre pla, vidres de seguretat, portes, taules, miralls, etc. Tot el que 
sigui referent al món del vidre.  

La ubicació de la botiga ha sigut molt dispersa, ja que s’ha traslladat a 
moltes ubicacions com al raval Sant Anna, al passeig Sunyer, a Tarragona i avui 
al raval Martí Folguera. 

El Gerard explica que l’última crisi -2007- els ha afectat moltíssim. Segons el 
seu avi, diu que ha estat la pitjor de totes les que ha viscut ell. 
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2.6. CASA PUJOL 

ENTREVISTA JOAN LLAURADÓ 
Darrer propietari - 3a generació 

Casa Pujol és un establiment que es va fundar l’any 1873 per Josep Pujol i 
Vilanova, més endavant ho va heretar la senyora Pujol -filla del fundador- que va 
portar el negoci fins que es va quedar  viuda i sense descendència, a causa de 
la mort dels seus fills en edat jove.  

Joan Llauradó, l’actual propietari, era un treballador de la botiga des de 1956 
-quan la senyora Pujol n’era la propietària-, fins que l’any 1992 aproximadament, 
va heretar el negoci gràcies a la bona convivència que va tenir amb la Sra. Pujol. 

En la història de l’antiga Casa Pujol, cal parlar de la difusió de les seves 
botigues a Lleida i a Valls, i la seva tradicional sastreria del carrer de Monterols a 
Reus, que és l’única que ha perdurat fins a l’actualitat. 

L’edifici en què es troba el comerç és molt històric -noucentista- i va ser 
dissenyat arquitectònicament per en Pere Caselles, un deixeble d’Antoni Gaudí. 
L’any 2000 es van fer obres de l’edifici i la família va estar entregada a descobrir 
els documents originals del projecte del Pere Caselles i van voler replicar 
arquitectònicament l’edifici com l’havien construït antigament l’any 1892. 

Encara avui,  l'establiment es dedica en bona part a la sastreria tot i que la 
roba casual és un punt important  del negoci. Fa pocs anys també s’han 
començat a introduir al nom dels nuvis, encara que avui en dia cada vegada la 
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gent es casa menys, i si ho fa, no es gasta gaires diners. Inicialment, el 80% de 
roba que es venia era feta a mida. 

Fa uns 20 anys cap aquí, el negoci s’ha anat encarant cap a vestimenta més 
informal, el vestit té un protagonisme principal. En Joan ens explica que; «El 
segell d’aquest negoci no deixa de ser la sastreria, el vestit és un factor i un 
element clau d’aquest negoci, però no podem evitar que el món casual, esport, 
roba molt més fashion és la que predomina i la que ens ve de gust també tenir 
com a peça principal». 

Dins l'antiga Casa Pujol, el senyor Joan Llauradó Such, havia estat ensenyat 
per l'Anton, ànima i conseller d'aquest. Amb el temps, junt amb la seva esposa i 
el seu fill Joan, l'hereu de la casa, plegats, han recobrat, en el transcurs dels 
nous temps, el treball prou admirable de fer d'aquest establiment una porta 
oberta a les comarques veïnes que ens fan assumir, encara, la capitalitat del Baix 
Camp. 
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2.7. EL BARATO 

ENTREVISTA JOSEP MARIA CASAS 
Actual propietari - 5a generació 

L’any 1881 la Sra. Francesca Prats i Grau va obrir oficialment la botiga El 
Barato, al carrer Major, 21, però en una casa més petita.  

La història ve d’anys enrere, ja que l’any 1860 aproximadament, la Francesca 
ja venia teixits, però no en una ubicació fixa, si no anava a mercats. A Reus tenia 
parades fixes a les Peixeteries Velles i al Fosar Vell número 1. 

L'inici de l'activitat data de la segona meitat del segle XIX, als voltants de 
1880, quan la Sra. Francesca Prats i Grau es dedicava a la venda de teixits anant 
de poble en poble per les nostres rodalies. Aviat va establir-se a Reus, a l’any 
1881, on va tenir dos llocs de venda: l'un a uns baixos de la casa numero 9 del 
carrer de l'Abadia i l'altre a una parada de les Peixateries Velles on venia als 
matins. 

Casada amb Jaume Fort i March van tenir quatre fills, el tercer dels quals, la 
noia Bonaventura, va continuar el negoci de la mare. 

La filla Bonaventura Fort i Prats ja feia alguns anys que s'havia fet càrrec del 
negoci i ben aviat va canviar de punt de venda. Juntament amb el seu marit, 
Ignasi Iglesias i Casanovas, van establir-se al carrer del Fossar Vell núm. 1 on hi 
van estar pocs anys, concretament del 1901 al 1906. A partir d'aquest any ja van 
traslladar-se al que avui és la botiga actual, malgrat que encara no era tan gran 
com és ara. 
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Era, i és, la casa numero 21 del carrer Major, propietat de la mare Francesca 
Prats i Grau. El marit, Ignasi Iglesias, havia treballat en importants cases del ram 
tant a Barcelona com a Reus i va donar, juntament amb la muller, una gran 
empenta a la botiga. Així, amb el temps, van comprar les cases del carrer de 
l'Abadia números 1 i 3, i també la núm. 4 del carrer Marques de Tamarit (actual 
carreró d’accés al Centre de Lectura pel carrer de l'Abadia). Amb aquestes 
compres van poder engrandir la superfície de la botiga a les mides actuals. 
Ignasi Iglesias va donar a la botiga de teixits l'actual nom d’EL BARATO. 

Van tenir dos fills, dels quals la noia Francesca va seguir el negoci dels pares 
i àvia. 

L'empenta donada pels pares i el bon nom agafat sota la seva ferma mà va 
impulsar la seva filla Francesca Iglèsias i Fort a seguir el negoci sota la 
denominació de "Successora d'Ignasi Iglèsias", però conservant el rètol de 
l’establiment EL BARATO. En aquesta generació la botiga va ampliar l'àmbit 
d'activitats. Són anys en què, a més de teixits, es demana roba confeccionada. 

Així, tot i conservar la venda tradicional, s’incorporen al mostrari ofert les 
tendències més actuals en vestits, bates, confecció de casa. Casada amb Joan 
Rué i Masip, industrial i comerciant d'altres rams, van tenir dos fills dels quals la 
noia Anna Misericòrdia ha seguit el negoci arran la jubilació de la propietària en 
tercera generació Francesca Iglèsias i Fort. 

Avui, Anna Misericòrdia Rué i Iglèsias porta el negoci seguint l'empenta i 
treball de les tres generacions anteriors. Si bé els primers anys sota la seva 
titularitat va seguir la pauta marcada per la seva mare, a finals de la dècada dels 
80 va enfocar l'oferta de la botiga cap a un mercat emergent en aquells temps: 
les festes populars. Carnavals, castellers, diables, teatre, ballet, gimnàstica, 
banderes i moltes més activitats que demanen teixits i complements 
especialitzats. Tot això sense deixar de banda l'oferta tradicional acreditada 
durant més d'un segle. 

Als primers anys de la dècada dels 90 es va rehabilitar tota la planta de 
l’establiment modernitzant-la, perquè havia quedat força desfasada pel pas dels 
anys. La darrera propietària, l'Anna Misericòrdia, per primera vegada en quatre 
generacions, no va tenir filles, sinó fills. 
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Conjuntament amb el seu germà ha ajudat la seva mare des de ben jove, i és 
a partir de l’any 1991, any d’inici de les reformes de la botiga, que col·labora 
d’una forma més directe en les decisions a prendre. Actualment comparteix amb 
els seus pares la direcció del comerç.  
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2.8. FARMÀCIA ORNOSA 

L’any 1884, el “tiet” Serra va fundar la Farmàcia Serra en uns baixos del raval 
Sant Anna. El 1913 es va passar a dir-se Farmàcia Ornosa, ja que Pau Ornosa 
Soler -nebot del “tiet” Serra- es va llicenciar en farmàcia i va continuar amb el 
negoci familiar. El Sr. Ornosa va comprar tot l’edifici que feia cantonada amb la 
plaça Catalunya número 80 en què l’any 1923 va inaugurar el nou establiment. 

Pau Ornosa va destacar per la seva habilitat en el laboratori, per la qual cosa 
el negoci es va especialitzar en l'elaboració de productes com el Talc Ornosa, oli 
de fetge de bacallà, bicarbonat de fada, pomada antisèptica Novocarrel, o xarop 
de bàlsam de tolú, entre molts altres. 

La tercera generació de farmacèutics sorgeix el 1953 quan Anton Maria 
Ornosa es va llicenciar en Farmàcia per a continuar amb el negoci familiar. És 
per aquests anys quan Ornosa va vendre la casa, encara que amb la condició 
que podrien continuar ocupant els baixos amb la farmàcia.  

En el seu interior es conservaven autèntiques joies de la història farmacèutica 
de la ciutat, algunes de les quals poden veure's a l’entrada de la nova farmàcia, 
com una bàscula, pots de fórmules de l'època, o elements exteriors com les 
vidrieres de finals del segle XIX o el cartell de Farmàcia i les llums que hi havia 
en la façana.  

Ara, la saga dels Ornosa inicia una nova etapa en un altre local, també situat 
al raval Sant Anna però al número 58, on han fet una petita exposició a l’entrada 
de la farmàcia exposant objectes i records homenatjant els passats successors 
del comerç. 
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2.9. GELATS I TORRONS XIXONA 

ENTREVISTA NÚRIA DEL CACHO 
Actual propietària - 5a generació 

L’any 1885 el Sr. Antonio Plá Ferrándiz va obrir una botiga de torrons a la 
plaça Prim, però la història ve d'anys enrere.  

L’Antonio va néixer en un poble anomenat Xixona. A Xixona durant el segle 
XVIII, hi havia economia de subsistència, i en el cas de l’Antonio, en tenia terres i 
era pagès. Majoritàriament cultivava ametlles i amb els excedents en feia torrons.  

A Xixona des de sempre s’ha fet un dolç anomenat torró, molt popular i que 
generalment es feia a les cases del poble. Amb el temps, a Xixona van saber 
especialitzar-se i van començar a fer només torro d’ametlla, i ho portaven a 
vendre a les fires d’arreu de Catalunya per guanyar-se un sobresou. 

Els xixonencs des del segle XVIII, van començar a anar a fires, i a poc a poc 
es van anar professionalitzant. Aleshores a Tarragona hi havia el Sr. Sirvent, que 
era amic d’Antonio i li va recomanar que Reus era una bona ciutat, ja que hi 
havia una burgesia elevada i la gent es podia permetre comprar torró. 

L’any 1885 va ser el primer any que el Sr. Plá va venir a Reus, i en aquella 
època, el centre de Reus era un lloc sol·licitàdissim per provar fortuna amb el 
comerç. Era tal la concurrència que la gent es rifava, fins i tot, les entrades de les 
cases.  
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L'Antonio Plá no en va ser de desafortunat, ja que, encara que no va 
aconseguir un local, va trobar uns baixos per llogar a la cèntrica plaça de Prim, 
núm. 2. Li va agradar molt Reus, i amb la seva família, van continuar venint tots 
els anys, però a partir del segon any -1886- va canviar d’ubicació, i es va establir 
al Raval Sant Anna núm. 6 on va continuar anant fins avui. 

L’Antonio va tenir una filla, que malauradament es va morir molt jove, i la filla 
tenia 5 fills. En morir-se la mare, el pare va abandonar als seus fills, i el fill gran 
-net de l’Antonio-, va seguir l’ofici del seu avi i l’acompanyava a tot arreu a vendre 
torrons any rere any. 

Paral·lelament, a raó de la revolució industrial, al poble xixonenc va 
començar a fer-se gelats, ja que hi havia pous de glaç on s’acumulava el gel a la 
muntanya i durant l’estiu es conservava glaçat. Durant el segle XIX hi havia hagut 
migracions transoceàniques cap a Sud-amèrica i allà els immigrants xixonencs 
van trobar italians i els van ensenyar a fer gelats. Aquest aprenentatge els hi va 
anar molt bé als xixonencs, ja que els hi complementava l’ofici. A l’hivern tenien 
les seves collites d’ametlles i amb els excedents produïen torró d’ametlla i a 
l’estiu produïen gelats. 

