
Els Nois, la trajectòria d’una 
fusteria cooperativista 
 

La cooperativa Els Nois, especialitzada en la fabricació de mobles de decoració a mida, 

desenvolupa la seva activitat en una nau industrial al carrer del Serraller, número 6, de 

Tona (Osona). Aquesta empresa, que va ser fundada l’any 1983, al final del 2008 en farà 

vint-i-cinc. El recorregut d’aquesta empresa està marcat per l’esforç d’impulsar un 

projecte empresarial des del cooperativisme i per oferir serveis i productes de fusteria 

personalitzats i de qualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’empresa cooperativa de fusteria Els Nois està especialitzada en la fabricació de mobles i en 

treballs de fusteria a mida. L’àmbit d’actuació principal de la cooperativa, fundada el 6 de 

desembre del 1983 a Tona (Osona), és bàsicament a les comarques d’Osona, el Vallès 

Occidental, el Vallès Oriental i el Barcelonès. A més, també fan treballs en altres zones on 

proliferen les anomenades “segones residències”. Actualment, la cooperativa té una plantilla de 

deu persones: set socis, un soci col·laborador, un administratiu i un professional envernissador. 

El ventall d’encàrrecs que atenen és molt variat. En l’àmbit de l’interiorisme, sempre a partir de 

les propostes i les necessitats de la clientela, dissenyen equipaments per a qualsevol tipus 



d’estança. Principalment, mobles de decoració, com ara armaris i mobiliari per a sales, cuines i 

banys. A més, comercialitzen productes per al descans, com ara llits articulats acabats en fusta, 

sempre a gust del consumidor. D’altra banda, també fan treballs de fusteria industrial, com ara 

instal·lacions de parquets, sostres, portes i finestres, tant d’interior com d’exterior. 

 

El valor afegit d’una cooperativa 

Segons explica el president d’Els Nois, Pere Font, “si ofereixes i domines un ampli catàleg de 

serveis, en aquest cas dins del sector de la fusteria i el moble de decoració, quan entres en una 

casa ho acabes fent tot”. El procés de treball comença amb la visita al client, després es fan els 

dibuixos, s’elabora el pressupost i, després de la conformitat, es realitzen els mobles i es 

munten al lloc per al qual han estat pensats. En el cas de la cooperativa de Tona, l’objectiu és 

oferir serveis, productes i acabats que no poden oferir les empreses de muntatge industrial en 

l’àmbit del moble. 

Pere Font, que s’encarrega de fer les visites a domicili, té molt en compte que “un dels 

problemes més importants per al client és trobar algú que vingui a casa a fer-hi una 

determinada feina i que la faci bé”. I afegeix que “un inconvenient important d’aquesta manera 

de treballar és que has d’estar sempre disponible, a les hores en què el client no treballa”. 

Segurament per això, la fusteria cooperativa Els Nois s’ha especialitzat en aquest delicat 

procés d’atenció personalitzat, el qual requereix un nivell d’exigència molt gran. 

En aquest sentit, a la cooperativa Els Nois treballen d’una manera molt elàstica i, d’aquesta 

manera, s’asseguren que sempre hi hagi encàrrecs: “Si tractes bé el client i t’hi esforces, no hi 

ha cap necessitat que busquin un altre proveïdor.” D’aquesta manera, i amb el “boca-orella”, 

Pere Font també explica que han anat ampliant la clientela, i que aquesta és la millor manera 

de demostrar la qualitat de la feina i els productes de fusteria que produeixen. Tot seguit 

adverteix que aquesta manera de ser i de fer les coses es pot trencar definitivament el dia que 

falles o no pots atendre la comanda. 

 

Vint-i-cinc anys de cooperativisme 

La motivació principal per crear la cooperativa l’any 1983 va ser “tirar endavant o tancar”. 

Segons explica el president, “ens trobàvem en un moment delicat, i la solució a la situació de 

fallida que presentava l’empresa passava per implicar-nos-hi tots i crear una cooperativa”. Els 

antecedents a la cooperativa, però, cal buscar-los uns trenta anys abans. 



L’any 1953, a Tona ja hi havia un taller familiar de fusteria, que venia de la reconstrucció d’un 

altre taller que va patir un incendi. El treballador més antic d’aquesta petita empresa familiar es 

va retirar i va cedir la titularitat al que el seguia en antiguitat, i quan aquesta persona també es 

va retirar, es van donar les circumstàncies que van propiciar el naixement de la cooperativa Els 

Nois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons explica Esteve Puigferrat, la persona que va liderar aquest procés al costat del 

president actual, “el moment era delicat, i segurament el més senzill era plegar, però hi havia 

els treballadors, set companys, bona gent que havia patit els maldecaps empresarials dels 

últims temps”. Vegeu l’article dedicat a la cooperativa Els Nois publicat en aquesta revista el 

setembre del 1991 (Cooperació Catalana, 126). 

