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SESSIÓ NÚM. 7

La sessió s’obre a les nou del matí i cinc minuts. Presi-
deix Dolors Montserrat i Culleré. Assisteixen la Mesa els 
lletrats Anna Casas i Gregorio i Fernando Domínguez 
Garcia.

Hi són presents els diputats Ferran Falcó i Isern i Joan 
Recasens i Guinot, pel G. P. de Convergència i Unió; Pere 
Aragonès i Garcia, pel G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya; Juli Fernandez Iruela i Rocío Martínez-Sampe-
re Rodrigo, pel G. P. Socialista; José Antonio Coto Ro-
quet i Sergio García Pérez, pel G. P. del Partit Popular de 
Catalunya; Joan Mena Arca i Josep Vendrell Gardeñes, 
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa; Jordi Cañas Pérez, Carlos Carrizosa Tor-
res i José María Espejo-Saavedra Conesa, pel G. P. de 
Ciutadans, i Isabel Vallet Sànchez, pel G. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió l’exdirector general de Cai-
xa Manresa, Feliu Formosa Prat; l’expresident de Caixa 
Manresa, Valentí Roqueta Guillamet; l’exdirector general 
de Caixa Tarragona, Rafael Jené, i l’expresident de Caixa 
Tarragona, Gabriel Ferraté i Pascual.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Feliu Formosa Prat, exdirector ge-
neral i expresident de Caixa Manresa, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance-
res i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors 
(tram. 357-00164/10). Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors. Compareixença.

2. Compareixença de Valentí Roqueta Guillamet, expre-
sident de Caixa Manresa, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors (tram. 357-
00165/10). Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets 
dels Consumidors. Compareixença.

3. Compareixença de Rafael Jené, exdirector general de 
Caixa Tarragona, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors (tram. 357-00166/10). 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsa-
bilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats 
Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors. Compareixença.

4. Compareixença de Gabriel Ferraté i Pascual, expresi-
dent de Caixa Tarragona, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors (tram. 357-
00167/10). Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets 
dels Consumidors. Compareixença.

La presidenta

Iniciem, doncs, el dia d’avui la Comissió d’Investiga-
ció sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors. 

Compareixença 
de Feliu Formosa Prat, exdirector general 
de Caixa Manresa (tram. 357-00164/10)

Vostès tenen l’ordre del dia, i iniciarem la primera 
compareixença amb el senyor Feliu Formosa Prat, al 
qual li dono la benvinguda al Parlament de Catalunya. 
Senyor Formosa... El senyor Formosa ha estat exdirec-
tor general i expresident de Caixa Manresa.

Feliu Formosa Prat (exdirector 
general de Caixa Manresa)

Expresident no. 

La presidenta

Expresident no?

Feliu Formosa Prat

No.

La presidenta 

...de Caixa Manresa? Bé, exdirector general, sí?

Feliu Formosa Prat

Això sí.

La presidenta 

Doncs, perfecte, disculpi. Exdirector general de Caixa 
Manresa, que compareix a la comissió davant de tots 
vostès, els grups parlamentaris, per tal, doncs, de fer-li 
les preguntes en funció de la seva exposició de motius. 
Té aproximadament uns quinze, vint minuts, senyor 
Formosa.

Si vostè, doncs, es vol dirigir als grups parlamentaris, 
quan vulgui té la paraula. 

Feliu Formosa Prat 

Molt bé. Moltes gràcies, presidenta. Senyors diputats, 
molt bon dia. Els agraeixo l’oportunitat que se’m pre-
senta de venir avui aquí, al Parlament de Catalunya, a 
explicar la meva visió del procés de fusió que va donar 
lloc a la creació de Catalunya Caixa. També després, 
per descomptat, estaré a la seva disposició per inten-
tar respondre les preguntes que vostès em vulguin fer. 

Com potser alguns de vostès ja saben, vaig entrar a 
Caixa Manresa l’any 95 procedent d’una altra entitat 
financera. A Caixa Manresa –primer com a secre-
tari general tècnic, i després com a director general 
adjunt– vaig portar pràcticament totes les àrees de 
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l’entitat, excepte la Direcció Comercial. En diferents 
moments del temps vaig portar recursos humans, 
màrqueting, planificació comercial, d’organització, in-
formàtica, etcètera.

Ara bé, les meves responsabilitats més bancàries, per 
dir-ho d’una manera entenedora, van ser sempre l’àrea 
de riscos i de finances. Això va ser així fins al febrer 
del 2008, quan vaig passar a ser-ne el director general 
en el moment en què el senyor Todó va anar a Caixa 
Catalunya. 

Voldria dir que estic molt content de la meva etapa a 
Caixa Manresa, tant abans com després de ser-ne di-
rector general. Des d’un punt vista personal vaig po-
der treballar amb uns professionals excel·lents, bons 
coneixedors del negoci que es portaven entre les mans, 
i que eren, a la vegada, unes excel·lents persones. I des 
d’un punt de vista professional vaig tenir l’oportuni-
tat de ser responsable de pràcticament tots els aspectes  
de la gestió d’una entitat i, en particular, com ja he dit, de 
riscos i de finances.

Quant a riscos ja és conegut que Caixa Manresa, en el 
moment de la fusió, era una entitat que, com se sol dir, 
estava bé. En cap cas dic que no tingués problemes, 
perquè per descomptat que en tenia, com totes les cai-
xes i tots els bancs. Però sí que és cert que a finals del 
2009, pocs mesos abans de la fusió, Caixa Manresa 
era la caixa d’estalvis amb la segona taxa de morositat 
més baixa d’Espanya. De fet, la taxa de morositat de 
Caixa Manresa era menor a la meitat de la mitjana de les 
caixes. Això quant a riscos.

I, quant a finances, aquest és un aspecte menys co-
negut. Caixa Manresa havia mantingut sempre un fi-
nançament molt correcte –jo diria que era gairebé un 
finançament de manual–, de forma que, quan van co-
mençar les dificultats financeres l’estiu del 2007, Cai-
xa Manresa tenia una posició de finançament i de li-
quiditat força còmodes. Això no és mai definitiu, no 
dura sempre, però les caixes que quan va començar la 
crisi financera l’estiu del 2007 –ja fa sis anys– tenien 
un balanç poc equilibrat van ser les primeres que van 
patir. No va ser aquest el cas de Caixa Manresa.

Permetin-me que els digui que aquests aspectes, riscos 
i finances, són incòmodes de portar. Quan dic «incò-
modes» vull dir que és molt més fàcil, més divertit, més 
agradable caure en les temptacions que no pas intentar 
fer, any rere any, les coses ben fetes, tot i que sembli, 
moltes vegades, any rere any, que això no tingui cap 
premi. És a dir, tenir un finançament mal estructurat 
és molt més còmode i més barat que no pas tenir un 
finançament ortodox. Seguir la pauta del creixement 
immobiliari sense preguntar-se mai res és també molt 
més còmode i porta uns resultats més elevats en les 
èpoques bones que no pas seguir uns criteris de riscos 
més estrictes i més prudents. 

Però és evident que la situació de cada caixa a princi-
pis del 2008 estava totalment relacionada amb el com-
portament de l’entitat en els anys anteriors a l’inici de 
la crisi. Les polítiques de risc d’una entitat i també les 
polítiques de finançament no es poden limitar a com-
plir unes normes del Banc d’Espanya; tampoc no es fi-
xen per seguir unes pautes habituals ni per seguir les 

modes ni per seguir onades. Al contrari, es fixen per 
tal d’evitar problemes que sorgeixen en el moment en 
què canvien les circumstàncies. Es fixen, doncs, pre-
cisament per evitar, per prevenir el que sembla que no 
passarà. I no puc deixar d’estar orgullós, professional-
ment parlant, d’haver tingut bastant a veure en la bona 
situació en què es trobava Caixa Manresa a l’inici de 
la crisi.

El segon punt que crec que pot ser del seu interès és 
quin va ser el procés de decisió de la fusió. Si aquesta 
que els he comentat era la situació de Caixa Manresa, 
és naturalment lícit preguntar-se per què Caixa Man-
resa va anar a un procés de fusió, per què no vàrem 
simplement decidir seguir sols. És una pregunta lícita 
i lògica. Què hauria passat si la fusió no s’hagués pro-
duït? Seria Caixa Manresa una de les poques caixes 
d’estalvis que encara sobreviuen, directament o a tra-
vés d’un banc? Dic que és una pregunta lícita i lògica 
i, per descomptat, és també una pregunta que em vaig 
fer jo fa uns anys i que vàrem debatre a fons entre el 
meu equip de llavors i jo mateix. I també, òbviament, 
va ser un debat que va haver-hi en el consell d’admi-
nistració.

Deixin-me dir-los que, per descomptat, segurament 
hauria estat molt bo que el model de caixa s’hagués 
pogut mantenir com era. Hauria estat bo per al ter-
ritori que servia cada caixa –la Catalunya central en 
el cas de Caixa Manresa–, per als receptors de la res-
pectiva obra social, en general per als seus empleats i 
també, deixin-m’ho dir, per als seus directius. 

En el cas particular de Caixa Manresa, òbviament, 
l’equip directiu i jo mateix no teníem cap interès per-
sonal a anar cap a una fusió. A nivell professional tant 
el meu equip com jo mateix estàvem en una situació 
en què ens trobàvem bé: dirigíem una caixa petita, pe-
rò amb bona fama. Per tant, en cas que tinguéssim un 
interès personal més aviat no era un interès cap a anar 
a una fusió, sinó el contrari.

Ara bé, al consell d’administració, que és l’òrgan al 
qual li pertoca prendre determinades decisions, cal 
donar-li tota la informació disponible perquè les pren-
gui. I l’estiu del 2009, el que jo veia era que la situació 
de Caixa Manresa era molt millor que la situació de la 
gran majoria de les caixes d’estalvis espanyoles. Cai-
xa Manresa estava comparativament en una sòlida po-
sició quant a morositat, liquiditat, creixement comer-
cial, creació de nous productes, respecte del mercat, 
captació de nous clients, etcètera. I això ens donava 
temps i una certa tranquil·litat, temps i tranquil·litat 
que ens podia permetre negociar un bon acord de fu-
sió, però que, en cap cas, ens garantia la seguretat a 
llarg termini en cas de voler seguir en solitari. 

Dit d’una altra manera, li calia a Caixa Manresa una 
fusió? No en aquell moment, però sí a llarg termini. 
I això era així per quatre raons. En primer lloc, quant 
a la liquiditat. Caixa Manresa tenia una situació equi-
librada des d’un punt de vista estàtic, però des d’un 
punt de vista dinàmic Caixa Manresa tenia una forta 
dependència dels mercats majoristes. Això no és in-
trínsecament dolent, si al mateix temps l’estructura de 
passiu és correcta, com era el cas. 
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Ara bé, la situació excepcional viscuda fins al 2007, 
en la qual una entitat d’una dimensió molt petita com 
era la de Caixa Manresa podia anar als mercats finan-
cers internacionals i obtenir finançament a llarg ter-
mini, s’havia acabat. Era obvi ja a final del 2007 que 
la situació havia canviat radicalment i que la possibili-
tat que una entitat petita accedís als mercats financers 
no es tornaria a donar, com de fet ha passat. 

És a dir, no estàvem davant d’una restricció del crè-
dit, que podia ser llarga, però puntual; estàvem davant 
d’un canvi radical. De fet, durant aquests anys hi ha 
hagut un temps molt llarg en què ni les entitats molt 
grans han estat capaces de vendre emissions als mer-
cats financers. De fet, tampoc al Regne d’Espanya du-
rant molt temps, i per no dir la Generalitat. En aques-
ta situació Caixa Manresa tenia temps per negociar, 
perquè durant els següents anys no tenia grans ven-
ciments de passiu institucional. Però el temps tard o 
d’hora s’acaba, i hauria arribat un moment, com hau-
ria arribat ja en cas que haguéssim seguit en solita-
ri, en què Caixa Manresa hauria hagut de retornar vo-
lums de deute que no hauria pogut refinançar en els 
mercats financers. Això hauria passat ja probablement 
durant el 2012, que era l’any en què Caixa Manresa 
començava a tenir venciments molt forts. Cal que els 
recordi quina era la situació dels mercats financers 
l’any 2012, ara fa un any? Això hauria deixat Caixa 
Manresa en una situació de gran debilitat. Hauria es-
tat definitiu? Només això segurament no, però hi ha-
via altres aspectes

El segon, quant a la morositat. Caixa Manresa tenia 
una molt bona situació en comparació de les altres ins-
titucions financeres, especialment les altres caixes. 
Però, tot i haver estat força més prudents que els nos-
tres competidors, no deixàvem de ser una caixa d’es-
talvis; per tant, el volum de préstecs hipotecaris a par-
ticulars i a promotors era alt. Molt més baix que la 
majoria? Absolutament, però encara elevat. Sobretot si 
considerem que durant 2008 i 2009 ja es veia que la 
crisi en què estàvem entrant era més dura que la que 
havíem vist fins llavors, i la realitat encara ha estat 
més dura del que pensàvem.

En tercer lloc, quant a la solvència. El problema de la 
morositat latent a la qual feia referència ara fa un mo-
ment també l’hauria pogut salvar Caixa Manresa, tot 
i que amb dificultats, si hagués tingut una solvència 
molt per sobre del que era legalment exigible, o bé ha-
gués tingut plusvàlues latents de volum elevat. Aques-
ta era la situació de totes les caixes que avui encara 
sobreviuen, però aquest no era el cas de Caixa Man-
resa. Caixa Manresa tenia una solvència lleugerament 
per sota de la mitjana. Això és així perquè, en un en-
torn en el qual les caixes no podien llavors captar re-
cursos propis en els mercats financers, l’única font de 
solvència era la generació de resultats, que en el cas 
de Caixa Manresa havia estat tradicionalment baixa, o 
bé haver destinat un percentatge alt d’aquests resultats 
a enfortir el balanç, i tampoc no era aquest el cas de 
Caixa Manresa, perquè tradicionalment havíem dedi-
cat un percentatge elevat dels resultats a l’obra social. 
I quant a les plusvàlues latents, les de Caixa Manresa 
eren molt i molt limitades. Novament un aspecte en si 

que no hauria provocat cap problema definitiu a Cai-
xa Manresa, però que la deixava en una situació de 
debilitat.

I en quart i darrer lloc, el canvi legislatiu que es veia  
a venir. En la meva opinió, aquesta era la raó més im-
portant per la qual Caixa Manresa no podia seguir so-
la. La consultora AFI, Analistas Financieros Interna-
cionales, havia tret una publicació en aquella època 
que resumia perfectament quin era el decàleg de re-
formes previstes en el sector: reforçament de la base 
de capital, major control de liquiditat, regulació anti-
cíclica, tractament d’institucions sistèmiques, millores 
dels estàndards comptables, etcètera. I així fins a deu. 

Des de finals del 2007 o principis del 2008 va ini-
ciar-se un volum enorme de canvis reguladors, i era 
evident que aquests canvis que s’endevinaven havien 
de deixar un entorn regulador molt diferent, com ai-
xí ha estat. Alguns d’aquests canvis no havien d’afec-
tar massa Caixa Manresa –modificacions comptables, 
canvis en les titulitzacions, etcètera–; són canvis als 
quals t’adaptes i ja està. 

Ara bé, alguns d’aquests canvis estaven enfocats a ele-
var molt fortament els nivells mínims de solvència i a 
elevar també molt fortament la quantitat de provisions 
sobre la cartera de préstecs sans. Per exemple, els can-
vis de mínims de recursos propis segons Basilea III o 
les dotacions derivades dels reials decrets posteriors 
coneguts com Guindos I i Guindos II, per citar-ne 
alguns. Òbviament, no se sabia llavors exactament 
quins serien aquests canvis legislatius, però semblava 
obvi que havien d’anar cap a on han anat i no pas en 
sentit contrari, és a dir, canvis enfocats a enfortir les 
dotacions i a enfortir els recursos propis de les entitats 
i no pas a afeblir-los.

La posició de les caixes davant d’aquests canvis era de 
debilitat; de les caixes en general, però especialment 
de les caixes que no anaven massa sobrades de solvèn-
cia, sobretot si aquestes caixes no tenien plusvàlues la-
tents de rellevància, i encara més si aquestes caixes 
eren petites. Caixa Manresa entrava de ple en aquests 
grups. Dit d’una altra manera, si els canvis legislatius 
que s’endevinaven havien d’enfortir els recursos pro-
pis i Caixa Manresa ja els tenia baixos, i, a més, no en 
podia captar en els mercats financers, en bona part a 
causa de la seva petita dimensió, el resultat sense fusió 
havia de ser que tard o d’hora –i el moment depenia de 
quan es publiquessin aquests canvis legislatius– Caixa 
Manresa hauria tingut problemes forts. 

La realitat és que el core capital mínim que els bancs 
havien de tenir el 2008 era del 2 per cent sobre els ac-
tius ponderats; Caixa Manresa estava al 6 i mig, lleu-
gerament per sota de la mitjana, tot i que molt per so-
bre del mínim. El core capital mínim avui és del 9 
per cent, després d’haver estat del 10 el 2011 i el 2012 
per a les entitats no cotitzades. És a dir, seguint sols 
hauríem hagut de pujar del 6 i mig al 10 el core ca-
pital en quatre dies; en quatre dies acumular més del 
50 per cent dels recursos propis que Caixa Manresa 
havia acumulat en la seva història de cent cinquanta 
anys. Això, sense anar als mercats financers, perquè 
Caixa Manresa era massa petita, i dos, en un entorn 
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on els resultats havien de ser molt i molt petits. Per 
tant, només hi havia un camí, que era la capitalització 
pública. 

Bé. De fet, n’hi havia un altre, de camí –un altre ca-
mí–: fer emissions en primaris de participacions prefe-
rents per a uns volums enormes. Com que els mercats 
financers estaven totalment tancats per a les caixes de 
la nostra dimensió, hauríem hagut de vendre aquestes 
participacions preferents en primari a clients minoris-
tes. Caixa Manresa no podia vendre aquests volums 
enormes als nostres clients minoristes, si és que volí-
em vendre preferents correctament a clients adequats. 
Aquest era un camí que no volíem seguir.

Si aquesta era la situació a l’estiu del 2009, l’anàlisi 
del meu equip quina era? Era que si Caixa Manresa 
s’entestava a seguir sola, només podien passar dues 
coses. Anant bé, en el millor dels casos, si la crisi no 
s’aprofundia gaire i si la normativa no es modificava 
massa profundament, en aquest cas, Caixa Manresa 
s’aniria apagant com un ciri al qual se li va acabant la 
cera, és a dir, aniria fent llum i, finalment, s’apagaria. 
En el millor dels casos seria una entitat zombi, inca-
paç de prestar i incapaç de generar resultats amb els 
quals dotar l’obra social. I si no hi ha préstecs ni obra 
social, per què necessitem una caixa d’estalvis? Això 
és millor que la fusió? Nosaltres crèiem que no. Però, 
i si anava malament? Anant malament, és a dir, en cas 
que la crisi s’aprofundís més, com semblava que havia 
de passar i finalment va passar, o els canvis legislatius 
fossin molt profunds, com també semblava que havia 
de passar i finalment va passar, en aquest cas la situa-
ció hauria estat molt més traumàtica. 

I aquesta és la situació que es vivia a Caixa Manresa 
a l’estiu del 2009. No podíem seguir sols a llarg ter-
mini per problemes que encara no havien arribat –per 
liquiditat, per morositat i per solvència–, però, sobre-
tot, derivat dels canvis legislatius que es preveien. Per 
tant, vàrem decidir utilitzar l’arma que la majoria dels 
nostres competidors no tenien: el temps i una major 
fortalesa de balanç. Temps i fortalesa per negociar 
amb diversos dels nostres competidors, temps i forta-
lesa per, en la mesura del possible, elegir quin havia 
de ser el soci amb el qual ens havíem de fusionar, i 
sobretot en quines condicions ens havíem de fusionar. 
És a dir, millor una fusió volguda i negociada amb qui 
triéssim que no pas una fusió obligada de qualsevol 
manera amb un soci que no respectés els interessos de 
Caixa Manresa i del territori al qual servia. 

Sóc conscient que en alguns àmbits no es va enten-
dre massa bé, el moviment de Caixa Manresa cap a la 
fusió. Vàrem intentar fer les coses ben fetes, evitant 
una situació a través d’una fusió, que, malauradament, 
també ha acabat malament. 

El tercer punt, que crec que els pot interessar, és el pro-
cés de decisió per a Catalunya i Tarragona. A princi-
pis del 2009 van començar a haver-hi contactes i con-
verses informals entre les diferents caixes. En aquest 
context el Consell d’Administració de Caixa Manresa, 
a principis de l’estiu del 2009, va autoritzar a negoci-
ar negociacions formals per tal d’anar cap a una fu-
sió, sempre que es donessin determinades premisses. 

Aquestes premisses eren set: trobar un soci que portés 
un projecte de futur a llarg termini; trobar un soci on 
hi hagués un lideratge clar, perquè les fusions on no 
està clar qui mana no funcionen; trobar un soci que 
valorés el que Caixa Manresa aportava a la fusió, ja 
que, d’alguna manera, volíem cobrar-nos el fet d’ha-
ver fet bé les coses durant els anys anteriors; trobar  
un soci que reforcés el model català de caixes; trobar un 
soci que tingués en compte la nostra manera de ser i 
de fer, això garantint també una certa independència de 
l’o bra social; trobar un soci que tingués en compte els 
nostres recursos humans i donés oportunitat als bons 
professio nals que hi havia a Caixa Manresa, i set, i fi-
nalment, trobar un soci que permetés mantenir llocs 
de treball de qualitat al nostre territori d’origen, a la 
Catalunya central. 

Els diaris publicaven, dia sí dia també, qui estava o no 
estava negociant amb cada una de les caixes, sovint 
sense cap base. També hi havia qui no entenia com 
podia ser que Caixa Manresa negociés amb diverses 
caixes. Es comentava que la fusió ja estava feta, etcè-
tera, com si una fusió d’una entitat amb més de cent 
cinquanta anys d’història es decidís simplement a base 
d’una suposada amistat entre fulano y mengano. Això 
no va així. 

Caixa Manresa va negociar amb tothom, naturalment. 
Es va publicar que Caixa Manresa es fusionava amb 
Sabadell, Terrassa i Manlleu, cosa que era falsa; hi ha-
via converses profundes, però en cap cas es va passar 
d’aquí. Es va publicar que ens fusionàvem també amb 
Laietana i Penedès, cosa que també era falsa; hi havia 
converses, però en cap cas es va passar tampoc a res 
més. També vam iniciar negociacions amb altres com-
binacions, per dir-ho d’alguna manera; totes elles van 
quedar descartades per una o altra raó. És a dir, l’úni-
ca fusió que aparentment, si més no, complia totes les 
condicions del consell d’administració era la que lide-
rava Caixa Catalunya.

Segurament vostès ho recorden, però, per deixar-ho 
clar: les grans línies de la fusió entre les tres caixes 
atorgaven a Caixa Manresa una posició d’una certa 
preeminència institucional i un percentatge de control 
elevat, i també la permanència d’un centre de treball 
important a la ciutat de Manresa. I en aquest context 
es va decidir la fusió amb Caixa Catalunya i Caixa 
Tarragona. 

L’anterior president de Caixa Catalunya, el senyor Ser-
ra, va declarar al juliol del 2012 a la Comissió d’Econo-
mia al Congrés, a Madrid, que va ser una llàstima que 
la Unió Europea no acceptés els 4.500 milions d’euros 
que es van estimar necessaris per garantir l’èxit de la 
fusió, i que fos finalment només possible una recapi-
talització de 1.240 milions d’euros per part del FROB.

Deixant a part les xifres concretes, crec que és una 
bona manera de descriure-ho. És cert que el Banc 
d’Espanya i el FROB es van trobar travats en no po-
der accedir a aquesta quantitat per imperatiu legal de 
la Unió Europea. No sé si la situació hauria estat dife-
rent en cas que la recapitalització hagués estat supe-
rior als 1.240 milions des de bon principi, però segur 
que això no va facilitar les coses. I si això era així, per 
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què, doncs, vam seguir endavant amb aquesta fusió? 
Per què no vam simplement sortir-ne? Per tres raons. 

En primer lloc, pel que ja he dit abans: Caixa Manresa 
no podia ser dissolta. En segon lloc, perquè, a dife-
rència dels altres processos de fusió oberts en aquells 
moments a Catalunya, a la fusió de Caixa Catalunya, 
Manresa i Tarragona hi havia la consciència clara que 
la caixa resultant tenia problemes seriosos. I només es 
poden arreglar els problemes quan aquests problemes 
són reconeguts; els problemes que es neguen no se so-
lucionen. I, en tercer i darrer lloc, perquè els nostres 
càlculs eren que Caixa Manresa no podria sola ampli-
ar capital als mercats financers, però que, en canvi, la 
nova caixa tindria un volum suficient per sí poder-ho 
fer, i donar entrada així a una altra institució financera 
nacional o estrangera. 

Així, si la nova caixa doblava capital, Caixa Manresa, 
que havia passat del 8 per cent dels volums i recursos 
propis al 20 per cent de la nova caixa, passaria a tenir 
un 10 per cent d’una nova entitat financera sanejada. 
De fet, pel que sé, Catalunya Caixa va buscar qui vol-
gués entrar a l’entitat o pogués eventualment substituir 
el FROB, però pel que sé no es va aconseguir o bé ai-
xò no es va permetre per part del FROB, el Banc d’Es-
panya o per la raó que fos, que ho desconec.

Aquests eren els càlculs que el meu equip i jo fèiem, 
i aquests eren els càlculs de què vàrem parlar amb el 
que llavors era el president de Caixa Manresa, el se-
nyor Manel Rosell, i el consell d’administració d’ales-
hores. 

En vista del que ha passat, vostès poden dir que la de-
cisió no va ser bona i que hauria estat millor que Cai-
xa Manresa hagués seguit en solitari. Però la realitat 
és que la situació econòmica ha evolucionat molt pit-
jor del que tothom pensava. També els requeriments 
normatius han evolucionat de forma molt dura. I si la 
situació econòmica ha evolucionat tan malament i els 
requeriments normatius han estat tan durs, la situació 
d’una caixa Manresa en solitari hauria estat encara 
més debilitada del que ja prevèiem l’estiu del 2009.

El quart aspecte que crec que els pot ser d’interès per 
a aquesta comissió és el procés de fusió en si. He ex-
plicat abans que les converses temptatives entre les di-
verses caixes van començar a principis del 2009, i cla-
rament van precipitar-se a finals de la primavera o a 
principis d’estiu del 2009. El 16 de juny del 2009 es 
va celebrar l’assemblea de Caixa Manresa en la qual 
es van renovar el consell d’administració i els altres 
òrgans de govern. També s’hi va produir el canvi de 
president: va sortir el senyor Roqueta i va entrar el se-
nyor Rosell. 

Per part meva, el que els puc explicar és que la prime-
ra reunió amb el senyor Todó per parlar d’una eventu-
al fusió va ser el 4 de juliol del 2009. Al mateix temps 
estàvem mantenint reunions més o menys informals 
amb altres caixes. En aquell moment del procés, tant 
el llavors president senyor Rosell com jo mateix co-
mençàvem ja a tenir clar que la fusió que més podia 
complir els requisits que havia posat el Consell d’Ad-
ministració de Caixa Manresa era la que encapçalaria 
Caixa Catalunya. Però en el meu cas personal també 

veia que aquesta era una fusió en què jo, personal-
ment, no tenia cap mena d’encaix. Així ho vaig ma-
nifestar ja al president senyor Rosell a finals de juliol 
del 2009; al vicepresident, tot i que no recordo exac-
tament la data; al Banc d’Espanya quan m’ho van pre-
guntar pels volts de Nadal del 2009, i també li ho vaig 
confirmar al senyor Todó quan m’ho va preguntar al 
març del 2010. 

Per tant, em vaig quedar dirigint Caixa Manresa fins 
a finals de juny del 2010, però tenint ja clar que jo me 
n’aniria el dia abans de la fusió. I ho tenia clar qui ho 
havia de tenir clar, que eren el president, el vicepresi-
dent, el Banc d’Espanya i òbviament el que havia de 
ser director general de la nova caixa, el senyor Todó.

I, ja per acabar, m’agradaria fer un repàs de la situa-
ció dels híbrids –participacions preferents i deute su-
bordinat– a Caixa Manresa. Quan el Fons de garantia 
de dipòsits va comprar, amb descompte, els híbrids en 
vigor ara fa dos o tres mesos, les emissions de Caixa 
Manresa que encara estaven vives eren tres: un deute 
subordinat emès al setembre del 1988 de 12 milions 
d’euros, emesos a minorista; unes participacions pre-
ferents de maig del 2005 de 30 milions d’euros, eme-
ses també a minorista, i un deute subordinat emès al 
maig del 2006 de 100 milions d’euros, emès a majo-
rista. És a dir, des de maig del 2005 no hi havia hagut 
cap emissió a mercats minoristes; l’emissió del 2006 
es va ja fer directament a mercats majoristes i venuda 
a professionals. 

En el moment en què van ser emesos, el 88 i el 2005, 
aquests productes òbviament no eren un problema, 
es veien com uns productes diferents, per als quals el 
mercat secundari funcionava i que, això sí, havien de 
ser venuts correctament. Així es va fer i així es van 
vendre: productes clarament per diversificar i per a de-
terminats clients. 

Fins a maig del 2010, quan jo vaig marxar de l’enti-
tat, s’anaven fent operacions a mercat secundari. Tro-
bar pocs clients adequats per a aquests productes, per 
fer compravendes internes, per diversificar els estal-
vis, era encara possible. De fet, pel que sé, de l’import 
total de gairebé 1.000 milions d’euros que han anat a 
procés de compra per part del Fons de garantia de di-
pòsits fa unes setmanes, només poc més de 5 milions 
van ser adquirits per clients de Caixa Manresa quan jo 
era director general. De fet, les operacions de més de 
15.000 euros eren només noranta, i de més de 60.000 
euros van ser sis. 

Aquestes operacions es van fer a un ritme mitjà de 
quaranta-quatre operacions el mes, és a dir, menys 
d’una operació per oficina i trimestre. En cap cas vull 
treure importància als problemes individuals derivats 
dels híbrids, no. Però permeti’m dir-ho: un problema 
de 5 milions d’euros no té la repercussió que ha tingut 
aquest problema, una operació per oficina i trimestre 
no crea un problema amb les repercussions d’aquest.

Per acabar, doncs, permeti’m resumir. He parlat de les 
tasques que vaig desenvolupar a Caixa Manresa du-
rant els quinze anys que hi vaig treballar, especial-
ment en els temes de riscos i de finances, entre altres 
aspectes de la gestió bancària. He parlat del procés de 
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Caixa Manresa per decidir si calia fusionar-se o no, 
per si podia seguir sola o, en canvi, s’havia de fusio-
nar. Hem arribat a la conclusió que Caixa Manresa no 
podia seguir sola, principalment per canvis legislatius 
que es veien a venir. He parlat del procés de decisió 
per Catalunya i Tarragona versus les altres possibili-
tats que hi havia en aquell moment, veient que aquesta 
era l’única de les possibles fusions que podia complir 
totes les premisses que havia fixat el Consell d’Ad-
ministració de Caixa Manresa, i també que era l’úni-
ca que semblava que tenia possibilitats de sortir bé. 
He parlat del procés de fusió en si, i he explicat que 
vaig marxar-ne perquè se’m va fer evident que jo no 
tenia lloc en aquella caixa. I, finalment, he descrit rà-
pidament com estava la qüestió dels híbrids de Caixa 
Manresa durant la meva etapa com a director general. 

I, amb això, senyora presidenta, senyors diputats, aca-
bo la meva exposició, i estic a la seva disposició per 
respondre a les preguntes que vulguin fer-me.

La presidenta 

Molt bé. Moltes gràcies, senyor Formosa. És ara, doncs, 
el torn dels diferents grups parlamentaris.

I, en primer lloc, és el torn del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Té la paraula el 
seu portaveu, l’il·lustre diputat senyor Pere Aragonès, 
per un temps de cinc minuts, per tal de fer les pregun-
tes escaients. Endavant, senyor Aragonès. 

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, 
donar la benvinguda al senyor Formosa a la comissió. 
Vostè ha explicat en aquesta introducció amb bastant 
de detall quines van ser les seves actuacions al capda-
vant de Caixa Manresa i la situació de l’entitat prèvia 
a la fusió. Que Caixa Manresa era, de les caixes d’es-
talvis catalanes i sobretot les que van participar en el 
que després es va convertir en Catalunya Caixa, la que 
estava en una situació interna de govern, però també 
d’aspectes com solvència, morositat millor no és cap 
secret. I, per tant, nosaltres ens centrarem en les pre-
guntes que volem fer al voltant del procés de fusió i 
també algunes preguntes de cara al futur del sistema 
financer català, que evidentment és una de les preocu-
pacions que hi ha en aquesta comissió; no només mi-
rar el que ha passat, sinó, doncs, com podem encarar 
el futur perquè hi hagi un sistema financer que ajudi 
la nostra economia productiva i les nostres empreses. 

De cara al procés de fusió, ha explicat diferents ele-
ments determinants que portaven Caixa Manresa 
a optar per una fusió i no a mantenir-se en solitari, 
i com un de destacat ha situat els canvis legislatius. 
Creu que hi havia alternatives a aquests canvis legis-
latius que van impulsar el Banc d’Espanya i el mateix 
Ministeri d’Economia?

Feliu Formosa Prat

És que els canvis legislatius els va impulsar el Banc 
d’Espanya i els va impulsar la Unió Europea, l’Asso-

ciació Bancària Europea i... (Pausa.) Deia que els can-
vis legislatius no els van impulsar només el Ministeri 
d’Economia i el Banc d’Espanya; els va impulsar l’au-
toritat bancària europea i el Banc Internacional de Pa-
gaments, el que es diu Basilea. És a dir, el Banc d’Es-
panya, aquí, d’alguna manera, va fer com es fa en els 
parlaments quan transposen una directiva europea; 
no era una cosa que vingués del Banc d’Espanya no-
més. És a dir, hi havia la consciència que hi havia un 
problema de regulació. Òbviament, no de les caixes, 
eh?, sinó segurament dels bancs supranacionals, d’ai-
xò que en deien «les entitats sistèmiques», etcètera. 
I es va començar a regular això. Òbviament, jo deia: 
«Moltes d’aquestes normatives noves no afectaven Cai-
xa Manre sa, les entitats sistèmiques.» Òbviament, Cai xa 
Manresa no ho era, però... I a altres, com deia, sim-
plement t’hi adaptes: com s’havien de comptabilitzar  
determinades coses; doncs, en lloc de comptabilit-
zar-ho d’una manera es comptabilitza d’una altra i ja 
està.

Però hi havia altres normatives que tenien molta lògi-
ca també. Per exemple, la modificació en els esquemes 
de retribució variable, com regular que els esquemes de 
retribució variable no incentivessin d’una manera des-
aforada l’assumpció de riscos. No era el cas de Caixa 
Manresa, però, si s’hagués hagut de modificar, s’haurien 
modificat.

Dic que no era el cas de Caixa Manresa perquè a ca-
sa nostra la retribució variable tenia molt poc a veure 
amb l’increment d’actiu. I aquesta potser va ser una 
de les causes per les quals no es va créixer massa en 
actiu o, de fet, es va tallar en un moment determinat 
la concessió de nou actiu el 2005 o així, intentant, di-
guem-ne, allò que deia abans, no seguir l’onada, se-
guir amb les nostres polítiques de risc, que potser al-
tres entitats no seguien. 

Per tant, la nova normativa aquesta no venia, com de-
ia jo, impulsada només pel Banc d’Espanya, sinó que 
transposava el que hi havia.

Pere Aragonès i Garcia 

Li ampliaré la pregunta, perquè quan em referia a can-
vis legislatius no em referia només al fet d’implemen-
tar les normes successives que ha anat acordant el Co-
mitè de Basilea, sinó a la forma d’implementar-les. 
Més que res veient el resultat de quin ha estat el re-
corregut. És a dir, la política que es va seguir va ser 
la de: hem de promoure fusions d’entitats perquè tin-
guin suficient volum per accedir als mercats de capi-
tals per poder-se capitalitzar, i, per tant, tenir una po-
sició de més seguretat davant d’una crisi que semblava 
que s’estava allargant. S’ha produït aquest procés de 
fusió, però finalment qui ha hagut d’acudir als mercats 
de capital ha estat el tresor públic a través del FROB, 
per després poder-ho injectar a les entitats. 

Per tant, hauria estat possible que, per exemple, s’ha-
gués produït el mateix, però que hagués estat direc- 
tament el FROB, per exemple, que hagués ajudat  
Caixa Manresa sense haver de passar per la fusió amb 
les altres entitats?
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Feliu Formosa Prat

No li ho sabria dir. De fet, la normativa el que deia 
era que per poder ser capitalitzat t’havies de fusionar. 
S’hauria pogut fer d’una altra manera? Segurament. 
Però, si li haig de ser sincer, no ens ho preguntàvem. 
És a dir, com li ho diré, jo? No ens preguntàvem com 
s’haurien pogut fer les coses diferent; vèiem el que hi 
havia i actuàvem. És a dir, si ens havíem de capitalit-
zar i ens havíem de fusionar, el que buscàvem era in-
tentar trobar una fusió que fos el més respectuosa pos-
sible per als interessos del territori a què servíem, de 
la caixa, del personal que teníem, etcètera, i de l’obra 
social. 

S’hauria pogut fer d’una altra manera? Si les normes 
haguessin estat diferents, sí; però les normes eren les 
que eren. 

Pere Aragonès i Garcia 

En el procés de fusió, la direcció de l’entitat va rebre 
indicacions polítiques per part del Govern de la Ge-
neralitat? 

Feliu Formosa Prat

No. Què vol dir indicacions polítiques? 

Pere Aragonès i Garcia 

Que la fusió havia d’anar en una determinada línia o 
suggeriments de determinades entitats o criteris...

Feliu Formosa Prat

No. El que hi havia era un interès per part de la con-
selleria de llavors de..., no recordo la frase exacta 
que era, però deia «no perdre pes»; és a dir, intentar, 
doncs, que les fusions es fessin entre les entitats cata-
lanes i no de fora, entre altres coses perquè el que es 
veia –i això és així– és que per les raons que fossin, 
tant d’anteriors fusions a finals dels vuitanta, a prin-
cipis dels noranta, a Catalunya no hi havia hagut cap 
fusió, excepte la de la Caixa de Pensions i Caixa de 
Barcelona; les altres no s’havien fusionat. 