Continuà la fabricació del torró amb la mateixa fórmula el seu net José Verdú 
Plá, el qual enregistrà la marca amb el nom del seu avi, Antonio Plá Ferrándiz. 

Al cap d’un temps, el José Verdú -avi de la Núria- se’n va anar a Zieza, on hi 
havia un altre xixonenc que deixava el negoci -una geladeria-, i el va agafar ell.  

El senyor José i la seva família continuaren amb els torrons, dolços i 
confitures que ja venien a Reus per Tot Sants fins a Reis. Arribà l’hora de la 
jubilació del senyor José i la senyora Maria, la seva esposa, donant fórmula i 
paradeta a la seva filla Àngela. 

El que va passar és que se li va acumular la feina, tenia la geladeria a Zieza, 
la torroneria a Reus, i entre tota la família van decidir quedar-se sol amb la botiga 
de Reus, ja que a la Mare de la Núria li va agradar molt Reus.  

Ángela Verdú, mare de Núria i quarta generació, recorda que van estar venint 
tot el Nadal i per Setmana Santa fins al 1974. «Vam decidir apostar per Reus de 
forma definitiva perquè ens agradava molt la ciutat i pensàvem que era el millor 
per al negoci», apunta Verdú. 
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El 1974 es va incorporar la geladeria a Reus, conjuntament amb la venda de 
torrons. A partir d’aquell any, la botiga va estar oberta tot l’any menys el mes de 
gener i febrer. Com que havien immigrat cap a Reus, ja no havien la d’anar a 
Xixona a fer els productes i traslladar-se a Reus per vendre-l’s. L’any 1983 van 
obrir la botiga del carrer Llovera, que actualment també perdura. 

La Guerra Civil espanyola va afectar molt al negoci, ja que la família havia de 
creuar l’Ebre per venir cap a Reus. L’any 1936 i 1937 van poder venir i obrir la 
botiga amb normalitat, però l’any 1938 no van poder creuar l’Ebre a causa de la 
batalla de l’Ebre. 

La Núria explica que la majoria de productes se segueixen elaborant de la 
mateixa manera com es feia antigament, sobretot el torró de Xixona, de lacant, 
de hiema i de massapà. 

La principal especialitat són torrons tradicionals, figuretes de massapans, 
pans de Cadis, torró de Xixona, de lacant, de hiema cremada i sempre trèiem 
una novetat,  també treballem amb les xocolates i també tenim torrons ecològics. 

Com tota botiga centenària, el propietari té molts sentiments, i la Núria diu 
que per a ella és una gran responsabilitat, una barreja de sentiments, perquè per 
a nosaltres el comerç és més que una activitat econòmica. El comerç són moltes 
coses i veiem amb tristesa que de molts comerços centenaris, cada vegada n’hi 
ha menys, i que no hi ha una intenció per part de la gent de continuar. Això no és 
un problema no només econòmic, sinó també un problema social”. 

La Núria explica que durant l’any 1938 van estar molt 
preocupats perquè a la botiga tenien la balança, el taulell i els papers per 
embolicar el torró, i van passar molta por que els hi haguessin robat, ja que 
eren les seves eines de treball. Però l’any 1939, quan van poder tornar van 
veure que ningú havia tocat res, es van posar molt contents. 
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2.10. FERRETERIA VERNIS 

ENTREVISTA MAR CAPDEVILA 
Propietària del comerç conjuntament amb el seu germà - 5a generació 

Ferreteria i Armeria Vernis és un comerç que va obrir les seves portes l’any 
1886, quan encara no el portava la família Vernis. El primer fill de la família Vernis 
es va quedar amb una fàbrica de mitges que tenia la família a Barcelona en 
herència i el segon fill, Bernat Vernis, se li va buscar una sortida professional, que 
en aquest cas va ser comprar-li una ferreteria ja establerta. 

Al principi, quan el comerç va obrir eren dos socis i més endavant, Bernat 
Vernis va acabar comprant la part de l'altre soci, quedant-se tot el negoci 
íntegrament. Al cap d’uns anys, va tenir un atac de cor i malauradament, els va 
deixar. En aquell moment el negoci va passar a la seva dona Sra. Maria Sardà, 
viuda Vernis i que també la va ajudar la seva filla que en aquell temps tenia 17 
anys -àvia de la Mar- i un aprenent. Aquella època tirar endavant una ferreteria 
amb dues dones era complicat, diu la Mar. 
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FITXA TÈCNICA 

⇢ Data de 1886 

⇢ Fundat per Bernat Vernis 

⇢ Actuals propietaris Mar i Jaume 

Capdevila 

⇢ Carrer Llovera, 31 

⇢ Ferreteria i armeria

Antigament, era molt freqüent que les famílies busquessin un lloc de treball 
per a cada fill per assegurar-los un futur millor, generalment solien ser 
successions en empreses familiars.



El primer establiment  va estar situat al raval de Sant Anna - on actualment hi 7

ha l’edifici Redis- però desgraciadament, durant els bombardejos de la Guerra 
Civil Espanyola, en va sofrir les conseqüències i els va caure una bomba a 
l’establiment.  

El local no va quedar tan malament com ells pensaven, però sí que 
l’estructura de l'edifici va quedar força malmès i no era molt segur. Per aquesta 
causa, van haver de traslladar-se a una altra ubicació per establir-hi la botiga, 
que va ser al Carrer Llovera, on actualment encara perdura la botiga. 

Durant la Guerra Civil Espanyola, el senyor Vernis -avi de la Mar- era carlista i 
es va haver d’amagar perquè els anarquistes el buscaven per matar-lo i va haver 
d’anar a Barcelona a refugiar-se. A la botiga es van quedar la senyora Vernis 
-àvia de la Mar- i el fill de la senyora Vernis que en aquell temps tenia 13 anys 
-pare de la Mar- fins que va caure la bomba i van haver de fer el que van poder 
per aguantar el negoci. Durant la Guerra, venien milícies i soldats i s’emportaven 
de tot, cartutxos i moltes coses més, i com que a càrrec de l’empresa hi havia la 
senyora Vernis, que ja tenia una edat i el seu fill de 13 anys, no podien defensar-
se dels furts. Quan va caure la bomba al local, van haver de recollir totes les 
coses com van poder i se'n van anar refugiats a l’Aleixar, fins que van acabar els 
bombardejos. El senyor Vernis, mentre que estava a Barcelona amagat dels 
anarquistes, va aprofitar i quan va poder es va dedicar a l’estraperlo de 
productes de ferreteria, i així es guanyava la vida. 

Actualment es conserven unes prestatgeries, els taulells de fusta i el cartell 
de l’entrada, tot recuperat del negoci original. 

Avui en dia d’avui no tenen cap especialitat concreta; «abans sí que se’n 
tenia d’especialització, però ara per sobreviure has de tocar molts productes i 
sectors. Sí que és veritat que els clients ens solen demanar molts productes per 
desfer-se dels coloms, com mussols, i també de la part d’armeria navalles -hi ha 
molta gent que se’n fa col·lecció-»diu la Mar. 

  Imatge de l’ubicació de l’antic establiment, annexos7
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Malgrat que en el seu origen era una ferreteria, avui dia venen molts tipus 
d'objectes des  d'articles d'armeria a objectes per a la llar.  Una de les seves 
propietàries ens explica que hi ha clients que diuen que "és una botiga sortida de 
la pel·lícula de Harry Potter"  i de fet, entre els mobles antics i els utensilis que 
ofereixen, sí que és cert que la botiga desprèn certa màgia. 

La Mar ens diu que la clau de l’èxit és la constància, intentar adaptar-se 

moment rere moment,: «Si ho aconsegueixes, sobreviuràs i si no aconsegueixes 

adaptar-te, desapareixeràs». 

A causa de la gran complicació que implica el fet de vendre armes, d’aquí 
menys d’un mes deixaran de vendre armes i només es dedicaran a la ferreteria, 
igual que ho feien en l’antiguitat. 
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La indústria i la societat del nostre entorn ha fet que els negocis hagin 
anat variant al  llarg dels anys i allò que es podia vendre fa 130 anys no 
és el mateix que es pot vendre avui en dia en un mateix negoci.



3.11. ESTANC DÍAZ 

ENTREVISTA LLUÍS GENÉ 
Actual propietari - 5a generació 

L’any 1887 la Sra. Díaz va rebre un estanc, ja que els estancs els donaven a 
les viudes de guerra. En aquest cas, però,  no era ben bé viuda de guerra, sinó 
que al seu marit -tàtar-avi d’en Lluís- li van fer una emboscada, perquè portava 
els diners de l’aquarterament des de Reus fins a Tarragona. Malauradament el 
van matar i l’Estat li va otorgar un estanc a la seva muller. Des del 1887 l’estanc 
ha estat situat a la mateixa ubicació i actualment és l’estanc més antic de tot 
Reus, encara que no porti el número 1. 

Durant la Guerra Civil espanyola hi va haver moltes penúries, tothom passava 
moltes cadències, però com que l'estanc venia tabac i la gent en volia comprar, 
«dono gràcies a la gent que en comprava i s’ho podia permetre, ja que per 
aquest fet molta gent menjava» diu el Lluís.  

Actualment a l’establiment encara conserva molts paquets de tabac antics. 
La crisi econòmica de la dècada de 1990 els va afectar molt i aquesta última 

crisi també, però en el què més incideix el Sr. Gené és que a causa de què el 
govern hagi establert una campanya d’antitabac, els està perjudicant molt en les 
vendes. 

En Lluís explica que en estar a prop del teatre Fortuny, moltes personalitats del 
teatre i famosos han vingut a comprar a l’estanc, ja que és el més proper. 
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⇢ Data de 1887 

⇢ Fundada per Sra. Díaz 

⇢ Actual propietari Lluís Gené 

Díaz 

⇢ Carrer Llovera, 15 

⇢ Estanc 

ANÈCDOTA



2.12. SASTRERIA QUINTANA 

ENTREVISTA JOAN MARC SALOMON 
Actual propietari - 5a Generació 

L’any 1905 el Sr. Quintana va fundar la Sastreria Quintana. Tot va començar 
com una sastreria artesanal i al llarg dels anys, com que el Sr. Quintana no tenia 
descendència masculina, va haver de traspassar el comerç a una altra família. El 
segon propietari al cap d’uns anys li va passar exactament el mateix; no tenia 
successió masculina i va haver de traspassar la botiga. El següent posseïdor, el 
Sr. Gual, va succeir-li el mateix i no tenia hereus, per això l’any 1974 ho va acabar 
traspassant al pare d’en Joan Marc Salomon. El Sr. Salomon, en el seu temps, va 
decidir fer un canvi en el comerç i va començar a introduir la confecció i va 
deixar una mica de banda l’artesania. 

Durant la Guerra Civil la família Salomon no portava el negoci i no tenim 
informació del que va succeir. En l’actualitat, la principal especialitat és la venda 
de roba d’home d’arreglar, roba d’esport i cerimonial. 

En Joan explica que aquesta última crisi ha sigut la més forta i ha anat 
augmentat al llarg dels anys, i per aquest motiu a principis del 2020 tancarà la 
botiga centenària. “La principal raó del tancament és la falta de clientela. Ni els 
preus del lloguer, ni la bena per internet”. Segons el seu punt de vista, la 
competència, la baixa capacitat econòmica de la societat i, sobretot, Inditex ha 
posat els preus a nivells contra els quals no es pot competir, que ha abocat el 
negoci a un final trist però inevitable diu en Joan. 
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FITXA TÈCNICA 

⇢ Data de 1905 

⇢ Fundada pel Sr. Quintana 

⇢ Actual propietari Joan Marc 

Salomon 

⇢ Raval Sant Anna, 17 
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2.13. CASA LOZANO 

ENTREVISTA JOSEP MARIA LOZANO 
Actual propietari - 4a generació 

 L’any 1905 en Josep Lozano Garcia va establir al carrer Monterol, núm. 26 la 
botiga Casa Lozano.  

