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Gràcies, Luis. 
 
El passat 11 d'agost va faltar, als 76 anys, Luis Valero Lahuerta, president de la 
Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval) entre 1999 i 2009. 
Per exprés desig de la seua família, els actes funeraris van tindre lloc a Torrent en 
estricta intimitat. 
 
Luis Valero va despertar en l'entorn cooperatiu una profunda admiració i un grandíssim 
respecte: va ser una figura clau en el cooperativisme valencià de les últimes dècades i 
una persona determinant per a la seua unitat, obertura i modernització. 
 
Amb un marcat perfil empresarial, Valero es va convertir en president de la 
Confederació en 1999. Sota la seua presidència, aquesta entitat va experimentar una 
notable professionalització fonamentada en els principis d'austeritat, rigor i 
transparència. Luis Valero va ser un home que va concebre un cooperativisme amb 
majúscules i sense complexos, i que va contribuir com  pocs a incrementar el patrimoni 
empresarial i ideològic del cooperativisme valencià. Va saber elevar-se per damunt de 
misèries i vanitats per a aconseguir la perspectiva d'un home d'estat i, des d'eixa òptica 
privilegiada, ens va fer comprendre que el treball de la Confederació havia de basar-se 
en tres pilars fonamentals: la unitat de tot el sector cooperatiu, l'augment de la visibilitat 
institucional de l'organització i l'obertura als altres agents econòmics i socials. I va tindre 
la generositat i la paciència de dedicar deu anys de la seua vida a fer-ho. El seu llegat 
per al cooperativisme valencià és, veritablement, impagable 
 
Luis Valero sempre va afirmar sentir-se un privilegiat per haver pogut comprometre's 
amb projectes empresarials que, quasi 50 anys després, estan on estan Consum, Caixa 
Popular, Florida o La Nostra Escola Comarcal, cooperatives en la creació de les quals va 
participar. Consum, la cooperativa de l'equip directiu de la qual va formar part des que 
es va constituir fins a la seua jubilació, és actualment la major cooperativa de l'arc 
mediterrani; però no està de més recordar que la seua fundació va estar protagonitzada 
per persones que, com Luis Valero, tenien en el cap la idea de canviar el món. 
 
L'any 2011 Valero va rebre el Premi Pepe Miquel a la Trajectòria Cooperativa, que el va 
reconéixer com a impulsor de la modernització del cooperativisme valencià i va posar 
en valor la seua infatigable dedicació a promoure la dimensió empresarial d'aquest 
sector i la seua contribució personal al prestigi del cooperativisme valencià. 
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