En canvi, a fora de Catalunya hi havia hagut bastantes 
fusions; és a dir, si no ho recordo malament, en aque-
lla època hi havia noranta caixes, i ara n’hi havia cin-
quanta i algunes. És a dir, moltes caixes de..., és igual 
de qui sigui, de fora de Catalunya eren el resultat de 
fusió de dues, tres, quatre o cinc caixes, no? Les tres 
caixes basques, per exemple, eren sis; ara és una, pe-
rò abans eren..., fa uns anys eren tres, però, a la vega-
da, cada una d’elles era el resultat de la fusió de dues. 
A Navarra exactament igual. Caja Duero exactament 
igual, etcètera.

Per tant, en general, les caixes de fora de Catalunya 
eren una mica més grans que les caixes catalanes. Jo 
suposo que el que hi havia era un cert temor que si 
hi havia una fusió clarament, d’entrada, la posició de 
partida era una certa debilitat per a les caixes catala-
nes, debilitat en el sentit de governança vull dir, eh? 

Pere Aragonès i Garcia 

Vostè ha exposat una mica els criteris, aquests set cri-
teris que havien de guiar quins eren els companys de 
viatge en aquesta fusió. En aquesta comissió hem estat 
tractant la situació de Caixa Catalunya i després Cata-
lunya Caixa. I la conclusió que en traiem crec que és 
compartida; és que la situació de Caixa Catalunya als 
inicis de la crisi era una situació de molta més debili-
tat si ho comparem amb la mitjana de les entitats, no?

Quin va ser el nivell d’informació que vostès van tenir 
sobre la situació en què es trobaven Caixa Catalunya 
i Caixa Tarragona a l’hora de decidir aquesta fusió? 
Perquè, per exemple, ara hi ha un procés de subhas-
ta obert; bé, alguns que s’han anat aturant, però ara 
es vol tornar a iniciar un altre procés de subhasta en 
què els possibles compradors han accedit a molta part 
de la informació. Vostès van accedir a un nivell d’in-
formació similar, o que vostè creu que pot ser similar, 
que els permetés prendre aquesta decisió sabent que 
probablement..., o que hi havia un risc important que la 
nova caixa resultant de la fusió resultés finalment in-
tervinguda?

Feliu Formosa Prat

Teníem en aquell moment, de Caixa Catalunya i de 
Caixa Tarragona, un nivell d’informació similar a la 
que teníem de Caixa Sabadell o Caixa Terrassa o Gi-
rona, etcètera, que són la informació pública i conver-
ses amb els directius. 

La meva impressió és que les altres caixes no estaven 
substancialment pitjor. Estan pitjor, però tampoc el 
resultat no ha estat massa diferent de fet. I sí que hi 
havia això que he comentat abans, és a dir, la cons-
ciència clara que hi havia un problema, tant a Caixa 
Catalunya com a la nova caixa resultant. I això sem-
bla una banalitat, però és així; només se solucionen 
els problemes que es reconeixen, i sí que hi havia una 
certa tendència a no reconèixer problemes a la resta de 
caixes. És a dir: «Sí, és una situació..., però ja hem tin-
gut morositats molt elevades en el passat...», etcètera. 
A la fusió hi havia la consciència clara que la situació 
que hi havia el 2010, diguem-ne, o el 2009-2010, quan 
es va decidir la fusió, era una situació radicalment di-
ferent a la que hi havia hagut a la crisi del 92-93, per 
moltes circumstàncies: per tipus d’interès que hi ha-
via, per la situació de l’economia mundial, no només 
Espanya, etcètera.

Per tant, els problemes s’havien de, primer, reconèi-
xer, després intentar veure com es poden solucionar, 
i després solucionar-los. Si el primer que diu..., la pri-
mera impressió, la primera resposta quan algú diu: 
«Tenim un problema aquí que és...», «Home, sí, però 
no es tan problema», això no s’arregla. Per tant, dei-
xant a part decimals dels balanços, que evidentment 
no els teníem –sí que teníem informació sobre quina 
era bàsicament la composició de la cartera de cada 
una de les caixes, perquè estava a informació pública, 
i pots arribar a tenir més o menys quines pèrdues la-
tents té cada una de les entitats, no exactament en un 
préstec en particular, però sí amb les carteres de prés-
tec en general–, deixant a part això, sí que teníem la 
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consciència que..., ens donava la impressió, si més no, 
que aquesta era una caixa que tenia la possibilitat de 
sortir-se’n, i les altres ens donava la impressió que no 
tenien cap possibilitat de sortir-se’n.

La presidenta 

Li queda un minut, senyor Aragonès. 

Pere Aragonès i Garcia

D’acord, gràcies. Quan vostès van començar, al llarg 
de l’any 2009, les converses per a la fusió, van posar 
alguna condició a l’evolució durant aquell any, per 
exemple, de Caixa Catalunya per incorporar-se a la 
fusió?

És a dir, Caixa Catalunya tenia, per exemple, una ex-
posició al mercat immobiliari molt gran, i fins i tot era 
propietària d’un hòlding que suposava un risc molt 
important. Després tenia una taxa de morositat més 
elevada que la resta d’entitats. Vostès, a l’hora de plan-
tejar la possible fusió, van demanar que en un termini 
raonable abans de la fusió canviessin alguna d’aques-
tes condicions per acceptar-la? 

Feliu Formosa Prat

No. En el sentit que..., el que es pot demanar és que 
canviïn els procediments de concessió de préstecs. Per 
exemple, es pot demanar que canviïn el sistema de go-
vernança, es pot demanar que canviïn determinades 
coses, però entenc que això s’havia fet. Una altra co-
sa és canviar la cartera de préstecs que tens a dintre. 
Això no es pot fer. La cartera de préstecs està allà, els 
préstecs s’han donat fa un any, fa dos, fa tres, fa cinc, i 
no es poden canviar. 

Sí que evidentment n’hauríem pogut sortir. Ja ho he dit 
abans, és a dir, la fusió no és tal fins que l’assemblea, 
no sé quin dia de mitjans de maig del 2010, ho va apro-
var. Fins que no ho va aprovar l’assemblea evidentment 
la fusió no existia. Per tant, n’hauríem pogut sortir. Però 
insisteixo en el que deia abans: sortir volia dir seguir 
en solitari, seguir en solitari volia dir afrontar una sèrie 
de problemes que ens donava la impressió que podíem 
afrontar molt millor en conjunt que no pas en solitari. 

Pere Aragonès i Garcia 

Ja, finalment, per acabar, un dels criteris per escollir 
per on havia d’anar la fusió era la valoració dels re-
cursos humans de Caixa Manresa i l’arrelament al ter-
ritori. Tenint en compte l’ERO plantejat a Catalunya 
Banc, vostè creu que aquest criteri s’ha aconseguit 
mantenir amb la fusió?

Feliu Formosa Prat

Òbviament, el 2009 no sabíem que el 2013 hi hauria 
un ERO; el que sabíem és que havíem de garantir que 
els recursos humans... Sabíem que hi hauria un ERO a 
causa de la fusió –el que hi va haver el 2010. I volíem 
dues coses: una, que l’ERO no fos directament dirigit 
a les entitats petites, que és el que podia passar, sinó 

dirigit, com deia jo, en igualtat de condicions al perso-
nal de cada una de les caixes. Una. Això des d’un punt 
de vista personal, diguem-ne. I des d’un punt de vista 
professional, que els professionals de Caixa Manresa 
tinguessin les mateixes possibilitats que els professio-
nals que venien de la caixa gran, que, d’alguna mane-
ra, d’una manera natural havia de liderar allò, que era 
Caixa Catalunya. 

Pere Aragonès i Garcia 

Moltes gràcies.

La presidenta 

Gràcies, senyor Aragonès. Passem ara al Grup Parla-
mentari Socialista. Té la paraula el seu portaveu, l’il-
lustre diputat senyor Juli Fernandez. Endavant, senyor 
Juli Fernandez. 

Juli Fernandez Iruela 

Moltes gràcies, presidenta. Bé. En primer lloc, agrair 
la compareixença del senyor Feliu Formosa. Ell ha fet 
una primera intervenció i ens ha posat, d’alguna ma-
nera, de manifest, doncs, la seva visió de tot el procés, 
en aquest cas, que afecta Caixa Manresa en la seva 
fusió final.

Jo crec que aquesta comissió el que té per objectiu són 
bàsicament dos objectius: primer, determinar què ha 
passat amb el sistema financer català, i si realment hi 
ha algú que té més responsabilitat que altres. I sobretot 
prendre nota perquè això no torni a passar. Per tant, és 
important que d’aquesta comissió surtin també aquells 
errors que s’han pogut fer perquè en el futur no passi.

Vostè ha dit en la seva intervenció que les polítiques 
que la seva entitat..., en aquest cas, quan vostè era di-
rector general, doncs, el que pretenia era fixar les polí-
tiques que poguessin preveure què pot passar en el fu-
tur, o sigui, d’alguna manera, ha dit: «Fem polítiques 
concretes per preveure que en el futur, si vénen mal 
dades, l’entitat estigui millor preparada.» 

Vist el que ha passat, evidentment, segurament que 
Caixa Manresa era en aquell moment l’entitat que es-
tava millor, però tampoc les polítiques devien de ser 
del tot correctes. 

Feliu Formosa Prat

No exactament, jo no he dit exactament això. El que 
he dit..., vull dir, si vol ho puc mirar, però el que deia 
és que les polítiques de risc, que les polítiques de fi-
nançament o de qualsevol àmbit de gestió..., es poden 
fer dues coses: una, seguir estrictament el que diu el 
Banc d’Espanya i prou, o intentar dominar el teu ac-
tiu, en aquest cas, o el balanç o el que sigui, posant 
polítiques pròpies, que és el que crec que s’ha de fer, i 
que, de fet, és el que fèiem. És a dir, limitar els prés-
tecs d’una manera molt més... –com li ho diria jo?–, 
estricta que el que deia la Circular 4 del Banc d’Espa-
nya, o la Circular 2, el dret comptable, etcètera. Això 
és el que deia jo. 
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Això no es fa per preveure el futur, perquè el futur òb-
viament no es pot preveure, però sí pensant que, si les 
coses van bé, ningú no se’n recorda, però si les coses 
van malament en l’economia –en l’economia– les di-
ficultats per pagar préstecs seran més elevades i, per 
tant, has de tenir uns certs coixins sempre. 

Ara, polítiques per a fusions, doncs, òbviament no en 
teníem, perquè no és una cosa habitual. Fer préstecs..., 
se’n fan cada dia, captar dipòsits..., se’n fan cada dia, 
vendre assegurances..., se’n fan cada dia, etcètera; de 
fusions no se’n fan cada dia, la fusió és una cosa que 
s’analitza ad hoc, primer entre el president i el direc-
tor general, després en el consell d’administració, et-
cètera. 

Juli Fernandez Iruela 

Vostè també ha parlat que les quatre raons bàsiques 
per les quals, finalment, doncs, es defensava la fusió 
eren: un problema de liquidat de futur –podria ser–, 
un de morositat, un de solvència –que, malgrat que en 
aquests dos primers vostè ha dit que l’entitat estava 
prou bé, la de solvència sí que estava per sota la mitja-
na–, i l’altra era el canvi legislatiu.

Jo, dues preguntes amb relació a això. Per què en 
aquest cas la Caixa Manresa en tema de solvència es-
tava per sota la mitjana? 

Feliu Formosa Prat

Que per què estava sota la mitjana? 

Juli Fernandez Iruela 

Sí. Vostè ha dit que la ràtio de solvència en el..., estava 
per sota la mitjana.

Feliu Formosa Prat

La ràtio de solvència, el core capital, vaja. El core ca-
pital, de fet, és el que compta de veritat. El core capi-
tal de Caixa Manresa era al voltant del 6 i mig, la mit-
jana devia ser 6 –6,70 alguna cosa així, o 6,80, 6,75. 
Per tant, estava una mica per sota la mitjana, però no 
massa. El mínim normatiu llavors era el 2 per cent; 
per tant, estàvem substancialment per sobre dels mí-
nims, etcètera.

Per què era tan...? Tan baixa no..., per què estava una 
mica per sota de la mitjana i no per sobre? Pel que 
crec que he intentat explicar abans: perquè l’única for-
ma de generar capital a les caixes llavors era acumular 
recursos propis generats, acumular resultats. Acumu-
lar resultats perquè no es podien captar recursos pro-
pis, perquè les caixes no anaven als mercats; per tant, 
l’únic que es podia fer era acumular recursos propis, 
acumular resultats. Això vol dir fer resultats elevats i 
no fer obra social, o fer obra social en un percentatge 
menor. 

Nosaltres teníem la percepció..., potser ens equivocà-
vem, eh?, però teníem la percepció que una de les co-
ses que necessàriament havia de fer una caixa d’estal-
vis era obra social, perquè si no es fa obra social no té 

sentit que existeixi una caixa d’estalvis, no? Llavors, 
el percentatge de resultats que aportàvem a l’obra so-
cial cada any era elevat, fàcilment 25, 30 per cent, 
alguns anys 30 i tants per cent dels resultats nets de 
l’exercici. Això és molt elevat. Tots aquests resultats 
que van a obra social no s’acumulen als fons propis. 
Això per una banda.

I, per una altra banda, els resultats, els últims anys 
havien estat molt bons, però tota la història de Caixa 
Manresa era una història –«història» vull dir de molts 
anys– de generació relativament baixa de resultats, pel 
que sigui. No ho sé, els anys setanta, els anys vuitanta, 
els anys seixanta, els anys de grans creixements de re-
sultats, que van ser a finals dels setanta i els vuitanta, 
després de la Llei Fernández Ordóñez, etcètera, Caixa 
Manresa va quedar, en certa manera, una mica atura-
da. I llavors això, no havia acumulat fons propis du-
rant tots aquests anys. 

Juli Fernandez Iruela 

Molt bé. En algunes de les compareixences que hem 
tingut en aquesta comissió, s’ha posat de manifest que 
hi havia..., podia arribar a haver-hi tres elements de 
possibles responsabilitats en la situació financera, en 
aquests moments de crisi financera –perquè no obli-
dem que en aquest moment hi ha moltíssima gent que 
està patint les conseqüències d’aquesta crisi, llevat 
de les empreses que encara no poden accedir al crè-
dit–, que eren..., per un costat es parlava, diguéssim, 
del Banc d’Espanya com a regulador, equips directius 
i consells d’administració. Vostè... –perquè la gent ens 
ho demana, la gent al carrer demana: «Escolta, real-
ment què ha passat?»–, vostè, per què creu que hem 
arribat a aquesta situació de crisi financera?

Després, en tot cas, parlarem de la fusió en aquest cas, 
que també és el que pertoca. Però, per què creu que 
en aquell moment es va, diguéssim, posar de manifest 
aquesta crisi financera? I, d’aquests tres elements que 
he dit jo –Banc d’Espanya, equips directius i consell 
d’administració–, qui creu que té més responsabilitat?

Feliu Formosa Prat

Miri, no ho sé. Al final les entitats financeres quan 
tenen problemes és pels actius, pels préstecs..., bé, 
per les inversions en general, però pels préstecs. Per 
la captació de passiu, en general, ningú no té proble-
mes; pots tenir un passiu una mica car, però això ho 
arregles. Pots tenir els costos –informàtica, el perso-
nal, etcètera– una mica més cars del compte, però ai-
xò també ho acabes arreglant. No ho sé, el que sigui; 
pots tenir una entitat molt petita i tal, però ho acabes 
arreglant creixent una mica més. O, al revés, has fet 
un creixement desaforat, però també ho pots arreglar 
tancant algunes oficines, etcètera.

Ara, l’actiu és una cosa que dónes avui i t’han de tor-
nar en els propers cinc anys, tres anys, quatre, vint-i-
cinc anys o més en el cas de les hipoteques. Per tant, 
això és una cosa que no pots arreglar, perquè no hi ha 
forma de recuperar un préstec, excepte que el presta-
tari vagi tornant el préstec d’una manera natural. Evi-
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dentment, pots executar garanties, etcètera, però això 
ja són accions pal·liatives d’un problema previ. I aquest 
problema és que, si no et poden tornar el préstec, te-
nim un problema, tant el prestatari com també el pres-
tador. 

Llavors, busquin –qui sigui– qui eren els respon-
sables de la concessió de préstecs de les entitats. El 
Banc d’Espanya era responsable de la concessió de 
préstecs de les entitats? Home, no. El Banc d’Espanya 
controla va, diguem-ne... –controlava–, no controlava 
l’actiu de cada un dels préstecs de les entitats. Els de 
molts diners evidentment sí. I periòdicament quan el 
Banc d’Espanya venia a fer inspeccions a les entitats, 
evidentment, mirava un préstec, dos, tres, vint-i-cinc, 
molts préstecs, però no pot mirar tots els préstecs de 
les entitats constantment. 

El que fa el Banc d’Espanya normalment és revisar 
o assegurar-se que les caixes –o els bancs, és igual– 
compleixen la normativa, les seves circulars, que són 
les circulars que diuen a grans trets com ha de ser la 
concentració de riscos, etcètera. I això és el que fa el 
Banc d’Espanya. I dictar normativa com les dotaci-
ons genèriques, etcètera, que, en general, reforcen ca-
da una de les entitats. Ara bé, després és cada entitat 
que ha de decidir si vol enfortir aquestes regulacions 
mínimes que dóna el Banc d’Espanya o amb això en 
té prou. 

I el consell d’administració, em deia vostè. Doncs, ho-
me, sí, és clar, al final els grans préstecs en general 
van al consell d’administració. Ara, també és veritat 
que hi ha... Perdoni, els grans préstecs –i si es fan bé 
les coses, perdoni, com era el cas a Caixa Manresa–, 
també les polítiques de riscos es debaten al consell 
d’administració. Ara, qui dia a dia concedeix riscos, 
qui és? Més aviat l’equip directiu, no? 

Juli Fernandez Iruela 

Per tant, de la seva intervenció es desprèn que, 
d’aquests tres elements que he dit jo, el que té, supo-
sat el cas, el que hauria de tenir més responsabilitat de 
per què es produeix això són els diferents equips di-
rectius, que són els que prenen, d’alguna manera, les 
polítiques, en aquest cas, de donar préstecs, malgrat 
que molts hagin de passar pel consell d’administració.

Vostè ha dit també que aquests préstecs grans o la 
política creditícia passava pel consell d’administra-
ció. En alguna compareixença aquí també s’ha po-
sat de manifest com si les caixes tinguessin problemes 
de governança, venia a dir com si en algun moment, 
doncs, la preparació i la formació del conjunt del con-
sell d’administració no estigués del tot a l’alçada, a ve-
gades, de les decisions que s’han de prendre. Si vostè 
pot arribar a determinar si hi ha hagut problemes de 
governança, realment en aquest sentit, en el Consell 
d’Administració de Caixa Manresa.

Feliu Formosa Prat

Els consells d’administració de les caixes reflectien el 
que deia la Llei de caixes. Havia de ser diferent el con-

sell d’administració? Doncs, no ho sé, però la Llei de 
caixes deia que havien de ser com eren, és a dir, una 
part..., no recordo els percentatges, i depèn de cada cai-
xa, si era de fundació pública o de fundació privada 
era diferent. Però una part era de les administracions, 
diguem-ne, de les corporacions locals, entitats com 
consells comarcals, etcètera; una altra part era dels 
treballadors –«era», perdó, «era» no és la manera, re-
presentava o provenia dels treballadors–; una altra part 
provenia dels impositors, dels clients en definitiva, i la 
resta, una part important, provenia dels fundadors. En 
el cas de les tres caixes fundades per les diputacions de 
Girona, Barcelona i Tarragona era la diputació, i en els 
altres eren diferents entitats, com sap. 

Llavors, no ho sé, si havia de ser diferent. Però, en 
qualsevol cas, això és fer volar coloms, diguem-ne, el 
que reflectia el consell d’administració era el que deia 
la Llei de caixes.

Juli Fernandez Iruela 

Amb això ja hi estic d’acord, que l’ocupació és la que 
diu la Llei de caixes. El que dic jo és si realment els 
membres que hi havia al consell d’administració..., 
doncs, segons quines decisions hagin de prendre, aquí 
alguna vegada s’havia posat de manifest que com al-
gun..., no tot un coneixement molt estricte de la si-
tuació a nivell de les decisions que han de prendre, 
a vegades. Perquè vostè ho ha dit: els préstecs grans 
han de passar pel consell d’administració, i la política, 
diguéssim, de riscos i d’atorgament de crèdits tam-
bé. Per tant, és molt diferent segurament si el consell 
d’administració en la seva globalitat està ben prepa-
rat i ben format, que no pas si aquesta situació no es 
dóna. 

En qualsevol cas, vostè també, quan ha parlat de la 
fusió, ha parlat evidentment finalment del que surt de 
la fusió de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa 
Manresa, i que, per tant, ja sabien que el resultat seria 
una caixa que tindria problemes. O sigui, malgrat que 
anem a la fusió, diguéssim, amb la millor de les op-
cions, sabien que el resultat seria una caixa amb pro-
blemes. 

Inicialment, també hi havia hagut converses amb rela-
ció a la possible fusió de Caixa Girona. No sé si, vostè 
quan estava participant en aquestes, Caixa Girona hi 
era o ja se’n va desmarcar abans, Caixa Girona.

Feliu Formosa Prat

Quan negociàvem la fusió amb Tarragona i amb Catalu-
nya, Caixa Girona no hi era. En qualsevol cas, deixi’m 
fer un matís del que ha dit vostè abans. És a dir, jo no 
he dit o no he pretès dir que la caixa resultant d’aquesta 
fusió tindria problemes, entenent que les altres no en tin-
drien. No, no..., el que he dit és que totes les caixes teni-
en problemes, totes les fusions, per tant, també tindrien 
problemes, i que aquesta era la que es reconeixia que hi 
havia problemes, la qual cosa és una mica diferent, eh? 
Potser segurament no estava en la seva intenció dir una 
cosa diferent, però per deixar-ho clar. 
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La presidenta 

Endavant, li queden trenta segons per preguntar, se-
nyor Fernandez.

Juli Fernandez Iruela 

Alguna vegada, també, en aquesta comissió s’ha posat 
de manifest que semblava com si el Banc d’Espanya 
tingués una voluntat clara d’atacar directament el mo-
del de caixes català. Vostè, quina opinió té al respecte? 

Feliu Formosa Prat

El Banc d’Espanya tenia la intenció d’atacar les caixes 
catalanes?

Juli Fernandez Iruela 

El model de caixes –el model de caixes.

Feliu Formosa Prat

A mi no em va donar aquesta impressió. Sí que em va 
donar la impressió que el Banc d’Espanya tenia cons-
ciència que les caixes molt petites tindrien més proble-
mes que les caixes més grans. Però no pel fet que fossin 
catalanes, o jo què sé, o andaluses, no? 

Juli Fernandez Iruela 

No. Em referia al model de caixes en general.

Feliu Formosa Prat

Però el model de caixes vol...?

Juli Fernandez Iruela 

En la dimensió.

Feliu Formosa Prat

Però per la dimensió..., és a dir, caixes de la dimensió 
de Sabadell o de Penedès o de Manresa o el que sigui 
n’hi havia més o menys a tot arreu. I el que em feia 
la impressió, que hi havia el convenciment del Banc 
d’Espanya que aquestes caixes –i crec que tenien raó, 
eh?–, en general, tindrien més problemes que no pas 
les caixes de..., ei, com diuen els economistes, allò ce-
teris paribus, és a dir, en igualtat de balanç, igualtat de 
solvència, igualtat de no sé què, tindrien més dificul-
tats les caixes més petites que no pas les caixes una 
mica més grans. Això no vol dir grans caixes, però sí 
caixes en general més grans. 

Juli Fernandez Iruela 

Molt bé, gràcies. No tinc cap més pregunta. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Fernandez. És ara el torn del Grup 
Parlamentari Popular de Catalunya, i té la paraula el 

seu portaveu, l’il·lustre diputat senyor José Antonio 
Coto. Endavant, senyor Coto.

José Antonio Coto Roquet 

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats..., senyor Formosa, agrair-li la seva comparei-
xença avui a la Comissió d’Investigació sobre les En-
titats Financeres i sobre el que hagi pogut succeir en-
vers els consumidors. 

Miri, aquí es parlava en l’última intervenció d’atacar 
el model de caixes de Catalunya per part del Banc 
d’Espanya. Jo, en aquest cas, crec que qui pot tenir 
millor informació sobre aquesta matèria és el ma-
teix membre del PSC, perquè el senyor governador 
del Banc d’Espanya era el senyor Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez, que va ser secretari d’estat del Partit 
Socialista sota les ordres de Pedro Solbes. Per tant, li 
agrairia que en les properes intervencions ens pugui 
donar la seva versió amb relació a l’actuació del gover-
nador del Banc d’Espanya. 

Vostè va ser, senyor Formosa, president de Caixa 
Manresa des del 26 de novembre del 2009 fins al 10 
de novembre del 2010. Des del 26 de novembre del 
2009...

Feliu Formosa Prat

Jo vaig ser director general, no president.

José Antonio Coto Roquet 

Director general, perdó... –director general, perdó. 

Feliu Formosa Prat

Director general de febrer del 2008 fins a juny del 
2010. 

José Antonio Coto Roquet 

Correcte, perdó. Vostè sap que l’entitat de què vostè 
era director general va néixer l’any 1865. Què creu del 
fet que, després de la seva direcció o dels últims anys 
de la seva direcció, aquesta caixa ja no existeixi? Creu 
que té vostè alguna responsabilitat en aquesta situa-
ció, que avui no existeixi Caixa Manresa i que hagi 
hagut de ser fusionada amb Catalunya Caixa?

Feliu Formosa Prat

Sí, ja li dic que el fet de tenir una entitat que tenia 
pràcticament cent cinquanta anys d’història, doncs, 
donava una certa responsabilitat. I això era una cosa 
que m’enorgullia. Ara, també és veritat, diguem-ne, que 
amb això no és suficient.

Se’m sent?

La presidenta

No gaire.
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Feliu Formosa Prat

Doncs, deia que, diguem-ne, amb això no és suficient, 
que això et dóna una certa responsabilitat per intentar 
fer o un cert pes per intentar fer les coses millor, pe-
rò amb això no és suficient. I que hauria estat molt bo 
–he intentat dir-ho– que aquest model de caixes cata-
là o no català, és igual, el model de caixes petites en 
general s’hagués mantingut. Hauria estat extraordina-
ri per diverses raons; per exemple, hauria estat molt 
bo, deia, per als territoris als quals servien aquestes 
petites caixes, per als seus empleats, etcètera. Però, 
dit això, ens semblava que no podia ser –que no podia 
ser– i que seguint en solitari el resultat no hauria estat 
diferent del que ha passat, i que la cerca d’aquesta fu-
sió va ser precisament per evitar que deixés d’existir, 
en una altra forma, Caixa Manresa. 

José Antonio Coto Roquet

Podien afrontar millor els problemes estant fusio-
nats que no pas per separat. Creu que s’ha equivocat? 
S’han equivocat amb la fusió que finalment van fer?

Feliu Formosa Prat

Miri, és molt difícil de dir això –és molt difícil de  
dir. Òbviament sembla que sí, no? Diguem-ne, la caixa 
ha desaparegut com a tal –la caixa o el banc, és igual, ha 
desaparegut com a tal–, i, per tant, sembla obvi dir que 
ens vam equivocar. Però la veritat és que estic conven-
çut que, no havent anat a la fusió, el resultat no hauria 
estat diferent. I havent anat a una altra fusió clarament 
no hauria estat diferent.

Hauríem pogut sobreviure sols? En aquells moments 
crèiem que no. A hores d’ara segueixo creient que no. 
Ara, també és veritat que en aquell moment pensava 
que amb aquesta fusió anàvem a una fusió que se’n 
sortiria, i la veritat és que ha estat que no. Per tant, òb-
viament em puc equivocar. 

José Antonio Coto Roquet

Van tenir en algun moment pressions polítiques per 
fusionar-se amb Caixa Catalunya?

Feliu Formosa Prat

No, no... 

José Antonio Coto Roquet 

Van tenir conversacions des de Caixa Manresa amb 
alguna entitat de fora de Catalunya? 

Feliu Formosa Prat

No.

José Antonio Coto Roquet 

No?

Feliu Formosa Prat

Comentaris, diguem-ne, d’algun dinar o d’alguna reu-
nió de la CECA, però re.

José Antonio Coto Roquet 

Creu que, si s’haguessin volgut fusionar amb qualse-
vol caixa de fora de Catalunya, el Govern de la Gene-
ralitat, el Govern tripartit, amb la seva perspectiva de 
tancar-ho tot dins Catalunya i de no voler sortir fora 
de Catalunya mai, els hauria impedit fusionar-se amb 
una altra entitat de la resta d’Espanya? 

Feliu Formosa Prat

Òbviament, no ho sé, però tampoc no ho crec. És a dir, 
miri el cas de Penedès, que es va fusionar amb Múr-
cia, etcètera. I també és cert que les paraules exactes 
òbviament no les recordo, eh?, però el que venia a dir 
el conseller era alguna cosa així com no perdre pes.

No perdre pes no vol dir fusionar-ho tot entre nosal-
tres, per dir-ho així, sinó que més aviat vol dir que si 
això no és així, si hi ha alguna caixa catalana més pe-
tita que cau en una fusió..., cau, perdoni, eh?, si va a 
una fusió que encapçala una caixa d’una altra banda, 
doncs, també pogués passar a l’inrevés. I llavors, el 
que no sé, evidentment, és si els equivalents del con-
seller d’Economia de llavors de les altres comunitats 
autònomes d’Espanya pensaven el mateix o no. 

José Antonio Coto Roquet 

Creu que el model de caixes és un model d’èxit i pioner?

Feliu Formosa Prat

Ha estat així durant molts anys. De fet, si no ho recor-
do malament, la primera caixa va ser Caixa Madrid 
o el Mont de Pietat, que van ser..., que era el 1700 no 
sé quants, i la segona, si no ho recordo..., bé, no sé si 
era la segona, però a Catalunya la pionera va ser Cai-
xa Sabadell. Em sembla que va fer els cent cinquanta 
anys el 2009 –em sembla que va ser. Per tant, home, 
un model d’èxit, sí.

Ara bé, també és cert que al llarg de tots aquests anys 
hi ha hagut fusions una darrere l’altra –una darre-
re l’altra. Perquè de caixes n’hi havia centenars i van 
passar, després de les últimes onades de fusions a fi-
nals dels vuitanta, principis dels noranta, a cinquanta 
i escaig caixes que quedaven –cinquanta-quatre, si no 
ho recordo malament–, que hi havia ara fa un parell o 
tres anys, i ara encara en queden menys.

És a dir, el fet que es plantegi una fusió en si no vol dir 
que el model no sigui d’èxit; vol dir que hi ha una cai-
xa i una altra caixa, i ara n’hi ha una altra, i ara n’hi ha 
una sola, no? Pioner, no li ho sé dir.

José Antonio Coto Roquet 

Alguns acostumen a dir, a tot el que és propi de Cata-
lunya, model d’èxit i pioner. I, en aquest cas, s’ha vist 
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que a dia d’avui caixes que van néixer al segle xix i 
principis del xx al segle xxi no existeixen. 

Feliu Formosa Prat

No, hi ha hagut moltes caixes que van néixer fora de 
Catalunya, eh?, moltes. Sí que és cert –sí que és cert, 
però– que a Catalunya hi havia més caixes de funda-
ció privada, diguem-ne, en proporció, eh?, que a la res-
ta d’Espanya. Això no vol dir que no n’hi hagués a 
la resta d’Espanya; al contrari, eh?, n’hi havia moltes, 
però en proporció n’hi havia més a Catalunya que no 
a fora. 

José Antonio Coto Roquet 

Van mantenir contactes en algun moment..., o amb 
quina freqüència es reunia o tractava amb el senyor 
conseller d’Economia, Antoni Castells?

Feliu Formosa Prat

Home, la freqüència, no la hi sé dir. Evidentment, la 
Generalitat és el regulador; per tant, teníem contac-
tes amb la Direcció General de Política Financera, 
evidentment, però no exclusivament a causa de la fu-
sió, igual que teníem contacte amb el Banc d’Espanya 
d’una manera periòdica evidentment, perquè també és 
el regulador. I amb el conseller, doncs, de tant en tant; 
no li sé dir quina freqüència. El vèiem? Sí. Allò fre-
qüentment i tal, no. No sé si cada tres mesos, cada qua-
tre, cada sis, no li ho sé dir. El vèiem de tant en tant. 
Perdoni, la qual cosa és lògica, eh?, em sembla, per ex-
plicar com anaven evolucionant els temes, etcètera.

José Antonio Coto Roquet 

Com va ser vostè elegit director general de Caixa 
Manresa, quin procés va seguir? Va tenir influència 
política o va ser exclusivament basat en els seus conei-
xements en l’àmbit financer?

Feliu Formosa Prat

Home, vull pensar això segon, no? Jo treballava a Cai-
xa Manresa, com has comentat abans, des de l’any 95. 
I havia portat, excepte la Direcció Comercial, en un 
moment o altre totes les àrees de la caixa. Venia, ja, 
d’haver treballat prèviament jo crec que quinze anys o 
una mica més en una altra entitat financera; per tant, 
experiència en tenia. En el moment en què va marxar 
el senyor Todó, això va ser un cert trasbals. I en aquell 
moment el president em va proposar ser director gene-
ral i ho vaig acceptar. 

José Antonio Coto Roquet 

Com valora que la fiscalia hagi demanat la imputació 
del senyor Adolf Todó i el senyor Narcís Serra?

Feliu Formosa Prat

La veritat és que no ho valoro, ni bé ni malament, és 
una cosa que no...

José Antonio Coto Roquet 

Quina relació té vostè amb el senyor Todó?

Feliu Formosa Prat

Cap.

José Antonio Coto Roquet 

Com valora la gestió del senyor Todó al capdavant de 
Caixa Manresa?

Feliu Formosa Prat

De Caixa Manresa? Bé. Va ser un bon director gene-
ral, que sabia compassar bé els interessos comercials 
i els interessos... –interessos, perdoni, eh?, no em mal 
interpreti–, els interessos comercials vull dir les inten-
cions comercials, el control de risc. 

José Antonio Coto Roquet

Quina va ser l’evolució de les oficines de la caixa 
de què vostè va formar part entre l’any 2004 i l’any 
2007? L’evolució d’oficines, de creixement, d’expansió 
de l’entitat.

Feliu Formosa Prat

Els números exactes no els recordo, però no va ser una 
expansió massa forta. Clarament el 2003 o 4, vam atu-
rar molt l’expansió. Perdoni, expansió a Caixa Man-
resa volia dir obrir oficines a Sant Boi, eh? Nosaltres 
teníem oficines a la Catalunya central, i per a nosaltres 
expansió era anar a l’àrea metropolitana. Però l’any 
dos mil..., jo no recordo l’any exacte, però el 2003 o 
4 vam aturar el creixement d’oficines bàsicament per-
què obrir una oficina és una inversió forta i és posar-te 
una obligació de seguir tenint despeses fortes durant 
els següents anys. I les oficines tarden una mica a ser 
rendibles, sobretot si el que no fas és obrir una oficina 
i començar a fer promocions allà al costat. Perquè ai-
xò és una manera fàcil de rendibilitzar oficines, però 
evidentment implica que tens un risc a dintre que no 
volíem tenir. Per tant, el 2004, 5, 6, 7 el creixement 
d’oficines devia ser –no li ho sé dir– un parell l’any o 
alguna cosa així.

José Antonio Coto Roquet 

Quant a la concessió d’hipoteques, es van concedir hi-
poteques per sobre del 80 per cent del valor dels im-
mobles? 

Feliu Formosa Prat

Home, alguna, evidentment, sí. El que passa, que les 
polítiques de risc, que dèiem abans –les polítiques de 
risc–, venien a dir que, amb alguna excepció, les hipo-
teques de més de 80 per cent sobre el valor de taxació 
anaven directament a ser aprovades centralitzadament 
al departament de riscos central. Per tant, no es feien a 
través de les oficines. 
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Això què vol dir? Doncs, miri, a la pràctica vol dir 
que se’n fan menys. I, segona, vol dir que es fan les 
de qualitat. I tercera vol dir que sovint es fan amb al-
gun tipus de garantia addicional. I això vol dir que hi 
ha menys problema. I, de fet, no hi havia, en el cas de 
Caixa Manresa, una diferència rellevant entre la mo-
rositat de les hipoteques per sota del 80 i les que hi ha-
via per sobre del 80. I el percentatge d’hipoteques per 
sobre del 80 per cent que hi havia en l’actiu de Cai-
xa Manresa, exactament no el recordo, eh?, però devia 
estar entre el 10 i el 13, una cosa així. 

José Antonio Coto Roquet 

Quina és la seva...?

Feliu Formosa Prat

Perdoni, i totes donades de forma centralitzada i no a 
través de les oficines, que, malauradament –les coses 
són com són–, solen ser, per definició, una mica més 
alegres en la concessió de riscos. 

José Antonio Coto Roquet 

Quina és la seva actual activitat professional?

Feliu Formosa Prat

Jo treballo, sóc director financer a Servihabitat, que és 
una gestora immobiliària del grup Caixa, CaixaBank, 
vaja.

José Antonio Coto Roquet 

Va cobrar algun tipus d’indemnització quan va sortir 
de l’entitat?

Feliu Formosa Prat

Sí. 

José Antonio Coto Roquet 

Quantitat?

Feliu Formosa Prat

La que està en la informació pública. Vaig cobrar una 
indemnització evidentment, i l’acomiadament. 

José Antonio Coto Roquet 

Quantes oficines van tancar en el temps en què vostè 
va ser director general?

Feliu Formosa Prat

En el temps en què jo vaig ser director general? No ho 
recordo, potser alguna, potser una, però no ho recordo 
massa bé. En qualsevol cas, havent-ne obertes poques, 
no hi havia massa necessitat de tancar-ne, però en tan-
càvem alguna.

José Antonio Coto Roquet 

Per què creu que Catalunya Caixa ha acabat necessi-
tant un rescat de 12.000 milions d’euros i sent inter-
vinguda pel FROB?

Feliu Formosa Prat

El que intentava comentar abans a la pregunta del se-
nyor Fernandez, no? Les caixes o els bancs, és igual, 
si moren per alguna cosa, normalment moren per l’ac-
tiu, pels préstecs que es fan, per les inversions que es 
fan. I és impossible no fer cap préstec dolent, perquè 
vol dir que no es decideix res. És a dir, la ràtio de mo-
ra zero només existeix quan hi ha zero préstecs, pe-
rò si hi ha zero préstecs no hi ha negoci; per tant, no 
existeix. 

Per tant, tenir una ràtio de mora o similar o d’inversi-
ons dolentes en un percentatge acceptable, doncs, es-
tà dintre de la lògica normal dels negocis. Si això pu-
ja molt més, crea problemes seriosos a l’entitat. I això 
és el que havia passat, diguem-ne, préstecs... Perdoni, 
préstecs i, a més a més, evidentment, crea problemes 
a l’entitat molts anys després, o alguns anys després 
d’haver-se concedit aquests préstecs. Això és exacta-
ment el que va passar. 