El Sr. Lozano Garcia era de Múrcia i va venir a Reus amb l’equip tècnic de 
“La Canadenca” per a fer les instal·lacions de les línies noves per electrificar la 
ciutat. Va decidir establir-se a Reus i més endavant va obrir un petit negoci de 
reparacions elèctriques. A partir dels anys 20, el seu fill José Lozano i Torroja es 
va fer càrrec del negoci. En els seus començaments, l'empresa es va dedicar a 
l'electricitat i la il·luminació; inicialment feien reparacions elèctriques i 
instal·lacions a les cases dels pobles. Amb el pas del temps va anar ampliant les 
seves activitats d'acord amb la nova demanda del mercat i van començar a 
introduir la venda d’electrodomèstics.  

L’any 1955 el Sr. Isidre Lozano i Nogués va heretar el negoci. A més de 
l'establiment fundacional, va obrir just al davant un altre punt de venda al número 
25 del mateix carrer de Monterols. Als anys 70 va obrir una botiga a Tarragona i 
més endavant a Tortosa. 

L’actual propietari és el Josep Maria Lozano Torroja, i després de molts anys 
ubicats al centre de Reus, s’han traslladat a l’avinguda de Sant Bernat Calbó 
núm. 10. 
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FITXA TÈCNICA 

⇢ Data de 1905 

⇢ Fundat per Josep Lozano García 

⇢ Actual propietari Josep Maria 

Lozano Torroja  

⇢ Avinguda Sant Bernat Calbó, 10 

⇢ Electrodomèstics 



Actualment l’especialitat de Casa Lozano són les instal·lacions, en l’àmbit 
domèstic i industrial, la venda d’electrodomèstics i instal·lacions de mobles de 
cuina, banys i parquets. 

En Josep Maria ens explica que des de sempre l’època de més vendes era 
el Nadal, “per culpa dels americans ha canviat molt tot, ja que avui en dia el 
Black Friday ha pres moltes vendes al Nadal, sí que després de Nadal 
augmenten una mica les vendes, però igualment han disminuït molt” diu en 
Josep Maria. 

«És un honor ser una botiga centenària, i més amb els temps que corren, 

que tot és molt difícil, amb tanta competència que hi ha i més amb el tema 

d’Internet, és un honor poder estar encara al peu del canó». 

Antigament cada any a Reus es celebrava una fira de mostres, en què es 
presentaven les últimes novetats. Un any Casa Lozano van fer la presentació 
d’una computadora industrial -ordinador-. Era la primera que es va vendre a 
Espanya i justament aquell any, es va cremar la fira i no en va quedar res. 
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2.14. CAL LLENGÜET 

  

ENTREVISTA JOSEP MARIA BARBÉ 
Actual Propietari - 4a generació 

El Sr. Aragonès Isern, l’any 1908 va obrir el forn de pa Cal Llengüet, 
aleshores ubicat al número 11 de l’avinguda Jaume I.  

El nom del comerç ve del renom que li deien a l’Andreu, ja que era músic i 
forner i els seus amics el solien anomenar Llengüet, i d’aquí va venir que la seva 
família per a referir-se al seu avi, van anomenar al comerç Cal Llengüet. 

El Sr. Aragonès era de Riudecols i va decidir baixar a Reus per guanyar-se la 
vida i va llogar un petit local a l’avinguda Jaume I on van estar fins al 1992, que el 
forn es va traslladar al seu emplaçament actual, al carrer Misericòrdia número 7. 

L’avi d’en Josep Maria va anar a la Guerra Civil, però hi va anar com a músic, 
i el van agafar i el van portar a un camp de concentració de Franco, i quan va 
acabar la Guerra va aconseguir sortir-ne. Amb tot això el besavi d’en Josep Maria 
es va haver de quedar a càrrec del forn. Durant la postguerra, hi havia molta 
escassetat d’aliments i la farina en concret era de molt mala qualitat i havien de 

fer el pa de blat de moro. “Fins i tot hi havia gent que es queixava de què el pa 

era molt dolent” diu en Josep Maria.  

Actualment és el forn de pa més antic de Reus i continua elaborant el pa 
amb el mateix procediment que al principi, amb un mètode totalment artesanal.  
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FITXA TÈCNICA 

⇢ Data de 1908 

⇢ Fundada per Andreu Aragonès 

⇢ Actual propietari Josep Mª Barbé 

Aragonés  

⇢ Carrer de Misericòrdia, 7 

⇢ Forn de pa 



Abans sí que hi havia un forn de llenya i actualment s’ha substituït per un forn 
de gas, però fan exactament la mateixa funció, l’únic que ha canviat és al fon de 
calor. 

La principal especialitat és el pa blanc, tot i que al llarg dels anys també s’ha 
adaptat a les demandes de la seva fidel clientela i ha anat introduint altres 
varietats com el pa d’espelta, de cereals o de vidre. Una altra de les especialitats 
de la casa són  els croissants i ensaïmades gegants farcits de xocolata, nata, 
crema o vegetals, que realitza per encàrrec previ. 

“Jo tinc clients que fa més anys que vénen dels que jo tinc, són clients 
d’abans que jo neixés” afirma en Josep Maria. Afegeix que el seu secret és 
l’experiència que atorguen tants anys, així com la constància i la voluntat 
d’esforçar-se a fer bé les coses. 

Segons en Josep Maria, han estat afectats per totes les crisis, però la crisi 
que més els va afectar en aquell moment va ser l’arribada dels supermercats. 
Diu que en el seu moment van arribar a ser 5 treballadors i que actualment 
només queden ell i una treballadora. El que ha fet més mal han estat els 
supermercats, “antigament a Reus no hi havia cap supermercat, si volies anar a 
comprar alguna cosa, havies d’anar a una botiga de comestibles especialitzada, 
com les botigues de barri que ja no en queda ni una”, diu en Josep Maria. 
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2.15. FORN CABRÉ 

ENTREVISTA JOAN CABRÉ 
Darrer propietari - 3a Generació 

L’Eufemiano Cabré l’any 1910 va heretar el Forn Cabré. El negoci 
anteriorment era d’un oncle de l’Eufemiano. Més endavant el comerç va passar a 
mans dels pares d’en Joan i després el van adquirir en Joan Cabré i el seu 
germà. Actualment està dirigit pel fill del Joan, anomenat també Joan Cabré. 

Hi va haver una època que van arribar a tenir vuit botigues, però amb 
l’obertura de molts supermercats van haver de tancar-les. 

Durant la Guerra Civil Espanyola, el negoci no va haver de tancar en cap 
moment, això sí, el fill de l’Eufemiano va haver d’anar a la Guerra i ell es va 
quedar regentant la botiga. També van tenir molts problemes, ja que els 
racionaven la farina i els portaven farines que no eren per a fer pa i van tenir 
moltes dificultats per continuar el negoci cap endavant. 

En Joan explicava que abans es feia tot pràcticament a mà, que quan era 
petit només hi havia la màquina de pastar i forn, tota la resta es feia a mà i amb 
els anys ha anat canviant tot. Gràcies a la industrialització es va fer un canvi molt 
gran i important; passar del forn de llenya al forn elèctric. 

El Joan explica les complexitats de treballar en aquest negoci, però diu que 
malgrat els inconvenients, és una feina molt gratificant i a la vegada agraïda. 
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2.16. FORN SISTARÉ 

ENTREVISTA XAVIER PÀMIES 
Actual propietari juntament amb el seu germà - 4a generació 

L’any 1910 Pere Sistaré nascut a Vallmoll va comprar el forn de l’oncle del 
seu besavi ubicat al carrer Ample 20 bis -l’actual ubicació-. Anys abans en Pere 
treballava al forn “El Serrallo”, on va salvar la vida dels propietaris a causa d’unes 
inundacions provocades pel desbordament del riu Francolí l’any 1907.  

El mateix 1910 es va casar amb la Carme Miró de la Secuita i van fer el seu 
viatge de nuvis a Reus, on es van quedar de per vida i van adquirir el forn que el 
van anomenar Forn Sistaré. 

Així comença l'aventura del Forn Sistaré, en la qual la mateixa nit de casats 
van estar fent pa, per això, de manera anecdòtica, la senyora Carme sempre 
deia: «Encara estic de viatge de noces». No va tornar a treballar al camp i va 
morir sent una persona molt gran, en el mateix obrador on va treballar durant 
dècades i amb les claus a la mà. 

L'obrador va veure néixer a l'avi Sistaré (fill de Pere i Carme), Josep (més 
conegut entre les seves amistats com «Pepitu») qui va rebre dels seus pares una 
bona educació en un col·legi religiós de Reus. Va ser un home molt sociable que 
va participar de manera molt activa en totes les entitats culturals i esportives de 
la capital del Baix Camp i el veritable impulsor d'una família de forners que va 
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FITXA TÈCNICA 

⇢ Data de 1910 

⇢ Fundada per Pere Sistaré 

⇢ Actuals propietaris Xavier i Tomàs 

Pàmies Sistaré 

⇢ Carrer Ample, 20 

⇢ Forn de pa



aconseguir avançar en tot moment en la seva època i mantenir-se a base de molt 
esforç per les generacions futures. 

Durant la Guerra Civil espanyola va caure una bomba i el forn i la casa va 
quedar totalment destruïdes. Com que no podien fer el pa, la solució va venir per 
la coneixença amb la pastisseria Poy del raval de Jesús, doncs els unia una forta 
amistat, i ells encara no exercien la seva activitat. Des d’aquest indret van seguir 
elaborant el pa de cada dia i el venien a la porta de la botiga enderrocada.   

Al cap d’uns anys, l’avi es va casar amb la Carme, una tarragonina establerta 
a Reus i mestressa del bar – cafè del cinema Kursal, propietat de la família 
Sugranyes, situat a la plaça de la Llibertat. L’avi va estar molt lligat a les entitats 
de Reus: al Centre de Lectura, del qual en va ser soci fins i tot després d’haver 
mort; i al Teatre Fortuny, en què formava part d’un grup d’amics, que tenien en 
propietat la llotja del primer pis en el prosceni i els anomenaven – “el palco dels 
solters” – ja que tot eren homes. Els membres d’aquest grup foren els pioners en 
portar espectacles de revista a Reus.   

L’any 1942 van instal·lar-hi un forn més gran. Van anar passant els anys i el 
forn es va afermar com un dels més prestigiosos de Reus i de la comarca. 
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3.17. ÒPTICA LA CREU BLANCA 

ENTREVISTA JOSEP RAMON NEBOT 
Actual propietari - 4a generació 

La Creu Blanca la va fundar el Sr. Josep Giné Guasch l’any 1914 instal·lant-
se al carrer Monterols número 22 sent com a punt de venda el servei d'òptica i 
ortopèdia, aplicant les tècniques més avançades. Quan va morir, el Sr. Ramón 
Greu Miralles va continuar el negoci amb els mateixos objectius. A la seva mort, 
l’any 1960 el Sr. Josep Nebot Llurba es va fer càrrec de l’empresa -pare d’en 
Josep Ramon-. Des de l’any 1976 el seu fill Josep Ramón Nebot s’ha incorporat 
al comerç i actualment n’és el propietari. A les portes de la jubilació, les seves 
dues filles succeiran aquest negoci centenari. 

A partir dels 50 el negoci principal n’era sol l’òptica, i d’ençà han anat 
evolucionant segons les necessitats del comerç, no únicament com a venda de 
productes que serien les ulleres, lents de contacte o derivats, sinó també hi ha 
una part sanitària relacionada amb la visió. 

Actualment, a part de la botiga centenària del carrer Monterols núm. 22, 
també en tenen una altra al carrer Sant Joan núm. 10, així mateix tenen 
establiments a Tarragona, Valls i Mora. 

El nom del negoci segons Josep, qüestiona que vingués com una contesta o 
resposta a un altre nom comercial, en aquest cas de l’Òptica Salas, que 
antigament es deia La Cruz Roja, i d’aquí va néixer el nom de La Creu Blanca. 
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FITXA TÈCNICA 

⇢ Data de 1914 

⇢ Fundada per  Josep Giné 

Guasch 

⇢ Actual propietari  Josep Nebot 

⇢ Carrer de Monterols, 22-24 

⇢ Òptica 



“En aquella època era molt freqüent que en els noms dels comerços fossin 
competitius, per exemple si tu et deies alt i gros, jo em deia primet i baixet”. 

Antigament a les òptiques no només tenien lents de contacte, sinó també 
venien fotografia, microscopis, telescopis, prismàtics, lupes… “A mesura que ens 
hem anat especialitzant hi ha activitats que han passat a ser marginals i activitats 
que s’han anul·lat per centrar-se solament en una cosa, en aquest cas en la visió 
i la moda d’ulleres” diu en Josep. 