Efectivament, devia ser una responsabilitat difícil, i “per solidaritat” van decidir constituir una 

cooperativa per continuar treballant la fusta i fent mobles a Tona. El primer consell rector 

estava format per Esteve Puigferrat com a president, Pere Font com a secretari, i Francisco 

Ruiz com a vocal. Van buscar la solució, la van plantejar i tots els treballadors s’hi van implicar i 

s’hi van associar. D’aquesta manera, la cooperativa, que l’any que ve farà vint-i-cinc anys, va 

reiniciar l’activitat en uns baixos d’un carrer del Raval de la població. 

  



Un nom ben popular 

L’origen del nom de la refundada fusteria en 

cooperativa va ser casual i, al mateix temps, 

molt ben trobat. Tal com estava establert, per 

registrar la nova empresa van proposar tres 

noms, però tots tres ja estaven agafats. 

Aleshores algú va plantejar l’adopció d’un 

nom ben comú i que era ben popular al 

municipi al qual estaven tan arrelats: Els Nois 

de Tona. Un nom que, en definitiva, era ben 

conegut a gran part del país i que 

expressava el dinamisme i l’empenta que 

necessitaven per engegar el nou projecte 

cooperativista. Els responsables de la 

cooperativa expliquen que a Tona, al principi 

del segle passat, hi havia un personatge una 

mica eixelebrat i a la vegada bona persona 

que recorria els mercats arrencant queixals... 

Una persona que es va fer popular i que va 

passar a la història com el Noi de Tona. Tant 

és així, que encara existeix una arrelada 

tendència a relacionar totes dues paraules. 

 

Del taller a la nau industrial 

Més recentment, fa només uns tres anys, la cooperativa Els Nois desenvolupa l’activitat 

comercial en una nau industrial al carrer del Serraller de Tona. Aquesta nova nau està 

equipada amb maquinària més moderna, amb sistemes d’aspiració individualitzats, amb una 

instal·lació d’aire condicionat sostenible, així com amb unes àmplies oficines per a la gestió. A 

més, disposen de quatre vehicles dedicats a tasques comercials i de transport per a la 

distribució dels productes manufacturats. 

De fet, l’any 2004 va ser un any de canvis importants per a l’actualització de la cooperativa. 

Aquell mateix any, l’1 de juliol del 2004, van nomenar nous càrrecs del consell rector: Pere Font 

passava a ser-ne el president; Enrique Contreras, el secretari, i Francisco Ruiz, el vocal. El 

mateix any, per donar compliment a la Llei de cooperatives, es van adaptar els estatuts de la 

cooperativa. Aleshores ja havien encaminat el futur de l’empresa cooperativa cap a la 

producció de mobles d’encàrrec i la realització d’una fusteria a mida i de qualitat. 



Rejovenir la cooperativa 

Dels set socis fundadors només en queden tres en actiu; la resta han estat noves 

incorporacions. I aquest ha estat el repte constant de la cooperativa: mantenir i augmentar el 

nombre de socis treballadors per garantir el futur i el ritme de producció. Tal com explica Pere 

Font, “el que tenim ben clar és que perquè es pugui retirar un soci n’ha d’entrar un altre; si no, 

això no funciona”. I afegeix que són com una gran família, amb tots els inconvenients i els 

avantatges que això suposa. I evidencia que en són pocs i que s’organitzen de la millor manera 

possible per realitzar les diverses fases de la producció que requereix el treball en una fusteria 

moderna. 

 

Actualment, d’una manera o d’una altra, una de les prioritats de la cooperativa continua sent 

garantir la continuïtat d’una empresa que ha sabut adaptar-se als canvis i als nous temps, que 

ha sabut afrontar projectes ambiciosos i que continua tenint camp per córrer amb el tracte 

personalitzat i la qualitat dels productes que ofereix. Una de les fórmules que estan estudiant 

per incorporar nous treballadors associats a la cooperativa, és a partir de la recuperació de la 

figura de l’aprenent. Per això, s’han posat en contacte amb els centres formatius més propers i 

que busquen empreses per a la realització de pràctiques dels estudiants que busquen un futur 

professional en aquest àmbit. 

Francesc Vila 

 