Evidentment, com pitjor va l’economia –com pitjor va 
l’economia–, més empitjora la cartera de préstecs pre-
vis. I, per altra banda, en el cas de Caixa Catalunya 
també l’ha afectat, com hauria afectat Caixa Manresa 
en solitari, el que deia abans, aquest canvi legislatiu. 
És a dir, els mínims de recursos propis han augmentat 
també per a Caixa Catalunya.

El que prevèiem nosaltres –«nosaltres» vull dir el meu 
equip i jo–, que seria possible captar algun inversor 
que entrés a Caixa Catalunya, no va ser possible pel 
que fos –de la nova Caixa Catalunya vull dir, no va 
ser possible. I, per tant, qui va haver d’entrar a aportar 
aquests fons propis addicionals que la nova legislació 
demanava va ser el FROB.

José Antonio Coto Roquet 

Hi havia membres de partits polítics en el Consell 
d’Administració de Caixa Manresa?

Feliu Formosa Prat

Sí, és clar, és el que dèiem abans. 

José Antonio Coto Roquet 

Quins partits polítics?

Feliu Formosa Prat

Si no ho recordo malament, hi havia algú de Con-
vergència i algú del PSC. I no recordo si durant un 
temps també hi havia hagut algú d’Esquerra Republi-
cana; probablement. En qualsevol cas ho eren no com 
a membres del partit ics o el que fos, sinó que ho eren 
com a, no ho sé, alcalde d’un poble o el president del 
consell comarcal, etcètera, al qual l’alcaldia, la ciu-
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tat o el consell comarcal havia delegat la presència a 
l’assemblea general i de l’assemblea general al consell 
d’administració. 

José Antonio Coto Roquet 

Creu que les caixes seguien criteris polítics?

Feliu Formosa Prat

Perdó?

José Antonio Coto Roquet 

Creu que les caixes, la seva gestió i actuació, seguien 
criteris polítics? Més econòmics o més aviat polítics?

Feliu Formosa Prat

Home, així, en general, no li ho sé dir. Nosaltres se-
guíem criteris econòmics. Alguna vegada equivocats, 
eh?, no dic que no, però només criteris econòmics, en-
tenent per criteris econòmics que, si hi havia un prés-
tec, s’analitzava el préstec, no s’analitzava qui era el 
prestatari. No sé si es refereix a això. 

José Antonio Coto Roquet 

Van concedir crèdits a partits polítics en algun moment?

Feliu Formosa Prat

Sí, això és informació pública. Però em sembla que el 
total eren com 300.000 euros o alguna cosa així. Per 
tant, re. 

La presidenta

Queden trenta segons, senyor Coto.

José Antonio Coto Roquet 

Vostè ha fet esment de la legislació, el core capital. Per 
què creu que a dia d’avui a Espanya hi ha dues enti-
tats que sí que existeixen com a caixes, com a tals, i la 
resta, doncs, han hagut de ser convertides en bancs o 
bé intervingudes pel FROB o bé fusionades?

Feliu Formosa Prat

Home, deixi’m dir-li-ho, convertides en banc no és 
una mala solució, eh? És a dir, la caixa segueix exis-
tint i té una participació cent per cent o el que sigui, 
o el 60 o el 70 en el banc. Bàsicament, en els casos 
aquests que estàvem..., per entendre’ns, «la Caixa», 
CaixaBank o Unicaja o les caixes basques, etcètera, 
tenien una situació de partida radicalment diferent. 
Tenien totes elles, com he intentat explicar, uns re-
cursos propis molt per sobre no només del 2 per cent 
que era el mínim i del 6,60 o 6,70, que devia ser la 
mitjana, sinó molt per sobre. Una. I dues, tenien unes 
plusvàlues latents molt importants –molt importants–, 
d’inversions fetes durant el seu temps, que estaven allà 
esperant, com una guardiola esperant poder ser tren-

cada. Jo crec que aquesta és la característica comuna 
de les caixes que han sobreviscut; algunes d’elles, la 
majoria, de fet, com a bancs. 

José Antonio Coto Roquet 

Per últim, si vostè pogués tornar al passat i a ser di-
rector general de Caixa Manresa, què canviaria en la 
seva gestió?

Feliu Formosa Prat

No li ho sé dir... No ho sé, no m’ho he plantejat mai 
–no ho sé. Segurament el procés de fusió o de decisió 
de la fusió, a resultes del que s’ha vist després, s’hau-
ria hagut de replantejar... És possible. Insisteixo que, 
pensant-hi, segueixo pensant que ni Caixa Manresa en 
solitari ni a través de qualsevol altra de les fusions que 
en aquells moments estava negociant-se o ballant, di-
guem-ne, hauria tingut un final diferent.

Ara, segurament hauríem hagut de mirar..., si tornés a 
néixer, com diu, doncs, em miraria alguna altra cosa? 
Segurament; però, en general, la veritat és que no em 
miro massa el passat. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Coto. Passem ara al Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Té la paraula el seu portaveu, l’il·lustre 
diputat senyor Josep Vendrell. Endavant, senyor Ven-
drell.

Josep Vendrell Gardeñes 

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyor Formosa. Vostè 
ha dit que es va quedar a les portes de la fusió i que no 
tenia encaix en el nou projecte. Per què es va produir 
això? Vostè diu que al juliol de 2009 ja va avisar que 
vostè no continuaria en el nou projecte, però he vist en 
premsa que al maig del 2010 negava que no continués 
al projecte. Per què es va produir aquesta decisió? Per 
què vostè, que era director general, no va continuar 
amb la fusió?

Feliu Formosa Prat

No vaig continuar –ja ho he explicat– perquè veia que 
no hi tenia encaix. Això és una cosa. Una altra cosa 
és que això s’hagués de fer públic abans del que toca-
va, que no s’havia de fer públic abans del que tocava. 
I tocava en el moment de l’assemblea, o sigui immedi-
atament després, no abans; ho havia de saber –ho he 
intentat dir– qui clarament ho havia de saber, que era 
el meu president, que ho va saber immediatament des-
prés, el vicepresident, Banc d’Espanya i el director ge-
neral de la nova caixa.

Josep Vendrell Gardeñes 

Era una qüestió de desavinences personals o era una 
qüestió de desacord amb el projecte, amb el nou pro-
jecte?
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Feliu Formosa Prat

Era un tema d’encaix professional. Una de les coses 
dels documents que s’aproven en els consells d’ad-
ministració és el projecte comú de fusió. Això, vaja, 
està regulat per les lleis mercantils. En aquell pro-
jecte, en aquell projecte comú de fusió deia clara-
ment que el director general havia de ser el senyor 
Todó. I això va ser posat a iniciativa de Catalunya 
Caixa –de Caixa Catalunya llavors–, etcètera, òbvia-
ment no pas a iniciativa de Tarragona, nostra. Per 
tant, diguem-ne, com a director general allà no hi te-
nia encaix. Òbviament no esperava ser-ho, eh? Però 
no vaig veure que tingués encaix en altres posi cions, 
professionalment vull dir; no és que estigués en con-
tra de la fusió, això que potser està pensant vostè. 
Ja he dit aquí que em semblava que..., diguem-ne, o 
que la informació que vaig procurar donar al consell 
d’administració va ser bastant transparent. I em sem-
blava que..., i vam analitzar, hi insisteixo, fusions di-
verses. De fet, totes les possibles combinacions que 
es podien donar entre les caixes. 

Ara, jo el que vaig comentar al consell d’administra-
ció era que aquella em semblava que era la que tenia 
alguna possibilitat de sortir-se’n. La qual cosa no vol 
dir que personalment, professionalment hi tingués en-
caix. Però s’han de separar les coses.

Josep Vendrell Gardeñes 

Quina era la política immobiliària durant el seu perío-
de, durant la seva gestió? Vostès es van implicar tam-
bé en projectes immobiliaris directament? 

Feliu Formosa Prat

Sí. Caixa Manresa tenia una immobiliària petita, que 
es deia Saticem. Però, vaja, una cosa..., això, petita. 
Per tant, hi havia alguns projectes immobiliaris par-
ticipats, clarament també amb una política de parti-
cipades portada al consell d’administració, explicada, 
en la qual s’exigia... Primera, que el volum no tenia 
res a veure amb el que pogués tenir Procam, ni tan 
sols proporcionalment a la dimensió d’una caixa de 
l’altra. Això, primera. I, segona, que dintre de les po-
lítiques de risc s’hi incloïen aquests riscos, i que espe-
cíficament hi havia unes polítiques explícites i expli-
cades i aprovades pel consell, polítiques de..., com en 
dèiem? Polítiques de gestió de participades, o similar. 
Una de les pautes, una de les primeres coses que deia 
aquest document era que, si hi havia un soci, aquest 
soci havia de posar diners de forma substancial. I el 
que no podíem fer nosaltres era, a la vegada, finançar 
la part de capital que posava aquest soci, que és un 
dels problemes que hi ha hagut sovint amb aquestes 
immobiliàries d’altres caixes. 

Josep Vendrell Gardeñes

Però amb la crisi es va convertir en un problema tam-
bé assegurar l’exposició immobiliària? O no, ho tenien 
controlat? 

Feliu Formosa Prat

A veure, l’exposició immobiliària de Manresa era ele-
vada per definició, perquè era una caixa d’estalvis. 
Òbviament, en absolut els nivells d’exposició immobi-
liària que hi havia en altres caixes, inclosa Catalunya 
o inclosa Tarragona. No hi havia un problema especí-
fic amb les participades, a causa d’això que li he co-
mentat abans, que les societats participades tenien ca-
pital amb quantitats rellevants; per tant, no era només 
deute el que hi havia allà. Per tant, si es va despertar 
algun problema no era degut a les participades, sinó 
que era degut a la situació del mercat immobiliari, és 
a dir, a causa del fet que aquestes participades estaven 
en l’immobiliari, no pel fet que fossin participades. No 
sé si m’explico. 

Josep Vendrell Gardeñes 

Quina va ser la seva política d’expansió territorial? On 
van obrir noves oficines? I també si hi havia oficines 
en el conjunt de l’Estat.

Feliu Formosa Prat

No, ho comentava abans: Manresa tenia oficines bà-
sicament a la Catalunya central, i, de fet, seguint els 
dos eixos, l’eix Transversal, cap a Vic, Lleida i Giro-
na, per una banda, i, per una altra banda, l’eix del Llo-
bregat, des de Berga, des de sempre, i Puigcerdà fins 
a Barcelona. I alguna expansió també per la costa, ti-
pus Tarragona, Reus, etcètera. A Madrid no hi havia 
cap... Bé, perdó, formalment era una oficina, però una 
oficina gairebé de representació. Hi havia una perso-
na i estava situada en un local de la CECA compar-
tit per moltes altres caixes petites. Per tant, l’expan-
sió de Manresa va ser clarament local, per dir-ho així, 
perquè tenien molt a fer en el mercat de Barcelona i a 
l’àrea metropolitana, a Sabadell i els Vallesos, etcè-
tera, que són zones riques, en les quals no tenia pre-
sència Caixa Manresa abans de l’any 95, de fet, fins a 
l’any 2000, poder.

Josep Vendrell Gardeñes 

Creu que va ser una política errònia?

Feliu Formosa Prat

L’expansió? (Pausa.) No. Era una expansió, vaja, ab-
solutament controlada, eh? I no a llocs on no se’ns 
hagués perdut res. De Manresa a Terrassa, ja ho veu, 
vint minuts; de Manresa a Barcelona, mitja hora, 
abans de trobar les cues. És així mateix. A Tarragona 
vam mirar... Això no és expansió a llocs en els quals 
clarament hi ha maneres diferents, empreses dife-
rents, pautes diferents; Madrid, per una banda, o al-
tres llocs d’Espanya, en els quals no és que sigui im-
possible guanyar-hi diners, que no ho és, però no es 
pot fer amb una oficina, s’hi ha d’anar amb una certa, 
com deien on treballava jo abans, «taca d’oli», és a dir, 
s’han de fer unes quantes oficines. És a dir, fer mer-
cat a Madrid..., o fas banca corporativa –que no és el
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cas nostre, perquè era una caixa d’estalvis, no érem un 
banc d’inversió ni similar– o tens unes quantes ofici-
nes o és molt difícil fer-hi negoci. I fer unes quantes 
oficines a Madrid vol dir moltes oficines, i fer mol- 
tes oficines a Madrid vol dir molts costos que no podí-
em suportar. Per tant, no vam anar a Madrid, i qui diu 
Madrid diu Sevilla o altres grans ciutats. 

Josep Vendrell Gardeñes 

Amb relació a la fusió, vostè creu que va tenir tota la 
informació..., la informació verídica per part del se-
nyor Narcís Serra i del senyor Todó sobre la situació 
de Caixa Catalunya?

Feliu Formosa Prat

He comentat abans que la relació de préstecs exactes, 
evidentment, no la teníem; teníem la mateixa informa-
ció que teníem de les altres caixes, que és la infor-
mació pública, i converses tant amb el senyor Serra, 
però, sobretot, amb el senyor Todó a efectes de balanç, 
diguem-ne –més aviat amb el senyor Todó. 

Ja li ho he intentat explicar abans. Allà no s’amagava 
el fet que hi havia un problema –no s’amagava. De fet, 
les ràtios de mora que sortien ja ho deien, que hi ha-
via un problema. Per tant, teníem tota la informació? 
Jo crec que teníem la informació necessària per ava-
luar quina pèrdua latent hi havia allà. Aquella pèrdua 
latent s’ha materialitzat, ha estat més alta, i després hi 
ha hagut uns requeriments de recursos propis supe-
riors. I tot plegat han fet aquests 12.000. 

Josep Vendrell Gardeñes 

Van demanar algun informe independent per mesurar 
els pros i contres de l’operació? Van exigir alguna au-
ditoria, a més de les que habitualment es fan, sobre la 
situació de Catalunya Caixa? Atès que aquesta era una 
decisió molt important, i, de fet, ha estat definitiva per 
a Caixa Manresa.

Feliu Formosa Prat

Es va fer un pla de negoci –es va fer un pla de ne-
goci– conjunt. Aquest pla de negoci conjunt es va fer 
amb l’ajuda d’un tercer, i va ser aprovat pels consells 
d’administració, i també va tenir el vistiplau del Banc 
d’Espanya, Generalitat, etcètera.

I, deixi’m dir-ho, és un pla de negoci que es basava 
–perquè llavors aquest pla de negoci no va funcionar– 
en un cert empitjorament de l’economia, però no en 
el desgavell que hi ha hagut entre l’any 2009 i ara, de 
l’economia. I, per tant, l’increment enorme de l’atur 
que hi ha hagut, que ha passat del 14, 15 que hi havia 
en aquell moment..., podíem pensar que podria arribar 
al 16, 17, però no al 27 que hi ha hagut, de fet.

Ni Oliver Wyman quan va fer els stress test fa un any 
i mig, o, de fet, un any i escaig, pensava en el 27 per 
cent; pensava en el 25, si no ho recordo malament, 
com a cas més extrem. 

Josep Vendrell Gardeñes

Van donar tota la informació que sabien als membres 
del consell d’administració, i sobretot a l’assemblea 
general, abans de prendre la decisió de la fusió?

Feliu Formosa Prat

Si vàrem donar tota la informació...?

Josep Vendrell Gardeñes 

Tota la informació que sabien sobre la situació de Cai-
xa Tarragona i de Catalunya Caixa als membres de 
l’assemblea general.

Feliu Formosa Prat

Jo crec que vam ser transparents. O sigui, tot això que 
li he..., dels problemes que tenia la caixa, etcètera. Va-
ja, se’n va parlar. I, de fet, evidentment, es va deba-
tre en el si del consell d’administració, igual que entre 
l’equip directiu més reduït, si n’havíem de sortir o no 
n’havíem de sortir. És clar que es va debatre, i es va 
debatre perquè donàvem la informació.

Ara, una altra cosa és que dius: «Escolta, hi ha un pro-
blema aquí, un problema aquí i un problema aquí.» No 
hi ha cap via que no tingui problemes, no hi ha cap 
via en la qual puguem evitar un problema. Per tant, es 
tractava d’intentar anar per la via que, tal com ho defi-
níem, donava el problema menor. 

Josep Vendrell Gardeñes

Vistos els resultats, sembla que no és un problema me-
nor, no? Per què van rebutjar la fusió amb Unnim?

Feliu Formosa Prat

Vistos els resultats, evidentment –vistos els resultats, 
evidentment. No és que fos un problema menor; és 
que, diguem-ne, no ha estat un resultat diferent al que 
hauria provocat una altra fusió.

Vostè ara m’anava a preguntar per la fusió amb Un-
nim. Bé. Amb Unnim, amb Sabadell en aquell mo-
ment, etcètera. Doncs, per això que li comentava: no 
crec que el resultat hagués estat diferent. I, de fet, no ha 
estat diferent, amb la diferència aquella que dèiem. No 
es pot arreglar el que no es vol veure com un proble-
ma, i si no es vol arreglar acaba explotant. Una altra 
cosa és que després els problemes que ja has recone-
gut no siguis capaç d’arreglar-los, o en vénen de nous. 
Però, d’entrada, deixi’m insistir-hi: la nova caixa, di-
guem-ne, el resultat de la fusió de Catalunya amb Tar-
ragona, Manresa, etcètera..., érem perfectament cons-
cients dels problemes que teníem, i no només no els 
negàvem, sinó que els acceptàvem, o els acceptaven. 
I, per tant, intentaven posar-hi solucions. 

Josep Vendrell Gardeñes 

Vostè en una conferència, crec que era el 2008, de-
ia: «La dimensió no és una magnitud que justifiqui 
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una fusió.» I, fins i tot, va fer ironia sobre si Lehman 
Broth ers tenia la dimensió suficient. No sé si ara repe-
tiria aquestes paraules.

Feliu Formosa Prat

Òbviament, no. Sí, és veritat, la dimensió en si, la di-
mensió només no garanteix res. Aquesta era una mica 
la idea que hi havia aquí. És a dir, el fet de tenir una 
dimensió molt gran no garanteix la supervivència en 
absolut. I això és així, i això és obvi que és així, i ho 
repetiria també així.

Una altra cosa és que les entitats més grans poden fer 
determinades coses que les entitats petites no poden 
fer, per exemple, acudir als mercats internacionals de 
capitals. Les entitats grans hi poden acudir. Durant 
molt temps ni les grans, recordi-ho, eh?, ni el Regne 
d’Espanya, ni la Generalitat, etcètera. Però les entitats 
grans avui tornen a poder acudir als mercats interna-
cionals; les entitats petites avui segueixen sense acu-
dir als mercats de capitals, i, en la meva opinió, segui-
ran sense acudir als mercats de capitals durant molts i 
molts –i molts– anys.

Això per si sol garanteix la supervivència? Tampoc, 
però les entitats petites tenen aquestes dificultats ad-
dicionals.

Josep Vendrell Gardeñes

Sí, però, en qualsevol cas, els mercats de capitals in-
ternacionals tampoc hi van poder..., la nova entitat fu-
sionada tampoc hi va poder acudir, no? 

Feliu Formosa Prat

Perdoni, ni el Regne d’Espanya, deixi’m insistir-hi, ni 
la Generalitat. 

Josep Vendrell Gardeñes

O sigui, que aquest és el seu principal argument per 
a la fusió. Jo li posava l’exemple de les caixes d’Onti-
nyent, que només té quaranta-set oficines, i Pollença, 
disset oficines, que anirien a favor del que vostè deia 
el 2008. Què és el que vostès han fet malament? I què 
és el que elles han fet bé? Perquè elles se n’han sortit i 
d’una forma molt exemplar. I elles, per aquesta lògica, 
també devien tenir problemes per acudir als mercats 
internacionals, no?

Feliu Formosa Prat

Sí, no ho sé, no conec el cas d’Ontinyent, ni de Po-
llença, ni Carlet, no ho sé. Què han fet bé? No ho sé. 
Segurament mantenir-se, únicament i exclusivament, 
en captació de passiu pràcticament. Però no ho sé, no 
li ho sé dir. 

Josep Vendrell Gardeñes

Efectivament, mantenir-se en el territori, només dedi-
car-se a la captació de passiu.

Feliu Formosa Prat

Només dedicar-se a la captació de passiu.

Josep Vendrell Gardeñes 

Sí, però no s’ha produït la hipòtesi que vostè deia que 
s’anirien apagant progressivament. Aquestes han so-
breviscut, malgrat les pressions del Banc d’Espanya, 
de la Unió Europea perquè desapareguessin. 

Anem a una altra qüestió. A vostè abans se li ha pre-
guntat per les indemnitzacions que vostè va rebre quan 
va marxar. Jo crec que per una qüestió de transparèn-
cia ens hauria de dir quines eren aquestes indemnit-
zacions; si són públiques no hauria de tenir vostè cap 
problema per dir-ho aquí. I també quines eren les se-
ves remuneracions anuals i per quins conceptes?

Feliu Formosa Prat

Per quins conceptes? Home, salari. 

Josep Vendrell Gardeñes 

Hi havia una part d’incentius, una part variable?

Feliu Formosa Prat

Sí, evidentment, hi havia una retribució variable, que a 
Caixa Manresa era variable de veritat, vull dir, que 
variava. I, per tant, hi havia anys que es cobraven, 
anys que no, i anys que es cobrava un percentatge més 
o menys elevat, etcètera. Per tant, el 2009, per exem-
ple, si no ho recordo malament, va ser zero, i altres 
anys va ser un percentatge determinat sobre la seva 
base. I, evidentment, cobrava sou, i ja està, no tenia 
cap altra remuneració... Perdoni, sí, i un pla de pensi-
ons, evidentment, si es refereix a això, que es dotava 
progressivament cada any, que, d’alguna manera, ve-
nia, diguem-ne, a posar en el mateix nivell que tenien 
determinades persones pel fet d’estar subjectes al con-
veni col·lectiu antic de les caixes d’estalvis, etcètera.

Josep Vendrell Gardeñes 

I la quantitat que vostè va percebre quan va marxar de 
director general?

Feliu Formosa Prat

Miri, és públic i em sembla que no...

Josep Vendrell Gardeñes 

Que guanyaríem en transparència si vostè ho digués 
aquí.

Feliu Formosa Prat

Sí, és possible. No és cap animalada, diguem-ne, cap 
indemnització milionària ni similar. Però em sembla 
que això és un tema privat i no daixò.
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Josep Vendrell Gardeñes 

Jo crec que en entitats que han rebut diner públic no hi 
ha temes privats, almenys en el cas de les caixes, que 
tenen una dimensió pseudopública. Aquest és el nostre 
parer, no?

Amb relació a una altra qüestió, ja que veig que no 
vol respondre a això, amb relació als productes de 
risc, vostè ha parlat abans de les quantitats. És cert 
que vostès van comercialitzar, comparat amb altres 
caixes, pocs productes d’aquest tipus. A quantes per-
sones..., se’n recorda, del volum de persones que van 
subscriure aquest tipus de productes i quin era el seu 
perfil? Si hi havia petits estalviadors, grans inversors. 
Quin era el perfil dels clients? De les emissions de 
participacions preferents i d’altres subordinades.

Feliu Formosa Prat

Vàrem vendre subordinades i preferents el 88 i el 2005 
–per cert, igual que Ontinyent, val a dir-ho–, i després 
en secundari. Les xifres d’inversors que hi havien no les 
sé. El que sí que sé és el que li he comentat abans, que 
les compravendes que hi va haver durant l’època que jo 
vaig ser director general i que han anat al pro..., van ser 
aquestes quaranta i tantes el mes de mitjana, la qual cosa 
són relativament poques. 

El que nosaltres, diguem-ne, com a equip directiu, 
ja dic, jo mateix, el director financer i el director co-
mercial..., el que es deixava molt clar és que el que no 
podia ser era no deixar clar a un client què és el que 
estava comprant. És a dir, la consciència que allò era 
un producte més arriscat que un dipòsit tradicional, jo 
crec que la tenia tothom. Una altra cosa és que nin-
gú no era conscient que aquest risc realment es podia 
materialitzar. Ara, si això s’hagués venut d’una for-
ma massiva pressionant les oficines, etcètera, perquè 
venguessin aquest tipus de productes, no s’hauria fet 
una venda cada tres mesos per oficina. La venda hau-
ria estat molt més elevada –molt més elevada. Sí, per-
què una venda cada tres mesos és, com deia jo, el curs 
normal dels negocis, d’algú que vol vendre i algú que 
diu: «Accepto aquest tipus de producte.» Hi havia de 
tot; ja li ho dic, operacions de molt import n’hi havia 
molt poques, la majoria eren imports relativament pe-
tits. Quanta gent hi havia? No ho sé. 

Josep Vendrell Gardeñes 

Els que hi havia, de totes maneres, sí que han perdut 
el 66 per cent dels seus estalvis per la quitança corres-
ponent. Vull dir, que també han estat víctimes de tot el 
procés dels seus clients, no?, en aquest sentit. 

Feliu Formosa Prat

Sí, sí... Deixi’m insistir-hi, eh?, la majoria d’aquests 
clients van comprar aquest tipus de productes el 88 en 
el seu dia, i el 2005, quan es van vendre en primari. 
I en aquell moment, escolti’m, això no es veia com un 
problema, de veritat. 

Josep Vendrell Gardeñes 

Però imagino que les emissions aquestes del 88 les de-
vien anar revenent en el mercat secundari progressi-
vament. 

Feliu Formosa Prat

Sí, és el que li comentava. Hi havia les operacions de 
mercat secundari, relativament poques –relativament 
poques–, però deixant clar al comprador quin era el 
tipus d’actiu que estava comprant. Que pot haver-n’hi 
hagut alguna que no? Evidentment, i tant, però no era 
la pauta general. 

Josep Vendrell Gardeñes 

Tornant al tema de la fusió. El Banc d’Espanya va do-
nar una indicació concreta d’«escolti, la seva opció és 
Catalunya Caixa, Caixa Tarragona»?

Feliu Formosa Prat

No, no..., el Banc d’Espanya el que deia era això que 
he comentat abans, que, home, «així en general les 
entitats petites tindreu més dificultats que les entitats 
més grans; per tant, seria descabellat no pensar que 
faria falta que us fusionéssiu». Així, dit en general se-
ria així. Ara, «tu amb aquest, tu amb l’altre i tu amb 
l’altre», no m’ho van dir; al contrari, em van dir: «Tu 
mateix.» 

Josep Vendrell Gardeñes 

Quina valoració fa de l’efecte de la desaparició de 
Caixa Manresa per al territori de la Catalunya central, 
vostè, que hi ha treballat i que ho coneix bé? 

Feliu Formosa Prat

Sí, sí..., ja ho he comentat abans. No per a la Catalu-
nya central en el cas de Caixa Manresa, sinó també, 
doncs, per a la Caixa Penedès en el Penedès –el Baix i 
l’Alt Penedès– i també per al Baix Llobregat, i Girona 
en el cas de Caixa Girona, i Tarragona, etcètera. Totes 
les caixes tenien una forta implicació en el territori al 
qual servien. I això, evidentment, no és bo per al ter-
ritori. Per això vàrem intentar que una de les premis-
ses, d’aquelles set que s’havien de complir, fos mante-
nir un centre de treball important i amb valor afegit a 
Manresa. I això es va pactar, i això, la fusió, la nova 
caixa ho va acceptar. 

Evidentment, ja ho he dit abans, eh?, hauria estat molt 
millor mantenir el sistema de caixes? I tant, si hagués 
estat possible, perfecte. Però també de la mateixa ma-
nera que al llarg de tot el segle xx s’han anat fusio-
nant caixes petites amb caixes més grans, i això, ho-
me, sempre acaba sent una petita pèrdua per al poble o 
ciutat en què hi havia una caixa i deixa de ser-hi. 

La presidenta

Trenta segons, senyor Vendrell...
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Josep Vendrell Gardeñes 

Jo diria que no una petita pèrdua, sinó una pèrdua des-
astrosa per al territori i per al conjunt de la societat, la 
desaparició de les caixes. Miri, jo crec que la seva des-
aparició no és un accident natural i no s’explica només 
per la crisi, sinó per errors de gestió que s’han produït. 

Vostè abans deia que, si tornava a néixer, canviaria 
alguna cosa del procés de fusió. Exactament, vist en 
perspectiva, quins són els elements que vostè canvia-
ria d’aquest procés de fusió? Què faria diferent, en allò 
concret? 

Feliu Formosa Prat

No ho sé, potser... –improviso, eh?, senyor Vendrell, 
perquè, hi insisteixo, ja he dit abans que no m’agrada 
massa mirar enrere, i, per tant, no ho sé, però improvi-
sant...–, no ho sé, potser intentar tenir més clar qui ha-
via de ser el que havia d’invertir en la nova caixa. Nos-
altres estàvem convençuts que hi hauria una ampliació 
de capital a la nova caixa, segur; és a dir, nosaltres, li 
ho comentava abans, teníem el 8 per cent del volum de 
recursos propis, etcètera, i vam passar a tenir el 20 per 
cent de la nova caixa, perquè estàvem millor de ba-
lanç. I els altres, Caixa Catalunya especialment, ho re-
coneixien. I el nostre càlcul era: «Bé, si es dobla capi-
tal, tornarem al 10 i, en canvi, tindrem un 10 per cent 
d’una caixa d’un volum molt important com era..., no 
ho sé, el Banc Sabadell abans de la fusió amb la CAM 
o de l’absorció de la CAM.»

Què miraria? Doncs, no ho sé, segurament intentar te-
nir més clar qui havia de ser aquest possible inversor. 
I em consta –ja li ho dic, eh?– que la nova caixa, quan 
jo ja no hi era, ja va començar aquest procés de cer-
ca d’un possible inversor, i no el va trobar o no la van 
deixar. No ho sé, ho ignoro. Però potser aquesta hau-
ria estat la..., com ho diria jo?, l’ensenyament a rebre, 
la lliçó a aprendre. No ho sé.

La presidenta 

Gràcies, s’hi ha esmerçat..., el temps. Ara és el torn del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula l’il·lustre 
diputat i portaveu de la comissió, el senyor Jordi Cañas.

Jordi Cañas Pérez 

Gracias, presidenta. Gracias, señor Feliu Formosa, por 
su presencia. ¿Usted era el director general de Caixa 
Manresa en el primer semestre 2010?

Feliu Formosa Prat

Fins al maig..., perdoni, no, fins al 30 de juny –perdo-
ni, fins al 30 de juny. La fusió va ser l’1 de juliol; jo 
vaig marxar el 30 formalment. Sí. 

Jordi Cañas Pérez 

Durante ese primer semestre ¿se incrementaron el su-
eldo los directivos de la entidad en torno a un 20 por 
ciento?

Feliu Formosa Prat

El percentatge no el recordo. En conjunt, és possible; 
jo no –jo no. No sé si va ser un 20 per cent o no. El que 
sí que hi va haver va ser una comissió de retribucions 
amb les quals alguns de l’equip directiu, entenent que 
era gent que a causa de tot el canvi que hi havia hagut 
en la direcció venien de posicions inferiors..., doncs, 
crèiem que es mereixien un salari superior. No és el 
meu cas, eh?, jo vaig cobrar el 2010, si no ho recordo 
malament, la previsió d’inflació, que em sembla que 
era el 2 per cent més que el 2009. 

Jordi Cañas Pérez 

Este incremento de salarios, previo a la fusión, ¿no te-
nía como objetivo remunerar convenientemente a los 
directivos para facilitar el proceso de fusión o para 
equipararlo con los posibles paralelos en el conjunto 
de la entidad resultante? 

Feliu Formosa Prat

No, no..., en absolut. De fet, l’acord de la comissió 
de retribucions era quelcom així com: «S’incremen-
ta aquest percentatge, i, de fet, si no hi ha fusió, hi 
haurà d’haver un altre increment, perquè estan notòri-
ament per sota dels seus pars a les altres caixes.» Una 
altra cosa és que clarament es veia que anàvem cap a 
una fusió, i, per tant, ja no es va fer, aquest increment 
–ja no es va fer, aquest increment–, sabent, de fet, que 
aquesta circumstància que, en cas que no hi hagués 
fusió, se’n tornaria a parlar, etcètera, no es donaria, 
perquè sabíem que anàvem a una fusió. Per tant, hi va 
haver un increment només d’una part del que pensà-
vem que hi hauria d’haver com a increment. Exacta-
ment el cas era el meu també: un increment del 2 per 
cent, i zero per cent més en cas que no hi hagués una 
fusió en els següents mesos, que hi va ser. 

Jordi Cañas Pérez 

¿Cuál fue el incremento salarial de los trabajadores de 
Caja Manresa en ese periodo?

Feliu Formosa Prat

No me’n recordo, però en general hi havia hagut... 
Nosaltres el que fèiem era incrementar sí o sí, òbvi-
ament, el que hi havia en el conveni col·lectiu, que en 
aquell moment devia ser la previsió d’inflació, perquè 
devia estar, com era habitual, el conveni no tancat i 
negociant-se, etcètera, i després un increment més dis-
crecional en funció de l’aportació de cada una de les 
persones, de directors, gestors comercials, etcètera. 
La xifra exacta que hi va haver no la recordo. 

Jordi Cañas Pérez 

No me ha quedado claro cuál era el motivo de ese in-
cremento del 20 por ciento a algunos directivos de la 
entidad. ¿Me lo puede explicar?
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Feliu Formosa Prat

Sí. Alguns directius vol dir els que llavors eren mem-
bres del comitè de direcció. Això era l’equip direc-
tiu de Caixa Manresa, i suposo que és al que es re-
fereix vostè, perquè és el que està en la informació 
pública com a equip directiu i és el que decidia, amb 
noms i cognoms, la comissió de retribucions. Algunes 
d’aquestes persones eren membres del comitè de di-
recció des de feia quatre dies, perquè van ser membres 
del comitè de direcció després que marxés el senyor 
Todó, marxés el senyor Masana, etcètera. 

Per tant, abans eren unes persones que tenien una fun-
ció no tan directiva, sinó més funcional. Com a feina 
funcional que tenien, tenien un salari més baix que els 
seus equivalents al director de..., del que sigui, de ris-
cos o d’informàtica o del que sigui de caixes i de bancs 
similars, que estaven fent bé la seva feina. Per tant, te-
nien uns salaris notablement per sota del que els seus 
pars, els seus col·legues d’altres entitats tenien, i se’ls 
va incrementar una part d’aquest increment. No tot.

Jordi Cañas Pérez 

¿Es cierto que el 50 por ciento del beneficio de la en-
tidad se destinó a los sueldos del conjunto del equipo 
directivo en ese primer semestre 2010?

Feliu Formosa Prat

No li ho sé dir, però en qualsevol cas..., a veure l’any 
anterior..., el 2008 devia guanyar Caixa Manresa, 
doncs, 40 milions d’euros i, evidentment, no cobrà-
vem..., quant ha dit?, el 50 per cent? (Veus de fons.) No 
era així. L’any següent en devia guanyar 30, i el 2010 
ja no ho sé, què va guanyar. 

Jordi Cañas Pérez 

Pues ya se lo digo yo, sí. ¿Es cierto que en ese pri-
mer semestre las obligaciones contraídas en materia 
de pensiones o de pago de primas de seguros de vida 
al equipo directivo –seis– pagaron un 445 por ciento? 

Feliu Formosa Prat

Sí, és possible, perquè el 2008 va haver-hi per a aques-
tes set o vuit persones –vuit persones, si no ho recordo 
malament– que hi havia d’equip directiu un pagament 
en aquest concepte que diu vostè, sobre uns 20.000 
euros aproximadament. I el 2010 o el 2009, l’any se-
güent, va ser com de 100.000. Per tant, sí, és un 400 
per cent, però són de 20.000 per a set o vuit persones, 
a 100.000 per a set o vuit persones; per tant, en xifres 
absolutes, escolta’m, 100.000 euros són 100.000 eu-
ros, però no és una quantitat escandalosa, en la meva 
opinió. 

Jordi Cañas Pérez 

El concepto escandaloso es un concepto ético, ahí cada 
cual con su conciencia. Supongo que también es cierto 
que las dietas subieron más de un 40 por ciento en ese 

primer semestre, las dietas a los consejeros dadas las 
reuniones frecuentes por el proceso de fusión, ¿no? 

Feliu Formosa Prat

La xifra unitària, diguem-ne, per dieta no va pujar. És 
possible que hi hagués hagut més reunions i, per tant, 
haguessin cobrat una mica més? És possible. No li sé 
dir quantes reunions hi va haver; per tant, no sé mul-
tiplicar els, no ho sé, 200 o 300 euros que podia ha-
ver-hi de dieta..., per quantes s’havien de multiplicar. 

Jordi Cañas Pérez 

Hablando de ética, lo digo porque ese primer semestre 
la entidad ganó unos 5,7 millones de euros, de los cua-
les 2,4 se destinaban a sueldos. ¿Es cierto que había 
personas en el equipo directivo que llegaban a cobrar 
899.000 euros anuales? 

Feliu Formosa Prat

No. 

Jordi Cañas Pérez 

Está en la memoria de la CNMV.

Feliu Formosa Prat

No, no van guanyar..., anuals? (Pausa.) En cap cas. 

Jordi Cañas Pérez 

Yo le traigo la memoria de la CNMV.

Feliu Formosa Prat

A veure. Podia haver-hi hagut, per exemple, acomia-
daments que incloguessin això. En el moment de la fu-
sió vam marxar tres persones de l’equip directiu; po-
dia incloure això, és possible. Però això, perdoni, no 
és un sou anual, eh?, com vostè insinuava. 

Jordi Cañas Pérez 

No, yo no insinúo. Si usted lo explicase, explicase que 
«el sueldo del director general de la entidad era tanto, 
el sueldo del equipo directivo, sus responsables era tan-
to, y la indemnización que obtuve cuando dejé mi res-
ponsabilidad fue tanto», entonces, pues no tendríamos 
que o buscar información en la CNMV, o buscar in-
formaciones en los medios de comunicación, sino sim-
plemente como responsables públicos que tenemos el 
derecho a una entidad pública que ha recibido 12.000 
millones de euros en su proceso de fusión..., pues a lo 
mejor no tenemos que estar aquí especulando. Sería 
bastante más sencillo si ustedes colaborasen voluntari-
amente y no nos remitiesen a informaciones publicadas 
que después, cuando las relatamos, ustedes niegan. 

Feliu Formosa Prat

Jo no ho he negat, eh? 
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Jordi Cañas Pérez 

Bueno. ¿Qué le parece a usted la noticia publicada en 
la cual la fiscalía denuncia a la cúpula de Caixa Cata-
lunya por incremento desproporcionado de cobros de 
sus equipos directivos durante la crisis de la entidad?