Durant la Guerra Civil espanyola, les vendes estaven a sota mínims, ja que 
era un producte car i no estava a l’abast de tothom i sobretot hi havia altres 
necessitats. 

La Creu Blanca encara conserva objectes antics com material publicitari de 
l’època i tot classe d’ulleres. 

Nebot diu; “El que sí que està clar és que en el procés de comercialització en 
els anys, han passat de productes molt generalistes a especialitzats, i llavors 
aquest camí que portem cap a l’especialització fa que fugim de les marques 
comercials, busquem productes comercials de qualitat, i fem un treball 
d’introducció d’aquests productes de distribució selectiva, o únicament que 
tenim nosaltres a la zona”. 

Els productes més demandats per als clients, a part de les ulleres i lents de 
contacte que és un servei que donen totes les òptiques, Òptica La Creu Blanca 
ofereix primers serveis visuals, ja que consideren que és molt important tenir cura 
de la salut dels ulls. I no sols és portar unes ulleres per veure-hi bé, sinó intentar 
millorar la visió dels ulls fent exercicis visuals per entrenar-los, ja que són un 
múscul i igual que la gent va al gimnàs a entrenar al cos també existeix 
l’entrenament d’ulls per millorar la visió tant per nens petits com per gent adulta. 
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2.18. AMILL LLENCERIA 

ENTREVISTA ANNA AMILL 
Actual Propietària - 4a generació 

L’any 1914 José Amill va fundar Amill Llenceria, situada al Carrer Monterols 
número 11. Si ens situem una mica més enrere en la història, a finals del 1880, la 
família Amill ja tenien una botiga al Carrer Major, dedicada també al sector 
llencer. Com que no podem concretar gaire la data d’obertura, es considera que 
Amill Llenceria va obrir l’any 1914, però veritablement és un comerç molt més 
antic. 

El besavi de l’Anna era pastisser i es va casar amb la seva besàvia, que era 
qui confeccionava cotilles i tenia un taller. Al cap dels anys es van casar i van 
decidir obrir una botiga de cara al públic -cotilleria - al carrer Major. La botiga es 8

deia José Amill. 
Més endavant van tenir un fill -avi de l’Anna-, va estudiar per a ser mestre i 

més endavant se’n va anar a treballar a Alcanà com a professor. Allí va conèixer 
a la seva futura dona, l’àvia de l’Anna, i van decidir venir cap a Reus, on es van 
casar i aleshores van agafar el negoci del seu pare. El mateix que s’ha anat fent 
generació rere generació. A l’època en què el José portava la botiga, també hi va 
arribar a haver-hi un taller amb cotillaires, on es feien les cotilles a mida. 

 Obrador o botiga de cotillaire.8
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FITXA TÈCNICA 

⇢ Data de 1914 

⇢ Fundada per José Amill 

⇢ Actual propietària  Anna Amill 

Camps 

⇢ Carrer de Monterols,  11 

⇢ Corseteria 



Durant la Guerra Civil espanyola, el comerç no va haver de tancar, però sí 
que se’n va ressentir, ja que el govern els va obligar canviar el nom de la botiga. 
Primerament, s’anomenava Amill Llenceria, més endavant el van canviar a La 
Parisien i a causa d’aquest canvi, durant la Guerra el van haver de tornar a 
canviar a Amill Llenceria.  

També amb la Guerra i la postguerra van haver de vendre altres productes, ja 
que el sector de cotilleria no era molt demandat en aquella època. Van decidir 
dedicar-se a vendre productes de merceria, però en cap moment van deixar de 
produir i vendre productes de cotilleria. 

Actualment, conserven objectes antics com els taulells que fa uns anys es 
van reformar, originalment eren tot un taulell de caoba amb les potes de ferro, 
però amb la darrera reforma es va dividir el taulell en dos i es van posar potes de 
fusta. A l’interior de la botiga també hi ha unes finestres originals, que servien i 
serveixen com a aparadors. La porta del comerç també és original de 1914 i tota 
la façana de la botiga feta de fusta també és inicial. La porta i la façana de fusta 
del comerç  també són del 1914. 

Avui en dia, la principal especialització és la venda de sostenidors, faixes, 
control, subjecció i suport. Roba interior i banyadors de capacitat i talles grans, 
interior i llenceria de núvia, sostenidors esportius, sostenidors per pròtesis i tota 
classe  de peces de control.

L’Anna diu «a vegades em sento una mica orgullosa, ja que la majoria de 

feina la va fer la meva mare, que és la que s’hi va estar més anys i la que va 
agafar la botiga amb unes condicions molt fluixes i la va portar a on és ara. 

Aleshores em va bé continuar la seva feina» 
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Tot allò que feia referència al bàndol aliat, com els noms en francès o 
anglès, van obligar-los a canviar de nom, com L’hotel de Londres, Les 
Amèriques o la mateixa La Parisien.



2.19. COLMADO BARÓ 

ENTREVISTA ANNA BARÓ 
Futura successora del comerç - 4a Generació 

El Colmado Baró va ser fundat l’any 1918 pel Sr. Josep Baró Gras. Ell mateix 
va comprar el local actual, que en aquell moment era Casa Montserrat, una de 
les pastisseries amb més renom de la ciutat especialitzada en l’elaboració de 
melmelades. 

La família Baró Gras va comprar els baixos de l’actual botiga i vivien darrere 
la botiga -entresòl-, fins que es van poder permetre comprar la casa completa. 

Durant la Guerra Civil Espanyola, el comerç va quedar perjudicat d’unes 
quantes maneres, sobretot el fet que van haver de fer cartilles de racionament i el 
govern els assignava el que havien de vendre o repartir, coses que ells no havien 
venut mai, com verdures, patates, etc. Durant els bombardejos de la ciutat, van 
haver de tancar el comerç puntualment -ja que Reus va ser unes de les moltes 
ciutats afectades pels bombardejos de la Guerra Civil-, però de seguida van 
tornar a obrir. 
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FITXA TÈCNICA 

⇢ Data de 1918 

⇢ Fundat per Josep Baró Gras 

⇢ Actual propietari  Josep Baró Fort 

⇢ Carrer Sant Anna, 2 

⇢  Colmado -xarcuteria i fruita seca- 

Abans estava pler de botigues de queviures, qui podia estalviar una mica, 
n’obria una. Però al llarg dels anys s’han anat tancant per la pressió dels 
supermercats.



El govern, després de la Guerra Civil, també va obligar a canviar els 
aparadors de la botiga, perquè segons ells sobresortia massa respecte a la 
façana de la casa. Aquesta és una de les propostes que va fer Franco, segons 
ell per reactivar l’economia obligava a fer obres als comerços, doncs al nostre 
comerç va obligar a enretirar l’aparador, diu l’Anna. 

Actualment es conserven unes prestatgeries, molt característiques i originals 
autèntiques de quan va obrir el colmado, prestatgeries de fusta creades per 
penjar botelles de vi i cava, en què les ampolles se sostenen del revés.  

En especial, el comerç es dedica a la venda d'aliments, especialitzat en la 
venda al detall de fruita seca i dessecada, productes reusencs, xarcuteria, vins, 
vermuts i licors. 

Les èpoques de més venda solen ser Tot Sants amb els panellets, Nadal i 
Setmana Santa amb les mones. 

La crisi de 2007 diu l’Anna; «No ens va afectar directament, però sí que es va 
veure una mica de contenció, ens venia clientela nova que ja no anava a 
comprar al supermercat perquè allí s’hi gastaven més. Com que aquí poden 
comprar quantitats més petites a granel, s’estalvien això». 

L’Anna ens diu que la clau de l'èxit de seguir vius es basa a «mantenir la 

filosofia de la casa, és a dir, oferir un bon producte, un bon servei i intentar 
acontentar el client el màxim possible, sempre fent una venda més 
personalitzada de la que podries trobar en un altre lloc més gran com un 

supermercat». 

L’Anna ens explica que a l’entrada de la botiga hi ha un vidre sobre la porta que 
hi posa Josep Baró (el fundador), que és del primer que hi va haver a la botiga. 
En l’època de Franco els van obligar a canviar el nom del comerç, però el 
Josep, en lloc de canviar el vidre, va ratllar la lletra “P” de Josep, perquè quedés 
constància que això s’havia fet per obligació i que no ho havia fet ell per pròpia 
voluntat. 
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2.20. FARMÀCIA GISPERT 

ENTREVISTA RAFAEL GISPERT 
Propietari del comerç - 3a generació 

La farmàcia Gispert la va fundar el Sr. Joan Gispert i Domènech l’any 1919. 
La família Gispert ja posseïa una farmàcia abans del 1919, però no a Reus, sinó 
a La Pobla de Montornès. Quan van tenir fills -el pare del Rafael i la seva tieta-, 
van decidir traslladar-se a Reus per raons educatives, ja que en aquell poble no 
hi havia escola per als seus fills. I en aquell moment és quan van decidir obrir 
una farmàcia a Reus, ja que es van sentir obligats a tancar la farmàcia del seu 
poble. La farmàcia des del principi es va situar a la cantonada del Raval de Martí 
Folguera i el carrer de Misericòrdia, on encara hi perdura. 

Durant la Guerra Civil Espanyola, la farmàcia no va tancar, però van 
assassinar al Joan Gispert -avi d’en Rafael- pels pensaments que tenia. 
Aleshores la farmàcia va estar un temps regentada per altres farmacèutics, fins 
que un dels seus fills -oncle d’en Rafael- no va estudiar farmacèutica i es va 
poder fer càrrec de la farmàcia. 

El Rafael ens explica que el negoci ha anat canviat molt al llarg dels anys; en 
un principi bàsicament tot o pràcticament tot eren fórmules magistrals que 
elaborava el meu avi o els farmacèutics de la farmàcia segons les indicacions 
dels metges. A mesura que es va anar desenvolupant la indústria farmacèutica, 
tota aquesta forma magistral ha anat desapareixent en benefici a les especialitats 
farmacèutiques elaborades ja industrialment. 
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FITXA TÈCNICA 

⇢ Data de 1919 

⇢ Fundat per Joan Gispert 

Domenech 

⇢ Actual propietari Rafael Gispert   

⇢ Raval de Martí Folguera, 51 

⇢ Farmàcia 



Antigament els medicaments s’elaboraven a partir de productes naturals, 
extractes de plantes i d’altres productes que servien per a fabricar-los. 

Actualment, de l’antiga botiga es conserven pots on es guardaven els 
productes naturals per a fer els medicaments 

La crisi 2007 va afectar bastant, ja que hi va haver impagaments, per part de 
Cat-salut que és qui ens paga, i aleshores hi va haver uns anys que vam tenir 
retards molt importants, no cobràvem les factures al seu temps. 

El Rafael, malgrat tot, ens diu que li fa molta il·lusió i se sent molt orgullós de 
ser una botiga centenària, ja que avui en dia no es veu gaire que els comerços 
puguin durar tants anys, només uns quants en són els afortunats. 

Donat que la farmàcia es troba molt propera a l’institut Salvador Vila-seca, la 
població l’anomenava la farmàcia de l’institut. 
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2.21. CASA BORRULL 

ENTREVISTA CARLES BORULL 
Actual Propietari conjuntament amb el seu germà - 3a generació 

Tot van començar en una botiga de poble, d’Ulldemolins, la Sr. Clara Toldrà, 
viuda i amb 3 fills -àvia del Carles i del Quim- que per guanyar-se la vida va 
decidir obrir una carnisseria l’any 1930. Per casualitat, la seva germana vivia a 
Reus i que també era carnissera, i l’any 1922 va traspassar una  botiga de 
carnisseria, però aquesta botiga ja feia uns 3 o 4 anys que estava oberta, i per 
això la família Borull considera que el seu comerç és centenari reivindicant la 
tradició carnissera. Malauradament no hi ha documents que exposin qui realment 
va obrir la carnisseria entre l’any 1918-1919. 

Quan els fills de la Clara -pares dels actuals propietaris- es van fer més grans 
van veure que a Ulldemolins els costava molt guanyar-se la vida i van decidir 
baixar a Reus, quedant-se amb la botiga de la seva tieta. 

Durant aquests 100 anys, el comerç ha estat situat a diferents ubicacions, 
inicialment estava al carrer Baix del Carme, més endavant es van traslladar al 
carrar Sant Jaume i des del 1988 se situen al raval Martí Folguera núm. 4. Avui en 
dia també tenen una paradeta al Mercat Central de Reus. 

Actualment, Casa Borrull segueix elaborant els productes artesanalment, 
però amb màquines. Abans els avis i pares d’en Carles ho elaboraven tot 
manualment i no tan mecanitzat com ara. En Carles diu que diàriament fan una 
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FITXA TÈCNICA 

⇢ Data de 1919 

⇢ Fundada per  Clara Toldrà i Ramón 

⇢ Actual propietari  Quim i Carles 

Borull 

⇢ Raval Martí Folguera,  4 

⇢ Carnisseria 



llonganissa fresca sense colorants ni conservants -la seva especialitat- i també 
fan botifarra blanca i negra, de la mateixa manera que els seus avis, però 
mecanitzat. 

També ens explica que; “Els nostres pares van canviar la filosofia de com es 
venia antigament la carn. En aquell moment es mataven animals grans i grassos, 
i quan els nostres pares van baixar a Reus, ensenyats del fet que la nostra àvia 
havia estat a Barcelona, i van començar a matar animals més joves i no tan 
greixosos. Llavors potser els greixos eren molt importants, però van veure que 
amb el temps, el greix no és el que agradava més a la gent, ja que els agrada 
més la carn i per aquest fet la visió  dels meus pares va fer canviar la manera de 
vendre. 

L’última crisi del 2007 ha afectat molt a l’establiment i s’ha notat amb els 
treballadors, ja que abans de la crisi en tenien 30 i actualment només en 
mantenen 12.  

En Carles diu; “Nosaltres hem incidit molt tota la vida amb la qualitat dels 
productes que venem i també amb el servei que intentem donar, un tracte 
familiar i sincer, perquè estimem els nostres clients, el nostres productes i les 
dues coses s’ajunten”. 
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2.22. FARMÀCIA PIQUÉ 

ENTREVISTA TÀNIA PIQUÉ 
Actual propietària - 4a generació 

L’any 1919 el José Montevedre Ayet -besavi de la Tània- va comprar la 
farmàcia a la Sra. Salas, antiga propietària de la farmàcia on el mateix José 
treballava des de feia anys. Posteriorment va continuar el negoci la seva filla 
Josefina Montevedre Vallespinosa. En els darrers anys la farmàcia l’ha portada el 
Sr. Piqué Montevedre, d’aquí venia el nom de la Farmàcia Piqué Montevedre, ja 
que des que la Tània regenta la farmàcia s’ha passat a dir Farmàcia Piqué. 

Antigament la farmàcia es trobava al Carrer Major, però el 1929 la van 
traslladar a la plaça Mercadal número 8, on actualment encara perdura. 

Durant la Guerra Civil espanyola, al voltant dels anys 36, la farmàcia va haver 
de tancar una època. 

La Tània explica que encara conserven objectes antics com per exemple 
pots on es feien les fórmules magistrals, com també medicaments de tota mena. 

Durant el segle XX els medicaments s’elaboraven amb ingredients naturals i 
seguint fórmules i en el llarg dels anys, la producció s’ha anat industrialitzant 
més. 

La propietària celebra l’aniversari de la botiga centenària i se sent orgullosa i 
amb responsabilitat de seguir oferint un bon servei a la població reusenca. 
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FITXA TÈCNICA 

⇢ Data de 1919 

⇢ Fundada per  la Sra. Salas 

⇢ Actuals propietaris Joaquim Piqué 

iMontevedre i Tània Piqué Calafell 

⇢ Plaça del Mercadal, 8 

⇢ Farmàcia 



2.23. CONFITERIA POY 

El Sr. Francisco Poy l’any 1919 va fundar la Pastisseria Poy al raval de Jesús 
número 6, on actualment encara perdura. El Sr. Poy va anar a la guerra Civil i 
malauradament va morir. Durant la postguerra el negoci el va haver de seguir la 
seva dona Maria Misericòrdia Tarragó. Més endavant el va agafar el seu fill 
Francesc Poy Tarragó i actualment el comerç el porta l’Albert Poy Ciurana. 

Albert Poy justifica que no pot assegurar que el comerç tingui 100 anys 
exactes, ja que durant la Guerra Civil es van perdre molts papers. 

El negoci ha canviat molt durant aquests 100 anys, ja que abans la 
pastisseria era amb més sucres i greixos, i a mesura que ha anat passant el 
temps, s’ha anat alleugerant i actualment és una pastisseria menys dolça i més 
sana amb producte fresc i de proximitat. I també s’ha anat introduint la 
pastisseria salada, ja que antigament no es feia. 

L’actual generació encapçalada per Albert Poy Ciurana ha heretat aquesta 
manera de fer i combina tradició i modernitat, mantenint les seves especialitats 
de sempre i adaptant noves tendències i creacions. La seva particularitat és la 
d’elaborar tots els seus productes, tant dolços com salats, des de l’interior del 
seu obrador de forma artesanal i casolana, tenint especial cura en la qualitat, tant 
en les matèries primeres com en l’atenció al client.  

Famosa per les seves especialitats dolces reusenques, com el Menjar Blanc i 
les galetes de roses, a Poy hi mana la tradició, tant a l’hora d’escollir ingredients 
de qualitat com en el moment de preparar les seves creacions a l’obrador. 
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FITXA TÈCNICA 

⇢ Data de 1918 

⇢ Fundada perl Sr. Francisco Poy 

⇢ Actual propietari Albert Poy Ciurana  

⇢ Raval de Jesús, 6 

⇢ Confiteria i pastisseria 



3. PASSAT I FUTUR DELS COMERÇOS CENTENARIS 
Després de fer un repàs històric dels comerços centenaris a l’anterior 

apartat, crec que també és interessant anomenar les botigues que van tancar fa 
relativament poc i les botigues que d’aquí a uns anys se sumaran a la llista 
d’establiments centenaris. 

Com bé sabem, hi ha botigues que malauradament han de tancar, ja sigui 
per la falta de successió o perquè el comerç no funciona, però crec que és 
interessant estudiar per quina causa tanquen, investigar-ho i intentar que en un 
futur s’aturi aquest procés.  

Per altra banda, també m’ha semblat interessant plantejar-me quantes 
botigues es convertiran  centenàries d’aquí a uns anys.  

3.1. BOTIGUES QUE HAN TANCAT EN ELS ÚLTIMS ANYS 
Amb relació a les botigues que han tancat recentment, malauradament n’hi 

ha força. La causa principal n’és la jubilació del propietari i en aquest cas la 
pèrdua de successió del negoci que acaba amb un tancament o traspàs.  

Més endavant n’estudiarem les principals causes i què en pensa la població. 
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Imatge 9. Farmàcia VallverdúImatge 8. Merceria Sarda 

Imatge 11. Llauneria 
Mata   1850 - 2015

Imatge 12. Queralt
1908 - 2018

Imatge 10. Succesores Joaquin 
Navàs    1848 - 2018



3.2. BOTIGUES QUE ESTAN A PUNT DE FER 100 ANYS 
Com bé hem dit anteriorment, també s’ha de tenir present que d’aquí a uns 

anys algunes botigues es tornaran centenàries i s’afegiran al llistat que he 
recollit. 

Aquesta qüestió va relacionada amb el futur de les botigues centenàries; 
podem posar com a exemple que d’aquí a 7 anys, 5 botigues es convertiran en 
centenàries. Entre aquestes botigues podem trobar la Sabateria Iglesias, que 
malauradament, aquest inici del 2020 també  tancarà permanentment.  

Però si ara ens plantegem quantes botigues es tornaran centenàries d’aquí a 
10 o 20 anys, n’hi haurà amb tota seguretat més de 15. 

Crec que és important entendre que el fet de què tanqui una botiga 
centenària o històrica, no s’ha de pensar automàticament que el comerç 
centenari s’està perdent, perquè no és veritat. En aquesta qüestió, la premsa n’és 
la culpable parcialment, ja que és el mitjà de comunicació entre els 
esdeveniments que succeeixen a la ciutat i la mateixa població. Si la mateixa 
premsa especula sobre la pèrdua del comerç local, la ciutadania és ignorant, 
està poc informada i s’ho creu. Però la realitat ens demostra que any rere any el 
llistat de botigues centenàries a Reus anirà creixent de mica en mica. 
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Imatge 14. Cistelleria 
Madurell - 1923

Imatge 16. Calçats Casas 
Girona - 1920

Imatge 17. Niepce - 1926Imatge 15. Ganiveteria i 
Perfumeria Cavallé - 1924

Imatge 13. Tomas Barbera - 1924



4. ANÀLISI DE LES XARXES SOCIALS I PÀGINA WEB 
Actualment, les noves tecnologies cada vegada s’apoderen més de tot i per 

sobreviure els comerços s’han d’adaptar a la societat i lluitar perquè les 
franquícies no els preguin la feina que 
han fet durant tants anys.  
Aquesta estadística l’he extret de les 
entrevistes que he dut a terme als 
propietaris dels comerços. 
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Botigues Xarxes 
Socials

Pàgina 
Web

Venda 
internet

Confiteria Padreny ✔ ✘ ✘
Cereria Salvadó ✘ ✔ ✔
Armeria Ferrer ✘ ✔ ✔
Òptica Salas ✔ ✔ ✘
Vidres Sanromà ✔ ✔ ✔
Casa Pujol ✔ ✔ ✘
El Barato ✔ ✔ ✘
Farmàcia Ornosa ✘ ✘ ✘
Xixona ✔ ✔ ✔
Ferreteria Vernis ✘ ✘ ✘
Estanc Diaz ✘ ✘ ✘
Sastreria Quintanna ✔ ✘ ✘
Casa Lozano ✔ ✔ ✔
Cal Llengüet ✔ ✘ ✘
Forn Cabré ✔ ✘ ✘
Forn Sistaré ✔ ✔ ✘
Òptica la Creu Blanca ✔ ✔ ✘
Amill Llenceria ✔ ✘ ✘
Cal Baró ✔ ✘ ✘
Farmàcia Gispert ✘ ✔ ✘
Casa Borull ✔ ✘ ✘
Farmàcia Pique ✔ ✔ ✔
Confiteria poy ✔ ✔ ✘
Farmàcia Punyed ✘ ✘ ✘
Llibreria catòlica ✘ ✘ ✘
Ganiveteria Perez ✔ ✘ ✘
Elèctrica Vergés ✘ ✘ ✘

✔ 18 13 6

✘ 9 14 21

Xarxes 
socials

33%

67%

Si No

Pàgina 
Web

52%

48%

Si No

Venda 
internet

78%

22%

Si No



Com podem observar a la pàgina anterior, he volgut estudiar quines de les 
botigues centenàries tenen xarxes socials, web o venen per Internet. 

Basant-nos en les xarxes socials, el 67% de botigues en tenen. Parlant de 
comerços centenaris, depèn de si el propietari s’hagi modernitzat o no. També es 
troben molts casos en què es tenen xarxes socials com Instagram o Facebook i 
en són inactius. En general, els propietaris pensen que tenir xarxes socials no 
augmenta els clients, però si en reforça els fixes.  Si en regularitat es va fent 
publicitat de productes nous, el client se n’assabenta i hi ha un percentatge de 
possibilitats que ho vagi a comprar. 

En la basant de les pàgines web, un 48% de les botigues en tenen, però 
majoritàriament són webs informatives on consta l’horari i poca cosa més. És un 
servei bàsic que crec que haurien de tenir totes les botigues.  

Tan sols 6 botigues emprenen la venda per Internet. En molts casos, les 
botigues amb venda per Internet tenen un capital més gran, i podríem dir que la 
seva venda és més nacional o fins i tot internacional. Aquest sector ja és més 
difícil, ja que la majoria de botigues centenàries tenen poc estoc i els treballadors 
són els màxims pel servei que donen, i fer un salt a la xarxa seria un objectiu 
bastant difícil. 