Feliu Formosa Prat

Ja m’ho han preguntat abans i ho he contestat. No en tinc 
opinió, és una cosa que no m’afecta i intento no mirar 
enrere.

Jordi Cañas Pérez 

¿A usted no le parece que, durante este primer semes-
tre 2010, se produjeron aumentos desproporcionados 
de los sueldos y retribuciones del equipo directivo de 
Caja Manresa previa la fusión?

Feliu Formosa Prat

A Caixa Manresa ja li ho he dit, i no.

Jordi Cañas Pérez 

¿Desde cuándo conoce usted a Adolf Todó? 

Feliu Formosa Prat

Des del 88, 89, no ho sé. 

Jordi Cañas Pérez 

Han compartido una etapa laboral de una forma...

Feliu Formosa Prat

Sí, llarga. 

Jordi Cañas Pérez 

El señor Todó dijo que en 2008, cuando entró en Cata-
lunya Caixa –Caixa Catalunya entonces–, la situación 
era catastrófica, literal, ¿eh? –catastrófica. Cuando 
uno entra en una entidad y tiene una situación catas-
trófica y está en un proceso de fusión, ¿no comenta la 
situación a los posibles socios de esta fusión? 

Feliu Formosa Prat

A veure, quan el senyor Todó parlava d’aquesta situa-
ció catastròfica o dantesca, o no sé què va dir, alguna 
cosa així, ho deia en públic; no és que m’ho expliqués 
a mi pel fet que ens coneguéssim d’abans. Ho explica-
va, diguem-ne, amb una certa profusió i públicament. 
Per tant, no...

Jordi Cañas Pérez 

Ya, ya..., pero yo estoy hablando en las negociaciones 
de la fusión. Supongo que el señor Todó les explicó la 
situación de Catalunya Caixa. ¿Ustedes eran conoce-
dores de la situación catastrófica de la entidad? 

Feliu Formosa Prat

Nosaltres érem coneixedors de la informació pública 
de Caixa Catalunya i de les altres caixes –i de les al-
tres caixes. 

Jordi Cañas Pérez 

Es decir, a ustedes les engañaron en la información.

Feliu Formosa Prat

No, no..., perquè la informació pública és la que és i són 
els informes auditats, etcètera. Una altra cosa és que 
comentaris...

Jordi Cañas Pérez 

En 2008 los números de Catalunya Caixa no eran ca-
tastróficos públicamente, pero el señor Todó sí que sa-
bía que eran catastróficos. 

Feliu Formosa Prat

Els números de Catalunya Caixa, el 2008, no eren ca-
tastròfics en el sentit que no hi havia unes pèrdues re-
sultat del dia a dia, etcètera, però sí que hi havia a la 
informació pública informació suficient per veure qui-
na era la composició de la cartera de préstecs de Caixa 
Catalunya. I es veia; és a dir, aplicant una pèrdua espe-
rada als préstecs immobiliaris i als préstecs que tenien 
com a garantia sòl, etcètera, podies fer-te una idea de 
quina era la pèrdua latent que tenia cada una de les en-
titats. No només Caixa Catalunya, sinó totes les altres. 
I aquesta sí que era una informació que nosaltres và-
rem analitzar. 

La situació de confusió que hi havia entre riscos i co-
mercial a Caixa Catalunya, me l’havia comentada el 
senyor Todó? I tant, me l’havia comentada i ja ho sa-
bíem. Això era una cosa que s’havia d’arreglar i es va 
arreglar; ho va arreglar el primer dia, suposo, o el se-
gon o el tercer. Però no pots arreglar tota la història 
feta i tots els préstecs que has donat en unes determi-
nades circumstàncies. 

Jordi Cañas Pérez 

Yo no soy profesor en ESADE, no he tenido respon-
sabilidades en entidades financieras, pero analizando 
básicamente los datos contables de las entidades fu-
sionadas, viendo Caixa Catalunya, yo sinceramente 
no entiendo cómo alguien assenyat puede entrar en un 
proceso de fusión si no es a través de, uno, o presiones, 
o, dos, de..., presiones. Sinceramente, usted dice que 
no le presionó nadie. Es que entonces usted lo pone 
en una situación muy complicada. Porque si cualquier 
persona que pueda hacer un análisis contable básico se 
da cuenta de que la entidad principal de la fusión, que 
era Catalunya Caixa, estaba en una situación, como 
digo, muy complicada, frente a unos números publica-
dos..., no sé, otra cosa es que ustedes engañen cuando 
publican sus datos; parecía saneada, como era Caixa 
Manresa, cosa que yo no dudo. No sé, esas explica-
ciones que usted ha dado: «No, es que a medio plazo, 
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en el futuro, no podemos tener acceso al crédito.» Ya, 
ya..., pero no lo sé, si uno tiene que salir de una isla y 
se va a montar en un barco que hace aguas y tiene la 
maquinaria ardiendo, como mínimo te queda la espe-
ranza de que te rescaten en la isla. Pero ¿por qué se 
suben ustedes al barco de Catalunya Caixa?

Feliu Formosa Prat

Perquè els altres vaixells estaven igual i s’havia de 
sortir de l’illa, fent servir els símils que diu vostè. 
S’havia de sortir d’una illa i tenies una sèrie de vai-
xells, els quals tots estaven avariats. Però hi havia un 
vaixell que deia: «Tenim un forat i hi estem posant 
taps.» I l’altre deia: «Forats? No en tinc cap, de forat.» 
On aniria? 

Jordi Cañas Pérez 

Hombre, al que me engañase menos, pero eso no sig-
nifica que no me engañase. Yo tengo la sensación de 
que aquí alguien ha mentido, alguien ha ocultado la 
situación o alguien la ha aceptado. ¿A mí sabe lo que 
me extraña de esta situación? Y perdone que ahora 
vengamos al formato de pregunta/respuesta. Es que 
usted no permaneciese en el equipo directivo. 

Feliu Formosa Prat

¿Le extraña?

Jordi Cañas Pérez 

Bueno, no me extraña, ahora lo entiendo. Pero me 
gustaría saber si usted era conocedor de eso y, por lo 
tanto, decidió no participar en algo, como aquí ya le 
han preguntado, en lo que no cree. Me gustaría que 
fuera, le voy a decir, sincero; no creo que no lo fuese 
con anterioridad, pero es que me cuesta entender el ar-
gumento que usted da.

Feliu Formosa Prat

Sí, però les coses són com li he comentat. Abans m’ho 
ha preguntat el senyor Vendrell, i és exactament així. 
És a dir, a mi professionalment allò no m’interessava 
i ja està, és tan simple com això. No ho sé, alguns de 
vostès deuen haver estat regidors en algun poble o el 
que sigui, i en un moment determinat han dit: «Me’n 
vaig i me’n vaig a fer..., a intentar, si sóc elegit, ser di-
putat al Parlament.» En un moment determinat poden 
pensar: «Escolta’m, potser que me’n vagi, torni a fer 
d’alcalde o intenti, si sóc elegit, fer d’alcalde del meu 
poble.» I és una cosa... Algú s’estranyaria d’això? Jo 
crec que no. No és tan diferent, eh?

La presidenta 

Trenta segons, senyor Cañas.

Jordi Cañas Pérez

Vuelvo a insistir: ¿no hubo presiones políticas para 
proceder a la fusión de estas entidades financieras? 

Feliu Formosa Prat

Què vol dir, pressions polítiques?

Jordi Cañas Pérez

Coge el teléfono el señor Antoni Castells, le llame a 
usted y le diga: «Es necesario, es imprescindible, de-
bemos hacerlo.»

Feliu Formosa Prat

No. 

Jordi Cañas Pérez

El señor Castells vendrá aquí. El señor Castells pre-
sionó a Caja Tarragona de una forma muy insistente. 
Y yo creo que, en una comisión parlamentaria que di-
rime la desaparición del sistema de cajas de aho rros 
de Cataluña, alguien tendría que empezar a poner 
nombres y apellidos a las decisiones que se adoptaron, 
dado que ya en el momento en que se llevaron a ca-
bo, con datos encima de la mesa, eran profundamente 
equivocadas, y el tiempo da la razón. 

Entonces, yo le vuelvo a insistir: ¿recibió presiones 
por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 
para iniciar un proceso de fusión aun a sabiendas de 
que el socio no era el adecuado para el futuro de Caja 
Manresa? 

La presidenta 

Señor Cañas, se está pasando medio minuto ya. Gracias. 

Feliu Formosa Prat

Donaré una resposta breu: no.

La presidenta 

Gràcies. Passem ara al torn del Grup Mixt. Té la pa-
raula, en nom del Grup Mixt, la il·lustre diputada que 
està aquí per suplir el senyor Quim Arrufat o el senyor 
David Fernàndez, veritat?

Isabel Vallet Sànchez 

Sí, Isabel Vallet. 

La presidenta 

Molt bé, endavant.

Isabel Vallet Sànchez 

Bé, bon dia. La veritat, que quan ens arriba el torn a 
nosaltres moltes coses ja s’han preguntat. Tot i així, 
a mi..., bé, normalment no ens deixa de sorprendre 
l’ambigüitat de les respostes, no ens deixa de sorpren-
dre que no es vulguin donar certes opinions; però, en 
tot cas, intentarem insistir en les coses que entenem 
més importants.
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La primera, o el principi de tot és: quan es va anunci-
ar la fusió tothom donava una mica per fet que vostè 
s’incorporaria com a segon director general adjunt a 
la nova entitat, al costat del senyor Masana. I, sorpre-
nentment, això no va ser així. Vostè diu que no tenia 
encaix professional en el projecte. 

Nosaltres voldríem saber si, en un primer moment, 
el senyor Todó no li havia promès un càrrec i un sou 
semblants al del senyor Masana. 

Feliu Formosa Prat

El senyor Todó no em va prometre cap sou ni similar 
ni no similar al senyor Masana. Un lloc, un encaix sí, 
que no em va interessar. 

Isabel Vallet Sànchez 

D’acord. Creu que podria ser un motiu d’excloure’l o 
que no hi tingués encaix el fet que el senyor Todó no es 
volgués arriscar a haver d’explicar quins eren els con-
tractes d’alta direcció, sabent que hi havien consellers 
acabats d’entrar i que podien obrir el meló a saber què 
s’estava cobrant per aquests contractes, i, en el seu cas, 
es donava precisament això, aquesta obertura del meló? 

Feliu Formosa Prat

No acabo d’entendre la pregunta. 

Isabel Vallet Sànchez 

Sí..., és a dir, creu que pot ser un motiu que vostè  
quedés fora d’aquest encaix professional –que vostè diu 
i que, en tot cas, diu que el senyor Todó no li va pro-
metre un càrrec ni sou semblants al del senyor Masa-
na– el fet de no voler donar informació...?

Feliu Formosa Prat

No, ni semblant ni no semblant, és que no vam parlar 
d’això.

Isabel Vallet Sànchez 

Quin paper considera que va jugar «la Caixa» en el 
desmantellament del sistema de caixes català?

Feliu Formosa Prat

Quina caixa? La Caixa de Pensions? (Pausa.) Cap ni 
un. De fet, la Caixa de Pensions va absorbir Caixa Gi-
rona en el seu dia. Això és tot. Però això no és –com 
ho ha dit vostè?– jugar un paper en la desaparició del 
sistema català de caixes.

Isabel Vallet Sànchez 

Bé. Bàsicament em referia al fet que l’entitat va obrir 
la veda amb la compra del negoci..., bé, al llançar-se al 
negoci immobiliari amb la Colonial, el 91, pressions 
polítiques per aconseguir que el càrrec fos retribuït, 
etcètera.

Feliu Formosa Prat

Se m’escapa, no li sé respondre, no ho sé.

Isabel Vallet Sànchez 

Quins beneficis obtenia Caixa Manresa dissolent-se en 
Catalunya Banc?

Feliu Formosa Prat

Quins..., perdó?

Isabel Vallet Sànchez 

Beneficis...

Feliu Formosa Prat

Resultats, vol dir? Quins beneficis tenia Caixa Manre-
sa abans d’entrar a la fusió, diu?

Isabel Vallet Sànchez

Dissolent-se –dissolent-se. 

Feliu Formosa Prat

Ah, dissolent-se. He intentat explicar-ho abans: és a 
dir, la impressió que teníem, la nostra opinió és que 
sola..., Caixa Manresa no hauria pogut seguir sola. Per 
tant, es tractava de buscar quina podia ser una fusió 
que tingués en compte els requeriments nostres o que 
tingués en compte com podia donar una certa inde-
pendència a l’obra social, etcètera. Si en vol dir «bene-
ficis», d’això, doncs, és això, comparat amb altres amb 
les quals moltes d’aquestes premisses no es donaven. 

Isabel Vallet Sànchez 

Ara li demano la seva opinió. Com s’explica el fet que 
a Alemanya operin avui més de quatre-centes caixes 
de titularitat pública i que a Catalunya, que en teníem 
onze, ara ja no en quedi cap?

Feliu Formosa Prat

No ho sé. No conec el model alemany de caixes. Sé 
que, efectivament, n’hi ha moltes i, a la vegada, tenen 
uns bancs que són els landesbanken, etcètera, que són 
propietat dels estats i de les caixes, d’aquest sistema de 
caixes. Però no el conec amb profunditat.

Sí que és cert que són caixes molt més unificades, és a 
dir que són més branques comercials d’uns certs ser-
veis centrals molt forts. Però no conec el model amb 
profunditat.

Isabel Vallet Sànchez

L’absorció va representar una retallada de 395 oficines 
i l’acomiadament de 1.300 treballadores i treballadors. 
Ja, d’alguna manera, ha intentat explicar com ho jus-
tifica.
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A mi m’agradaria que aprofundís en la justificació, bà-
sicament per quina explicació es pot donar a tota la 
gent que s’ha quedat sense feina respecte a aquesta 
operació.

Feliu Formosa Prat

A veure, la fusió va portar..., miri, discrepo, la fusió no 
va implicar necessàriament una retallada de personal 
en si. Una part sí, però bona part d’aquest personal que 
va ser objecte del primer ERO –no l’actual, eh?, el pri-
mer, el del 2010–, una part molt important eren perso-
nes que estaven a oficines que segurament no s’haurien 
d’haver obert mai, oficines bàsicament de Caixa Cata-
lunya que no s’haurien d’haver obert mai, perquè no te-
nien cap sentit i perdien diners. I semblava obvi que ha-
víem de perdre diners si no entràvem a fer inversions 
molt ràpidament en promocions immobiliàries al vol-
tant de l’oficina, etcètera, per tal de donar uns guanys 
comptables que, en realitat, implicaven l’assumpció 
d’uns riscos absolutament inassumibles. 

Per tant, quina part de la plantilla que va ser objec-
te del primer ERO entrava dintre d’aquesta categoria? 
No li ho sé dir. L’altra part entrava, diguem-ne, a la 
segona categoria, o a la categoria de les persones les 
quals, efectivament, van ser convidades o es van aco-
llir a prejubilacions o el que fos. Una part de les ra-
ons per les quals es fan fusions és fer estalvis. I els 
estalvis són diversos, des de lloguers de les oficines, 
IBI i IAE de les oficines, costos informàtics, etcètera, 
i també salaris de persones. És a dir, podia haver-hi a 
cada una de les tres caixes un responsable del depar-
tament ics, el que vulgui; si hi ha una caixa, en lloc de 
tres hi ha un responsable, els altres dos o es reubiquen 
o se’n van. 

De fet, perdoni, permeti’m la frivolitat. També hi ha-
via tres directors generals; un es va prejubilar, si no ho 
recordo malament, jo me’n vaig anar i en va quedar 
un. Això és un..., diguem-ne, si em permet la frivoli-
tat, també és un estalvi. En el cas dels altres departa-
ments passa exactament igual.

Isabel Vallet Sànchez 

El senyor Manel Rosell, expresident de Caixa Manre-
sa i de Catalunya Caixa, va declarar en aquesta comis-
sió que l’entitat també hauria tingut problemes –vostè 
també ho ha seguit dient ara– si no s’hagués sumat a 
la fusió. Ho argumentava assegurant que Caixa Man-
resa estava exposada a l’especulació immobiliària, 
i, com ha dit també, que tenia una dimensió petita i, 
per tant, l’accés restringit als mercats per finançar-se. 
Vostè comparteix aquesta diagnosi?

Feliu Formosa Prat

Home, la segona sí, ja li ho he dit. L’especulació... Bé. 
No sé exactament què va dir el senyor Rosell aquí, pe-
rò exposada a l’especulació immobiliària no l’hi veia, 
en absolut. La participació o el percentatge de riscos 
immobiliaris que tenia Caixa Manresa respecte al to-
tal, respecte a la mitjana de les altres caixes, no te-
nia absolutament res a veure; érem el menor, per des-

comptat, molt menor encara que el que podia tenir 
Caixa Catalunya en el seu dia. Per tant, especulació 
immobiliària? No. Riscos en el sector immobiliari? Sí, 
i en les hipoteques de particulars, i tant! Hipoteques 
de particulars arriscades com les que abans hi feien 
referència de més del 80 per cent o del 90 per cent? 
Sí, algunes. Molt menys que la mitjana? Sí. Mirades 
centralitzadament de forma que el risc estava ben aco-
tat? Amb alguns errors? Sens dubte. Però, el risc esta-
va ben acotat? Sí. 

Ara, encara que tinguis un préstec en el qual per fi-
nançar un sòl..., que n’hi havia pocs, eh?, perquè de 
préstecs per finançar sòls a Caixa Manresa n’hi ha-
via relativament pocs, però, encara que tinguessis un 
préstec per finançar un sòl en el qual el client hagués 
posat molts diners, avui el sòl val pràcticament re. Per 
tant, hi havia un cert risc aquí, evidentment.

Això és especulació immobiliària? Home, em costa 
dir-ne «especulació immobiliària». Una persona a la 
qual se li presten 2 milions d’euros, però que ha posat 
2 o 3 milions d’euros de la seva butxaca, no és exacta-
ment un especulador immobiliari; és una persona que 
està en un sector, s’equivoca, ens equivoquem nosal-
tres també prestant-los-hi, i hi perdem diners tots dos: 
la caixa n’hi perd uns quants i ell n’hi perd molts. Nor-
malment, vaja, sempre, en el cas dels sòls n’hi perdia 
molt més el client que no pas la caixa. Sí, especulació 
per mi és allò de «tinc una idea fantàstica, amb els 
teus diners i els meus jo em faré ric, i sense posar-hi jo 
un duro em faré ric». Això no és el mateix, eh? 

Isabel Vallet Sànchez 

Bé. Aquesta és una definició una mica interessada, di-
guéssim, del que és l’especulació immobiliària. 

En tot cas, sí, passem de tema. Vostè també s’ha refe-
rit al fet que Caixa Manresa..., bé, de fet, agafant els 
resultats de Caixa Manresa 2009, s’apuntava que l’en-
titat era viable: una ràtio de morositat lleugerament 
més baixa, ha comentat vostè, de les caixes espanyo-
les, un creixement del 44 per cent, uns beneficis de 
16,5 milions d’euros. 

Per altra banda, des del Bages s’afirmava que l’enti-
tat havia de buscar, doncs, socis afins, amb una salut 
millor de la que presentaven en aquell moment Caixa 
Catalunya i Caixa Tarragona. Tot i això, és a dir, tot i 
aquest escenari, vostè, i a més a més en declaracions 
públiques, reconeixia que els seus resultats, que els re-
sultats de Caixa Manresa ajudarien a millorar els de la 
resta. Doncs, malgrat totes aquestes evidències, com és 
que vostè va defensar en aquell moment la fusió amb 
tant d’entusiasme? Perquè no és el mateix defensar una 
cosa amb entusiasme que dir: «No em queda més re-
mei; doncs, sortim amb aquest vaixell.» Diguéssim que 
són dos matisos diferents, no?

Feliu Formosa Prat

Quan adoptes una posició l’has de defensar amb en-
tusiasme..., només faltaria –només faltaria. És a dir, 
el que estàvem dient..., no sé si fa referència a algu-
na conferència o una presentació de resultats o simi-
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lar –a què fa referència vostè en aquests comentaris–; 
doncs, el que dèiem era exactament això. Què vol 
que li digui? És a dir, el que no es podia dir és: «Mi-
ri, me’n podia haver anat amb els d’Unnim, sap?, pe-
rò me’n vaig aquí perquè...» Això no té cap mena de 
sentit. El que dèiem: «Escolti, hem analitzat, hem vist, 
hem decidit, i a partir d’aquí anem a totes. I aquesta és 
la solució millor per als problemes potencials que té 
Caixa Manresa.» I això és el que dèiem. 

Isabel Vallet Sànchez 

En aquesta mateixa comissió, el senyor Serra Ramo-
neda va criticar amb duresa el procés de fusió de cai-
xes. Va assegurar que moltes de les caixes haurien so-
breviscut amb una ajuda puntual, i va censurar que el 
Banc d’Espanya només ajudés aquelles entitats que 
participaven en un procés d’integració. Va assegurar 
que la integració de Catalunya, Tarragona i Manresa 
va ser un error, i el que més lògic hauria estat hauria 
sigut la fusió entre Catalunya, Girona i Tarragona. Ho 
comparteix vostè?

Feliu Formosa Prat

No ho sé, és l’opinió del senyor Serra Ramoneda –no 
ho sé. Si hauria estat lògica la fusió de Tarragona, Gi-
rona i Catalunya? No en tinc ni idea. Jo no estava a 
Girona, no li ho sé dir. No estava a Tarragona, no sé 
exactament quines van ser les seves motivacions per 
anar a aquesta fusió. El que sé són les motivacions que 
vam tenir nosaltres.

I la segona part del que diu que va dir el senyor Serra 
Ramoneda, no sé què... (Veus de fons.) Bé. Això ho va 
dir el senyor Serra Ramoneda? (Veus de fons.) Doncs, 
és la seva opinió, no ho sé. 

La presidenta 

Li queden quaranta segons, il·lustre diputada. 

Isabel Vallet Sànchez 

Amb els quaranta segons només dues reflexions. La 
primera és que el més greu de tot plegat és que abans 
de la fusió, en les proves d’estrès –això al juliol del 
2010– a què es van sotmetre noranta-una entitats, set 
van resultar suspeses, entre elles la integració de Cai-
xa Catalunya, Manresa i Tarragona. També s’advertia 
que l’escenari per, d’alguna manera, sanejar la situació 
eren 1.032 milions d’euros. La reflexió seria: com n’és, 
de greu, que ja es veiés com una operació no viable i, 
tot i així, es tirés endavant i, a més a més, amb un re-
sultat de 12.000 milions d’euros, per una banda. 

Ja que me queda poc temps, li faig l’altra seguida. No 
sé vostè si encara hi era quan va arribar el requeriment 
o no, i és sobre el cas Palau. I bàsicament el jutge ins-
tructor carrega contra Caixa Manresa, Caixa Catalu-
nya i Bankia, on es van fer diferents disposicions de 
diners, sovint fins a 300.000 euros. I bàsicament el que 
diu el jutge d’instrucció és que no van col·laborar quan 
se’ls van requerir les dades sobre aquests extractes. 

Era simplement quina opinió li mereixia i si aquests 
requeriments van arribar mentre vostè tenia funcions.

La presidenta

Gracies, il·lustre diputada. Només perquè en tingui co-
neixement: ha passat trenta-nou segons del seu temps.

Gràcies.

Feliu Formosa Prat

La primera, les proves d’estrès. Les proves d’estrès es 
van fer l’any passat, l’estiu del 2012, per tant, molt des-
prés de la fusió. Les proves d’estrès d’Oliver Wyman 
es van fer l’estiu del 2012, i les anteriors, té raó, es van 
fer uns mesos abans, però en qualsevol cas després 
que es perfeccionés la fusió.

Isabel Vallet Sànchez

Juliol del 2010, tenia entès jo. 

Feliu Formosa Prat

No... I, en qualsevol cas, la fusió va ser al juny del 2010. 

I la segona pregunta, quant al cas Palau, és que no sé 
ni quan es va produir aquest requeriment. Quan es va 
produir el requeriment aquest al qual fa referència?

Isabel Vallet Sànchez 

2010... 

Feliu Formosa Prat

No ho sé, jo hi era al juny i no recordo això. Jo vaig 
ser-hi fins a mitjans de juny, i no recordo haver rebut 
això; no sé a quina època es va fer. 

Isabel Vallet Sànchez 

Li’n demanava l’opinió.

La presidenta 

Gràcies. És el torn ara del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, i té la paraula l’il·lustre portaveu, l’il-
lustre diputat senyor Ferran Falcó. Endavant, senyor 
Falcó. 

Ferran Falcó i Isern

Moltes gràcies, senyor Feliu Formosa, per la seva 
compareixença, per les seves explicacions. Preguntar 
l’últim té el desavantatge que gairebé tot ja s’ha pre-
guntat d’una o una altra manera. Però, en tot cas, a 
mi m’agradaria, perquè no l’he vist defensar-ho amb 
entusiasme, i vostè hi feia referència ara fa un mo-
ment..., aquest augment retributiu del primer semestre 
del 2010 m’agradaria que ens el tornés a explicar en 
aquesta comissió. I li diré per què: perquè prefereixo 
creure-me’l a vostè i a les seves explicacions que a se-
gons qui, que em fa l’efecte que a vegades ho pretenen 
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posar tot i a tothom en el mateix sac dels mals endre-
ços, no?

Per tant, a mi m’agradaria que aprofités aquesta prime-
ra intervenció de les meves preguntes per tornar-nos a 
explicar amb exactitud la quantitat d’aquests augments 
retributius que aquí s’han esmentat –en quantitat, en 
tant per cent– i també aquests augments que sembla-
ven absolutament desorbitats en el capítol de dietes, 
exactament per dimensionar-los en el seu abast real, si 
és que ho pot explicar. 

Feliu Formosa Prat

A veure. De dietes, miri, les xifres exactes no les re-
cordo, com pot suposar, perquè fa tres o quatre anys 
d’això, eh? Però les dietes que es cobraven per assis-
tència a consells o assemblees de Caixa Manresa devi-
en ser al voltant de 300 euros o alguna cosa així. 

Ferran Falcó i Isern

Quant?

Feliu Formosa Prat

Al voltant de tres-cents o una cosa similar. Si hi va ha-
ver molts més consells d’administració –molts més–, 
jo no ho recordo, eh? No sé si això es refereix al pri-
mer semestre del 2010 o a tot el 2010, no en tinc ni 
idea. Si correspon a tot el 2010, segurament inclou re-
tribucions de la nova caixa ja, etcètera, en la qual, pri-
mera, jo ja no hi era i, segona, els índexs de retribuci-
ons de les dietes devien ser molt diferents.

Per tant, quant a les dietes, això. Devien ser al voltant 
de 300, no recordo la xifra exacta, però si no són 300, 
són 350, i si no, són 280, miri. I això era per assistèn-
cia als consells d’administració i similar. Una altra co-
sa és el president, que sí que tenia un sou, però devia 
ser del voltant de, no ho sé, vint-i-tants o 30.000 euros 
l’any aproximadament. (Veus de fons.) No se’m sent? 
(Pausa.) Deia que una altra cosa és el president, que 
sí que tenia un sou; ho permetia així la Llei de caixes, 
que devia ser del voltant de vint-i-tants o trenta mil 
com a molt, anuals.

Quant a la retribució de l’equip directiu, abans comen-
tava que l’equip directiu és el que forma part del co-
mitè de direcció, o, si més no, així ho enteníem nos-
altres. Això devien ser al voltant de set, vuit persones 
–devien ser. Qui són? Doncs, a part d’un servidor, el 
director de riscos, el director comercial de la xarxa,  
el director financer, el director de l’obra social, etcè-
tera. Aquestes persones, bastantes d’elles no eren part 
del comitè de direcció abans de la fusió, abans que 
marxessin el senyor Todó i el senyor Masana. Llavors, 
arran de la marxa del senyor Todó i del senyor Masa-
na –que devia ser, doncs, al febrer del 2008 i el senyor 
Masana devia marxar al març, em sembla, del 2008–, 
es va remodelar el comitè de direcció i van entrar-hi 
algunes persones que no n’eren part, i que, per tant, 
tenien prèviament una funció funcional més reduïda. 

Tal com es fa en els increments de salari, doncs, es 
contracta algú que ens expliqui o que ens digui amb 

el seu coneixement o la seva opinió quin pot ser un 
salari de referència. Aquest salari de referència vol 
dir: un director de riscos, per exemple, d’un banc o 
d’una caixa d’uns volums similars està cobrant al vol-
tant d’ics, i el nostre director de riscos està cobrant per 
sota; doncs, mira, més o menys veus per on pot anar 
un salari de mercat. En el cas del 2010, això es va fer, 
i vam veure que hi havia unes certes diferències. Bà-
sicament, perquè l’equip directiu era relativament jove 
i era nou en aquesta funció directiva que li estava ex-
plicant.

Tenint en compte que hi havia una fusió al cap de qua-
tre dies, el que no tenia sentit era fer increments de sa-
lari, diguem-ne, immediatament de tota aquesta dife-
rència. No tindria sentit mai, i menys tenint en compte 
que anàvem a una fusió al cap de quatre dies, amb la 
qual cosa, algunes d’aquestes persones podrien perdre 
la seva funció perquè n’hi havia una altra –allò que 
dèiem abans– que feia la mateixa funció a una altra de 
les caixes i que podria, diguem-ho així –permeti’m la 
frivolitat–, prendre-li el lloc. 

Per tant, es va fer un increment de salaris més..., no sé 
com dir-ho, més moderat, diguem-ne, entenent –i ai-
xí ho va redactar la comissió de retribucions– que en 
cas que no hi hagués una fusió en el termini de no 
sé quants mesos, que és quan es preveia que hi seria, 
doncs, tot això es revisaria. En el cas meu, particular, 
l’increment del salari fix va ser al voltant..., jo no ho 
recordo massa bé, però al voltant del 2 per cent, que 
devia ser la inflació prevista pel Govern, etcètera.

Ferran Falcó i Isern

És que no és el mateix explicar que s’han augmentat les 
dietes un 440 per cent que explicar que les dietes eren 
de 300 euros i que es deurien haver fet més reunions. 
És només això. 

En tot cas, a mi m’ha suggerit també, de la seva in-
tervenció, el fet que vostè defensés que probablement 
Caixa Manresa ja no existiria avui en funció dels re-
queriments que se’ls havien posat a les caixes, del nou 
ordenament jurídic, de les noves regulacions i de les 
noves exigències, de la dificultat a mitjà termini d’anar 
als mercats financers a buscar diners. Tot això ho en-
tenc com a argument. Però, en tot cas, a mi m’agrada-
ria, perquè ens ho pugui explicar, perquè vostè és un 
professional del sector i nosaltres no..., si això és així, 
per què existeix Caixa d’Enginyers, per què existeix 
Caixa Pollença o Caixa Ontinyent. Perquè pel meu 
desconeixement jo era dels que creia fins avui, escol-
tant-lo a vostè i havent escoltat tots les persones que 
l’han precedit en aquesta comissió, que Caixa Man-
resa potser, si no hagués comès l’error de fusionar-se 
amb Catalunya Caixa, avui podria continuar sent una 
petita caixa al servei, doncs, del territori. 

Feliu Formosa Prat

Sí, els nous requeriments van ser per a les caixes, però 
també per als bancs, sense cap mena de diferència òb-
viament, com no pot ser d’altra manera. I el problema 
és que les caixes tenien el problema afegit de no poder 
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anar als mercats financers, perquè tenien una altra es-
tructura de propietat i de governança.

En el cas de Caixa d’Enginyers, no és exactament una 
caixa, és una cooperativa i, per tant, pot demanar ca-
pital als seus socis. És a dir, de fet, cada persona que 
entra de client, no sé amb quines condicions, no conec 
exactament quins són els estatuts, però passa a ser so-
ci i, per tant, fa una certa aportació als fons propis de 
l’entitat, que augmenten no només pels resultats acu-
mulats, sinó també per això. Quant a Ontinyent i algu-
na altra, doncs, efectivament, són caixes molt petites.

Jo estic convençut d’allò que els comentava abans, és 
a dir, si Manresa no hagués anat..., si tot hagués anat 
bé i els requeriments reguladors no haguessin estat tan 
durs, etcètera, el millor que hauria passat és que ens 
hauríem anat apagant, apagant en el sentit que, com 
que el capital, la ràtio de capital és una divisió en-
tre fons propis dividit per actiu, si no pots incrementar 
fons propis perquè no tens resultats, l’únic que pots 
fer és reduir el denominador, vol dir fer cada vegada 
menys préstecs, cada vegada menys préstecs, cada ve-
gada menys préstecs, amb la qual cosa vas tenint cada 
vegada menys resultats, cada vegada menys resultats, 
cada vegada menys resultats, amb la qual cosa acabes 
tenint el que deia abans: una caixa que no pot fer prés-
tecs i que, a la vegada, no genera resultats, amb la qual 
cosa no fa obra social. No ho sé, és una alternativa 
també, eh? Però em semblava que això no era objecti-
vament millor que una altra situació en la qual de tres 
caixes se’n feia una. 

Ferran Falcó i Isern

En el que són les premisses de la fusió, vostès no es 
van sentir en cap moment enredats?, vostès van tenir 
realment tota la informació? El senyor Todó, que su-
poso que va ser el líder que els va convidar a seure per 
negociar aquesta fusió, els va explicar exactament la 
situació en què estava Catalunya Caixa, més enllà que 
vostè ja ens hagi dit que li va explicar algun dels pro-
blemes? Li va explicar algun dels problemes o tots els 
problemes? És més, el senyor Todó sabia exactament 
en quin vaixell els estava embarcant a vostès?

Feliu Formosa Prat

Crec que sí –crec que sí. Detalls de balanç per sobre 
del que es veia en les informacions públiques..., que, 
hi insisteixo, hi ha molta informació sobre quina és la 
composició de la cartera de cada un dels bancs o cai-
xes. Hi ha molta informació pública, amb la qual cosa 
jo crec que es pot veure per on van els trets, és a dir, 
tu pots veure quin volum de préstecs hi ha per finan-
çar sòl i pots calcular quin volum de pèrdues pot tenir 
aquesta subcartera de préstecs. 

Una altra cosa és dir: «Bé, les coses van malament o 
van molt malament o van encara pitjor?» És a dir, les 
pèrdues que estadísticament assignes a una subcarte-
ra de préstecs poden ser del 20, del 50 o del 80 per 
cent d’aquests préstecs. Això depèn de la particulari-
tat de cada préstec, que això, evidentment, no ho sa-
bíem, però també de la situació del mercat i de com 

ha evolucio nat el mercat. I clarament ha evolucionat 
molt pitjor del que pensàvem. Nosaltres sí que pensà-
vem que aniria pitjor del que deien les previsions del 
mateix Govern, però en absolut tan pitjor. 

Ferran Falcó i Isern

Per què van desestimar la fusió amb Terrassa, Sabadell 
i Manlleu? Potser per aquesta premissa del lideratge 
sòlid que vostès van trobar més en Caixa Catalunya, 
que era més gran, que no pas amb caixes d’una dimen-
sió similar a la seva, en què no s’hauria sabut al final 
qui havia de prendre aquest lideratge? O... Quina va ser 
la raó per no acceptar Sabadell, Terrassa o Manlleu?

Feliu Formosa Prat

Sí, diverses coses. D’aquelles set premisses, deies: 
«Mira, aquesta a què es refereix vostè, doncs, com-
pleix més o menys aquesta i aquesta, aquesta no, però 
aquesta sí, i aquesta a mitges, i aquesta no.» Una altra 
combinació podia ser una mica diferent, i una altra com-
binació podia ser una mica diferent, etcètera. I ens va 
donar la impressió, com deia, que la fusió de Catalu-
nya amb Tarragona era la que aparentment, si més no, 
complia totes aquestes condicions. 

En particular, de la pregunta que em fa de quines de 
les d’Unnim, aquesta a què vostè feia referència era 
evident: eren tres caixes d’una dimensió molt sem-
blant. Manlleu no, eren dues caixes d’una dimensió 
molt similar i, per tant, dues caixes que clarament te-
nien capacitat de portar un cert lideratge. Respectant 
o no –això és una altra història– les carreres professio-
nals de les persones que venien de les altres caixes, 
eh?; això és un altre tema.

Ferran Falcó i Isern

El senyor Cabana, en el seu llibre El crepuscle de les 
caixes, hi posa un element més seguint el fil de l’ante-
rior pregunta i de la seva resposta, que el situa clara-
ment en el fet del senyor Todó. El senyor Todó actua 
com d’efecte arrossegament per portar-los a vostès cap 
a Catalunya Caixa. Ho comparteix?

Feliu Formosa Prat

A veure, negar que Caixa Manresa, en general, conei-
xia el senyor Todó és absurd. És evident que ens co-
neixíem perquè havíem estat no només amb mi, sinó 
amb tot l’equip i amb tot el personal nostre durant..., no 
ho sé, tretze anys em sembla que hi va estar de direc-
tor general. Per tant, el coneixement hi era? És evident. 
Per altra banda, el senyor Todó és de Manresa, o de 
Castellbell en sembla; per tant, el coneixement sobre, 
diguem-ne, el territori i la ciutat, i la societat civil de la 
ciutat i dels pobles del voltant, evidentment, hi era. Ai-
xò és cabdal? No. 

Ferran Falcó i Isern

S’han fet prou canvis legislatius en la regulació, en la 
supervisió, per evitar que en el futur es pugui tornar 
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a repetir un crash, un crac, una crisi com la que hem 
viscut, des del seu punt de vista com a professional del 
sector? Veient-ho amb perspectiva nacional, estatal i 
també global, vostè creu que ja se n’ha après alguna 
cosa, del que ens ha passat? S’han fet prou canvis le-
gislatius en la regulació o en la supervisió? 

Feliu Formosa Prat

Se n’han fet molts; no sé si suficients. És a dir, les do-
tacions són avui més dures que abans, els consums de 
capital són més durs que abans, els mínims de capitals 
són més alts que abans. I tot això repercuteix en el fet 
que les entitats financeres, allò, novament, ceteris pa-
ribus, són més fortes que no pas les que eren fa cinc 
anys. De fet, fixi’s que, deixant a part les caixes que 
han rebut ajudes del FROB, etcètera, les entitats finan-
ceres, bancs inclosos, han fet una ampliació de capital 
darrere l’altra. Avui mateix..., bé, avui no, aquests dies 
està amb una nova ampliació de capital el Banc Saba-
dell, va fer emissió de convertibles la mateixa Caixa 
de Pensions, o millor dit CaixaBank; el Popular o el 
Santander, tots han fet emissions de capital per refor-
çar els seus fons propis, que efectivament és una cosa 
que les caixes com a tals no podien fer. 