Segons en Josep Maria de Casa Lozano, és propietari d’una de les 6 
botigues que venen online diu: “Tenir web és un avantatge, tens més clients, tot i 
que nosaltres ja tenim una base de clients molt potent, després de tants anys, 
Internet no deixa de ser un aparador més, ho fa servir molta gent que ja és 
clienta.  Recaptar clients a la xarxa és difícil, ja que hi ha moltes grans 
companyies que es barallen entre elles, i casa Lozano és una petita companyia”, 
diu el propietari de la Casa Lozano. 
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5. ESTUDI DE LA SUCCESSIÓ DE LES BOTIGUES 
CENTENÀRIES 

La successió del comerç reusenc té una gran importància, ja sigui per 
qüestionar-se el futur de les botigues locals com també per avaluar quants anys 

més Reus serà referent com a ciutat 
comercial de la nació. 
Aquesta estadística l’he extret de les 
entrevistes que he fet als propietaris 
dels comerços centenaris. 

Com podem observar, en teoria hi 
hauria aproximadament el 33% de les 
botigues actualment centenàries amb 
relleu generacional assegurat. El 37% 
de comerços tindrien possibilitats i el 
30% tindria molts números d’acabar 
tancant. 
Però això ben bé no és així, ja que 
estem estudiant la successió familiar. 
Hem de pensar que si un comerç no té 
successor per causa de jubilació, la 
majoria de vegades el negoci s’acaba 
traspassant a un treballador de la 
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Succesió

30%

37%33%

Si Possibilitat No

Botigues Si Possibilitat No

Confiteria Padreny ✘
Cereria Salvadó ✘
Armeria Ferrer ✘
Òptica Salas ✘
Vidres Sanromà ✘
Casa Pujol ✘
El Barato ✘
Farmàcia Ornosa ✘
Xixona ✘
Ferreteria Vernis ✘
Estanc Diaz ✘
Sastreria Quintanna ✘
Casa Lozano ✘
Cal Llengüet ✘
Forn Cabré ✘
Forn Sistaré ✘
Òptica la Creu Blanca ✘
Amill Llenceria ✘
Cal Baró ✘
Farmàcia Gispert ✘
Casa Borull ✘
Farmàcia Pique ✘
Confiteria poy ✘
Farmàcia Punyed ✘
Llibreria catòlica ✘
Ganiveteria Perez ✘
Elèctrica Vergés ✘
Total 9 10 8



mateixa botiga, tal com hem pogut veure en l’apartat 2, o bé que algú exterior 
que n’estigui interessat. Com per exemple les botigues centenàries com Casa 
Pujol, la Sastreria Quintana, Òptica La Creu Blanca, Casa Borrull, Llibreria 
catòlica o la Farmàcia Punyed. 

Així mateix, si féssim un càlcul de la successió real, podríem dir que 
previsiblement anirià augmentant el nombre de botigues. 

5.1. FUTUR D’EL BARATO 
Un exemple proper com el que visc jo amb El Barato, n’és la clara successió. 
Des de petita sempre m’ha agradat voltar per El Barato i qui hi hagi estat 

sabrà que n’és un laberint i sempre descobreixes coses noves.  
Jo vaig conèixer a la meva besàvia, anomenada “àvia paquita”. La Sra. 

Francesca Iglèsias i Fort sempre ha sigut un exemple a seguir, encara que no 
hagués compartit molts anys de vida amb ella, encara recordo com amb més de 
90 anys que tenia, anava al Barato i ho controlava tot. És clar, era el seu negoci, 
la seva casa i així igual que ho havia fet la seva mare i la seva àvia. 

I sense anar més lluny avui en dia la meva àvia Misericòrdia també segueix 
els passos de la seva estimada mare. Actualment el meu pare Josep Maria, que 
per descomptat també segueix els mateixos passos.  

És un sentiment d’estima cap al negoci molt fort i mai es podrà arribar a 
comparar amb el d’una franquícia, (en què hi ha un empresari que ho controla i 
només en vol treure rendiment) amb una botiga ja no centenària, sinó tradicional, 
“de tota la vida”, en què el propietari busca la fidelitat amb el client, tracte 
familiar i per descomptat producte de qualitat. Aquest és un clar exemple d’una 
successió familiar d’un comerç que des del 1881 perdura.  

Actualment, jo segueixo les arrels de la família, que sempre m’han inculcat en 
què la feina i el treball són molt importants. Per sobreviure s’ha de treballar amb 
molta constància i sobretot estimant el que fas i saber que ho fas per satisfer a la 
població reusenca. Així és que jo des de fa uns quants anys tinc clar que vull 
seguir el negoci familiar, ja no tan sols per l’estima que en tinc, sinó perquè 
també és una activitat que m’agrada. 
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6. EN SOM CONSCIENTS DEL GRAN NOMBRE DE 
COMERÇOS CENTENARIS QUE PERDUREN AVUI EN DIA? 

No tothom s’ha arribat a qüestionar aquesta pregunta, i és que més del 75% 
de la població amb un enllaç amb Reus no n’era conscient d’aquest fet. 
Actualment, part d’aquesta gent ho ha de ser, ja que amb l’enquesta que han fet 
els he explicat detalladament en quin punt ens trobem. 

Però anant més lluny, ens podríem plantejar quantes botigues centenàries hi 
havia fa 10 o 20 anys enrere, ja que segons els meus càlculs, n’hi hauria un 
nombre inferior a l’actual. 

Molta gent considera que pel fet que tanqui una botiga centenària el comerç 
centenari s’està perdent. Però per altra banda, també hem de pensar que 
actualment hi ha botigues que d’aquí relativament pocs anys celebraran el seu 
centenari i se sumaran a la llista d’aquests establiments, engrandint encara més 
Reus com a ciutat comercial. 

6.1. ENQUESTA A LA POBLACIÓ 
En el segon apartat de la part pràctica del meu treball de recerca, he realitzat 

una enquesta  a 1240 persones de Reus i dels voltants a partir dels 15 anys 9

d’edat. 
Un cop obtingudes les respostes de prop de 1240  persones de totes les 10

edats i vaig poder comprovar que la majoria dels enquestats no són coneixedors 
de què perdurin tantes botigues centenàries a Reus. 

A la vista dels resultats podem observar que la majoria dels enquestats estan     
totalment desinformats sobre aquest tema com demostren les gràfiques i taules 
de dades realitzades. 

 L’enquesta digital es va elaborar a través del formulari de Google i s’hi pot accedir a través 9

del següent enllaç:     https://forms.gle/5WqHsfEbJXX7ESwV8 

  Les preguntes de l’enquesta es troben a l’Annex número 2 (Pàgina  93)

  Tots els resultats de l’enquesta es troben a l’Annex número 3 (pàgina 96)10
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La finalitat d’aquesta enquesta era conèixer si la població reusenca és 
conscient del nombre de botigues centenàries que perduren avui en dia i a partir 
d’aquesta conscienciar a la població que encara en queden moltes. 

Les preguntes inicials de l’enquesta tenen a veure amb el sexe, l’edat i el lloc 
de residència. Amb relació a les edats, inicialment vaig fer l’enquesta amb 
opcions per a totes les edats, però en analitzar els resultats vaig veure que de la 
franja d’edat de menys de 14 anys tan sols havien respost 10 persones, i vaig 
decidir eliminar-la. Per tant la mostra s’ha quedat en 1230. El 50% dels 
enquestats, és a dir, 615 persones tenen entre 45 i 65 anys, aquest elevat 
nombre de respostes crec que era previsible, ja que els meus pares van passar 
l’enquesta als seus amics que estan dins d’aquesta franja d’edat. Finalment, vaig 
preguntar si actualment l'enquestat vivia a Reus per fer-me’n una idea i només el 
26% dels enquestats no hi vivien. 
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?

26%
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⇢ Àmbit territorial: Reus i voltants 

⇢ Tipus d'enquesta: D'opinió, amb respostes tancades  

⇢ Mostra: 1230 

⇢ Distribució: compartida per les xarxes socials 

⇢ Perfil dels entrevistats: Població a partir de 15 anys 
⇢ Qüestionari: individual 

⇢ Elaboració de resultats: A través del full de càlcul creant una base de dades i 

gràfics

Fitxa tècnica de l’enquesta



6.1. ANÀLISI DE L’ENQUESTA 
➡Coneixeu alguna botiga centenària?
En aquesta pregunta podem concloure que el 89% coneixen alguna botiga 

centenària de Reus. Menys del 12% de la població no coneix cap botiga 
centenària. 

Per altra banda, aprofundint en  aquesta pregunta, la divideixo pels diferents 
grups d’edat i podem concloure que entre 15 i 24 anys, un 74% en coneix alguna 
i un 26% no en coneix cap. Entre 25 i 44 anys, un 88% en coneix i un 12% no en 
coneix cap. Entre 45 i 65 anys un 91% en coneix alguna i un 9% no en coneix 
cap. I finalment, més de 65 anys un 93% en coneix alguna i un 7% no en coneix 
cap. 

Com podem observar, el percentatge de gent que coneix més d’una botiga 
centenària va augmentant amb l’edat. I és un fet lògic, ja que la gent més gran 
ha viscut més i coneix més botigues.  

Sí que és veritat que em sobta bastant aquest 11% de població que no 
coneix cap botiga centenària, ja que als mitjans de comunicació -sobretot locals- 
van sortint regularment entrevistes de botigues centenàries. 
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➡Quantes botigues centenàries creieu que hi ha a Reus actualment?
Els resultats obtinguts, com es pot veure a la gràfica, el 58% creuen que hi 

ha entre 1 i 6 botigues centenàries.  
Per tant, només han respost correctament menys d’un 4% dels enquestats. 

Això pot significar que la majoria de la població no n’és conscient del gran 
nombre de botigues centenàries que perduren avui en dia. I com ja he dit 
anteriorment, amb aquesta enquesta he volgut donar a conèixer a la població 
que actualment hi ha més de 25 botigues centenàries. Així mateix, aquestes 
1240 persones que m’han respost, actualment ja saben que a la ciutat de Reus hi 
ha més de 20 botigues centenàries. 

Per altra banda, aprofundint en  aquesta pregunta, la divideixo pels diferents 
grups d’edat i podem dir que l’edat d’entre 15 i 24 anys és la que ha apostat més 
responent a l’opció més de 20 botigues centenàries amb un 5,4%. 
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➡En els últims 5 mesos, heu fet alguna compra en algun comerç 
centenari?
En aquesta pregunta m’ha interessat saber quin percentatge de la població 

reusenca ha comprat en els últims cinc mesos en un comerç centenari.  
Com podem observar en el gràfic, el 53% de la població ha fet alguna 

compra en un comerç i el 47% no n’ha fet cap. Per tant podríem dir que 
aproximadament de cada 100 persones, 65 han comprat fa 5 mesos en una 
botiga centenària. 

Per altra banda, aprofundint en  aquesta pregunta, la divideixo pels diferents 
grups d’edat i podem veure que passa igual que a l’anterior pregunta: Amb 
relació als anys, el percentatge de gent que ha comprat en una botiga centenària 
en els últims 5 mesos va augmentant amb l’edat. Segurament, el públic més jove 
s’adreça més al comerç de franquícies, ja que tenen interioritzat les noves formes 
de consum. 
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➡Éreu conscients del gran nombre de comerços que perduren avui en 
dia?
Segons l’enquesta he pogut veure que el 75% no n’és conscient del gran 

nombre de comerços que actualment hi ha. Un 25% de la població ha votat que 
sí que n’era conscient. Aquest 25% hauria de relacionar-se amb la mateixa gent 
que a la pregunta número 2, han votat més de 20 botigues, que era un 3,8%. 

Com podem observar amb relació als anys, el percentatge de gent que n’és 
conscient o no de què hi hagi tantes botigues centenàries va augmentant en 
relació amb l’edat. (vegeu resultats de l’enquesta a l’Annex 3, pàgina 100. 
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➡Penseu que el comerç centenari s’està perdent?
Aquí podem veure que més del 96% pensa que el comerç centenari s’està 

perdent. 
Per altra banda, aprofundint en  aquesta pregunta, la divideixo pels diferents 

grups d’edat i podem concloure que entre 15 i 24 anys, un 91% creu que s’està 
perdent i un 9% no ho creu. Entre 25 i 44 anys, un 97% creu que s’està perdent i 
un 3% no ho creu. Entre 45 i 65 anys un 96% creu que s’està perdent i un 4% no 
ho creu. I finalment, més de 65 anys un 96% creu que s’està perdent i un 4% no 
ho creu. Està clar que la gran part de la població creu que el comerç centenari 
s’està perdent. 