Però el resultat final és que els fons propis de les en-
titats són més elevats i, per tant, la cobertura davant 
de pèrdues de les seves inversions, etcètera, doncs, és 
més alta. Això és suficient o no? Doncs, això no és mai 
suficient –no és mai suficient–, perquè tu pots prevenir 
les crisis de forma que no es torni a repetir allò que va 
passar tal vegada, l’any 92, que va passar, etcètera, pe-
rò el que no pots preveure massa bé és exactament què 
passarà en el futur. Per tant, l’únic que pots fer és re-
forçar els fons propis de forma que sigui el que sigui el 
que passi, sigui igual o sigui diferent del que va passar 
en l’anterior crisi, puguis tenir una posició de fortalesa 
més elevada i, per tant, millor situació per afrontar-ho.

La presidenta 

Quaranta-un segons...

Ferran Falcó i Isern

Finalment, com a darrer comentari, aquesta és una co-
missió que es diu que intenta esbrinar què va passar 
amb l’actuació i la gestió de les entitats financeres i la 
possible vulneració dels drets dels consumidors. L’apor-
tació en aquesta segona part de la qüestió de les prefe-
rents, el volum de Catalunya Caixa, l’aportació quanti-
tativa, vostè ens la sabria determinar? És a dir, què van 
aportar vostès en la fusió respecte a aquests productes a 
Catalunya Caixa? Vostè ens la podria quantificar? I ens 
podria dir si, que ja ho ha dit, era mal comercialitzada 
o no? Que nosaltres creiem que no. Una mica en la línia 
mateixa que vostè ens explicava abans.

Feliu Formosa Prat

Hi va haver algun venciment durant aquests anys, 
eh?, de Caixa Manresa. Però el que comentava abans

és que les emissions que van anar al Fons de garan-
tia de dipòsits fa tres mesos, o abans de l’estiu, abans 
de les vacances, eren dues, de fet, perquè la tercera es 
va vendre a majoristes, les van comprar companyies 
d’assegurances, inversors, bancs d’arreu d’Europa, et-
cètera, no espanyols, d’arreu d’Europa en general. Per 
tant, les dues emissions que van anar al Fons de ga-
rantia de dipòsits van ser una de 12 milions, que tenia 
l’origen l’any 88, i una altra de 30 milions, crec recor-
dar, que tenia l’origen al maig del 2005. Aquestes es 
van vendre..., bé, el 88, miri, jo no hi era, però no crec 
que es venguessin intrínsecament malament. A la del 
2005, clarament, s’explicava quins eren els riscos que 
hi havia en aquest paper, diguem-ne, en aquestes figu-
res d’inversió.

Jo crec que..., el que comentava abans, és a dir, del 
risc teòric n’era tothom conscient; algú pensava que 
aquest risc algun dia es materialitzaria? No. Però el 
risc teòric hi era, i, escolti, s’explicava a bastament. 
Això quant al primari, quant al mercat primari en el 
moment de l’emissió, que va ser, ja dic, maig, em sem-
bla recordar, del 2005. 

Una altra cosa és el mercat secundari, allò que dèiem, 
no?, les compravendes. Escolti, algú ho ven, algú ho 
ha comprat i ho ha tingut durant dos, tres, quatre, cinc 
anys i diu: «És que ara em fan falta els diners, què 
puc fer?» Doncs, es busca algú que ho pugui comprar. 
Això, si no ho tinc mal entès, es va aturar a finals del 
2011, em sembla, però s’anava fent d’una manera na-
tural des del 2005 i des del 88 fins a finals del 2011. 
En l’època que jo vaig ser director general –li ho co-
mentava abans–, dels que van anar a la compra, per 
part del Fons de garantia de dipòsits, que ho haguessin 
comprat en secundari en aquella època, eren això, una 
operació per trimestre, per oficina. 

Ja li ho he dit abans, eh?, no hi vull treure importància 
perquè per a aquella persona, doncs, això és molt im-
portant –molt. I poden ser 1.000 euros o poden sem-
blar pocs, però per a ells ser importants, o en poden 
ser 20.000, eh?, no sé quina xifra. Les xifres eren en 
general molt baixes, però és igual, ni que siguin 1.000 
euros o 600 euros, 500, doncs, són diners que aquella 
persona havia estalviat amb un cert esforç.

Ara no sé trobar les paraules, però una cosa que passa 
cada tres mesos a cada una de les oficines no és una 
cosa que pot portar el problema de les repercussions 
que ha tingut.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Acabem aquí, senyor Formo-
sa. Tots els grups parlamentaris li han pogut pregun-
tar, vostè ha sigut molt amable, ha respost a tothom. 
Donar-li les gràcies per la seva presència, i donem per 
conclosa la seva compareixença en el dia d’avui a la 
sessió del Parlament de Catalunya.

Ara l’acomiado, i fem una parada tècnica de tres mi-
nuts. I rebrem, evidentment, el senyor Valentí Roque-
ta. Per tant, parem tres minuts. 

Gràcies.
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La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i cinc 
minuts i es reprèn a tres quarts de dotze i dos minuts.

La presidenta

Reprenem, doncs, la sessió, amb la compareixença, tal 
com ens marca l’ordre del dia, segona compareixen-
ça, que és del senyor Valentí Roqueta Guillamet, aquí 
present, expresident de Caixa Manresa. 

Compareixença 
de Valentí Roqueta Guillamet, expresident 
de Caixa Manresa (tram. 357-00165/10)

Compareix, doncs, davant de la Comissió, senyor Ro-
queta, d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats 
Financeres i Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors.

Sense cap més preàmbul té la paraula, tal com li he 
comentat, per a la seva exposició, i després els grups 
parlamentaris li faran preguntes, doncs, per uns cinc 
minuts, cada un dels diputats que representen els dife-
rents grups parlamentaris. D’acord? (Pausa.)

Quan vulgui, endavant.

Valentí Roqueta Guillamet 
(expresident de Caixa Manresa)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyors diputats, 
bon dia. Vaig ser president de Caixa Manresa des 
del 1992 –des de juliol de 1992– fins al 16 de juny del 
2009. I bé, compareixo aquí, en el Parlament, atenent 
la seva citació perquè em puguin fer... –i posar-me a la 
seva disposició–, perquè em puguin fer totes aquelles 
preguntes que vostès creguin convenients.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Roqueta. Doncs, comencem 
pel primer grup parlamentari, que és el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. El seu 
portaveu, l’il·lustre diputat senyor Pere Aragonès, té la 
paraula; endavant, senyor Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, presidenta. Senyor Roqueta, benvingut 
a la comissió d’investigació. Vostè va estar, acaba de 
dir-ho, disset anys com a president de Caixa Manresa, 
i, per tant, té una posició, diguem-ho així, privilegia-
da, que ens permet veure quin ha estat el recorregut de 
l’entitat, no? 

La primera pregunta és si ens podria explicar els can-
vis que es van produir sobretot a partir de l’any 2000, 
amb l’entrada en l’euro, que van, doncs, permetre l’ac-
cés als mercats de capital internacional amb molta més 
facilitat, i en què veiem que en el conjunt de les entitats 
s’augmenta la capacitat de titulització, de col·locació de 
titulització de crèdits en el mercat internacional, i en 
què també hi ha una exposició a l’immobiliari, i en què 
es produeixen uns certs canvis en el que havia estat 

l’activitat tradicional de les caixes. Ens podria donar 
una primera visió d’aquests canvis previs a l’any 2001 i 
posteriors a l’any 2001?

Valentí Roqueta Guillamet

Bé. Les caixes han estat sempre entitats en el trans-
curs dels anys que s’han anat adaptant als temps, no? 
Jo crec que, si no, això no explicaria la seva super-
vivència de tants anys, no? I segurament deu ser en 
aquest període que vostè parla, en què, efectivament, 
els mercats es van anar obrint, van irrompre nous pro-
ductes dintre del mercat i la nostra caixa es va anar 
també adaptant als temps que venien, al que demana-
ven els consumidors, i bé, estant al mercat com va in-
tentar estar-ho sempre en el transcurs de la seva his-
tòria.

Pere Aragonès i Garcia

Passem ara a parlar de la fusió, que segurament se-
rà el que centrarà les nostres preguntes. Just abans de 
deixar el càrrec, vostè va alertar de les fusions sense 
sentit, que no necessàriament han... Aquí tinc una no-
tícia recollida per l’Agència Catalana de Notícies del 9 
de juny del 2009, per tant, una setmana abans de dei-
xar el càrrec de president, no? Clar, alertava vostè que 
la dimensió d’una entitat d’estalvi no assegurava res i 
que el futur era incert, però Caixa Manresa podia te-
nir una bona continuïtat amb èxit i que això passava 
per una entitat potent, reforçada, amb un balanç sò-
lid i equilibrat, que ha de permetre mantenir la inde-
pendència de la caixa, no? Clar, això..., veus aquestes 
declaracions, quan vostè deixa el càrrec, després es 
produeix una fusió. Vostè creu que la fusió va ser ade-
quada i que..., i si creu..., bé, independentment d’això, 
creu que hi havia alternatives a la fusió?

Valentí Roqueta Guillamet

Bé. En això li he de donar una opinió, diguéssim, no de 
la caixa, perquè el que va prendre les decisions no 
vaig ser jo, com és lògic, en cap moment, perquè en-
tre altres coses no podia, perquè jo vaig haver de dei-
xar el càrrec abans que tot això es produís, no? I vos-
tè aquí citava unes declaracions que havien dit que..., 
efectivament, són declaracions que no són estranyes 
perquè obeeixen al sentit del que jo havia sempre cre-
gut i que havíem cregut en la nostra caixa, que era tal 
com devien ser les entitats financeres. Si vostè em de-
mana a mi, i m’ho continua demanant ara, «a vostè li 
agraden les fusions?», doncs, li diré que no, perquè la 
trajectòria que ha tingut i que va tenir Caixa Manresa 
en el transcurs de la seva història va ser per reforçar, 
precisament, aquests trets d’una caixa, que sigui inde-
pendent i que tingui reforçada la seva identitat per fer 
un servei en els territoris, no?, en els territoris corres-
ponents. 

El que passa..., que després ja saben vostès que van 
passar moltíssimes coses –van passar moltíssimes 
coses– i coses generals, amb aquest tsunami, aquest 
terratrèmol que va venir d’inestabilitat financera, no? 
Llavors, van actuar molts actors i molta gent, des dels 
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organismes reguladors fins a les mateixes caixes; els 
governs que corresponien a cada autonomia prenien 
decisions també, i tot va portar cap al fet que s’avan-
cés cap a un model de les fusions, no? Podríem dir en 
certa manera que va semblar en un moment determi-
nat que les fusions ho havien d’arreglar tot. I els que hi 
havia responsables en les entitats, i en el cas de Caixa 
Manresa, davant de tot allò van prendre les decisions 
que van creure més oportunes.

Pere Aragonès i Garcia

Un cop realitzada la fusió i veient el que ha passat 
amb l’entitat resultant de la fusió, la seva opinió és que 
va ser encertada aquella decisió? 

Valentí Roqueta Guillamet

Home, ara, amb la perspectiva que veiem i el resultat, 
no ha estat un resultat satisfactori. 

Pere Aragonès i Garcia

Vostè va deixar el càrrec al juny del 2009, però en 
els mesos previs ja s’estava parlant de les possibilitats 
d’una fusió. En les seves relacions institucionals com 
a president de la caixa, tant sigui amb els responsables 
del Govern de la Generalitat, amb d’altres presidents 
d’altres caixes d’estalvis o organismes reguladors, o el 
mateix Govern de l’Estat, li havien plantejat la pos-
sibilitat d’alguna fusió o havia rebut indicacions, en 
aquest cas, polítiques per part dels governs per tal de 
fomentar una fusió?

Valentí Roqueta Guillamet

Miri, aquella època en què jo vaig ser-hi, a principis 
de l’any 2009, que hi va haver intensitat de tots aquests 
moviments i que se’n parlava molt, la meva actuació 
aquella època va ser de molta prudència, perquè jo 
havia de deixar el càrrec precisament poc temps des-
prés. Això va ser una situació, diguéssim, incòmoda, 
no?, perquè, bé, em tocava inexorablement acabar el 
mandat llavors, i era un moment de molta inestabilitat, 
amb un nou president, que havia de ser elegit dintre de 
pocs dies, i que s’estaven produint moviments, i tant 
moviments com decrets que obligaven a fer coses, i 
moments de pressa. La pressa sempre, a més, és mala 
consellera en tot això. En tot aquest daixò que hi ha 
hagut, també un altre factor que hi ha intervingut és 
que, bé, es volien fer les coses tal dia, posar-hi venci-
ments, i tot això ho dificultava, no? 

Llavors, en aquesta època en què jo hi era, és clar, jo 
vaig haver d’actuar amb molta prudència perquè qual-
sevol cosa que es fes..., les reunions tampoc les po-
dia assumir jo, perquè després ens n’anàvem cap a un 
model en què ja es veia que alguna cosa s’hauria de 
fer –s’hauria de fer–, que s’haurien de fer moviments. 
Comprometre jo moviments en un moment abans de 
deixar el càrrec, doncs, és complicat. Sí que amb el 
que va accedir després, el que em va succeir a la cai-
xa, vam estar parlant, que en aquells moments ja sabí-
em qui es proposaria, qui seria, i informar-lo de com 

anaven les coses i daixò. Però, en aquells moments, 
jo no vaig prendre decisions, perquè després el difí-
cil d’aquestes coses, quan s’inicien, és continuar-les, 
és estar-hi, i si jo no hi podia estar i no podia daixò, 
per què iniciar uns camins o propiciar uns camins que 
després...? Per tant, no podia fer-ho jo directament; ho 
va fer el nou director i el que després em va succeir, 
són els que van estar més en tots aquests moments que 
hi havia.

Pere Aragonès i Garcia

Un dels trets característics del sistema de caixes d’es-
talvis era que es destinaven una part dels beneficis a 
l’obra social. Quina valoració fa de l’obra social que 
ha realitzat durant els darrers anys Caixa Manresa? 
I, sobretot, quina opinió té sobre les possibilitats de 
continuïtat d’aquesta obra social, un cop la caixa s’ha 
fusionat, però la caixa resultant de la fusió ja no és 
propietària d’accions de Catalunya Banc?

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, l’obra social és un tret important característic de to-
tes les caixes; jo crec que una de les coses que les defi-
neix més és l’obra social. Una altra cosa que les defineix 
també molt és el seu sentit lligat a un territori. La ma-
nera que ens agradava, i des de Caixa Manresa hi ha-
víem treballat i havíem lluitat sempre en el transcurs de 
la nostra història..., és una caixa que expressés territori, 
que tingués una proximitat amb els nostres conciuta-
dans. I alhora dels diners que es guanyen, una part im-
portant, en el cas de Caixa Manresa, es destina a l’obra 
social, no?

I, bé, el paper de la caixa en el transcurs no solament 
del meu mandat, sinó de la seva història dilatada 
–Caixa Manresa faria ara properament cent cinquanta 
anys d’història. En el transcurs d’aquesta Caixa Man-
resa ha escrit pàgines brillants per a les persones i el 
territori on va néixer, no?: quantitat d’obra social que 
s’ha fet i d’actituds, d’iniciatives que han fomentat di-
ferents aspectes de la vida, de les persones. Bé, puc 
enumerar diferents obres que s’han fet, però sobretot 
aquest sentit de proximitat és el que donava –i que dó-
na– a les caixes aquest fet de reaccionar ràpid que a 
altres els és difícil de fer. Un territori que el coneixes, 
que saps que té unes necessitats. I això en el transcurs 
de la història de Caixa Manresa és molt bonic, no? 

Caixa Manresa es va fundar l’any 1865. Estem parlant 
de molts anys, no?, però en aquella època les necessi-
tats que hi havien..., bé, faltaven escoles. Doncs, bé, es 
va fer un col·legi, el Col·legi Oms i de Prat, que conti-
nua i que continua bé. Hi va haver una època en què 
faltaven «vivendes». Les «vivendes» de la Sagrada Fa-
mília van ser una cosa fantàstica, no?, per encabir-hi 
immigrants que venien, que no tenien «vivendes». Ai-
xò es va fomentar. 

En una època la sanitat. Es va fundar la Unitat Co-
ronària de Manresa. Va ser un dels..., bé, ha tingut 
renom internacional, no?, el centre d’això, impulsat 
decididament per Caixa Manresa en aquella època. 
I gràcies a això dintre del món hospitalari de Manresa 
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continua havent-hi un gruix i tot això. A molt d’això 
va ajudar la caixa, impulsant aquell centre especialit-
zat en la malaltia del cor, no? I després, bé, tota classe 
d’atencions a tot tipus de col·lectius, discapacitats, ins-
titucions, les llars d’avis, tot això. 

Tema monumental, d’esglésies, de monuments, els Di-
pòsits Vells també de Manresa, no?, que és una cosa 
que estava allà enrunada. És una meravella, si no el 
coneixen, val la pena, és una cosa espectacular, monu-
mental. Doncs, va pagar-ho Caixa Manresa en la seva 
època. I bé, ja saben vostès el que han fet les caixes. 
I concretament Caixa Manresa això va fer-ho bé, eh? 
Ja dic, no solament en el meu mandat, sinó que ja his-
tòricament havia aprofundit en temes lligats i propers 
que havien anat molt bé.

I vostè em demana ara, diu: «I ara com queda això de 
l’obra social?» Home, gràcies a Déu s’ha pogut preser-
var el tema que és de Sant Benet de Bages; va ser una 
gran aposta de la nostra caixa dels darrers temps. És 
un monument que val la pena, és un puntal clar en un 
territori que expressa diferents coses a través de la se-
va història, de la vida que ha tingut, i avui permet ac-
tivitats turístiques i culturals importants, no? Doncs, 
això s’ha pogut preservar amb aquesta fundació que 
s’ha creat de Catalunya..., em sembla que se’n diu Ca-
talunya - La Pedrera, que inclou aquesta daixò, i que 
sembla que amb els recursos que té, amb els que te-
nen, aquest tema queda preservat de cara al futur. Bé. 
No hi ha res segur, el futur no és daixò, però sí que, 
d’entrada, està ben lligat. Per tant, dóna continuïtat 
a un aspecte que era important, eh?, perquè s’hi van 
destinar bons recursos i temps. I és una cosa que val la 
pena, és una labor que val la pena, que aquestes coses 
quedaran.

Pere Aragonès i Garcia

Precisament li feia la pregunta perquè l’obra social de les 
caixes ha tingut un impacte molt important en el terri-
tori, en positiu. I, per tant, el procés de fusió ha generat 
molta incertesa i preocupació en els territoris, doncs, que 
han perdut aquestes entitats, no? Clar, la proximitat de 
l’activitat financera que vostè també esmentava com un 
valor, això s’ha perdut amb la fusió, no?

Passem ara a dos darrers temes. Un dels aspectes que 
hem anat veient en aquesta crisi de les caixes d’estal-
vis és que en alguns casos hi havia retribucions exces-
sives, fora de lloc, que no es corresponien, i que fins 
i tot algunes estan sota investigació judicial, no? Per 
aportar transparència, ens pot dir quines retribucions 
va rebre vostè com a president de Caixa Manresa?

Valentí Roqueta Guillamet

Sí. Jo a la caixa no cobrava d’entrada. L’any 2007 
–crec que va ser a finals del 2007– va haver-hi un de-
cret –no sé si era decret o llei de caixes de la Genera-
litat– que autoritzava els presidents de caixes a cobrar. 
I també en aquest mateix decret es va prorrogar el 
mandat de les caixes. A mi em tocava plegar ja inexo-
rablement aquest any –no sé si era a finals del 2007 o 
principis del 2008, era per aquesta època, no? I aques-

ta llei tenia dues coses que afectaven: una aquesta i 
l’altra cobrar.

I de cobrar, que jo no ho havia fet fins llavors, ens va 
semblar en una reunió, no sé si era del consell execu-
tiu, posar un sou al president, no tan sols pensant en 
mi, sinó, sobretot, perquè jo havia de deixar el càrrec 
molt aviat, i que la persona que entrés almenys pogués 
tenir una remuneració, no? I es va acordar posar un 
sou al president de 20.000 euros anuals –20.000 euros 
anuals–, que vaig cobrar en aquest període, i que des-
prés sé que el nou president, quan el vaig anar a veure, 
vaig dir: «Bé. Aquí no et faràs milionari, però, bé, hi 
ha aquesta daixò...» O sigui, hi havia aquesta remune-
ració, que vaig tenir en aquesta època.

La presidenta

Queden trenta segons, senyor diputat.

Pere Aragonès i Garcia

Durant el temps que vostè va ser president de Caixa 
Manresa, qui va ser director durant més temps va ser 
el senyor Todó. Com valora la seva tasca al capdavant 
de Caixa Manresa?

Valentí Roqueta Guillamet

La valoro molt bona –molt bona– i positiva. Al mo-
ment que ell..., ell va entrar a la caixa l’any 95. I bé, la 
nostra caixa anava fent; gràcies a Déu sempre ha es-
tat una caixa que ha anat fent i ha anat fent els deures 
ben fets. L’entrada del senyor Todó dintre de la caixa 
va permetre un revulsiu important. Va aportar, bé, tre-
ball, idees noves..., dintre de l’esperit que sempre hem 
tingut dintre de la nostra caixa de no fer volar exces-
sius coloms, sinó de fer les feines ben fetes. Va apor-
tar rigor, va aportar empenta i va aportar dinamisme 
dintre de la caixa i amb rigor.

I bé, jo valoro positiva la labor que ell va fer a dintre, en 
una època dilatada, eh? –va estar-hi del 95 fins al 2008. 

Pere Aragonès i Garcia

Una darrera pregunta: què opina de la imputació sol-
licitada pel fiscal respecte al senyor Todó pel cas de 
Catalunya Caixa?

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, bé, jo en això no..., jo el que he parlat del senyor 
Todó és perquè jo el considero un gran professional, 
és una persona molt llesta, gran professional, ha fet 
una gran tasca –ha fet una gran tasca– a Caixa Man-
resa, que és el període on professionalment jo l’he 
conegut molt bé. I tots els membres de la caixa, tant 
els consells, el mateix president i tot això, estem molt 
contents de la tasca que el senyor Todó va fer en el 
transcurs del temps que va estar a la nostra caixa.

Pere Aragonès i Garcia

Molt bé, moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies. Passem ara al Grup Parlamentari Socialista, 
i té la paraula el seu portaveu, l’il·lustre diputat senyor 
Juli Fernandez; endavant, senyor Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, presidenta. Bé. En primer lloc, agra-
ir al senyor Valentí Roqueta aquesta compareixença. 
Vostè, com ha dit, va fer durant disset anys el càrrec 
de president; per tant, forma part de la història més 
recent, de l’última etapa de Caixa Manresa. I, a més a 
més, coincideix segurament amb una etapa d’expansió 
del negoci financer lligat al negoci immobiliari.

Jo voldria fer una primera pregunta: vostè..., quina ex-
posició tenia la caixa amb relació al sector immobilia-
ri? La mateixa que, podríem dir, la mitjana del sector, 
del mercat, o tenia alguna afectació addicional?

Valentí Roqueta Guillamet

Precisament en això la nostra caixa tenia menys expo-
sició que la mitjana del sector, eh? Va ser una d’aque-
lles bastant prudent. La prova és que quan va passar 
tot això, a les últimes ràtios que sortien, la nostra caixa 
és de les que tenia la morositat més baixa d’Espanya. 
No sé si érem de les més baixes, i d’aquí, de Catalu-
nya, per descomptat, no? O sigui, va haver-hi prudèn-
cia. Quan tot això va anar passant, la nostra caixa no 
es va destacar per ser de les que més es va posar en ai-
xò; ben al contrari, no?, va ser de les que menys. 

Juli Fernandez Iruela

Bé. En la compareixença anterior, el senyor Feliu For-
mosa ens ha dit que d’alguna manera les polítiques 
que es dissenyen a la mateixa entitat –aquesta i les al-
tres– es fixen per intentar preveure què pot passar en 
el futur. Evidentment, el futur és difícil encertar-lo, 
però, al seu entendre, què és el que, diguéssim, ha pas-
sat amb el sector financer per arribar a la situació en 
què estem, que en aquests moments la situació és que 
hi ha molts, diguéssim, petits inversors que tenen pro-
blemes, i alguns han perdut una part del seu estalvi, i, 
per l’altra, l’accés al crèdit està totalment limitat. Què 
ha pogut passar en aquests últims anys perquè esti-
guem en aquesta situació, segons la seva opinió?

Valentí Roqueta Guillamet

Bé. No podem parlar de tot això sense pensar que hi 
ha hagut una situació general molt dolenta en tots els 
aspectes. Que segur que el sector hauria pogut fer les 
coses més bé, entre elles aquesta pregunta que em fe-
ia vostè abans, no?, del sector immobiliari, de no ex-
posar-se..., bé, aquella cosa tan catalana de «no estirar 
més el braç que la màniga», ser prudent. I això va pas-
sar a nivell general, no a les institucions financeres, si-
nó que ens va passar a nivell de tot el país, que es va 
anar més lluny del que les possibilitats realment podien 
fer, no? I tot això després ha tingut les conseqüències 
que ha tingut.

Juli Fernandez Iruela

Però aquesta prudència de què vostè parla precisa-
ment, no creu que és incompatible...? Vostè ha dit 
abans que les caixes, i jo ho comparteixo, s’han de rei-
vindicar per la seva gran aportació a l’obra social, i, 
sobretot, per la implantació en el territori.

Per tant, segurament que aquesta praxi que algunes 
entitats han fet, segurament la de Caixa Manresa no 
tant, d’intentar diversificar en excés el negoci, inclús 
amb concentracions massives en la immobiliària, ai-
xò segurament anava en contra dels principis bàsics 
de les caixes.

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, sí..., això és un error. 

Juli Fernandez Iruela

Bé. També aquesta comissió..., l’objectiu de la comis-
sió bàsicament és determinar, si podem, malgrat que 
amb les compareixences que estem veient serà com-
plicat, què ha passat per arribar aquí, qui pot arribar 
a tenir més nivell de responsabilitat –també ho veiem 
complicat–, i, sobretot, prendre nota perquè no torni a 
passar en el futur. I penso que aquesta ha de ser la nos-
tra gran tasca.

Dels diferents compareixents que hem tingut, s’ha 
parlat molt, diguéssim, de tres actors principals en 
aquesta crisi: per un costat, el regulador, Banc d’Espa-
nya; els equips directius, i després, els consells d’ad-
ministració. Vostè, d’aquests tres actors, quin creu que 
realment pot arribar a tenir més responsabilitats en tot 
el que ha passat? O si és la suma de tots tres.

Valentí Roqueta Guillamet

Parlar de què ens ha passat aquí, a Espanya, i què ha 
passat amb les caixes és complex. I segur que no hi 
han només uns actors, no? Però poder per fer això..., 
quan diem què ha passat a Caixa Manresa, una caixa 
que estava bé, una caixa que tenia un nivell de solide-
sa de totes les ràtios que estaven bé i tot això, i al final 
es va haver de fusionar pel tema general. 

Què ens ha passat? Jo crec que en el cas mateix de 
Caixa Manresa no es pot pensar en Caixa Manresa so-
la, quan hem de dir i veure què és el que ha passat. No 
va ser qüestió d’una caixa o d’una altra. Jo crec que 
en això ens hauríem de remuntar segurament temps 
enrere –temps enrere– ja d’anys, perquè a vegades les 
coses ens passen ara, però no tenen els seus orígens 
ara, no? Jo crec que des de fa uns anys una certa intel-
lectualitat econòmica, política, tant d’un cantó com 
d’un altre, deien, inclús estaven convençuts que les 
caixes eren passades de moda. Aquest sistema de cai-
xes, unes entitats que tenen unes assemblees així, que 
no se sap a vegades qui és de l’assemblea, que d’això, no 
tan així, dinàmiques com els bancs, tan clars, que hi 
han uns accionistes que fan, que daixò..., aquestes en-
titats, les caixes, com una mica trasnochadas, no?, co-
sa que no deia la ciutadania, el poble, la gent, perquè 
se servien de les caixes el dia que daixò.
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Però feia uns anys..., jo recordo en això precisament 
haver fet més d’un escrit a diferents mitjans parlant de 
coses bones i dels punts forts de les caixes, no?, per-
què es notava des de diferents estaments que aquest 
model de les caixes, també en molts llocs les caixes 
lligades a corretges de transmissió en algunes autono-
mies... –no és el cas de Catalunya, però en altres d’al-
guns partits, caixes lligades a alguns territoris–, pot-
ser hi havien coses que a vegades feien que pogués 
haver-hi un component polític, que vist des del mercat: 
«Ostres, aquestes caixes...» Després, en idees generals 
dius: «Ostres, hem d’anar cap a un món més gran, no? 
Hem de fer entitats més grans, hem de fer entitats que 
puguin ser més operatives, que siguin més daixò.» El 
tema de fusions, no?, que planejava; feia molt temps 
que tothom deia: «A veure si es fusionen.» Hi havia 
unes ganes de fusionar. 

O sigui, dic això perquè jo crec que hem d’anar temps 
enrere, anys. Després les coses es manifesten en el mo-
ment, no? Però hi havia un moviment general –gene-
ral– amb cert daixò que les caixes eren com una mica 
allò que deia el filòsof aquest polonès, en Bauman, de 
la societat líquida. Que, ostres, en comptes de mantenir 
fortaleses en certs punts, en certes entitats, en certes 
institucions, doncs, bé, que tot això havia de ser una 
mica així, no?, i que la manera d’arreglar-ho i la mane-
ra de fer això és fer entitats, grans entitats, més potents. 

Després va passar una època en què va venir, tots ho 
sabem, aquest terratrèmol financer, no? Bé. Es va pro-
duir aquest terratrèmol financer, i hi havia problemes 
amb diferents entitats. Caixa Manresa estava bé, grà-
cies a Déu, però també era una caixa que havia cres-
cut, havia fet coses, tenia una dimensió. Però tot això, 
tots aquests moviments que ens passaven primaven a 
les coses grosses, les entitats importants que siguin 
sistèmiques. Vull dir, que l’entitat daixò.

Llavors, passa tot això. I, a més, has d’arreglar-ho, i 
has d’arreglar-ho amb un venciment, perquè tot això 
hem de fer-ho i hem d’arreglar-ho, i has d’arreglar-ho 
amb un venciment que ha de tenir un dia, lleis perquè 
això es faci i es faci amb unes lleis que regulaven i que 
a vegades anaven en contra del principi daixò. O si-
gui, és tot un tema general que hi va haver, i llavors va 
agafar en un moment de debilitat del sector. O sigui, 
van haver-hi moltes entitats financeres..., els bancs 
també, però caixes que no estaven en aquell moment 
suficient ment bé.

I totes aquestes coses que sense daixò, que no fan so-
roll però que existeixen, que hi són, que les veus i tot 
això..., arriba un moment que tot això s’ajunta i van fer 
prendre decisions ràpides, daixò. I bé, i es van propi-
ciar aquests canvis –va propiciar aquests canvis–, que 
semblava que havíem d’anar a un canvi de model, no? 
I es va aprofitar aquell moment per diferents actors de 
diferents bandes per propiciar aquell canvi de model. 
No sé si he contestat gaire bé.

Juli Fernandez Iruela

O sigui, vostè creu que aquesta reestructuració ban-
cària que s’ha produït a partir, podríem dir, del 2008 
també buscava la concentració d’entitats, i, per tant, 

això ha anat una miqueta en detriment de les petites 
entitats, de manera que evidentment les més afectades 
han sigut les caixes en general. 

Amb relació a això, vostè abans ha dit: «Home, la idea 
d’aquelles entitats petites, la forma de gestionar-se, d’a-
questes assemblees...» Això no té a veure també una 
miqueta amb el model de governança? Aquí algun 
convergent també ha arribat a criticar que la gover-
nança d’algunes caixes del tot..., no era prou correcta. 
Vostè què opina a nivell de governança de les entitats 
financeres, en aquest cas a la caixa, a Caixa Manresa, 
en concret?

Valentí Roqueta Guillamet

Miri, jo opino que és un sistema que era molt bo –que 
era bo. Hi han altres sistemes que eren possibles. Pe-
rò, bé, pensem que és un sistema que ha durat, ja dic, 
en el cas de Caixa de Manresa cent cinquanta anys. 
Escolti, cent cinquanta anys –cent cinquanta anys– al 
servei d’això, de gent que tenia menys recursos, al ser-
vei de classes mitjanes ben bé, amb l’esperit fundacio-
nal amb què van néixer les caixes. 

Si ho mirem sobre el paper i ho analitzem, si ara ens 
poséssim a destriar tot això, segur que hi han coses 
que s’haurien pogut millorar o que eren millorables, 
però aquell model no anava malament –unes assem-
blees que representaven la societat civil. És que no 
ens podem oblidar de què van ser les caixes a la se-
va fundació. Les caixes van néixer del poble, van néi-
xer de gent necessitada que van crear aquelles insti-
tucions. Les assemblees reflectien allò que va passar 
a una època, no? I en les assemblees i en els consells 
de la caixa, hi havien reflectides les entitats que van 
donar lloc al fet que aquella caixa existís, no? Era ai-
xò. I aquests professionals les van fer anar –aquests 
professionals–; aquests representants de la societat ci-
vil són els que formaven part dels consells d’adminis-
tració de les caixes: representants dels ajuntaments, 
consells comarcals que hi havia en els llocs en què hi 
eren, les institucions més la societat civil, les instituci-
ons més properes, els impositors, els treballadors, vull 
dir, era una amalgama de coses així. 

I les assemblees. Aquestes assemblees funcionaven 
perfectament, perquè tots eren bona gent, responsa-
bles, que venien allà... Clar, uns diuen: «És que no 
tenien coneixements financers.» Bé. I els que van als 
grans consells dels bancs també tenen molts coneixe-
ments financers? El que és important i la figura que ha 
perdurat fins a aquests dies dintre de les caixes és..., o 
sigui, hi havia una assemblea o un consell d’adminis-
tració –un consell d’administració– amb un president, 
que eren els representants de la societat civil, de la so-
cietat que en el seu dia va impulsar les caixes. La me-
va funció allà dintre de la caixa, com a president i en 
el consell, era estar... 

Què aportàvem a la caixa? Home, aportàvem la con-
nexió del territori i l’esperit. I després hi ha el director 
i l’equip directiu d’una caixa, que són els que fan anar 
la màquina, són els que busquen els millors professio-
nals, que siguin responsables, que siguin molt capa-
ços, i aquests són els que portaven la màquina finan-
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cera de la caixa. I el que és el consell i tot això, amb 
totes les responsabilitats que té un conseller d’estar, de 
vigilar i tot això, però és aquesta vinculació amb el 
que és l’entorn, no?

Això tenia molt sentit en el cas de les nostres caixes, 
i mirar que tot això..., amb un repartiment de papers. 
I dintre d’això, això que vostè em demana, les assem-
blees, no? Les assemblees eren la daixò de tot això. Hi 
anava el director, perquè això funcionava així, l’equip 
directiu presidit pel director, que era el que explicava 
això, com estaven els números. Tot això prèviament 
ho havia vist el consell d’administració amb més de-
tall, que ho avalava, perquè s’havia cregut que tot allò 
era cert. I l’assemblea, que, efectivament, no tenien 
grans coneixements ni podien daixò, un dia que vas 
allà, però hi donaven el certificat i tot això, basant-se 
en unes relacions de confiança i de coneixement tam-
bé, lògicament.

I això ha funcionat durant molts anys, eh? –ha funcio-
nat durant molts anys. I és un model enfront d’un altre 
model, no?, que és bonic i que enriquia dintre del pa-
norama. Que dintre de les coses que ara ens passen és 
que aquest nou model en què estem... Bé. El dia que 
vam anar a concentrar les caixes..., que poder no toca-
va re més que fer les fusions, perquè és que el món ens 
anava per aquí. Els reguladors, les agències de qualifi-
cació, que si ets petit no et puntuava bé, o sigui, hi ha-
via tot de coses: l’accés al mercat dels capitals difícil, 
la gent que tenia por de les entitats petites. Per què? 
«Davant d’aquest daixò val més que anem als grans 
bancs, que a aquest no li passarà res, no?» I les entitats 
petites ja patíem, i Caixa Manresa ja patia també, pa-
tia en la seva època d’això, de desconfiança, tot i anar 
bé, sortint totes les ràtios bé, tots els daixò bé, bona 
premsa, bona daixò. Els últims temps, els últims meus 
temps que jo estava allà, ja hi havia clients que: «Os-
tres, davant de tot això que està passant, potser que 
anem a entitats grans, no?»

Llavors, estàvem en una situació d’haver de dir... I bé, 
tot això va propiciar..., perquè no hi havia una alterna-
tiva, no s’havia preparat una alternativa de caixes peti-
tes, amb uns serveis comuns compartits, que s’hauria 
pogut fer. És molt difícil poder fer això, perquè dintre 
de les caixes hi havia caixes de tota mena, a la confe-
deració de caixes hi havia sensibilitats diferents, i era 
difícil de compaginar.

Però jo crec que això, Caixa Manresa va fer el que va 
poder, els que em van succeir van fer el que van po-
der, van crear dintre del que era el corrent general, que 
a tothom li va semblar que s’havia de fer allò. Però el 
dia que es va fer això, aquestes fusions, home, des de 
Caixa Manresa, els consells haurien dit: «Home, és que 
aquesta lliga a nosaltres ja no ens interessava jugar-la.» 
O sigui, a mi com a president d’una caixa..., que una 
caixa pot ser molt gran, i de fet en tenim, i de bonís-
simes al nostre país, gràcies a Déu. Això està bé. Pe-
rò, dintre del sistema de caixes de què estem parlant, 
aquestes caixes regionals i petites, el dia que parlem de 
fusionar, que farem entitats bones, aquest model, di-
guéssim, a nosaltres a Caixa Manresa, pel que havíem 
lluitat sempre, ja no ens interessava –aquest model nou 
de fusions. Caixes molt grans no, perquè, home, jo crec 

que era bo per al nostre país un sistema de caixes lli-
gades als territoris, a prop de la gent, que anessin fent 
això. Això era molt bo, però per diferents circumstàn-
cies..., vull dir, és que han passat tot de coses i no ha 
sigut possible mantenir aquest model.

Juli Fernandez Iruela

Bé. Però, en qualsevol cas, això que diu vostè que 
l’ideal hauria sigut que Caixa Manresa s’hagués man-
tingut com a entitat petita, i, per tant, inclús planificar 
la unió amb diferents entitats més petites, això s’hau-
ria pogut fer en tot cas amb més temps. Però, tal com 
arriba la crisi i que sembla que tot ho supera..., per-
què abans s’ha dit, l’anterior compareixent ha dit que 
hi havien quatre elements que feien que la fusió fos 
inevitable i fos, diguéssim, l’opció més viable, malgrat 
que després s’ha demostrat que ha fracassat, que era 
un tema de liquiditat, l’accés al mercat, el tema de mo-
rositat, la solvència i els canvis legislatius. Per tant, ai-
xò feia pràcticament impossible quedar-se sols.

Però, malgrat això, jo el que vull demanar-li... –és evi-
dent que els riscos d’aquesta crisi no es posen de ma-
nifest tots el 2008, això seria ja durant molts anys, i 
un dels elements era segurament un excés en facilitat 
del crèdit–, jo volia demanar-li: la seva entitat donava 
crèdits hipotecaris per sobre del cent per cent del va-
lor de l’habitatge com algunes entitats hem vist que 
donaven?

Valentí Roqueta Guillamet

No, en això la nostra caixa va ser un exemple. No, 
nosaltres vam ser molt prudents sempre amb això. Ja 
ho sap vostè, i li ho dirà qualsevol. En Jaume va tenir 
una situació sempre de molta prudència en tots els as-
pectes. 

Juli Fernandez Iruela

Molt bé. I amb relació a tot aquest procés, és evident 
que el Banc d’Espanya hi té un paper importantíssim, 
perquè jo crec que fa iniciar tota aquesta reestructu-
ració. Per tant, jo vull demanar-li, a vostè: atès que 
vostè va ser-hi fins al 2009, i, per tant, va viure els 
primers anys d’aquesta situació financera, quin és el 
paper que creu, vostè, que ha jugat el Banc d’Espanya 
en tot aquest procés?

Valentí Roqueta Guillamet

El Banc d’Espanya..., una cosa que hauria estat molt 
important per al sistema financer és una alerta super-
clara de l’excés d’exposició en el mercat immobiliari 
que hi va haver, que si bé en el seu dia es devia més o 
menys dir..., però era el que coneixia el que estava pas-
sant a tota la resta del nostre país, no?, una informa-
ció suficientment... Perquè dius: «Home, des de Caixa 
Manresa podíem donar crèdit, fer promocions.» I això 
dius: «Bé. Més o menys això per al lloc on ho fem, per 
la manera que és, bé, això tornarà.» I pot haver-hi un 
risc o potser no, però ho equilibres, no? El que pas-
sa és que, si això s’està fent i en llocs es fa de mane-
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ra desmesurada tot això, el regulador havia d’alertar 
d’una manera superclara de la cosa que estava passant 
dintre de tot això.

Després, la seva actuació dintre del que és el tema de 
què ara parlàvem, tot això de les fusions. Home, hi ha-
via la idea fusionista a tot Espanya, no?, de tothom. 
Tothom creia –i el Banc d’Espanya el primer– que ens 
havíem de concentrar, que havíem de ser més grans. 
Home, això té certes daixò... Dius: «Funciona tot el 
daixò.» Hi havia altres sistemes? Poder hi haurien ha-
gut altres sistemes de fer-ho? Difícil, perquè quan sè-
iem en una taula a la confederació de caixes, ostres, 
és que hi havien diferents lligues que es jugaven allà, 
no? Però si ara tiréssim enrere i ho haguéssim de fer..., 
home, hauria estat bé reforçar ben bé el paper, un mo-
del de caixes, un model de caixa més..., que és el que 
representava el fet de Caixa Manresa, no?, caixes més 
lligades a territori, més funcionades aquí, que lògica-
ment havien d’anar creixent, perquè si et quedes allà 
i fas sempre el mateix i no vas creixent, et mors, no? 
Fetes, però, d’una manera que fos..., tot això. 

I en aquest paper, home, el paper d’advertir de les co-
ses, no?, d’això, de productes financers que podien te-
nir conseqüències... Home, lògicament tots... Aquesta 
crisi que ens ha vingut, com moltes de les que passen, 
és compartida; és a dir, no podem dir: «És que aquest és 
el superculpable.» Home, n’hi ha uns més que altres, 
però...

La presidenta

Trenta segons, senyor Juli.

Juli Fernandez Iruela

Bé. Però aquests «uns més que altres» jo crec que és 
important. D’alguna manera, per vostè qui són més 
culpables que altres? Perquè vostè diu: «El Banc d’Es-
panya té la funció d’alertar.» Això realment es va pro-
duir? Perquè de la mateixa manera –una pregunta lli-
gada– el Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat, quin paper va tenir també en aquest pro-
cés, en tota aquesta crisi financera, especialment en el 
que és el procés de fusió que afecta Caixa Manresa?

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, jo no vaig ser a les èpoques finals, que és quan es 
van fer les coses de veritat. També li contestava abans 
al diputat que en aquells moments jo, per motius de 
deixar el càrrec molt a prop, tampoc podia actuar. Pe-
rò que s’hauria pogut fer les coses millor és evident; 
des del Banc d’Espanya s’hauria pogut fer millor les 
coses, tenien molta visió de tot el que estava passant, 
no?, i s’hauria pogut fer millor. 

La presidenta

Perfecte. És ara el torn del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i té la paraula l’il·lustre 
diputat senyor José Antonio Coto. Senyor Coto, en-
davant.

José Antonio Coto Roquet

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats..., senyor Roqueta, agrair-li la seva comparei-
xença a la comissió d’investigació. A vostè el 24 de 
juny del 2006 el van renovar fins a l’any 2009 com 
a president de Caixa Manresa. Vostè va afirmar en 
aquell moment que Caixa Manresa tenia un gran pre-
sent i un gran futur. Quina valoració fa d’aquella afir-
mació que va fer?

Valentí Roqueta Guillamet

És molt bonica aquesta..., i quan vaig dir-ho, efectiva-
ment, ho creia. Un tampoc pot mentir, però el que un 
no pot és no estar orgullós de les entitats que dirigeix 
o presideix. I aleshores es diu que hem de ser humils 
amb nosaltres mateixos, però mai humils amb les en-
titats que representem, o les comissions del Parlament 
que presidim. Permeti’m la broma, no? El fet que en 
aquella època el president de la caixa..., que tenia un 
gran present i un gran futur jo ho creia absolutament. 

José Antonio Coto Roquet

Per què creu que aquest gran futur..., que entenc que 
aquest gran futur no era acabar sent fusionat amb Ca-
talunya Caixa i acabar, per tant, posteriorment inter-
vinguda pel FROB. Per què creu que no s’ha produït 
aquest gran futur que vostè deia l’any 2006?

Valentí Roqueta Guillamet

Bé. Això és una mica del que estàvem parlant ara, no? 
Això vostè em diu que ja ho deia l’any 2006. Imagi-
ni’s. Ara estem en l’any que estem. Que n’han arribat 
a passar, de coses, des de llavors, no? I des de llavors 
no ens imaginàvem res de com aniria tot, com va es-
clatar tot després, com es van precipitar tots els esde-
veniments. Es van precipitar els esdeveniments, però, 
a més a més, vam fer normes reguladores a sobre per-
què encara acceleressin més o haguessin d’anar a un 
ritme encara més superior, no? I al final va desembo-
car en el que ha desembocat, i en el seu moment les 
persones que em van succeir van pensar i van creu-
re que –segurament ja ho he dit abans– el problema 
aquell no era solament de Caixa Manresa, no? Caixa 
Manresa podia estar més o menys bé –i hi estava–, pe-
rò hi va haver un tema, un clima general on una caixa 
de les nostres dimensions dintre de Catalunya, tal com 
estaven les coses..., i fer-ho diferent i daixò és molt di-
fícil –és molt, molt difícil– per tot el que va passar.

Si s’hagués quedat així, tal com estava tot, tal com es-
tava en aquell moment, de totes les circumstàncies, 
tant com els organismes reguladors que estaven sobre 
la caixa li deien a la caixa el que havia de fer, i tot el 
daixò segons va arribar i segons tot això..., era difícil 
prendre decisions que no fossin anar cap a una fusió, 
cap a buscar-se parella, cap a això. 

La presidenta

Endavant, senyor Coto.
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José Antonio Coto Roquet

Però fixi’s que això que vostè diu, els motius que vostè 
posa perquè hagi hagut de ser fusionada..., organismes 
reguladors, la crisi que hi ha hagut, però hi ha altres en-
titats que han tingut la mateixa crisi, que han tingut les 
mateixes regulacions; però, en canvi, no han hagut de 
ser fusionades: Caixa Pollença, Caixa Ontinyent, Cai-
xa d’Enginyers. I altres entitats s’han convertit en bancs, 
en bancs exitosos, no? Per tant, al final les entitats les 
gestionen persones. Caixa Pollença la gestionen perso-
nes, Caixa Ontinyent també, Caixa Manresa també. Què 
creu que han fet malament vostès o la direcció de Caixa 
Manresa que no hagin fet malament els altres?

Valentí Roqueta Guillamet

Bé. Això vostè ho havia de demanar –i, de fet, m’ima-
gino que ho ha demanat– als antics responsables de 
Caixa Manresa, que en aquell moment van prendre la 
decisió. 

José Antonio Coto Roquet

Deia també, afirmava que les fusions entre caixes no 
sempre aporten valor: «Sumar entitats per guanyar di-
mensió pot acabar generant un problema més que no pas 
un avantatge competitiu.» Creu que aquesta afirmació 
respon al que va ser la fusió de Catalunya Caixa?

Valentí Roqueta Guillamet

Sempre vam créixer. Nosaltres des de Caixa Manresa 
precisament érem uns antifusions. És que és el que li 
deia abans jo: el dia que les caixes es fusionen, el dia 
que es fusionin caixes..., que poden ser entitats fantàs-
tiques, però perdem el model, i això no ens agradava. 
Caixa Manresa havia lluitat molts anys, i sota la me-
va presidència això era una cosa que teníem claríssi-
ma tots, i el consell: «Volem la nostra continuïtat de la 
caixa, la continuïtat amb èxit de la nostra caixa, man-
tenint la seva independència i la seva identitat», per-
què d’aquesta manera assegurem el fi fundacional que 
crèiem nosaltres que s’havia fet. Érem hereus d’un sis-
tema que s’havia creat i que hi crèiem profundament. 
I, a més, la quantitat de caixes crea competència a la 
resta. Entre caixes fèiem competència i competíem 
davant d’altres entitats i dels bancs. O sigui, el model 
de caixes tal com estava era el que sempre havíem de-
fensat i en què crèiem profundament. I hi crèiem tots. 

El que passa, que llavors va arribar un moment en què 
ja sabem què va passar. I ja he explicat abans –li ho 
explicava abans al diputat també– que tot això, quan 
van passar aquests moments de debilitat, perquè el 
sector va tenir debilitat, si les caixes haguessin estat 
supercapitalitzades, que tot hagués estat bé i tot això, 
hauria anat diferent. Però hi havia moments en què 
també va agafar les caixes amb una certa debilitat, es 
van posar de manifest coses que..., de vegades, mira, 
vas tirant perquè dius que no és important. I això ens 
passa a la vida. Mentre anem fent..., diu que qui any 
tira, any empeny. I hi han certes coses de què no diem 
res, no les comentem, no les avisem, i anem tirant, pe-
rò tot això va creant un daixò. I a Espanya havia passat 

això: es va anar creant un núvol que les caixes no són 
prou modernes, que hem d’anar a un altre sistema, que 
hi han certes caixes que valdria més que no ho fes-
sin, el tema autonòmic, que hauríem de regular-ho... 
Hi va haver diferents coses. Que quan llavors hi va ha-
ver aquest moment que va ser això, tot això va escla-
tar, tot això ens va esclatar a sobre. I llavors, bé, Caixa 
Manresa, que és una caixa que estava bé, però esta-
va dintre de tot aquest panorama, i va passar el que... 
I llavors es va haver de fer i vam haver d’actuar de la 
manera que millor vam considerar en aquell moment.

José Antonio Coto Roquet

Però, ho reitero, eh?, amb relació a la seva afirmació, 
vostè creu que va ser adequada la fusió amb Catalunya 
Caixa? Vostè la comparteix?

Valentí Roqueta Guillamet

El resultat no ha estat favorable, vist ara com l’estem 
veient. Una altra cosa és veure si ells quan van prendre 
aquesta decisió... Ara sabem moltes més coses, però 
en el moment en què van prendre la decisió... Jo del 
que estic segur és que van prendre la millor decisió que 
van poder per a la caixa; tota la gent que hi havia el 
que volia era el millor per a la nostra caixa, i si van 
prendre aquella decisió és perquè ells creien que era el 
millor. Ara, hem vist després, i després de tot això..., 
home, si vostè em demana quin és el resultat, doncs, 
no ha estat favorable, aquest resultat.

José Antonio Coto Roquet

Vostè es va mostrar contrari en aquell moment a la fu-
sió amb Catalunya Caixa?

Valentí Roqueta Guillamet

En aquell moment jo no tenia res a dir-hi ni vaig fer 
cap manifestació. Perquè jo sóc dels que crec –no sé si 
equivocadament– que quan estic en el càrrec sóc res-
ponsable i parlo, i dic sempre..., i aquí hi han mitjans 
de comunicació que ho saben, que mai em vaig ama-
gar de contestar res ni de fer res, i dir-ho sempre, i es-
tar al davant i fer això. Una vegada no estic en el càr-
rec i deixo el càrrec, jo no he fet més manifestacions 
públiques, no les he fetes perquè sóc dels que penso 
que això el que fa és..., bé, sí, que es crea molta polè-
mica, molta daixò, però que no va amb bona finalitat. 
Però també li dic que sempre que m’ho han demanat 
–i van fer-ho–, jo sempre vaig donar la meva opinió 
–vaig donar la meva opinió– sincera sobre el que jo 
faria, el que deixaria de fer o el que daixò.

José Antonio Coto Roquet

Quin paper jugava vostè dins l’entitat com a president i 
en què es basava el seu dia a dia al capdavant de l’entitat?

Valentí Roqueta Guillamet

Bé. Ho dèiem abans: dintre de les caixes hi ha el pa-
per del que és el president i l’equip directiu, no? Els 
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presidents de la caixa no érem executius, o sigui, nos-
altres..., era la figura normal. Aquí, a Catalunya, no és 
una presidència executiva, no?, és una presidència, di-
guéssim, en certa manera representativa, vindria a ser.

Doncs, bé, el dia a dia era sobretot això, vinculació de 
la caixa amb el territori. Tema obra social, sí, tema en 
què participàvem d’una manera més directa, no sola-
ment jo, sinó també el consell, de la manera com es 
distribuïa l’obra social pel nostre territori, quines prio-
ritats es donaven. Aquí interveníem més.

I l’altre era representar la caixa en els nivells que s’ha-
via de representar, en diferents actes com a màxim re-
presentant de la institució, acudir als llocs, despatxar 
el dia a dia, reunions amb entitats, temes que són més 
aquests, diguem-ne, de la caixa amb el territori, no?, 
amb entitats, amb la federació d’empresaris, coses que 
es poden fer conjuntes, veure què passa al món, dir-
ho al consell i a l’equip directiu: «Home, no hauríem 
de fer aquesta cosa, hi ha aquest sector que no daixò. 
No us sembla que hauríem de daixò? No us sembla tal 
cosa?» És orientar, proposar. I el director i l’equip di-
rectiu executaven i feien, portaven el dia a dia del món 
financer, que són els que en sabien, professionals del 
món financer. Nosaltres potser teníem una funció més 
representativa de connexió amb les daixò. 

José Antonio Coto Roquet

En general, eh?, no ens referim només a la seva entitat, 
creu que els clients d’entitats financeres en aquest pe-
ríode han estat estafats quant a la concessió de crèdits, 
quant a la concessió de determinats productes finan-
cers com són preferents, com són deute subordinat o 
quant a les remuneracions a determinats òrgans direc-
tius que no es concordaven amb el que passava amb 
els empleats normals de les entitats? Creu que els cli-
ents es poden sentir estafats per l’actuació de determi-
nades entitats en aquest període de crisi?

Valentí Roqueta Guillamet

Això..., en cap cas la caixa ha mirat d’estafar a ningú, 
d’això n’estic absolutament segur. Ara, és lògic, hi han 
hagut productes financers que no han donat el resultat 
que s’esperava, no? Però segur que..., vaja, a la nostra 
caixa hi havia grans professionals, eren productes dis-
senyats com Déu mana i que es venien a qui s’havien 
de vendre i amb el risc ben explicat, no? Ara, ja ho sa-
beu, a vegades, mira, hi han productes que van més bé 
i altres que van més malament. O la borsa mateix: vas, 
compres daixò i després... Però, en cap cas, mai a la 
vida podia haver-hi un ànim de fer una cosa per esta-
far, això és una cosa que no m’entra pel cap. 

José Antonio Coto Roquet

Creu que el fiscal ha actuat malament demanant la im-
putació del senyor Adolf Todó i el senyor Narcís Serra?

Valentí Roqueta Guillamet

Bé, jo no conec ben bé aquest...

José Antonio Coto Roquet

Les retribucions a la direcció de Caixa Manresa eren 
adequades, des del seu punt de vista, d’acord amb la 
dimensió que tenia l’entitat, i si ho comparem amb al-
tres entitats amb més dimensió?

Valentí Roqueta Guillamet

Jo crec que sí, i crec que molt, eh? Jo crec que Caixa 
Manresa vam tenir més o menys virtuts en això, pe-
rò era una caixa en què sempre ho havíem tingut..., 
o n’havíem parlat i molt seriosament, impregnada to-
ta d’una certa manera de fer les coses amb prudència, 
amb austeritat, amb rigor. I crec que això nosaltres es-
tem convençuts que ho fèiem bé. 

José Antonio Coto Roquet

Com van evolucionar la liquiditat, solvència i morosi-
tat de l’entitat des de l’any 1992, en què vostè va aga-
far l’entitat com a president, fins a l’any 2009? Quina 
evolució va tenir, des del seu punt de vista?

Valentí Roqueta Guillamet

Bé. La caixa va anar molt bé. Vam passar unes èpoques 
molt boniques de prosperitat i de creixement en tots els 
aspectes, de tot, sense perdre el sentit, per això, de per-
tinença a un lloc, no? Però també ens vam expansionar, 
també vam entrar en noves àrees, però sense perdre la 
connexió amb allò que ens havia donat origen. I vam 
tenir unes èpoques molt boniques, vull dir, la caixa va 
anar, gràcies a Déu, molt bé, es van poder fer coses, 
vam poder fer molta obra social, moltes coses positives 
per al territori i per a les persones, i bé...

José Antonio Coto Roquet

La realitat demostra que després de tot aquest perío-
de l’entitat tenia pitjors dades de solvència, liquiditat 
i morositat que la mitjana del sector financer. Això 
va comportar que fos, evidentment, necessàriament 
fusio nada. No li va passar com a Caixa Ontinyent o 
Caixa Pollença, que no van necessitar aquesta fusió.

I, preguntar-li..., és a dir, vostè en algun moment va 
posar objeccions a la política de concessió de crèdits i 
de comercialització de productes financers per part de 
la direcció de l’entitat?

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, això que deia vostè que Caixa Manresa no estava bé 
de liquiditat ni morositat..., no, la caixa era la que tenia 
la morositat més baixa d’Espanya; em sembla que era la 
primera o la segona de morositat més baixa del sector, 
eh? A nivell de solvència, si en parla vostè, amb les ràtios 
que poden haver-hi poder estava sobre la mitjana, però en 
les altres excel·lia Caixa Manresa, tenia bones ràtios, eh?

José Antonio Coto Roquet

L’anterior director ho ha comentat abans, eh? Fa 
un moment ha comentat que aquests tres paràme-
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tres eren pitjors que la mitjana, i va ser un dels cau-
sants...

Valentí Roqueta Guillamet

No és veritat.

José Antonio Coto Roquet

Bé...

Valentí Roqueta Guillamet

Dubto que hagi dit això.

José Antonio Coto Roquet

Veig que vostè discrepa del que deia el seu antecessor. 
És més, li ha comentat inclús al diputat socialista els 
quatre motius pels quals havia de ser fusionada l’enti-
tat, i eren els motius que..., si hagués estat bé en sol-
vència, en liquiditat i morositat, no hauria hagut de ser 
fusionada, evidentment.

Valentí Roqueta Guillamet

Això no ho pot haver dit mai.

José Antonio Coto Roquet

Dit això, vostè...

Valentí Roqueta Guillamet

No, deixi’m, diputat, perquè ho dubto, perquè la mo-
rositat precisament és una cosa molt coneguda. I dub-
to que el senyor Formosa hagi dit que Caixa Manre-
sa tenia una morositat que no era adequada; era una 
morositat de les més baixes, la més baixa de Catalu-
nya i de les més baixes d’Espanya. Una altra cosa és 
la solvència, que si va dir «solvència», això era mi-
llorable dintre de Caixa Manresa, perquè era una cai-
xa que dotava molt l’obra social i on els recursos pro-
pis i el que tenia no era..., no teníem Repsols ni coses 
d’aquestes per vendre. Això sí que ho pot haver dit, 
però les altres no, no?

Llavors, quant a la concessió de crèdits, nosaltres 
vam ser sempre molt curosos, o sigui, és una enti-
tat que no va fer daixò, i de fet, bé, això és conegut 
dintre del sector, o sigui, vam ser més aviat prudents 
amb tot. I nosaltres ja ens vam retirar, dintre de fer 
crèdits immobiliaris i tot això, molt abans que la res-
ta, no?, que en la seva època recordo que van sortir 
crítiques, i concretament a Manresa mateix. Ho re-
cordo llavors perquè els empresaris de la construc-
ció deien: «Guaita, Caixa Manresa no daixò.» Me’n 
recordo perquè, home, es va veure venir. Ho hauríem 
hagut de veure venir abans, eh?, però bé, en aquella 
època... Inclús sempre s’havien concedit crèdits d’una 
manera molt segura i molt daixò, però es va fer un 
pas més enrere en aquella època de tot aquest enre-
nou immobiliari.

José Antonio Coto Roquet

Com va ser nomenat vostè president de Caixa Manre-
sa? És a dir, amb qui va haver de..., com va ser el pro-
cés, qui li ho va dir, per quin motiu vostè creu que va 
ser nomenat?

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, jo vaig ser proposat l’any 1991. Em va venir a veu-
re el que llavors era el president i el director de Caixa 
Manresa a casa. Jo havia estat president de la Cambra 
de Comerç de Manresa durant quatre anys –del 83 al 
86, 87. Després vaig estar uns anys dedicat a la feina 
de casa, de l’empresa. I llavors un dia em van venir a 
proposar..., hi havia hagut una llei de caixes, canvi-
aven els consells i havia d’entrar gent nova i daixò, i 
em van venir a proposar això, per entrar a la caixa,  
i home, està bé. Per entrar a la caixa. Ostres, em vaig 
quedar tot parat, no? Diu: «Bé, perquè poder ara hi ha 
una renovació i podries entrar allà i tot això.» Ostres, 
em feia gràcia. El meu avi ja havia estat a Caixa Man-
resa feia anys, i la caixa ja tenia una daixò, i, ostres, 
era molt jove, jo. I em diu: «Ara entraries al consell, 
però després inclús pensem, segons com el consell i 
tot això, que tu podries ser president de la caixa.» Os-
tres, llavors em vaig espantar una mica, no?, i bé, vaig 
dir: «No ho sé, no us ho puc dir.» M’ho vaig pensar, 
ho vaig parlar a casa, i després vaig acceptar-ho. I vaig 
entrar a la Caixa Manresa. Em vam nomenar vicepre-
sident el 91, i el 92, en una assemblea que vam fer a la 
Cova de Sant Ignasi, que es va fer allà perquè a vega-
des deixaven allà el daixò, doncs, allà hi va haver la 
daixò i em van elegir president –em van elegir presi-
dent–, el 92.

Per què vaig acceptar ser president d’una caixa o de 
Caixa Manresa? Bé, una mica, home, la vinculació 
amb el territori. Havia estat a la cambra, abans tam-
bé havia estat a la jove cambra, a Ampans, que és una 
entitat de discapacitats on havia actuat durant molt 
temps. Home, a mi em sembla..., i poder també és 
una cosa de família, d’anys, que quan s’està vinculat 
amb entitats del territori, de ser-hi, de poder aportar el 
que tu penses, la manera de fer, crec que és bona per 
a la societat la implicació que tinguem amb instituci-
ons públiques, no? Fer-ho a través d’una caixa, que és 
una entitat prestigiosa, interessant, financera, que dius: 
«Ostres, a veure, però et pot capacitar; segur que et 
donarà maldecaps, però t’obligarà també a aprendre 
coses, a conèixer coses, a ser-ho.» I, sobretot, a través 
de la caixa, servir un territori –servir un territori– i 
poder fer coses per aquest territori, i poder dinamit-
zar més la caixa, que llavors estava bé. Sempre havien 
estat bé, però, bé, si es podia donar un impuls a cau-
sa d’això, al fet que ets jove i que en tens ganes, dius: 
«Home, també fa il·lusió poder-ho fer.» I vaig accep-
tar-ho.

José Antonio Coto Roquet

Mantenia contactes amb el Govern de la Generalitat, 
amb els membres del Govern, amb el conseller d’Eco-
nomia i amb el president de la Generalitat, i amb qui-
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na freqüència des que vostè va ser president de la cai-
xa, des de l’any 92 fins a l’any 2009?

Valentí Roqueta Guillamet

Jo sempre hi vaig mantenir relacions, sempre m’ha 
agradat relacionar-me amb daixò, i lògicament per al 
daixò tenir-les, eh? Ara bé, al món de les caixes, els 
que es relacionaven amb el Govern de la Generalitat, 
o, per exemple, a Madrid amb la confederació, eren 
els directors. O sigui, al model de caixes, tu eres el 
president, el president era daixò, però el que feia anar 
la màquina, el que funcionava eren els directors, no? 
I el director de Política Financera de la Generalitat es 
reunia amb els directors. A la federació de caixes els 
presidents hi anàvem una vegada l’any. Els directors 
es reunien cada quan toqués, no?, en parlaven i tot ai-
xò i després hi anaven. A la confederació de caixes no 
hi havien presidents que les representessin. Sí, les grans 
sí. Caixa Catalunya i la Caixa de Pensions els presi-
dents les representaven en la confederació, la CECA; la 
resta no, els presidents no hi eren, eren els directors 
els que hi intervenien, intervenien en el daixò.

O sigui, el model de caixes, que alguna vegada inclús 
entre nosaltres ho havíem creat, jo l’havia defensat, 
aquest daixò, que els presidents tinguéssim més una 
funció representativa lligada al territori. Hi havia al-
tres presidents que no ho compartien; això havia sigut 
objecte de debat a vegades, eh? Però jo ho defensava 
més perquè era un model que a més el despolititzàvem 
en certa manera. El director és més fred, és més el tío 
dels números, són més les persones que cuiden el ne-
goci en si; els presidents, vulguis o no, podem tenir 
més facetes...

I d’aquesta manera els directors, moguts, centrats en 
el negoci financer, i els presidents aportàvem inputs 
de fora, més daixò, però no ens posàvem en el dia a 
dia de ser tots allà daixò, no. I per això acceptàvem, 
cosa que dius... Mira, a Madrid, a la Confederació de 
Caixes d’Estalvis de Madrid hi anaven els directors. 
Després a les assemblees generals hi anàvem els presi-
dents, eh?, però a Madrid hi anaven els daixò.

Llavors, durant la meva època, les relacions instituci-
onals, veure’ns, veure el conseller, les reunions que es 
feien generals o actes institucionals..., bé, una bona re-
lació amb tots els governs –amb tots els governs– de 
la Generalitat, amb tots els consellers d’Economia que 
hi van haver a la seva època; doncs, hi vaig mantenir, 
com és lògic i com és normal i que no pot ser d’una al-
tra manera, una bona relació.

La presidenta

Trenta-nou segons, senyor Coto...

José Antonio Coto Roquet

Creu que el Govern de la Generalitat va influir en la 
fusió de Catalunya Caixa?

Valentí Roqueta Guillamet

Concretament en aquesta, jo, pel que intueixo, crec que no. 
Ara, que es volia que s’anés a una fusió de caixes, això sí.

José Antonio Coto Roquet

I, per últim, com van elegir i per quin motiu el van ele-
gir, i com va ser el procés d’elecció del senyor Adolf 
Todó com a director de Caixa Manresa l’any 1995?

Valentí Roqueta Guillamet

El 1995, després que el director que tenia Caixa Man-
resa es jubilés, llavors vam buscar, vam obrir un daixò 
per buscar un nou director. I vam fer contactes a dife-
rents llocs i vam veure gent a través del consell, vam 
obrir un daixò de conèixer gent, no? I dintre dels que 
vam veure, dels candidats que ens va semblar, ens va 
semblar que l’Adolf Todó era un molt bon candidat per 
accedir al càrrec; el vam presentar al consell, el con-
sell el va aprovar, i se’l va nomenar nou director de 
Caixa Manresa. 

La presidenta

Deu segons...

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyora presidenta. Si, com vostè ha dit, els 
directors de caixes són els que es relacionaven fona-
mentalment amb els polítics, amb el conseller d’Eco-
nomia, va influir...

Valentí Roqueta Guillamet

Amb els polítics no és manera, eh?

José Antonio Coto Roquet

Bé, amb el conseller d’Economia, amb el Govern de 
la Generalitat. Va influir el Govern de la Generalitat 
en l’elecció del senyor Todó com a director general de 
Caixa Manresa l’any 1995?

Valentí Roqueta Guillamet

No, no..., aquesta va ser una decisió del consell de 
Caixa Manresa.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Estem, doncs, ara és el torn 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i el seu porta-
veu, l’il·lustre senyor Josep Vendrell, té la paraula. Se-
nyor Vendrell, endavant.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyor Roqueta.
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Valentí Roqueta Guillamet

Bon dia.

Josep Vendrell Gardeñes

Quines eren exactament les seves funcions com a pre-
sident, més enllà de l’esperit de representar l’esperit 
del territori? En allò concret.

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, era presidir els organismes del consell, presidir les 
comissions que hi havien de l’entitat, allà on es porta-
ven els temes per elaborar; anar a l’entitat d’una mane-
ra regular, dues o tres vegades, segons s’esqueia, per 
rebre gent que volia venir a la caixa per parlar de di-
ferents temes; parlar lògicament amb el director, que 
m’exposava temes, que a vegades volia conèixer la 
meva opinió sobre els temes que es produïen. Bé, crec 
que l’habitual, sembla el que és habitual dintre de les 
funcions que tenia un president de caixa no executiu a 
Catalunya.

Josep Vendrell Gardeñes

I quan se li assigna una remuneració de 20.000 euros 
anuals, que és el que vostè ha dit, s’incrementa la se-
va responsabilitat o la seva feina, ja que s’augmenta la 
retribució? No?

Valentí Roqueta Guillamet

No. Vaig continuar fent el que feia –vaig continuar 
fent el que feia– llavors. 

Josep Vendrell Gardeñes

Vostè marxa al juny del 2009, però, pel que deia el se-
nyor Formosa, les negociacions per al procés de fusió 
comencen –i els contactes– al gener del 2009; per tant, 
vostè el va viure, el principi d’aquest procés, no? Ens 
podria explicar com va ser el procés, és a dir, quines 
opcions es van estudiar i quines hi va haver damunt de 
la taula, a part de la que finalment es va decidir? Hi va 
haver, dins del comitè de direcció del consell d’admi-
nistració, algú que s’oposés o que plantegés clarament 
la necessitat de mantenir la independència de Caixa 
Manresa?

Valentí Roqueta Guillamet

El fet de mantenir la independència de Caixa Man-
resa ho volíem tots; o sigui, en principi, com a filoso-
fia, sempre la nostra caixa havia lluitat i era un motiu 
de daixò mantenir la nostra independència i la nostra 
identitat; hi crèiem profundament, en això, tots. El 
que passa és que llavors, quan va començar tot això i 
van començar a haver-hi moviments –a haver-hi mo-
viments–, es van iniciar..., el director va fer uns con-
tactes, va anar a veure gent, i en alguna reunió que ha-
víem tingut de veure algun altre president: «Ostres, tu, 
com està això?» Però eren ben bé coses exploratòries, 

no eren coses que anaven en una direcció de dir: «Va, 
anem a daixò», no? El director ho va fer.

Per altra banda, també abans havia contestat que a 
causa del fet que jo tenia aquesta situació així, interi-
na, no?, perquè al cap de poc temps hi havia un altre 
president que em succeïa..., ostres, no em deixava fer 
coses. Dius: «Què pots anar a fer un camí?» No, ho 
havia de fer el nou president, això, i amb el director. 
Afortunadament, el director es quedava allà, coneixe-
dor de les coses que eren, i un nou president..., i ja el 
director l’informava de tot exactament. 

I el nou president, abans que fos nomenat i tot això, 
quan ja havíem acordat dintre del consell la persona 
que seria, que no s’havia fet públic encara i tot això, 
se’l va informar d’aquests moviments que començaven 
llavors perquè ell n’estigués al corrent, perquè havia 
de liderar aquesta nova fase, que lògicament es pre-
veia que era una fase en què s’havien de fer coses, no?

Josep Vendrell Gardeñes

Vostè creu que van tenir tota la informació amb trans-
parència de quina era la situació real de Caixa Cata-
lunya?

Valentí Roqueta Guillamet

L’anterior que coneixíem llavors, però a partir de lla-
vors tot va anar..., bé, Caixa Catalunya i la resta cada 
dia van anar més malament –cada dia van anar més 
malament. L’atur, que feien unes estimacions que arri-
baria a..., va arribar molt més lluny, tot va ser... Jo no 
dubto que en el seu dia els números que es fessin dai-
xò eren fets amb bona fe; el que passa, que després el 
temps els va anar convertint cada dia en més dolents i 
va acabar sent...

Josep Vendrell Gardeñes

No sé si la frase és seva o era un lema de la mateixa en-
titat, no? «Volem ser una gran caixa, no una caixa 
gran.» Que jo crec que és una bona frase i un objec-
tiu molt positiu. Però des de la seva experiència, si hi 
ha algunes caixes, dues, que s’han mantingut –Onti-
nyent i Pollença, que hem estat esmentant–, i Caixa 
Manresa ha acabat desapareixent malgrat la voluntat 
de mantenir-se com una gran caixa molt arrelada en 
el territori, què és el que han fet malament? Vostè co-
neix molt bé la història de l’entitat; alguna cosa neces-
sàriament s’ha hagut de fer malament perquè al final 
vostès valoressin que l’única opció era la fusió amb 
alguna altra entitat i no la independència, a diferència 
d’aquestes dues. Per força hi ha d’haver alguna cosa 
que vostès hagin fet malament. 

Valentí Roqueta Guillamet

Aquí estàvem a Catalunya, nosaltres, i és una comu-
nitat que també té els seus reptes; les altres estan en 
altres llocs, eh? I aquí, bé, estàvem en una comunitat 
diferent. Això és un fet que val la pena tenir en comp-
te. I després, les altres entitats eren entitats molt peti-
tes –molt petites–, i Caixa Manresa no és tan petita. 
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Caixa Manresa havia crescut, havia tingut una època 
de prosperitat, d’obrir-se a nous sectors, i quan això es 
va produir...

Home, una cosa que s’hauria pogut fer, encara que ja 
li dic que això..., ara fem volar una mica aquí coloms, 
eh? Sempre he cregut que no era una decisió de Caixa 
Manresa sola, no? Caixa Manresa estava ficada dintre 
de Catalunya en un moviment fusionista important a 
Catalunya –moviment fusionista important–: «Això 
ho hem de solucionar i fer les grans caixes de Catalu-
nya», moviment de què he parlat abans, de tot l’Estat. 
Home, si Caixa Manresa hagués estat absolutament 
petita –petita–, que no hagués tingut dependències de 
fora, de finançament exterior, ni que les agències de ra-
ting te la posessin..., és igual, una cosa ben, ben mi-
núscula, poder malgrat tot això... Però llavors l’altra 
pregunta que ens hem de fer és si una entitat així, tan, 
tan petita, hauria pogut... Però això s’hauria hagut de 
fer en anys de treballar amb una idea de, en comptes 
de créixer, ser petit. Va en contra també de totes les 
filosofies empresarials, perquè, com animes la gent al 
fet que treballin, que vagin a més, si no presentes ho-
ritzons una mica engrescadors, no?, i quedar-te abso-
lutament... Tot això és difícil, la veritat és que és difí-
cil, eh? O sigui, haver-se mantingut daixò..., no la vaig 
prendre jo aquesta decisió i tot el daixò. Però sí, tal 
com estava el panorama, tal com estava tot i tot això, 
no va ser fàcil. 

Josep Vendrell Gardeñes

El cas és que algunes han desaparegut, no?, i les altres 
continuen. Aquest és el resultat final. Quina era la se-
va política amb relació als promotors immobiliaris, la 
seva vinculació a promotors immobiliaris durant els 
anys que vostè hi era?

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, zero. O sigui, jo, en el que és el tema de negoci, no 
hi havia estat mai.

Josep Vendrell Gardeñes

No, no...; no dic vostè personalment, sinó l’entitat. A pa-
rer seu, la política amb relació als promotors immobilia-
ris, la seva implicació en projectes immobiliaris.

Valentí Roqueta Guillamet

La nostra entitat en això, bé, hi estava, perquè s’havia 
d’estar en tot això, però amb bastanta prudència, no? 
Això sí que, vull dir, és tal com va ser. I fruit d’això 
és que la nostra morositat era baixa, i els nostres acci-
dents, per dir-ho, immobiliaris en això han estat pocs 
–han estat pocs– dintre del conjunt. Caixa Manresa en 
això estava raonablement bé.

Josep Vendrell Gardeñes

Miri, l’altre dia m’explicaven una altra hipòtesi sobre 
la fusió de Caixa Manresa; és a dir, si s’hagués fusio-
nat amb les entitats que després van donar lloc a Un-

nim, s’hauria vist, potser, que en realitat el problema 
immobiliari que tenia Caixa Manresa era superior al 
que s’havia dit. Anant amb Caixa Catalunya, deu ve-
gades més gran, quedava més dissimulat o no es veien 
tant els possibles riscos que tenia l’exposició immobi-
liària de Caixa Manresa, que és veritat que era petita 
amb les altres, però que també en tenia. Vostè creu 
que és versemblant aquesta hipòtesi?

Valentí Roqueta Guillamet

No, no..., en absolut. No. En això no hi estic d’acord, 
no. Caixa Manresa tenia una exposició molt petita, 
comparada amb les altres, eh?, perquè també va tenir 
exposició, també va fer-ho, però comparada amb les 
altres no. No, la tenia baixa en això.

Josep Vendrell Gardeñes

Vostè abans deia que s’havia generat un clima contrari 
a les caixes, no?

Valentí Roqueta Guillamet

Per certa intel·lectualitat o per certs... El poble no, eh? 
Crec que a la gent li agradaven les caixes, treballar 
amb les caixes i tot això. Però sí que hi havia, a nivells 
en què ens movíem o d’escrits a diaris i tot això, sí, les 
caixes..., sí, hi havia un clima que no era favorable a 
les caixes.

Josep Vendrell Gardeñes

Podria concretar quins eren aquests, per dir-ho d’algu-
na manera, adversaris de les caixes? El Banc d’Espa-
nya es troba entre aquests adversaris?