Relacionant-ho amb el gènere, podem observar que la dona és més 
partidària a pensar que el comerç de Reus s’està perdent i en canvi l’home no 
tant. 
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➡Sou coneixedors que en els últims 5 anys han tancat més de 3 botigues 
centenàries a Reus?
En aquesta pregunta, podem concloure que el 66% n’és coneixedor del 

tancament de més de 3 botigues centenàries. 

➡En sabríeu dir quantes?
En aquesta pregunta podem deduir que la majoria dels enquestats, un 62%, 

pensen que en els últims 5 anys han tancat entre 3 i 5, i en aquest cas és la 
resposta correcta. Com ja hem estudiat a l’apartat 3.1., 5 botigues centenàries 
han tancat en els últims 7 anys. 
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➡Quina creieu que ha estat la causa dels tancaments?
Observant el gràfic de barres, podem concloure que el 33% creu que ha 

estat per la jubilació, el 25% a causes de les franquícies o grans superfícies i un 
empat entre la causa del lloguer i la venda per internet en un 16%. Estudiant les 
botigues que han tancat fa relativament poc, considero que la causa més real 
n’és la jubilació i falta de successió. 

➡Quantes botigues imagineu que es tornaran centenàries en els pròxims 
7 anys?
Com podem observar en el gràfic, el 41% dels enquestats pensen que es 

tornaran centenàries entre 1 i 3. Aquesta pregunta ja s’ha respost a l’apartat 3.2. 
Botigues que estan a punt de fer 100 anys i com he dit, d’aquí a 7 anys 5 
botigues és tornaran centenàries. Així mateix, el 35% dels enquestats han 
encertat la resposta. 
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7. CONCLUSIONS 
El treball de recerca que teniu a les vostres mans l’he dividit en tres parts ben 

diferenciades amb la intenció d’assolir els objectius proposats. Després de dur a 
terme el petit recull històric del comerç de Reus per etapes, realitzar les 
entrevistes als propietaris dels establiments centenaris i, finalment, les enquestes 
corresponents, crec que he aconseguit els objectius que m'havia proposat 
inicialment. Considero que aquest treball ha acabat esdevenint una humil síntesi 
del comerç centenari reusenc.  

En la primera part del treball s’ha dit reiteradament que Reus va esdevenir en 
diferents períodes la segona ciutat de Catalunya inicialment en població i més 
endavant en el comerç tèxtil.  Després del recull de botigues centenàries que he 
fet, puc estimar que en l’actualitat som hereus d’aquell dinamisme comercial que 
s’ha forjat segle rere segle. 

Sens dubte, uns dels apartats dels quals me’n sento més orgullosa és el de 
les entrevistes als actuals propietaris de les botigues que tenen un mínim de cent 
anys. En aquest sentit, contactar amb tants propietaris d’establiments centenaris 
m’ha fet endinsar-me en la seva història i compartir moments de tot tipus, ja 
siguin alegres i distesos o d’altres amb clares vicissituds, com han estat les crisis 
econòmiques. És per mi tot un honor haver pogut recollir aquesta informació 
-majoritàriament de viva veu-, i establir connexions, similituds i diferències entre 
els comerços seleccionats.  

Una de les afirmacions que puc defensar gràcies a l’elaboració del treball és 
que el comerç centenari a Reus no està en un estat de crisi permanent com 
potser creia inicialment. Sí que és veritat que tanquen comerços, alguns dels 
quals són centenaris, però d’altres es mantenen i en un futur tindran successió o 
traspàs. A més, s’espera que amb els pas dels anys d’altres s’acabaran afegint 
al llistat de botigues centenàries que he elaborat. 
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En algunes pàgines del treball de recerca es comenta la necessitat de 
promocionar el comerç local i fer front a les grans franquícies; en moltes 
entrevistes als comerciants així n’ha quedat ben palès.  En aquesta línia, seria 
recomanable potenciar iniciatives encarades a difondre les diferents botigues 
centenàries i comerços tradicionals d’alguna manera, per augmentar les vendes i 
fer que aquest tipus de comerç segueixi ben viu. Perquè considero que beneficia 
la societat en general, també al medi ambient i manté l’esperit del comerç 
típicament nostre, el de tota la vida, en detriment d’un model importat de grans 
superfícies comercials allunyades de la ciutat i que tradicionalment no ens és 
propi.    

Si sumem tots els anys que fa que aquests establiments romanen oberts, 
se’m posen els pèls de punta; quants anys d’història! Besavis, avis, pares, fills i 
els que seguiran, GENERACIÓ RERE GENERACIÓ, escrivint la història comercial 
de Reus; vull pensar que això no s’aturarà mai.   

Gràcies a l’enquesta he pogut corroborar que la població no sabia que hi 
havia tants comerços centenaris i, al mateix temps, la ciutadania té poques 
esperances en el futur d’aquest comerç. També he pogut comprovar que més de 
la meitat dels enquestats solen comprar en comerços centenaris i m’ha sorprès 
gratament, perquè aquest fet afavoreix al comerç local.  

Un dels objectius que em vaig marcar inicialment era el de difondre i 
conscienciar a la població sobre el gran nombre de comerços centenaris que 
perduren avui en dia. Amb més de 1240 respostes a l’enquesta, estic més que 
satisfeta d’haver-ho aconseguit d’una manera discreta, perquè soc conscient que 
m’agradaria fer arribar aquesta informació a molts més ciutadans. 

També m’ha sorprès conèixer la relació de les botigues amb el món de les 
noves tecnologies de la informació i comunicació. Sortosament, força disposen  
de pàgina web; en aquest sentit, me n’imaginava menys, pel simple fet que són 
botigues molt antigues i generalment costa més evolucionar en temes 
tecnològics. 
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Però no m’agradaria que acabés aquí l’estudi que he dut a terme, perquè 
reitero que crec que és important seguir informant a la població sobre el 
patrimoni comercial. A més a més d’aquí a uns anys m’agradaria tornar a fer una 
recerca sobre les botigues que encara es mantindran obertes i les botigues que 
s’hauran convertit en centenàries, i així comparar l’estadística que he fet sobre la 
successió dels comerços centenaris. També, en un futur m’agradaria poder 
comparar el comerç centenari de Reus amb el de la resta de comerços de més 
d’un segle a Catalunya. L’objectiu seria saber en quin estat es troba el nostre 
comerç centenari comparativament amb el d’altres ciutats del Principat. 

La realització del treball ha estat una vivència que m’ha format personalment, 
ja que des de sempre he estat una persona tímida i tancada i en aquest procés 
d’elaboració de l’estudi m’he vist obligada a fer més de vint entrevistes a gent 
que desconeixia i he aconseguit treure’m la vergonya de sobre. 

Com a futura propietària d’El Barato, el treball m’ha ajudat a saber que cal 
que el comerç tradicional, local i centenari s’obri, es doni a conèixer i es 
reivindiqui, que sigui capaç d’atreure el col·lectiu més jove, que tingui presència 
a les xarxes, que s’adapti a les necessitats de la societat i que s’especialitzi en 
allò que les grans superfícies comercials no seran mai capaces d’assumir, com 
són la proximitat en el tracte amb els clients o en el fet de disposar d’uns 
productes molt concrets o d’una qualitat superior. Us puc ben assegurar que en 
prenc nota de tot plegat.  

Hem d’apreciar el que tenim i estimar-ho, ja que sinó d’aquí a dos dies haurà 
desaparegut i ho trobarem a faltar, no només com a ciutat, sinó també com a 
ciutadans d’aquesta. Siguem positius i treballem entre tots per ajudar i protegir 
aquest patrimoni de la ciutat de Reus, el de les botigues centenàries, per tal que 
com bé diu el títol, GENERACIÓ RERE GENERACIÓ es compleixi i el comerç 
reusenc perduri durant molts anys més. 
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8. AGRAÏMENTS 
Aquest treball, que tantes hores i esforços m'ha suposat, el voldria dedicar a 

totes aquelles persones que l'han fet possible: 
Al meu tutor, Daniel Sagalà, per la seva gran ajuda en el desenvolupament 

d’aquest. 
A tots els propietaris dels comerços centenaris entrevistats; Marisa 

Capdevila, Nati Saludes, Gerard Sanromà, Joan Llauradó, Josep Maria Casas, 
Núria del Cacho, Mar Capdevila, Lluís Gené, Joan Marc Salomon, Josep Maria 
Lozano, Josep Maria Barbé, Joan Cabré, Xavier Pàmies, Josep Ramón Nebot, 
Anna Amill, Anna Baró, Rafael Gispert, Tània Piqué i finalment Carles Borrull. 

A la població reusenca, per la seva gran col·laboració en l'enquesta. 
I a la família i amics, per donar-me suport en tot moment. 
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Documents audiovisuals

- https://www.youtube.com/watch?v=UwjcIOYSpAo

- https://www.youtube.com/watch?v=Grd_G6Cd3vE 
- https://www.youtube.com/watch?v=IXFNSVoDv_M 
- https://www.youtube.com/watch?v=7Nw_UAphI5A 
- https://www.youtube.com/watch?v=spMSM2BsSzc 
- https://www.youtube.com/watch?v=ZCLY-cCHujo 
- https://www.youtube.com/watch?v=cVlu0eUYpN4 
- https://www.youtube.com/watch?v=Su8Cq4IKic0 
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Documents de suport electrònic
•  Confiteria Padreny

- https://www.minube.com/rincon/confiteria-antigua-casa-padreny-
a3697246 

- https://www.deulonder.com/la-confiteria-padreny-de-reus-mestres-dels-
panellets/ 

- http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/873614-confiteria-
padreny-dos-cents-anys-de-dolcor-a-reus.html 

- http://pontdenseula.blogspot.com/2015/09/cal-padreny-200-anys-fent-
pastissos.html 

- http://reusdigital.cat/noticies/reus/confiteria-padreny-dos-cents-anys-de-
dolcor-reus 

- https://www.diaridetarragona.com/reus/La-Confiteria-Padreny-de-Reus-
estrena-un-espai-de-cafeteria-20190621-0001.html 

- http://www.canalreustv.cat/noticies/menjar-blanc-una-tradicio-inextingible 

• Cereria Salvador
- https://www.minube.com/rincon/cereria-salvado-a3697247 
- http://reusdigital.cat/noticies/reus/cereria-salvado-la-reconversio-dun-

establiment-historic 
- http://reusdigital.cat/noticies/reus/la-centenaria-cereria-salvado-de-reus-

rebra-el-premi-nacional-la-iniciativa-comercial 
- https://www.diaridetarragona.com/reus/Las-tiendas-mas-longevas-de-

Reus-en-Espana-Directo-20160926-0063.html 
- http://www.nwrevistadereus.cat/noticia.php?id=239 
- http://www.canalreustv.cat/noticies/la-cereria-salvado-181-anys-dhistoria 
- https://www.pressreader.com/ 
- https://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/un-paseo-por-las-tiendas-

historicas-de-reus 
- http://cerareus.com/info/ 

• Òptica Salas
-  http://www.opticasalas.com/cat/empresa2/4/historia 
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• Casa Pujol
- http://www.canalreustv.cat/noticies/160-anys-vestint-els-reusencs 

• Ferreteria Vernis
- http://antoniosaz.blogspot.com/2016/08/ferreteriaarmeria-vernis-reus-

tarragona.html 
- http://www.canalreustv.cat/noticies/mes-130-anys-dhistoria-la-ferreteria-

vernisç 
- https://www.diaridetarragona.com/Mis-abuelos-ya-compraban-aqui-

t201708030001.html 

• Cal Llengüet
- https://www.laguiadereus.com/forn-pa-cal-llengüet-110-anys-dhistoria-

avalen/ 
- http://www.canalreustv.cat/noticies/faig-pa-que-he-fet-sempre 

• Forn Sistaré
- https://www.fornsistare.com/ 
- https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/29752/forn/sistare/reus/

entre/vint/millors/fleques/catalunya 
- http://reusdigital.cat/noticies/economia/premien-el-forn-sistare-de-reus-fer-

el-millor-de-pa-de-pages-de-catalunya 
- http://www.amigastronomicas.com/2016/03/04/forn-sistare-apasionados-

del-pan/ 
- https://www.proper.cat/forn-sistare-millor-pa-pages-catala/ 
- https://visit.tarragonadigital.com/productes/forns-artesans-tarragona 
- https://www.naciodigital.cat/reus/noticia/15855/forn/sistare/reivindica/

tradicio/pa/foradat/amb/gegant/15/kg 
- https://www.diaridetarragona.com/reus/Los-panaderos-de-Reus-abren-

sus-hornos-y-muestran-la-receta-del-pan-artesanal-20150419-0007.html 
- http://www.nwrevistadereus.cat/tendencies/botigues-i-empreses/El-nostre-

pa-de-cada-dia/563/ 
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• Forn Cabré
- http://www.canalreustv.cat/noticies/forn-cabre-mes-120-anys-fent-pa-reus 