Valentí Roqueta Guillamet

No, precisament el Banc d’Espanya...

Josep Vendrell Gardeñes

La banca, els governs?

Valentí Roqueta Guillamet

Home, la banca és lògic, era un competidor. A nivell 
polític general senties manifestacions, i havíem llegit 
i havíem vist que, home, es qüestionava cert model de 
les caixes, aquestes entitats de tants anys –tants anys. 
És que a la nostra societat ens ha passat, sense adonar-
nos-en, que les coses que fa molts anys que duren..., 
hem passat una època que tot allò que fa temps que 
dura sembla que ha de ser caduc, ja. Les noves... Sí, i 
volem les coses ràpides i les volem bé. «Una caixa de 
cent cinquanta anys, mare de Déu, però si aquestes ja 
les hem d’enterrar, amb aquestes assemblees, aquests 
daixò, aquests dallò!»

I si a sobre hi ha allò que dèiem a vegades que ha pas-
sat en alguns llocs, que podrien ser transmissions de 
partits polítics d’una manera directa, tot un daixò en
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un moment en què daixò, doncs, aquest model tan dai-
xò, tan dallò, i a més a quins llocs. O sigui, hi havia 
diferents coses que t’alertaven a dir: «Compte!» Per-
què llavors, quan aquestes coses passen per un, per un 
altre i daixò, acaba rebent tothom.

I aquest model no acabava d’estar prou clar. I a Caixa 
Manresa ho havíem dit, ja ho he dit abans, ho havia 
escrit més d’una vegada. I per no res, no per posar-me 
cap daixò, però sí que aquest de les caixes és un mo-
del, tal com havien fet i com havien daixò, que donava 
molts..., sobretot des del punt de vista de la compe-
tència. Ara d’aquí a quatre dies anirem a quatre, i bé, 
molt bé, poder seran daixò, però els ciutadans haurem 
perdut una part molt important de la nostra capacitat 
de decidir, no?

Però una altra cosa també li diré: que penso que en 
el futur les caixes es tornaran a inventar. Perquè ara 
ha passat això, i ara vostès lògicament a la comissió 
busquen, indaguen, molt legítimament, veure el que 
ha passat i daixò. Però estic segur que tots estem con-
vençuts que les caixes, en el transcurs de la seva his-
tòria, han escrit pàgines fantàstiques de bon saber fer, 
i bé, que donaven sentit a territoris, donaven sentit al 
país, ens permetien molta més competència. I ara ai-
xò, pel que sigui, i ho estem investigant i tot això, pe-
rò ha desaparegut. Però jo estic segur que un altre dia 
aquest model, inspirat en tal com havia sigut i tot això, 
es tornarà a posar sobre la taula, perquè amb tot ai-
xò s’ha perdut una part jo crec molt important de lli-
bertat d’accedir als mercats i de servei i de proximitat 
que difícilment aquest nou sistema aconseguirà.

Josep Vendrell Gardeñes

En això hi coincideixo, senyor Roqueta. I per això re-
ivindiquem una banca pública, com hi ha a altres paï-
sos, que pugui fer aquesta funció social i de suport a 
la petita empresa que feien les caixes. Però vostè creu 
que s’ha aprofitat la crisi, o la crisi ha estat l’excu-
sa, la coartada perfecta per arribar a aquesta situació 
d’oligopoli bancari en què ara ens trobem, en què no-
més quedaran quatre grans entitats? Creu que el Banc 
d’Espanya o els governs han aprofitat la crisi per fer 
net amb les caixes?

Valentí Roqueta Guillamet

Jo no sé si afirmar-ho amb la contundència que vostè 
ho diu, no?, però que les circumstàncies ens han portat 
ara cap aquí, això és evident. 

Josep Vendrell Gardeñes

I ara li pregunto com a empresari del territori: com ha 
canviat la situació després de la desaparició de Caixa 
Manresa? Això, d’una banda.

I, de l’altra banda, el seu successor, el senyor Manel 
Rosell, deia que sense la fusió Caixa Manresa seria un 
zombi, però ara és un cadàver a punt de ser enterrat. 
Com s’ha viscut en el territori tot això, després de la 
desaparició?

Valentí Roqueta Guillamet

El territori ha sentit la desaparició d’una caixa de fa 
cent cinquanta anys, i que, a més a més, sortosament, 
en els últims anys, i no perquè hi hàgim estat, però 
Caixa Manresa ha fet coses molt positives en aquest 
territori, no? I lògicament, bé, en certa manera es pot 
dir que la ciutat se sent una mica òrfena d’una institu-
ció que havia estat allà, que ajudava a construir, a con-
figurar, a donar gruix en aquest territori, a propiciar no-
ves iniciatives. Un conjunt de gent també que hi vivia 
i que estava allà, que aportava, bé, maneres de pensar 
també que enriquien el país. O sigui, bé, no és positiu, 
naturalment, vull dir, que la Caixa Manresa tal com 
era no hi sigui ara.

Josep Vendrell Gardeñes

Però el que és evident és que la major part de la soci-
etat manresana, dels municipis i consells comarcals, 
van donar suport a la fusió, amb molt poques excep-
cions; a l’assemblea general, crec que va ser només un 
vot en contra de noranta-nou. Els queda ara una sensa-
ció..., creu que ara al territori queda una sensació d’ha-
ver estat enganyats, estafats, malvenuts?

Valentí Roqueta Guillamet

Jo crec que aquesta situació no l’hauríem de tenir, no 
hauríem de pensar en això. Crec que la situació que 
realment es va viure i que va viure Caixa Manresa, tot 
i estar en una entitat ben gestionada, la situació que es 
va trobar en aquells moments, amb una quantitat de 
presses per fer les coses, amb una quantitat de normes 
reguladores que van venir a sobre, que perjudicaven 
precisament això, i amb una crisi tan general en tots 
els aspectes, i de dependència i de mercats i daixò, se-
gurament que feia molt difícil que Caixa Manresa ha-
gués pogut continuar sola.

Josep Vendrell Gardeñes

Creu que caldria donar més explicacions al territori, 
a la Catalunya central, sobre el que ha passat a Caixa 
Manresa? Que la gent no ho coneix prou, no?

Valentí Roqueta Guillamet

Bé, vostès amb aquesta comissió jo crec que aportaran 
llum en tot això també. 

Josep Vendrell Gardeñes

Confiem que sí, a veure si vostès ens hi ajuden. Dues 
darreres qüestions. Una de les seves responsabilitats 
era..., vostè era qui portava al consell d’administració 
els increments de les remuneracions, de les retribu-
cions dels directius.

Valentí Roqueta Guillamet

No, no..., bé, no, jo no ho portava. Hi havia una co-
missió de retribucions per als directius –hi havia una 
comissió de retribucions per als directius–, bé, els di-
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rectius o el director general, eh? El director general i 
potser no sé si els directors adjunts o la cúpula directi-
va, però de la resta del personal no. 

Josep Vendrell Gardeñes

Quina era la retribució anual d’un director general de 
la seva entitat?

Valentí Roqueta Guillamet

La veritat és que no me’n recordo –no me’n recordo.

Josep Vendrell Gardeñes

I se’n recorda, dels increments anuals que s’anaven 
fent durant el seu mandat? Els percentatges, com 
s’anava incrementant?

Valentí Roqueta Guillamet

En això a Caixa Manresa no hi ha cap problema, o si-
gui, Caixa Manresa en això jo crec que és un exemple 
d’austeritat de tot això. Tant els sous nostres, de la cai-
xa –comparats amb les altres, eh?–, i tot això estan en 
el nivell baix segur. I les polítiques que s’havien seguit 
en això havien estat molt prudents, molt... Bé, d’això 
n’estic convençut.

Josep Vendrell Gardeñes

Sí, però el cas és que, tant en la intervenció d’abans 
del senyor Formosa com en la de vostè, no hi ha ma-
nera de conèixer els números concrets.

Valentí Roqueta Guillamet

Però això és molt fàcil. No, home, això ho demanem. 
És que, vull dir, d’això no me’n recordo. No és que no 
li vulgui contestar; estaria encantadíssim de dir-li el 
que cobraven els altres, però, vull dir, és que no ho re-
cordo, no ho sé. Però això és molt fàcil, això es dema-
na a la caixa i ho té vostè immediatament.

Josep Vendrell Gardeñes

En canvi, la seva política laboral era de mantenir els 
salaris pràcticament congelats any rere any, no? No és 
així?

Valentí Roqueta Guillamet

A Caixa Manresa? (Pausa.) D’austeritat. O sigui, man-
tenir els salaris congelats any rere any...

Josep Vendrell Gardeñes

Fins i tot en els moments de creixement.

Valentí Roqueta Guillamet

Vostè parla dels salaris generals de tota la...

Josep Vendrell Gardeñes

De la plantilla, del salari dels treballadors, que pràcti-
cament amb els comptes que feien, amb el sistema que 
tenien establert, el resultat final era de pràctica con-
gelació. O sigui, els salaris dels directius s’anaven in-
crementant, però els salaris del personal es mantenien 
més o menys congelats.

Valentí Roqueta Guillamet

No, no..., jo crec que hi havia molt equilibri entre..., 
si es feia una cosa en un cantó es feia en un altre, eh? 
Jo crec que això no és així. A més, hi han els conve-
nis, que són els que preveien, i no es feia res contra el 
conveni.

La presidenta

Quinze segons.

Josep Vendrell Gardeñes

Li volia preguntar, també, per l’obra social i pel pro-
jecte del monestir de Sant Benet, que ens ho expliqués 
una mica, i si hi va haver desviació en la realització de 
les obres i per quina quantitat.

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, bé, Sant Benet va ser un projecte important per a 
Caixa Manresa. El monestir de Sant Benet –no sé si 
vostès el coneixen– és un monestir important a Cata-
lunya del segle x. Ja s’havien fet altres intents d’això, i 
llavors en un moment determinat a Caixa Manresa li 
va semblar comprar-lo, no? Comprar el monestir per 
posar-lo en funcionament perquè fos un lloc de visita, 
de trobada i un motor, un motor econòmic per al Ba-
ges i daixò. I això es va fer l’any 2000.

Va ser un projecte que també va tenir altres coses po-
sitives, i així ho vèiem des del consell, que va ser, tam-
bé, d’engrescar la caixa i l’equip directiu de cara a una 
cosa clara. De vegades a les caixes se’ls demana: «Què 
feu d’obra social? Què és l’obra social?» L’obra social a 
vegades anava a moltes entitats i institucions, però no 
es veia d’una manera clara, no? Aquest monestir, arre-
glar el monestir era una manera molt clara de veure que 
allà es feia una obra, una obra que era bona, que era 
bonica, recuperàvem història, la posàvem al servei del 
poble. I també va ser un motiu perquè treballadors de 
l’entitat, l’equip directiu, el mateix consell estiguessin 
engrescats de cara a un projecte, no? I aquest projecte, 
doncs, es va fer realitat i continua fins ara. Però vostè 
em demanava una cosa concreta d’això.

Josep Vendrell Gardeñes

Sí, el cost del projecte de les obres i el seu desviament, 
que crec que hi va haver un cert desviament. 

Valentí Roqueta Guillamet

Doncs, no, crec que es va fer molt bé; es va fer també en 
un termini molt adequat. Jo els feia broma també dient  
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que m’agradaria que s’acabés abans que jo pogués ple-
gar de la caixa, cosa que es va fer, que això també era 
una manera indirecta d’obligar que es fes tant en ter-
minis com en pressupost. El que passa, que es van fer 
més coses. Primer vam arreglar el monestir, i després 
s’ha fet tot el complex; hi ha hagut diferents elements 
que hi han intervingut. Però tant el cost, el pressupost 
de totes les coses va ser sempre... No és que anéssim 
al darrere de coses que havíem dit que després es van 
doblar, no; va estar molt ben planificat i va estar ben 
daixò.

Josep Vendrell Gardeñes

Ho havíem llegit en un informe de la mateixa Gene-
ralitat, eh? Em sembla que són 11 milions d’euros i 
escaig, no?

La presidenta

Se li ha esgotat el temps, eh? Senyor Vendrell, hem es-
gotat el temps ara.

Valentí Roqueta Guillamet

No, no..., això no.

La presidenta

Molt bé. Doncs, passem ara al Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Té la paraula l’il·lustre diputat senyor Car-
los Carrizosa. Señor Carrizosa, tiene la palabra.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias. Buenos días, o buenas tardes ya, señor Ro-
queta. Usted declaró en junio de 2009 que no quería 
fusiones: «Caixa Manresa no quiere fusiones sin sen-
tido.» Y en marzo de 2010 dijo que se había escogido 
la opción ganadora. 

Valentí Roqueta Guillamet

A ver, yo no...

Carlos Carrizosa Torres

¿No lo dijo, esto?

Valentí Roqueta Guillamet

En 2010 no estaba en el cargo yo.

Carlos Carrizosa Torres

¿Y no opinó usted en esa fecha?

Valentí Roqueta Guillamet

No, no..., seguro que no.

Carlos Carrizosa Torres

Pues se me ha pasado como noticia... 

Valentí Roqueta Guillamet

Seguro –seguro–, seguro que no.

Carlos Carrizosa Torres

¿Usted recuerda haber declarado: «Podemos hacer ca-
jas más grandes, pero también más ineficientes, y no 
hemos de caer en las fusiones por las fusiones»?

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, seguro, eso sí.

Carlos Carrizosa Torres

«Mucho más importantes que las fusiones es el mode-
lo empresarial.» 

Valentí Roqueta Guillamet

Exacto, esto sí. 

Carlos Carrizosa Torres

Esto sí. Usted nos ha hablado de que hubo presiones. 
Usted parece disconforme, o parecía disconforme en 
aquella época, con llevar a cabo una fusión. 

Valentí Roqueta Guillamet

Sí.

Carlos Carrizosa Torres

Sí. Después nos comenta que había un clima para la 
fusión y tal, pero que a usted ya no le tocó esa patata 
caliente porque ya había dejado la presidencia; no tu-
vo que tomar la decisión en ese clima que parecía que 
propiciaba que las cajas se fusionasen, y que usted pa-
recía que no estaba conforme. Yo le pregunto –se le ha 
dicho ya, pero no me ha quedado claro–: ¿hubo pre-
siones por parte de las administraciones para fusionar 
mientras usted todavía estaba en la caja?

Valentí Roqueta Guillamet

No, pero sí que había un clima general de ir por esa 
fusión, de decir: «Hombre, tú, ven aquí y tal, tienes 
que fusionarte por narices y tal.» Esto quizás pasó des-
pués, pero en mi época, o sea, la presión... Sé que el di-
rector general tuvo reuniones con el Banco de España 
y otros, y la línea iba por la fusión –iba por la fusión. 
Todo el mundo decía que tenías que fusionarte, tanto 
el Gobierno de la Generalitat como en el Banco de Es-
paña, que lo mejor para el sector y para tal, la fusión. 
«¿Con quién tenemos que fusionarnos? –Hombre, bus-
ca compañeros, vosotros hacéis y tal.» O sea, había un 
clima general de favorecer la fusión, esto es así. 

Carlos Carrizosa Torres

Y en cajas que, como la Caixa Manresa, se mantenían 
con una posición bastante saneada, ¿no había contes-
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tación, no hubo contestación, o es que no se puede 
contestar a estas cosas?

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, uno contesta...

Carlos Carrizosa Torres

Contestaciones, me refiero a oposición.

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, uno puede contestar, pero el regulador tiene las 
normas y regula. Y venía toda una batería de leyes 
que ya se preveían y después se implementaron, donde 
la continuidad esta de la caja sola, como han comenta-
do mis sucesores en el cargo, pues no era fácil.

Carlos Carrizosa Torres

Pero en la misma situación de Caixa Manresa debía 
existir alguna otra caja en Cataluña, y quizá en el res-
to de España, que hubiese..., a lo mejor unidas en el 
sentido de plantear una oposición a aquellas que esta-
ban en mejor situación y que quizá no precisaban ser 
fusionadas. Es extraño o parece raro que en un ámbi-
to empresarial, donde cada uno mira por sus propios 
intereses, no defendiesen sus intereses agrupándose y 
haciendo ver a los reguladores, o incluso a las autori-
dades, que este no era el camino. ¿No hubo ninguna 
tentativa de hacer esto?

Valentí Roqueta Guillamet

Esto es muy difícil, llevarlo a la práctica es muy difí-
cil. Intervienen el Banco de España, el Gobierno de 
España a través del Ministerio de Economía, que tiene 
tal, el Gobierno de la Generalitat, las mismas entida-
des. Y después, que todo esto necesita mucha discre-
ción en los ámbitos financieros. Es decir, de por sí de-
be ser tan discreto, a veces tan discreto que se habla 
poco –se habla poco–, y no son fáciles todas estas co-
sas, si es que ya no existe antes un marco general que 
prevea, que es lo que en una exposición anterior había 
dicho, ¿no? O sea, todo este tema que después tal, pero 
este tema venía de lejos –venía de lejos–, de no haber 
puesto las bases suficientes para que un sistema que 
creíamos bueno para España, para Cataluña, de cajas 
ligadas a territorios y tal..., preservar bien este mode-
lo. Otros actores que jugaran otras ligas, quizás haber 
creado otra liga. Y entonces entre ellas buscar com-
plementariedades, que la CECA hubiera funcionado 
bien a la hora de dar servicios que hubieran sido para 
estas, porque si no pueden ser para otras..., buscar con 
antelación.

En cuanto esto vino y esto tal, y de la manera que vi-
no..., y cajas que estaban bien pero que también, como 
estaban bien, habían hecho cosas, habían invertido y 
tal, y necesitaban financiación. En el momento en que 
los mercados de financiación de capitales..., cero, que se 
termina, que la norma reguladora entonces te pone la 
solvencia, te incrementa, y todavía tienes problemas 

de financiar tal y además debes buscar más capital pa-
ra lograr las nuevas normas reguladoras y tal. Enton-
ces pareció que todo esto la manera de solucionarlo 
era fusión, entidades más grandes, menos, vamos a... 
Y bueno, todo esto ha sido...

Carlos Carrizosa Torres

Y fíjese, aquí, mientras ha habido estas comparecen-
cias, una de las críticas que se hacía por parte de mu-
chos grupos: parecía que los consejos de administra-
ción..., primero, que los consejeros quizá no siempre 
tenían la debida cualificación, y luego que entre los 
consejos de administración y los presidentes parece 
que no se acababan..., que descansaban un poco las 
responsabilidades en los grupos de dirección, en los 
ejecutivos. Entonces, ¿quizá es que el modelo este de 
cajas también ha muerto un poco porque los órganos 
de representación –los consejos de administración y 
sus presidentes– no han tenido capacidad para enfren-
tarse a aquellos que en definitiva les ponían allí, o no?

Valentí Roqueta Guillamet

Yo creo que el modelo es bueno en sí, precisamente 
por esta diferencia, ¿no? Los ejecutivos, que trabajen, 
que hagan negocio, que creen productos, que vayan a 
la gente, que vendan, que trabajen. Y el otro, hombre, 
nuevas ideas, tal, supervisar –supervisar– y tal y cual, 
tener capacidad para relacionarte al nivel que corres-
ponde, ¿no? Pero la diferenciación del modelo, si se 
lleva bien, se lleva claro, explícitamente..., creo que no 
es malo, porque enriquece este modelo. Porque puedes 
poner un consejo de administración de supercracks, y 
los ejecutivos también. Vale, pero a mí me gusta más 
el modelo de decir: «Hombre, vinculemos al territo-
rio» –tal como estaba el modelo de cajas, ¿eh?–, «so-
ciedad civil, tal, a gente que no sea tonta, que sea res-
ponsable, hombre, que tenga ganas, que sepa que sus 
decisiones tienen consecuencias y que es importante 
estar allí, y estar allí en serio, ¿no?, que esto no es bro-
ma y tal.» Pero para hacerlo no hace falta ser ahí un 
técnico en tal. Estos que se cuiden de esto, y relacio-
nar el territorio y tal, y los ejecutivos que trabajen, y 
los vigilamos, y si no hay confianza en lo que hacen se 
les cambia. Este modelo yo creo que es bueno.

Carlos Carrizosa Torres

Pero quizá con merma de la maniobrabilidad frente a 
las autoridades, ¿no? Quizá se pierde maniobrabilidad.

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, pero entonces el consejo y el presidente tienen que 
tener la suficiente autoridad como para esto, ver que es-
tas decisiones políticas es la caja, o sea. El director 
dentro de estas mismas funciones..., las que compe-
ten al ámbito de los que ahora estamos hablando, estas 
corresponden al consejo, no corresponden al equipo 
directivo. El equipo directivo tiene que ganar dinero 
para la caja, y que sea una buena caja, que sea una caja 
que funcione y tal. Y los consejos deben cuidar temas 
más políticos, más de relación, más de estar, más de 
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tal cosa, que no se propiciaba bien esto, ¿eh? El mis-
mo Banco de España a mí no me citaba; buscaba al 
director, llamaba al director. Una vez al año o cada 
dos años el presidente iba, pero no..., o sea, eran muy a 
nivel de director todos estos temas también. Aquí qui-
zás, sí, una parte de lo que usted dice, mejorar este as-
pecto de..., y cajas, puede ser –puede ser. No era nues-
tro caso –no era nuestro caso–, teníamos las funciones 
bastante claras y definidas, ¿no? 

Carlos Carrizosa Torres

Muy bien. Me ha llamado también mucho la atención 
que usted dijese que hasta 2007 no había cobrado,  
y que a partir de entonces fueron 20.000 euros de 
sueldo como presidente. Supongo que se refiere estric-
tamente a un sueldo o salario, pero que luego habría 
otras cantidades por asistencias a consejos, etcétera.

Valentí Roqueta Guillamet

Entonces había dietas. 

Carlos Carrizosa Torres

Había dietas.

Valentí Roqueta Guillamet

Sí. O sea, este es el fijo que se cobraba, y después los 
consejeros de la caja cobraban dietas por asistencia a 
la comisión ejecutiva y al consejo de administración, 
que precisamente en nuestra caja eran muy..., había, 
primero, pocas reuniones; la comisión ejecutiva se re-
unía una vez al mes, y el consejo de administración 
una vez cada dos meses. Y entonces se cobraban –los 
consejeros y tal, y el presidente también– dietas. 

Carlos Carrizosa Torres

¿Y esas dietas estaban en consonancia con las que se 
cobraban en otras cajas, en otras entidades?

Valentí Roqueta Guillamet

No, eran menores. Estaban..., del orden –no sé, ahora 
hablo mucho de memoria– de 200, 300 euros por reu-
nión, de lo que cobraban los consejeros, y el presiden-
te también, de las reuniones, las clásicas.

Carlos Carrizosa Torres

Durante el tiempo de su presidencia, ¿hubo algún in-
cremento sensible en los últimos años?

Valentí Roqueta Guillamet

No. Para llegar a estas cantidades usted mismo podrá 
ver que no... No, en esto Caja de Manresa, y en esto 
también tal, era en la que las dietas, por ejemplo, que 
cobraba el consejo..., la más baja de toda Cataluña –la 
más baja. Esto está publicado –todo esto–, esto lo en-
contrará usted publicado. 

Carlos Carrizosa Torres

Usted ha comentado que quizá sería interesante recu-
perar el modelo de cajas para Cataluña. 

Valentí Roqueta Guillamet

Bueno, yo lo he dicho aquí y quizás no me tocaba de-
cir esto aquí. Es más en plan informal, me ha salido 
algo que pienso a nivel personal, ¿no? Pienso que este 
es muy buen modelo, que liga mucho para un país, y 
que yo creo que se volverá a inventar. Bueno, se volve-
rá a crear este modelo.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, podemos compartir esto en cuanto a la obra social 
y a lo que supone de beneficios para un territorio co-
mo probablemente lo fue Caixa Manresa. Y por eso 
también le quería preguntar si usted cree que, de no 
haberse hecho la fusión –que ya muchos cuestionan 
la decisión que se pudo tomar entonces, o que muchos 
reconocen que quizá no fue la más adecuada–, ahora 
la caixa, tal y como estuvo entonces –estaba en el mo-
mento de la fusión–, podría estar trabajando hoy día 
en el entorno económico que tenemos, para saber tam-
bién de su respuesta si una caixa con las característi-
cas que tuvo Caixa Manresa entonces hoy sería viable.

Valentí Roqueta Guillamet

Yo creo que no tiene una respuesta sola. O sea, una 
Caja Manresa sola, dentro del mundo, por decirlo así, 
¿no?, esto es difícil. Una Caja Manresa con otras ca-
jas, haciendo la misma función, complementando ser-
vicios..., porque cuando hablamos de esto mismo –el 
tamaño, la dimensión de ciertos elementos–, necesi-
tas ciertas complementariedades en este mundo que 
nos hemos puesto de mercados de capitales y de tal 
muy voraz, ¿no?, y de problemas como este mismo, 
que parece sencillo, pero no lo es. Las agencias de ca-
lificación, que están primando –antes no pasaba– el 
tamaño. Y dicen: «Caja Manresa es pequeña, pues bo-
no basura.» Estás creciendo, quieres invertir, quieres 
dejar dinero, tienes que ir a buscarlo, ostras, y no te 
lo dejan. O sea, el momento en que estamos todavía 
no está suficientemente claro. Ahora, un sistema que 
en sí tuviera el tamaño adecuado y en el que cada uno 
hiciera sus funciones dentro de tal, esto podría fun-
cionar.

Carlos Carrizosa Torres

Bueno, pues yo creo... No voy a alargar innecesaria-
mente mi intervención, puesto que ya se ha dicho pre-
cisamente todo.

La presidenta

Le quedan treinta y cinco segundos.

Carlos Carrizosa Torres

Ah, pues mire, ya...

Fascicle segon
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La presidenta

No, no..., le quedan treinta y cinco. Treinta ya.

Carlos Carrizosa Torres

No voy a hacer ninguna pregunta más, solo agradecer-
le su intervención.

La presidenta

Gracias, señor Carrizosa. Té ara la paraula, en nom 
del Grup Mixt, la il·lustre diputada senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bon dia. Un altre expresident, el senyor Serra Ramo-
neda, va manifestar en aquesta comissió que bona 
part de la crisi de les caixes s’explica per la cobdícia 
que bona part dels alts càrrecs tenien, perquè van vo-
ler igualar els seus sous i pensions al que cobraven els 
banquers. Quina opinió té vostè al respecte?

Valentí Roqueta Guillamet

En això no hi estic gens d’acord. El problema de les 
caixes no és aquest. Aquest pot ser un problema, però 
a les caixes hi havia altres problemes. El de les caixes 
és un problema de definició del model, d’estratègia, de 
model, d’haver estirat més el braç que la màniga en 
èpoques que no tocava i tot això. Això pot ser un altre 
problema, però no és el fonamental.

Isabel Vallet Sànchez

No és el fonamental per vostè. D’acord, doncs, li po-
sem un exemple pràctic, a veure què n’opina. Si el se-
nyor Todó hagués complert el contracte inicial que te-
nia amb Catalunya Caixa, per poc més de set anys de 
treball hauria cobrat 3 milions d’euros l’any, sumant 
el seu salari i el de les pensions futures; és a dir, que 
en total hauria costat a l’entitat 20 milions d’euros. No 
els 20.000 euros que cobrava vostè, eh?, 20 milions 
d’euros. No creu que això sigui un problema, en tot 
cas, que expliqui que és també en part el que ha passat 
amb les caixes? I, en tot cas, no creu que això, trac-
tant-se d’una caixa, és una apropiació indeguda?

Valentí Roqueta Guillamet

Jo el que conec del senyor Todó és de l’època que va es-
tar a Caixa Manresa. O sigui, ell estava a Caixa Man-
resa, no?, i van venir un dia els de Caixa Catalunya i 
li van oferir un sou diferent, i ens el van prendre, per 
dir-ho d’alguna manera, de Caixa Manresa. Li van fer 
una oferta molt bona, de molts més diners –de molts 
més diners– per marxar. I també anava a una entitat, 
com dèiem, deu vegades més important, que no era..., 
més important, deu vegades més gran del que era Cai-
xa Manresa, no?, i se’n va anar allà. I una vegada va ser 
allà, ell va negociar amb l’entitat; que és una entitat que 
no anava prou bé, i que llavors el president actual el 
motiu pel qual va fitxar el senyor Todó, perquè va veu-
re que la nostra caixa..., devia veure que era una caixa 

que funcionava bé, que estava bé, que allà havia fet una 
bona tasca. El va fitxar, i per fer-lo anar a aquella caixa 
li va oferir unes quantitats. I ell, com a professional, el 
senyor Todó va dir: «Voleu que vingui aquí, a treballar 
aquí? Doncs, vull això, vull això, vull això i vull això.» 
I aquesta és una negociació que va fer el senyor Todó 
amb la caixa, una negociació professional. La caixa va 
acceptar-ho o no va acceptar-ho, va negociar amb ell i 
se’n va anar a treballar a aquesta caixa. I això és el que 
jo sé de tot això.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, sí..., en tot cas, una negociació amb molt fortes im-
plicacions públiques, però en tot cas..., i seguim amb 
el tema del senyor Todó. Com deu saber, el senyor To-
dó s’aferra a reclamar la quantitat que tenia aprovisio-
nada en concepte de pensions, que són uns 3,5 milions 
d’euros per la seva vida laboral. Dels divuit anys tre-
ballats, dotze ha treballat a Caixa Manresa, no?, ente-
nem. Sabem que quan el senyor Todó va deixar Caixa 
Manresa, al març de 2008, va traspassar en concep-
te de pensió un fons de 600.000 euros. Podem pensar 
que llavors la xifra que reclama pels divuit anys de 
vida laboral és pràcticament tot a càrrec de Catalunya 
Banc?

Valentí Roqueta Guillamet

No ho sé. Tot això jo no ho conec. Jo ho desconec, No 
ho sé. Jo el que li puc tornar a dir és que el senyor 
Todó va fer una molt bona feina a Caixa Manresa, va 
ser un bon professional allà, i que després el van anar 
a buscar. I crec que això també ho hem de tenir en 
compte, perquè el senyor Todó va anar allà a una enti-
tat que no estava prou bé, va intentar fer les coses... 
Ara, vull dir, això no ho sé jo, tot això.

Isabel Vallet Sànchez

Segons la seva opinió, com qualifica la incorporació 
de Caixa Manresa en l’entitat sorgida de la unió amb 
Caixa Catalunya i Caixa Tarragona? Per vostè seria 
una integració, seria una fusió o una absorció?

Valentí Roqueta Guillamet

Bé, jo aquesta semàntica no sé si és important.

Isabel Vallet Sànchez

És molt important perquè té efectes jurídics diferents; 
per tant, per a nosaltres és important l’opinió que vos-
tè tingui.

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, jo el que sé precisament és que quan parlàvem de 
Caixa Manresa, si estava bé o no estava bé quan hi 
va haver la incorporació de Caixa Manresa a Caixa 
Catalunya, que es va fer la nova entitat fusionada..., 
crec que Caixa Manresa va aportar uns actius d’un  
8 per cent, i allà se li van reconèixer com que tenia un 
20 per cent, no? Vol dir que se li van valorar molt bé, o 
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sigui, en certa manera li van dir: «Home, tu véns aquí, 
formes part d’aquest daixò.» Doncs, això es va valorar 
en el sentit que Caixa Manresa, quan va anar allà, dai-
xò. Ara, Caixa Catalunya és molt més gran que Caixa 
Manresa, i tenia molt més pes dintre de l’entitat que 
no Caixa Tarragona; vull dir, que la caixa gran, la més 
gran era..., clar, això és evident.

Isabel Vallet Sànchez

Segons la seva opinió també... Abans ho explicava, a 
Alemanya operen quatre-centes caixes de titularitat 
pública. A Catalunya en teníem onze, ara no en tenim 
cap. A quins interessos creu que respon aquest pano-
rama?

Valentí Roqueta Guillamet

Bé. És diferent Alemanya d’aquí, no? A Alemanya, els 
lands amb les caixes i tot això funcionen, molt lliga-
des a territoris, eh? És un model que no és dolent, i 
funciona. Aquí no hem cregut en aquest model. O si-
gui, en teoria hi crèiem, però després es feien tot de 
coses que no ho veien ben bé amb aquest esperit, no? 
És diferent.

Si haguéssim pogut mantenir..., jo crec que el model 
de caixes era un model de caixes, però les caixes, bé, 
cadascuna va anar agafant camins diferents. I al final 
aquests camins diferents ja no s’assemblaven als al-
tres, i tot això..., de manera que s’hi volia posar un cert 
ordre, en tot això. Hi havia molta disparitat de dife-
rents models, diferents tipus de caixa, i era difícil po-
der combinar tot això.

Llavors, ens va passar que quan va venir aquest ter-
ratrèmol, aquest tsunami financer amb totes les coses 
i presses... I, a més, aquests dies parlàvem de regula-
dors, però us imagineu la Comunitat Europea a sobre, 
que també va dir coses, no?, i també va fixar terminis, 
i ens va fixar tot això. Quan un no té ben bé les coses 
definides, un model ben clar d’això, llavors, bé, campi 
qui pugui, no?

Isabel Vallet Sànchez

I una pregunta més sobre el desmantellament del mo-
del, i li ho han preguntat abans i tampoc no..., sem-
blava com fora de context, però voldria saber la seva 
opinió sobre el paper que va jugar «la Caixa» en el 
desmantellament del sistema de caixes català.

Valentí Roqueta Guillamet

La Caixa de Pensions? (Pausa.) Cap, «la Caixa» es va 
mantenir neutral en tot això. Vull dir, cap negatiu, no? 
No va actuar de cap manera negativa, «la Caixa».

Isabel Vallet Sànchez

L’absorció va representar una retallada de 395 ofici-
nes, l’acomiadament de 1.300 treballadores i treballa-
dors. Abans li ho comentava al senyor Formosa, i ell 
mateix em responia, com ell mateix ha dit, amb certa 
frivolitat. Nosaltres volem saber la seua opinió: quina 

explicació se li dóna a la gent que s’ha quedat també 
sense feina respecte a aquesta operació de fusió?

Valentí Roqueta Guillamet

És molt trist tot això. Sí. No ens podem posar pas cap 
medalla de tot això. Vull dir, és que ha sigut una llàs-
tima, no?

Isabel Vallet Sànchez

El senyor Rosell, expresident de Caixa Manresa i de 
Catalunya Caixa, va declarar en aquesta mateixa co-
missió que l’entitat també hauria tingut problemes si 
no s’hagués sumat a la fusió amb Caixa Catalunya. 
Vostè també ho ha defensat, ho defensava també el se-
nyor Formosa, i ho argumentava assegurant que Caixa 
Manresa estava exposada –ho he comentat abans, eh?, 
i sembla que ha sobtat– a l’especulació immobiliària, 
que tenia una dimensió petita, i, per tant, tenia un ac-
cés restringit als mercats. Vostè comparteix aquesta 
diagnosi?

Valentí Roqueta Guillamet

Caixa Manresa, al tenir aquesta dimensió, que era 
petita..., o sigui, la dimensió petita, que és boníssima 
per actuar si després busques i externalitzes despeses 
i fas tot això, i tens tot un altre sistema que et prote-
geix i que ho fa i tot això, però en el moment aquell 
de què estem parlant, tot el que és petit era..., els ma-
teixos clients de Caixa Manresa, clients de tota la vi-
da, a la meva època ja, clients bona gent, vull dir, de 
tota la vida de treballar i tot això, estaven espantats i 
ens retiraven els diners de Caixa Manresa en aquells 
moments. «Perquè, ostres, tot això se’n va a la merda. 
Caixa Manresa és petita. Ostres, poder que els anem a 
posar en aquell d’allà que és gran, i que aquell si peta 
petarem tots, i tot això.» En aquell moment passava 
tot això, la gent estava molt espantada, molt daixò.

I aquestes coses ens van passar –van passar. I llavors, 
bé, era així, no? I a més, tots els reguladors, tu, la co-
munitat, el daixò, tots, això: «Què vas, de ser petit? 
Heu de quedar aquí quatre petits. Fem una caixa gran 
i tot això, que us heu de buscar...» Segurament pel que 
deien: «No heu de mirar, busqueu.» I el Banc d’Espa-
nya: «Feu-ho així perquè així... Home, què voleu fer? 
Així no pot ser, que s’ha de daixò, heu de buscar su-
ma, això..., gruix.» Bé, era el model, vull dir, jo sort 
que no la vaig haver de prendre, aquesta decisió. Però 
és igual perquè també m’hi havia compromès senti-
mentalment, no?, perquè hem estat tota una vida llui-
tant per mantenir una caixa i tot això, i també et sap 
greu i també ho pateixes, encara que no estiguis allà 
en el seu dia.

Però és això que dèiem, vull dir, una vegada es de-
cideix això i de fusionar, dius: «Bé, d’acord, et pots 
fusionar, però ja no hi sóc, en això.» Hi hauria molta 
gent que diria: «Doncs, va, fusioneu-vos.» Jo no vaig es-
tar tota la meva vida..., bé, la meva vida no, però he 
estat molts anys allà, a Caixa Manresa, perquè després 
es fusioni, perquè aquest model és molt financer. Po-
der sí, amb una gran entitat podries fer i crear, però és 
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un model en què, per exemple, jo, particularment, no 
em sento il·lusionat a treballar-hi. Em sento il·lusionat 
a treballar amb els altres inputs que em donava una 
caixa lligada a un lloc i això, que és el que et por fer...

Isabel Vallet Sànchez

També en aquesta comissió el senyor Ramoneda va 
criticar amb duresa el procés de fusió de caixes. Va 
assegurar que moltes de les caixes haurien sobreviscut 
amb una ajuda puntual. També va censurar –i ja s’ha 
explicat– el paper del Banc d’Espanya, és a dir, el fet 
que ajudés aquelles entitats que participaven d’un pro-
cés d’integració. Va assegurar també que la integració 
de Catalunya, Tarragona i Manresa va ser un error, i el 
més lògic hauria estat que la fusió s’hagués materialit-
zat entre Catalunya, Girona i Tarragona. Vostè també 
comparteix aquest diagnòstic?

Valentí Roqueta Guillamet

No ho sé –no ho sé–, això. Això hauria hagut d’estar en 
el moment aquell en què s’hagués fet al final el daixò, 
eh? No sé què hauria estat el millor, eh? Però això és la 
meva opinió. Jo, com que d’això de parlar de fusions ja 
li he dit que aquí..., bé, encara que dius..., no li ho puc 
dir de tu a tu perquè això no té res a veure amb un de 
tu a tu, no?, però a mi això de les fusions no... És a dir, 
es va haver de fer perquè hi van haver certes circums-
tàncies, però jo creia en el model de caixes tradicional 
com l’havíem fet tota la vida: lligada a territori, lliga-
da a obra social, lligada a persones, lligada a proximi-
tat, trencant competències grosses, donant més llibertat 
i més possibilitats d’escollir. En això jo creia, que era 
bo. Ara, una vegada ens posem de dir: «D’acord, hau-
ria pogut ser amb un, hauria pogut ser amb un altre...» 
Però crec en l’essència, diguéssim. Bé, aquest és un de-
bat que estem examinant pel que va passar, però aquí ja 
estàvem trencant el que era aquell model de caixes que 
jo creia que havia donat unes grans possibilitats, unes 
grans oportunitats al nostre país en molts aspectes de 
la vida.