• Confiteria Poy
- http://www.canalreustv.cat/noticies/100-anys-endolcint-als-reusencs 
- https://www.confiteriapoy.com/ 
- https://eltombdereus.com/poy 
- http://www.catalunya.com/confiteria-poy-17-21004-511392?language=ca 
- https://www.confiteriapoy.com/sobre-nosaltres 

• El Barato
- http://www.canalreustv.cat/noticies/la-dansa-i-carnaval-la-consolidacio-

del-negoci-cal-barato 
- http://www.catalunya.com/el-barato-17-21004-511390?language=ca 

• Farmàcia Gispert
- http://www.canalreustv.cat/noticies/la-farmacia-gispert-celebra-enguany-

seu-centenari 
- http://www.farmaciagispert.cat/ 

• Colmado Baró
- http://www.canalreustv.cat/noticies/colmado-baro-celebra-enguany-seu-

centenari 
- http://colmadobaro.blogspot.com 
- http://reusdigital.cat/noticies/economia/un-segle-dhistoria-amb-el-

colmado-baro-falten-fotos 
- http://viuafons.cat/2018/04/17/colmado-baro/ 
- https://tarragonadigital.com/reus/botiga-colmado-baro-centenari-reus 

• Farmàcia Piqué
- http://www.xarxafarma.com/fciajpique 
- https://farmacia-reus.com/ 
- https://www.farmaciapiquefmas.com/ 
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• Casa Borrull
- http://www.canalreustv.cat/noticies/casa-borrull-segle-vida-dedicat-al-

sector-carni 

• General
- http://www.canalreustv.cat/noticies/les-botigues-centenaries-ara-tambe-

reclam-turistic 
- http://www.canalreustv.cat/noticies/diversos-negocis-reus-aconsegueixen-

superar-segle-vida 
- http://www.canalreustv.cat/noticies/turisme-pas-pas-les-botigues-

historiques-reus 
- https://issuu.com/aac1961/docs/publicitat_comercial_a_reus_1 
- https://issuu.com/aac1961/docs/publicitat_comercial_a_reus_2 
- http://www.canalreustv.cat/noticies/prop-270-anys-dhistoria-abaixen-la-

persiana 
- https://issuu.com/aac1961/docs/postals_de_reus__continuacio___ 
- h t t p s : / / w w w . d i a r i m e s . c o m / n o t i c i e s / r e u s / 2 0 1 7 / 1 2 / 1 2 /

la_botiga_casa_navas_reus_tancara_portes_despres_segle_activitat_2983
3_1092.html 

- https://www.lavanguardia.com/politica/20180129/44396086447/cierra-la-
centenaria-tienda-de-ropa-casa-navas-de-reus.html 

- http://www.elpuntavui.cat/article/-/5-societat/186353-tanca-una-esparteria-
centenaria.html 

- https://www.reus.cat/serveis/comerc-i-consum-0 
- https://www.reus.cat/la-ciutat/historia-i-situacio 
- https://www.reus.cat/la-ciutat/la-historia 
- https://ca.wikipedia.org/wiki/Història_de_Reus 
- https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0055046.xml 
- http://viuafons.cat/2019/01/21/historia-7/ 
- http://www.reusviuelvi.cat/paginas/ca/reus/reus-paris-londres.php 
- https://issuu.com/aac1961/docs/1000_imatges_de_la_historia_de_reus 
- http://reusdigital.cat/noticies/economia/lantiga-impremta-catolica-de-reus-

tancara-finals-del-2014-0 
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ANNEXOS



ANNEX 1: FORMAT D’ENTREVISTA 
- Actual propietari: 
- Any d’obertura: 
- Propietari fundador: 

• D’on ve el nom del negoci? Actualment el nom exacte del negoci quin és? 

• Com va començar el negoci? 

• La botiga sempre ha estat situada a la ubicació actual? 

• En què va afectar el comerç en la Guerra Civil? Es va haver de tancar el 
negoci? 

• Sempre s’ha seguit la generació familiar? Quina generació hi ha avui en 
dia? 

• Manteniu algun objecte de l’antiga botiga? 

• Seguiu elaborant els productes amb el mateix procediment de quan es va 
obrir el començ? 

• Quina és la vostra especialitat? Us heu especialitzat en algun producte en 
concret? 

• Creieu que el fet d’especialitzar-se és un valor afegit que el negoci 
perduri? 

• Quin és el producte més demandat pels clients? 

• Quin perfil de clients teniu? (turistes, reusencs…. i edat) 

• Com us sentiu sent una de les botigues més antigues de Reus? 

• Quants treballadors hi ha actualment al comerç? Són tots familiars? 

• Com ha evolucionat el nombre de treballadors? 

• Quines són les èpoques de més venda? (Nadal, Setmana Santa…) Quines 
han sigut les dècades en què heu notat més vendes?

• Us ha afectat algunes de les crisis que hi va haver durant el segle XX i 
XXI? Heu estat a punt de tancar? 

• Teniu pàgina web? Sou actius? En cas afirmatiu, creieu que us aporta 
clients? 

• Us plantejaríeu innovar-os més i vendre per internet? 

• Teniu xarxes socials? Quines són?  Sou actius? 

• Preveieu alguna successió mirant cap al futur del comerç? 

• Anècdota 
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ANNEX 2: FORMAT ENQUESTA 
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H
Q
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ANNEX 3: GRÀFIQUES ENQUESTA 

GENERACIÓ RERE GENERACIÓ - ANNA CASAS                                                                         9 6

Edat

12%50%

24%

14%

15-24 25-44 45-65 +65

Gènere

32%

68%

Femení Masculí

Vius a Reus 
actualment?

26%

74%

Sí No



Pregunta 1: Coneixeu alguna botiga centenària? 
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Enter 15 i 24 anys

25,7%

74,3%

Sí No

Enter 25 i 44 anys

11,6%

88,4%

Entre 45 i 65 anys

8,7%

91,3%

Més de 65 anys

6,7%

93,3%



Pregunta 2: Quantes botigues Centenàries creieu que hi ha a Reus? 
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Entre 45 i 65 anys

3,7%

6%

28,7%
60,6%

1%

Entre 25 i 44 anys

3,4%

7,2%

32,9% 55,5%

1%

Entre 15 i 24 anys

5,4%

7,8%

29,3% 52,7%

4,8%

0 1-6 7-12 3-20 +20

Més de 65 anys

3,3%

9,3%

27,3%
58,0%

2%



Pregunta 3: En els últims 5 mesos heu fet alguna compra en un comerç 
centenari? 
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Entre 15 i 24 anys

61,7%

38,3%

Sí No

Entre 25 i 44 anys

50,7% 49,3%

Entre 45 i 65 anys

43,5%

56,5%

Més de 65 anys

38,7%

61,3%



Pregunta 4: Éreu conscients del nombre de comerços centenaris que hi ha 
actualment?  
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Entre 15 i 24 anys

88,6%

11,4%

Sí No

Entre 25 i 44 anys

82,9%

17,1%

Entre 45 i 65 anys

72,1%

27,9%

Més de 65 anys

60%

40%



Pregunta 5: Penseu que el comerç centenari de Reus s’està perdent? 
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Entre 15 i 24 anys

9%

91%

SÍ NO

Entre 25 i 44 anys

3,4%

96,6%

Entre 45 i 65 anys

3,9%

96,1%

Més de 65 anys

4%

96%



Pregunta 6: Sabien que en els últims 5 anys han tancat més de 3 botigues 
centenàries? 
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Entre 15 i 24 anys

69,5%

30,5%

SÍ NO

Entre 25 i 44 anys

37,7%

62,3%

Entre 45 i 65 anys

27,6%

72,4%

Més de 65 anys

14%

86%



Pregunta 7: Sabríeu quantes botigues han tancat en els últims 5 anys? 
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Entre 15 i 24 anys

10,8%

35,9% 53,3%

3-5 6-8 +8

Entre 25 i 44 anys

8,2%

30,5%

61,3%

Entre 45 i 65 anys

10,8%

25,2%

64%

Més de 65 anys

8%

24%

68%



Pregunta 8: Quantes botigues imagineu que és tornaran centenàries en els 
pròxims 5 anys? 
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Entre 15 i 24 anys

14,4%

32,9% 40,7%

12%

0 1-3 4-6 +6

Entre 25 i 44 anys

15,8%

36,3%
38,4%

9,6%

Entre 45 i 65 anys

15,2%

34,9%
40,4%

9,5%

Més de 65 anys

7,3%

36,7%

46,7%

9,3%



ANNEX 4: ANUNCIS DE LES BOTIGUES CENTENÀRIES 
 
• Confiteria Padreny 

• Cereria Salvador 
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Anunci - 1936Marca - 1955

Imatge- Antiga Cereria Gispert

Imatge - Treballant el grum al Mas del Cerer

Imatge- Fàbrica de la cereria



• Òptica Salas 
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Cronologia de les generacions de l’Òptica Salas

Anunci del 1925 Anunci del 1931

Anunci del 1905Anunci del 1917



r 
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Anunci del 1952

Anunci del 1935 Anunci del 1936

Anunci del 1935Anunci del 1934Anunci del 1933

Anunci del 1933Anunci del 1932
Anunci del 1932



• Vidres Sanromà 

 

• Casa Pujol 
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Botiga de vidres - 1870
Carrer de Monterols Reus

Anunci
1934

Tarjeta - 1933
És pot observar que tenien 3 
botigues, Reus Valls i Lleida

Anunci - 1928

Anunci - 1929
Anunci - 1978



• El Barato 
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Anunci del 1916

Escrit publicat a la revista Pequeña Gaceta del Régimen local, Núm. 88 . Barcelona, Maig - Juny de 1916

Bonaventura Fort i Prats i Ignasi Iglesias i Casanovas a 
l'entrada d’El Barato



•  Farmàcia Ornosa 

 

 
 

 
• Gelats i Torrons Xixona 
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En Josep Verdú Plá a la paradeta del Raval Santa 
Anna, 6. 1959

Anunci - 1929

Anunci - 1909

Anunci - 1886

Marca - 1900

Anunci - 1915

Antonio Plá Fernandiz 1935



• Ferreteria Vernis 

 

• Sastreria Quintana 

• Casa Lozano 
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Anunci de l’any 1915

Anunci - 1964 Anunci - 1976Anunci - 1964

Anunci - 1966

Anunci - 1952

L’edifici situat a la dreta era el local de 
l’antiga ferreteria Vernis que va sofris un 

bombardeig



• Òptica La Creu Blanca 

• Amill Llenceria 
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Anunci del comerç al 1892 Anunci del comerç al 1907

Retol publicitari

Anunci del comerç al 1898

Anunci del comerç al 1929 Anunci del comerç al 1935

Anunci del comerç Anunci del comerç del 1948



• Cal Baró 

• Farmàcia Gispert 

 
• Confiteria Poy 

Gairebé totes les imatges són extretes del llibre Publicitat comercial a Reus, 
L’skyline de l’autosatisfacció. 1. Dels orígens a 1939.  i Publicitat comercial a 
Reus, La definitiva globalització. 2. De la postguerra als Jocs Olimpics 
1939-1992. Escrits per Albert Arnavat. Reus. 
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Marca del comerç al 1954

Anunci 1970



ANNEX 5: LLISTA D’EMPRESES CENTENÀRIES L’ANY 
2001 (CAMBRA DE COMERÇ DE REUS) 
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