Isabel Vallet Sànchez

Miri, a nosaltres el que més greu ens ha sabut de tot 
plegat, quan hem estudiat aquest cas, és el fet que l’ab-
sorció de Caixa Catalunya de les caixes de Manresa i 
Tarragona ja es va demostrar un any abans que es fes 
que seria un fracàs. És a dir, al juliol del 2010 es van 
fer públics els resultats de les proves d’estrès –ho he 
comentat també abans–, que sotmetien noranta-una 
entitats financeres d’Europa; set suspesos, un d’ells el 
d’aquesta pretesa fusió, i ja allà, en base a aquestes pro-
ves, es deia que reflotar la nova entitat costaria 1.032 
milions. Al final se n’han acabat pagant 12.000. Per 
què ningú hi va posar seny?

Valentí Roqueta Guillamet

Això ho ha de demanar als que tenien la responsabili-
tat llavors de decidir-ho.

La presidenta

Li queden quaranta segons, il·lustre diputada.

Isabel Vallet Sànchez

En els últims segons una reflexió, i nosaltres almenys 
ho veiem així. Entendríem que hauríem de ser tots els 
que d’alguna manera..., i no li dic que hagi participat 
en aquesta operació, que en tot cas és una operació 
fraudulenta, però sí que ha tingut responsabilitats en 
les caixes, en els bancs, en el món bancari. Entenem 
nosaltres que haurien de ser molt més humils quan di-
uen que l’ambició en tot cas pels sous i els contrac-
tes dels alts càrrecs no ha tingut res a veure en totes 
aquestes operacions que han acabat en una estafa i en 
acomiadaments i en una situació molt greu, amb in-
dependència del context de crisi. I en aquest sentit em 
sap greu que quan li hem dit els 20 milions del senyor 
Todó no hagi sabut dir que 20 milions, a més d’una 
poca vergonya, és una apropiació indeguda.

La presidenta

Se li ha acabat el temps, diputada. Passem ara al Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Té la paraula l’il-
lustre diputat i el seu portaveu, l’il·lustre senyor Ferran 
Falcó. Endavant, senyor Falcó.

Ferran Falcó i Isern

Sí. Senyor Roqueta, benvingut a aquesta comissió. Li 
agraïm les seves paraules, però no li demanem expli-
cacions de res, perquè si fos per nosaltres vostè no 
hauria hagut de comparèixer en aquesta comissió.

Ho hem dit en alguna altra ocasió: creiem que aques-
ta comissió s’eternitzarà massa en el temps, que hi ha 
massa compareixents perquè persones com vostè, que 
no tenen res a veure amb les males decisions ni amb 
allò que aquesta comissió pretén esclarir, vinguin; pe-
rò, de totes formes, jo li agraeixo que estigui aquí.

Nosaltres, del que sabem de Caixa Manresa, intuïm 
que va ser arrossegada per decisions macro, per deci-
sions que estaven per sobre de les seves pròpies possi-
bilitats, i que depassaven de molt errors, petits errors 
que hi poguessin haver en la gestió diària d’una petita 
caixa del territori, no?

Creiem que a Caixa Manresa no es pot dir que hi ha-
gués hagut una mala gestió; tampoc una mala admi-
nistració. Potser sí que es va errar al triar parella en 
aquest ball, que va significar o ha significat la seva des-
aparició. Vostè no era un president executiu. Vostè va 
deixar Caixa Manresa abans de la seva fusió. Per tant, 
per part nostra no hi hauria preguntes, des d’un punt 
de vista de fiscalització, del que va ser la seva gestió.

Ara bé, una reflexió que no sé si vostè pot compar-
tir, o fins a quin punt la pot compartir. Es pot afir-
mar que la desaparició del model de caixes català, i no 
català, ha estat la conseqüència d’una estratègia de la 
gran banca tradicional espanyola, en connivència amb 
els organismes reguladors estatals per la competència 
que aquestes exercien? Aquesta és la nostra diagno-
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si de fons. I, a més a més, aquí s’afegeixen els errors 
d’equips gestors, que n’hi han hagut, i molts, i en algu-
nes caixes. Però en el rerefons d’això el que nosaltres 
veiem és una estratègia clara, no circumscrita només 
al model de caixes català, sinó al model de caixes en 
general, orquestrat per la banca tradicional espanyola 
i pels organismes reguladors, per liquidar aquest siste-
ma, que nosaltres estem segurs, com diu vostè, i cre-
iem, com diu vostè, que tornarà a néixer a Catalunya, 
perquè s’ha demostrat que era i va ser un model útil 
als interessos de les classes mitjanes d’aquest, el nos-
tre país.

Moltes gràcies per haver vingut.

La presidenta

Gràcies, senyor Falcó. Dóna per conclosa la seva...?

Valentí Roqueta Guillamet

M’ha fet una pregunta.

La presidenta

Sí, sí..., no, no..., ara la hi passo a vostè, senyor Ro-
queta. Era per saber el temps. Gràcies, senyor Falcó. 
Passo la paraula al senyor Valentí Roqueta. Endavant.

Valentí Roqueta Guillamet

Sí, hem d’entendre que segur que la gran banca no va 
ajudar al fet que això no passés, perquè és eliminar 
competència. Vull dir, fins aquí ho podem entendre, 
i que efectivament, per a la banca, que les caixes tin-
guessin debilitat i aprofitar-se d’aquesta situació de 
debilitat i tot això..., em sembla, efectivament, lògic, 
no? Que el regulador en tot això es posicionés també 
de cara a tot això? Això no sé si podem dir-ho amb 
tanta claredat, però que tampoc va ajudar a mantenir 
un model que havíem pensat. 

Però hi han altres coses on vam fallar també, eh? –hi han 
altres coses on vam fallar. I una altra és no tenir el mo-
del... Parlem de model català de caixa. No és que ben bé 
tinguéssim un model català de caixes; vull dir, les caixes 
són un invent de tot l’Estat, de tot Espanya, amb un siste-
ma que funcionava. I durant els darrers anys les caixes..., 
n’hi havia algunes que havien jugat altres lligues –altres 
lligues– molt diferents de les d’una caixa tradicional, no? 
I això, dintre del panorama general de les caixes, dificul-
ta que després hi hagin moments de connivència i d’en-
tesa adequats. I després hi han hagut també temes dife-
rents que no han ajudat a poder mantenir i preservar el 
model que en el seu dia va néixer. 

La presidenta

Gràcies. Alguna cosa més, senyor Falcó? No? (Pausa.) 
Doncs, permetin-me que en nom de la comissió i en 
nom de la Mesa agraeixi la seva contribució, la seva 
presència en aquesta comissió d’investigació. Crec que 
per la seva part ha sigut molt clarificadora, que vostè 
ha vist la importància i el gran interès dels il·lustres di-
putats i diputades del Parlament de Catalunya a poder 

clarificar tot el que esdevé en aquesta comissió. I per-
metin-me que, en nom de tots, li doni les gràcies. Mol-
tes gràcies, senyor Roqueta. I l’acomiadem, perquè au-
tomàticament tenim una altra persona a comparèixer, 
que el rebrem tot seguit.

Moltes gràcies.

Valentí Roqueta Guillamet

Molt bé, moltes gràcies.

La presidenta

Bé. Passem, doncs, a la tercera compareixença de l’or-
dre del dia d’avui, del senyor Rafael Jené, exdirector 
general de Caixa Tarragona, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors.

Compareixença 
de Rafael Jené, exdirector general de 
Caixa Tarragona (tram. 357-00166/10)

Agraïm la seva presència, i sense més preàmbuls, se-
nyor Jené, té la paraula per a les explicacions que vos-
tè cregui que ha d’oferir als il·lustres diputats i dipu-
tades d’aquesta comissió. Endavant, senyor Jené.

Rafael Jené (exdirector general de Caixa Tarragona)

Gràcies. Atenent la convocatòria de la senyora presi-
denta, procuraré ser útil en aquesta comissió respo-
nent al que pugui de les seves preguntes. Abans apro-
fito la seva invitació per referir-me de forma breu a les 
actuacions bàsiques dutes a terme durant la meva di-
recció a Caixa Tarragona.

M’hi vaig incorporar com a director general el 1994, 
i vaig estar allí fins a la integració amb Caixa Man-
resa i Caixa Catalunya en un nou projecte. El 1994, 
Caixa Tarragona era una caixa de petita dimensió, 
amb oficines a tota la província de Tarragona i a du-
es comarques de Lleida; també al Garraf, a la ciutat 
de Barcelona i a Madrid, que a l’entitat es distingien 
com a zona tradicional i zona d’expansió, respectiva-
ment. En total hi havien 235 oficines, amb un actiu de 
321.000 milions de pessetes –ara serien uns 2.000 mi-
lions d’euros. Els recursos propis eren de 100 milions 
d’euros, l’equivalent a 100 milions d’euros.

En aquells moments, Caixa Tarragona, com altres, ha-
via sofert l’impacte de la crisi econòmica del 92-94, 
que era especialment significativa a l’entitat per l’alta 
dependència que tenia del sector promotor i, en espe-
cial, del subsector de segones residències, que era molt 
important en la seva zona tradicional, Tarragona. Ai-
xò afectava greument el seu nivell de solvència. L’en-
titat tenia unes característiques –estructura, mitjans, 
procediments– molt tradicionals, que afectaven la se-
va capacitat de competir en un sector financer català 
format per entitats, bancs i caixes de dimensions molt 
diferents, i que jo crec que estaven en el mercat més 
exigent de tot l’Estat espanyol.
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Després d’un breu període d’anàlisi, es van iniciar 
una sèrie d’actuacions que es van anar implementant 
i millorant al llarg dels anys. Com és lògic, aquestes 
accions s’anaven ajustant als canvis conjunturals, als 
reguladors, d’evolució del mercat i a les mateixes es-
tratègies de Caixa Tarragona. Abastaven de forma 
permanent, o sigui, durant tots aquests anys, sis àm-
bits d’actuació diferenciats: un, les eines d’informació 
i de gestió de l’entitat, bàsiques per a un bon govern; la 
solvència; el control de riscos; la qualitat del servei als 
clients; l’eficiència i productivitat, i l’obra social. 

Pel que fa a les eines d’informació i gestió de l’enti-
tat, es va implantar un sistema integral comptable i de 
control de gestió i uns procediments de gestió definits 
per a totes les àrees principals de l’activitat econòmi-
ca, i també l’activitat social de la caixa. El sistema 
comptable i de control de gestió únic integral permetia 
generar la informació al consell, a l’equip directiu, als 
quadres dels diferents departaments i oficines d’acord 
amb les funcions i necessitats de cada un i amb una 
única font. Aquesta mateixa base de dades es va anar 
millorant progressivament ampliant-la i adaptant-la 
als requeriments d’informació pública de supervisors, 
d’inversors, d’agències de qualificació, etcètera.

El sistema de gestió estava basat en un document de 
polítiques per a cada branca d’activitat econòmica i fi-
nancera de Caixa Tarragona i de les seves filials, pro-
posat al consell, aprovat per aquest i que era objecte 
d’una revisió com a mínim anual, basada en l’experièn-
cia i els canvis que hi havien pogut haver.

Com a exemples, tenim que Caixa Tarragona dispo-
sava d’un document aprovat i periòdicament revisat 
pel consell que contemplava els riscos de tipus d’in-
terès, de liquiditat, de mercat, de tresoreria i l’estruc-
tura de balanç que desitjava tenir l’entitat. Un altre so-
bre el risc de crèdit, que contemplava els criteris per a 
la concessió d’operacions creditícies per mercats, per 
sectors, per finalitats, per garanties, etcètera, els ni-
vells de facultats, els sistemes de reporting als dife-
rents nivells fins als òrgans de govern, els seguiments 
que això requeria, etcètera. Un altre sobre la venda, la 
realització d’actius, bàsicament immobles, adjudicats 
per impagaments de crèdits i ja no necessaris per a la 
seva activitat. Un altre sobre participacions empresa-
rials. Un altre sobre les convocatòries públiques dels 
ajuts a l’obra social, etcètera.

Amb independència del seguiment global que el con-
sell feia de l’activitat regular mensual de l’entitat, el 
compliment de les directrius expressades en el corres-
ponent document –l’activitat que fos– era objecte d’un 
seguiment específic per part del mateix consell i de la 
comissió de control com a màxim cada quatre mesos. 

Pel que fa al punt 2, a la solvència, es va focalitzar la 
gestió a eliminar activitats que suposessin un consum 
temporalment indefinit de capital sense un retorn clar, 
immediat i suficient. Aquesta és una de les raons de la 
baixa participació de Caixa Tarragona en societats no 
essencials per a la seva activitat financera. També una 
especial vigilància en la possible severitat en les in-
versions creditícies en cas de dificultat de cobrament. 
En l’activitat financera hi ha riscos de crèdits amb una 

major rendibilitat, però que si entren en una situació 
d’incobrament poden tindre una pèrdua molt alta, di-
guem-ne, una severitat molt alta. En altres, lògica-
ment, davant la rendibilitat passa el contrari.

L’entitat sempre es va centrar a buscar aquestes ope-
racions de menor severitat, de menor pèrdua en el cas 
de problemes. I aquesta és la constant preocupació per 
conservar la solvència; deriva en el fet que Caixa Tar-
ragona mantingués una sostinguda vocació en el finan-
çament de la compra d’habitatges, sempre en primera 
residència. També una continuada atenció en la gene-
ració regular de beneficis, en la contenció dels costos i 
molt especialment en la reducció dels costos estructu-
rals. Això ho comentaré després més àmpliament. Ai-
xò va permetre que, al plantejar la fusió, Caixa Tarra-
gona fos la segona caixa de Catalunya en core capital i 
la divuit de l’Estat espanyol, i tenia un 7,6 per cent de 
recursos propis genuïns. 

Pel que fa al tercer punt, control de riscos, i concreta-
ment el risc de crèdit, l’entitat actuava en tres fronts. 
La planificació de la seva estructura de cartera: es de-
terminaven els topalls en percentatge del total de la 
cartera per a cada sector de demanda –promotors, 
compra del propi habitatge, pimes, habitatge, consum 
a particulars, sector públic, etcètera. També per pro-
ductes i garanties, i la concentració en els deu, vint, 
trenta primers clients que com a màxim estàvem dis-
posats a assumir. Això, quan l’entitat és petita, com ho 
és Caixa Tarragona, pot suposar que els teus màxims 
siguin inferiors als mínims que pretén el client, i això 
és una debilitat que com a entitat has d’assumir.

En segon lloc, la selecció individualitzada de ca-
da operació, bàsic en el nostre negoci: la finalitat del 
préstec, la capacitat de reemborsament del sol·licitant 
i les garanties aportades. Com a conseqüència, l’enti-
tat no finançava sòl sense qualificació urbana, o amb 
qualificació urbana, però sense un projecte clarament 
documentat. No finançava la promoció de segones re-
sidències ni la promoció d’habitatges de segments més 
alts del mercat. Vèiem com a preferent el finançament 
de la compra d’habitatge permanent de tipus bàsic o 
mitjà, i també el finançament de circulant de pimes, el 
finançament de corporacions locals, i amb prudència, 
el consum amb targetes, petits préstecs, etcètera.

La inversió en grans empreses, focalitzada per aconse-
guir una diversificació sectorial i territorial, va passar 
a fer-se bàsicament amb instruments descomptables 
en el Banc Central Europeu. Aquesta tasca de selecció 
i anàlisi de risc es va veure molt ajudada per la inver-
sió en eines informàtiques, un nou sistema més precís 
i ràpid d’integració de les dades a la CIRBE, al Banc 
d’Espanya, l’any 2000; la normalització d’un informe 
proposta informatitzat per a cada una de les modali-
tats de crèdits l’any 2003, o un projecte realment im-
portant d’un expedient electrònic en totes les operaci-
ons de crèdit totalment informatitzat i amb eines com 
l’scoring per a particulars i el rating per a les pimes els 
anys 2005 i 2008 en les seves últimes versions.

Per últim, dins de la gestió del risc de crèdit, quedaria 
el seguiment del risc ja concedit. Caixa Tarragona va 
millorar molt les seves eines per a aquest seguiment, 
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totalment renovat l’any 2000. Disposava d’un departa-
ment de control independent del Departament d’Anà-
lisi i Concessió de Risc, que reportava a la direcció i 
que presentava trimestralment els seus resultats tant al 
consell d’administració com a la comissió de control. 
Aquest departament estava dins d’una àrea de control on 
paral·lelament hi havia també un departament de con-
trol de riscos, tresoreria, etcètera, més el comitè de 
morositat per a la presa i seguiment de decisions.

També es prestava una especial atenció als riscos de 
liquiditat i de tipus d’interès, per als quals es van esta-
blir sistemes de reporting, alerta i de gestió adequada. 
El comitè d’actius i passius actualitzava un pla de li-
quiditat amb regularitat a partir de l’any 2003, que va 
incloure amb detall el seguiment del consell amb no-
tables millores tècniques respecte als sistemes de pre-
visió anteriors que portàvem.

Per als riscos operatius es van millorar molt els con-
trols i els programes d’auditoria. Els puc explicar que 
com a conseqüència de la Llei 44/2002, a partir d’un 
acord conjunt del consell d’administració i de la co-
missió de control d’octubre del 2003, i dins de la línia 
de millora del seu govern corporatiu, es van reforçar 
les funcions de la comissió de control, que ja havia es-
tat seguint mensualment els diferents riscos a l’entitat. 
A partir d’aquesta data, la comissió de control es va fer 
càrrec internament de la supervisió de l’auditoria inter-
na; d’informar el consell d’administració, mínim tri-
mestralment, dels resultats d’aquesta supervisió, amb 
compareixença del president de la comissió de control 
en les reunions del consell d’administració; de pren-
dre coneixement de tots els sistemes interns de control 
i d’informació financera, i de la informació respecte a 
l’assemblea general. Externament proposava al consell 
el nomenament dels auditors externs, i es relacionava i 
es reunia amb aquests auditors tant amb caràcter pre-
vi al fet que es fes l’auditoria externa, com després per 
conèixer-ne els resultats i qualsevol incidència que ha-
gués pogut sorgir. 

Com a norma general –i això val per a tots els riscos– 
Caixa Tarragona tenia establert com a obligació la in-
formació al consell i a la comissió de control de to-
tes les inspeccions de què fos objecte i del detall de 
les seves conclusions: Banco de España, departament 
de finances de la Generalitat, la inspecció tributària, 
la inspecció del blanqueig, la protecció de dades, la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors, protecció de 
consum, treball, etcètera, totes. I sempre que passava 
això sistemàticament, després de cada acta, s’elabora-
va un pla de correcció i millora, el seguiment del qual 
es reportava novament al consell d’administració i a la 
comissió de control.

Igualment, el president es reunia, normalment un cop 
cada sis, vuit mesos, amb el Banc d’Espanya, n’infor-
mava el consell d’administració, i per raons de trans-
parència sempre demanava ser acompanyat en aques-
tes visites pel president de la comissió de control i pels 
vicepresidents de l’entitat. 

Pel que fa al punt 4, la qualitat del servei, Caixa Tar-
ragona va realitzar programes de formació i reciclat-
ge per als seus empleats específicament orientats a la 

qualitat del servei. Es van implantar sistemes de co-
neixement i vinculació entre clients i empleats amb 
què més freqüentment es contractava. A fi de contras-
tar els resultats reals, es van implantar sistemes de 
mesura de qualitat real i de qualitat percebuda al cli-
ent. Així fèiem estudis amb pseudoclient o client mis-
teriós, que visitava oficines com a presumpte deman-
dant d’algun dels quatre productes. I els puc dir, per 
exemple, que l’any 2005, en una visita a 5.064 oficines 
de 103 bancs espanyols i caixes d’estalvis, Caixa Tar-
ragona es va situar en el lloc 22 i la sisena millor caixa 
del país amb aquesta atenció. L’estudi no valorava so-
lament el tracte o la rapidesa d’atenció, sinó també la 
qualitat de les informacions facilitades sobre els pro-
ductes de l’entitat.

El 1994 es va implantar el servei d’atenció al client 
amb un disseny, funcionalitat i atribucions que van 
permetre que deu anys després, l’any 2004, per la Llei 
44/2002 i l’Ordre ECO/734/2004, es regulés, com ai-
xí havia de ser, i pràcticament no haguéssim de fer cap 
canvi. També els responsables del servei reportaven 
regularment les demandes més significatives i les re-
currents tant a la direcció com al consell d’administra-
ció, i les actuacions que en conseqüència es portaven 
a terme. 

Pel que fa al punt d’eficiència i productivitat, Caixa 
Tarragona era, entre set caixes d’estalvis petites que 
es concentraven a Catalunya, la que tenia el nombre 
d’oficines amb poblacions de més de mil habitants 
més elevat de totes. Això feia que l’entitat arrossegués 
uns costos per unitat d’ingrés molt elevats. Aplicar a 
aquesta base operativa criteris competitius d’eficiència 
i productivitat no va ser fàcil. Crec que es va aconse-
guir amb un gran esforç, aplicant criteris de gestió de 
proximitat per a cada una de les oficines, i que dona-
ven servei a altres, combinant aquestes oficines –algu-
nes d’elles amb creixements baixíssims o nuls– amb 
altres més potents en zones amb un major creixement. 
En el seu informe de 19 de maig del 2008, Moody’s 
Investors Service posava de manifest l’esforç fet en la 
millora de l’eficiència de Caixa Tarragona, que havia 
sigut un problema històric, a la vista de la millora pro-
gressiva de la ràtio d’eficiència dels anys que anaven 
entre el 2003 i el 2007 cada any. 

Pel que fa referència a l’obra social, Caixa Tarragona 
va aplicar una gestió molt rigorosa. Les dotacions eren 
moderades, com calia per la ja expressada necessitat de 
combinar l’esforç de reforçar aquella solvència neces-
sitada que havíem tingut amb la finalitat social, però 
cada euro s’invertia amb molta cura. Això va permetre 
desenvolupar i mantenir una obra social diversificada 
territorialment i per sectors d’impacte, amb costos fi-
xos baixíssims i amb un original sistema de vinculació 
en les preferències del seu entorn social. Aquestes pre-
ferències eren conegudes a través de les votacions anuals 
dels nostres clients, sobre la base d’uns projectes a les 
entitats recollits de forma absolutament transparent.

Crec sincerament que el conjunt d’aquests procedi-
ments van permetre a l’entitat millorar, créixer, incre-
mentar molt la seva solvència, donar un bon servei als 
seus clients i oferir una obra social transparent i arre-
lada en el seu entorn social. Per contra, l’entitat no va 
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deixar de ser una caixa de petita dimensió, la caixa 
número 28 de les espanyoles, amb un balanç d’11.000 
milions d’euros. El seu core capital, la seva solvència 
de qualitat, de primer nivell, era del 7,6 per cent. 

Com ja els he dit, Caixa Tarragona es va centrar fona-
mentalment en clients particulars, bàsicament mitjans i 
modestos, autònoms i petites empreses, i va donar prefe-
rència creditícia al finançament de la compra d’habitat-
ges de primera residència, enfront d’altres activitats que 
la seva experiència i dimensió no feien aconsellables.

La crisi econòmica, d’una intensitat mai vista, es va 
manifestar primer com a financera; això, lògicament, 
feia més vulnerables les entitats més petites i, a més, 
les que no tenien un sistema de capitalització propie-
tària com són les caixes d’estalvis. Posteriorment, la 
crisi va mostrar la seva verdadera naturalesa global, 
estructural, i es va manifestar amb una gran caiguda 
de l’economia productiva i una horrorosa pujada de 
l’atur. Òbviament, una part important de la nostra cli-
entela d’assalariats, autònoms i pimes ho va patir –ho 
pateix–, i això va repercutir fortament en la morositat, 
que va pujar al 6,7 per cent de la cartera de crèdits. Per 
aquest motiu l’entitat es va acollir als ajuts per a la in-
tegració amb altres dues caixes.

I fet aquest resum, penso, senyora presidenta, que em 
puc posar a disposició dels senyors diputats.

La presidenta

Molt bé. Moltes gràcies, senyor Jené. Passem, doncs, a 
la intervenció dels grups parlamentaris, i dono la pa-
raula al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, a l’il·lustre diputat i portaveu senyor Pe-
re Aragonès. Endavant, senyor Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Benvingut, senyor 
Jené.

Rafael Jené

Gràcies.

Pere Aragonès i Garcia

L’any 2008 vostès van aprovar un pla estratègic que 
preveia l’obertura de cent cinquanta oficines en tres 
anys a tot l’Estat, centrant-les a Madrid, País Valencià, 
País Basc i Andalusia. Això en plena crisi econòmica. 
No creu que optar per aquesta estratègia era agreujar 
el problema?

Rafael Jené

A veure, la seva informació és certa, però és incom-
pleta. Aquest pla es basava, en primer lloc, en la ne-
cessitat que té qualsevol entitat de creixement, però 
estava condicionat a la rendibilitat de cada una de les 
oficines que s’obrien. Per tant, portava un estabilitza-
dor automàtic que en una situació d’incertesa com la 
que hi havia, doncs, permetia aprofitar qualsevol even-

tual moment de bonança, però no cometre errors en el 
fet d’obrir el que no s’havia d’obrir, que és el que, efec-
tivament, va passar. Nosaltres portàvem un control de 
la marxa de cada una de les unitats de negoci, i en 
el moment en què es veia que el mercat no responia, 
doncs, simplement, això no s’obria.

Perdoni, pensi que quan es prenen aquestes decisions, 
qualsevol decisió, les prens en una situació d’incerte-
sa. Veus el que està passant, fas una previsió del que 
pot passar. Però en aquell moment la pregunta era el 
que havia de durar la crisi, i, per tant, havíem d’es-
tar preparats per a les dues possibilitats, i és el que 
vam fer. De fet, es va preveure, si s’obrien oficines, 
on s’obririen; si s’obrien, quantes se n’obririen i quines 
condicions s’havien de donar per a l’execució. Simple-
ment aplicant aquesta norma no se’n va obrir ni una.

Pere Aragonès i Garcia 

Precisament la durada de la crisi i la intensitat van 
vinculades a quina és la connexió en determinats sis-
temes d’accés al mercat internacional de capitals. Des 
de l’any 2000-2001 Caixa Tarragona havia incremen-
tat els processos de titulització dels seus crèdits i ha-
vien arribat a un màxim de 861 milions l’any 2008. 
Creu que aquesta política va exposar l’entitat a les tur-
bulències del mercat internacional en excés?

Rafael Jené

En absolut –en absolut–, tot el contrari. Miri, recordi 
la situació de la crisi, recordi com es va produir, recor-
di en quins països va haver-hi una situació clara. Estic 
parlant d’Alemanya, en què hi havia un estalvi fort; a 
Espanya hi havia tipus d’interès baixos, i l’economia 
va respondre en conseqüència, i, per tant, els nivells 
d’inversió eren molt més alts que els nivells d’estalvi.

En una situació com aquesta la possibilitat d’una enti-
tat era o bé no fer re i quedar ofegada per la seva prò-
pia dimensió –ja he parlat d’aquest tema–, o bé créixer 
amb prudència. Aquest creixement amb manca d’es-
talvi nacional, recorrent als mercats majoristes, que 
eren molt favorables, precisament, pel que els comen-
tava, es podia fer de dues maneres: l’una, demanar un 
préstec d’aquí a cinc anys, d’aquí a deu anys i quan 
arribem al venciment ja el tornarem, i l’altra, fent una 
titulització en què el procés de devolució del capital 
era en el ritme en què nosaltres anàvem cobrant les 
hipoteques. Per tant, hi havia un perfecte casament 
entre l’entrada de diners per a pagament dels rebuts, 
de les quotes de les hipoteques o les amortitzacions, 
i, per altra banda, una sortida que anava amb aquestes 
titulitzacions. No era una emissió de bonus en què hi 
ha unes amortitzacions predeterminades per uns ven-
ciments, sinó que estava perfectament casat el flux de 
recuperació de les nostres inversions amb el pagament 
de les nostres obligacions. És de llibre.

Pere Aragonès i Garcia

Potser també és de llibre que això genera incentius a 
la concessió de més hipoteques en sectors, per exem-
ple, de poca solvència.
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Rafael Jené

En absolut –en absolut. Les emissions s’auditaven, i en 
funció de la qualitat del que hi havia dintre de l’emis-
sió sortia el preu, el tipus d’interès en què els inversors 
estaven disposats a comprar aquelles emissions. Però 
també és tot el contrari, era un incentiu a vigilar la 
qualitat de les inversions.

Pere Aragonès i Garcia

Ara entrarem en la qualitat dels préstecs hipotecaris. 
Caixa Catalunya s’havia plantejat –i, de fet, en va fer– 
inversions immobiliàries no només fora del territori 
tradicional, sinó també a l’estranger, per exemple, a 
Polònia. Vostès van plantejar-se alguna inversió d’a-
quest tipus?

Rafael Jené

No...

Pere Aragonès i Garcia

No se’l van plantejar en cap moment.

Rafael Jené

No. Nosaltres... Miri, el mercat espanyol, el mercat fi-
nancer espanyol, és evident que estava en una pressió 
tremenda, i és evident que les sortides d’aquesta situa-
ció es podien produir..., una bona sortida podia ser l’ex-
ternalització. Això s’ho han pogut permetre els grans 
bancs. Una entitat de la nostra dimensió no podia plan-
tejar-se fer una externalització, anar-se’n a obrir ofici-
nes a l’estranger. I fer-hi els crèdits i no fer-hi les oficines 
tampoc és de llibre.

Pere Aragonès i Garcia

Anem al sistema de concessió de crèdits. Caixa Tar-
ragona tenia un sistema per concedir préstecs hipote-
caris en què utilitzava uns prescriptors, unes societats 
que feien intermediació entre els API i els clients i que 
preparaven tot l’expedient. Ens pot explicar com fun-
cionava aquest sistema?

Rafael Jené

Sí, miri, no vull fer matisacions puntuals del que em 
comenta. Això es va posar en marxa l’any 98. L’any 
98 vam observar que clients tradicionals de l’entitat, si 
em permet l’expressió, fills de clients, gent jove, des-
prés de ser clients de la caixa durant molt de temps, 
venien de cop i volta i s’emportaven la nòmina, s’em-
portaven les domiciliacions o cancel·laven el compte 
o simplement el deixaven inoperant. Amb això vam 
veure –i preguntant-los-ho, simplement– que aquests 
senyors s’havien comprat una casa i que l’API que ha-
via mitjançat l’operació de compra de l’habitatge els 
havia ofert tramitar les hipoteques.

Això es va estudiar, es va veure que, en definitiva, és 
una operació agencial, que és coneguda, regulada, et-
cètera. I aleshores es va establir, en un acord de con-

sell, crear el que en denominàvem el «servei professio-
nal hipotecari», que era encomanar a uns determinats 
API que si ens presentaven operacions que complien 
els requisits de l’entitat les tramitaríem amb les con-
dicions que la caixa establia, i es pagava una comissió 
per aquest servei; també una operació perfectament 
regulada.

Es va establir un sostre d’intermediaris amb els quals 
contractaríem, i se’ls va donar la mateixa informació 
que donem a qualsevol client quan ve i ens diu quins 
papers ha de portar per demanar una hipoteca: la pe-
tició, el tema de valoracions, taxacions, etcètera. Això 
es va posar en marxa, i la caixa va arribar a treba-
llar amb uns dos-cents API, que n’hi havia que van 
presentar una operació i n’hi havia que en van presen-
tar més. En qualsevol cas, sí que és cert que alguns 
d’aquests API formaven part de franquícies.

Sé que nosaltres teníem, o bé en una gestora o bé en 
una franquiciadora..., puc donar noms de clients, però 
vostès coneixen referències de grups d’API, de franquí-
cies d’API, importants, que sonen o que han sonat al 
país. Doncs, en alguns casos alguna d’aquestes agru-
pacions podia agrupar petits API, seixanta API petits, 
que potser és que no tenien ni mitjans materials per 
deixar la botigueta i anar a tramitar. Això és el que hi 
ha. El procés de documentació presentada, els requi-
sits, la informació que demanàvem, el procés de trà-
mit i tot era exactament igual que si hagués sigut el 
mateix client que ho hagués portat, més unes cauteles 
addicionals que es prenien.

Pere Aragonès i Garcia

Quines cauteles eren?

Rafael Jené

Home, vigilar, per exemple, si algun d’aquests API po-
dia tindre unes taxes de morositat diferents a les que 
tenien els altres. El client podia..., el client en gene-
ral pot triar la seva taxadora; totes les taxadores es-
tan autoritzades pel Banc d’Espanya, però nosaltres 
retaxàvem selectivament taxacions per assegurar-nos 
que els procediments eren adequats, etcètera. Hi ha-
via els empleats, els experts del departament d’anàlisi, 
que vigilaven això, que estaven plenament dedicats a 
aquest tema i eren especialistes. Això ve motivat per-
què havia de ser una gestió relativament ràpida; estava 
fet en situació de competència, però, en canvi, havia 
de ser de la mateixa qualitat que les altres.

Pere Aragonès i Garcia

Quines comissions es pagaven?

Rafael Jené

No sabria recordar-me’n. No em faci dir..., recordo que 
inclús hi havia una recomanació del Col·legi d’Admi-
nistradors de Finques, però no... Era molt baixa, eh? No 
em faci dir..., un percentatge molt baix, no me’n recor-
do. També el meu nivell tampoc..., no ho feia jo cada 
dia, segurament es va actualitzant. No ho sé –no ho sé.
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Pere Aragonès i Garcia 

En aquests processos es feien pagaments de grans 
quantitats en efectiu?

Rafael Jené

A qui, als API?

Pere Aragonès i Garcia

En la compravenda, en el contracte de préstec hipo-
tecari...

Rafael Jené

Home, el préstec hipotecari es paga segons vulgui el 
comprador del pis, els acords que hagi fet amb ell. 
Normalment la gent no vol pagaments en efectiu im-
portants; normalment volen un xec, o dos xecs o tres 
xecs, però pot ser, si el client ho demana, per què no?

Pere Aragonès i Garcia 

Ho dic perquè ens ha arribat una documentació de 
pagaments de 6.000 euros, 36.000 euros, 18.000 eu-
ros, 18.700 euros, 18.000 euros, 2.989 euros... (Veus de 
fons.) Bé, puc continuar, eh? (Pausa.) Deu mil euros 
de pagament en efectiu. I això, vaja, no sé si a nivell 
de prevenció de blanqueig de capitals era una bona 
pràctica –any 2005.

Rafael Jené

Escolti’m, si l’operació s’ha fet davant de notari i el 
client demana que se li pagui així, no veig per què no 
se li ha de pagar així. No conec els casos, no puc ex-
plicar-li una història d’aquests casos. Però la caixa de-
mana als clients quan hi ha paga i senyal el justificant 
de la paga i senyal; no té per què quadrar la hipoteca 
amb l’import que queda pendent de pagament, un s’ar-
regla com vol. No ho sé, no hi veig l’entrellat.

Pere Aragonès i Garcia

En tot cas, em sembla que hi havia un límit a partir 
del qual s’exerceix un control, que és a partir de 3.000 
euros de pagaments en efectiu o de xecs al portador. 

Rafael Jené

Doncs, pel que vostè em diu aquest control es portava.

Pere Aragonès i Garcia

Amb el destinatari i no amb xecs al portador.

Rafael Jené

Perdoni, si la caixa paga un préstec, el destinatari és 
claríssim, eh?: el titular del préstec, el que cobra és el 
titular del préstec. En això no hi ha cap dubte. Ell des-
prés farà amb això el que cregui convenient, que és, lò-
gicament, pagar el pis, però la caixa té claríssim a qui 
ha entregat els diners, eh?

Pere Aragonès i Garcia

Ens ha arribat també informació que en alguns casos 
s’havia trobat que no s’havia comprovat la CIRBE, és 
a dir, les dades del sol·licitant del crèdit que consten en 
el Banc d’Espanya respecte a altres crèdits que tingui 
pendents. Li consta aquesta informació?

Rafael Jené

Sí. Això l’any..., potser tinc la data aquí. Bé, potser 
l’any no és rellevant. En un moment determinat es va 
fer, precisament, això que li comentava: una descen-
tralització en el sentit que alguns delegats d’oficines 
poguessin aprovar operacions descentralitzadament, 
alguns delegats importants amb experiència, precisa-
ment en aquest procés d’agilització. Es va fer una au-
ditoria interna de l’entitat, selectiva, i es va detectar 
que amb un excés de zel, doncs, avui s’havia aprovat 
el crèdit i l’endemà s’havia fet la comprovació. Això 
no va tenir conseqüències, afortunadament, eren casos 
comptats, i es va corregir. Precisament, miri, aprofito 
per dir-li que quan els comentava la compareixença de 
l’auditor a la comissió de control i del president de la 
comissió de control al consell d’administració, aquest 
tema es va comentar –es va comentar.

Pere Aragonès i Garcia

Acostumaven a posar-se titulars de les hipoteques de 
«relleno», és a dir, per acabar d’omplir i perquè hi ha-
gués...? És a dir, més enllà dels que agafaven el prés-
tec, se’ls recomanava que hi posessin més titulars per 
així poder anar contra més patrimoni en cas d’impa-
gament?

Rafael Jené

Per part de la caixa l’únic que es feia en alguns casos 
era en cas de gent jove demanar-los els avals, i alguna 
vegada avalaven els pares, això sí, però posar titulars 
recomanat per la caixa per fer això que diu vostè no, 
perquè el patrimoni és el mateix, és el pis.

Pere Aragonès i Garcia

Ho dic perquè ens ha arribat una comunicació que va 
dirigir un cap de zona a un responsable d’auditoria 
parlant d’uns problemes d’una operació. Citava, doncs, 
un matrimoni i un altre tercer, diu: «Este último, relle-
no de la operación.» Evidentment, doncs, després hi 
va haver execució hipotecària perquè no podien pagar 
i aquest, evidentment, estava en un problema. No sé si 
això era una pràctica habitual.

Rafael Jené

No ho és, ni ho ha de ser, i molt menys recomanat per 
l’entitat. Per l’entitat no és una bona pràctica, ni és re-
comanable per als seus interessos.

Pere Aragonès i Garcia

Respecte a la taxació, feien algun control? Perquè, per 
exemple, ens ha arribat una taxació d’un pis de qua-
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ranta-dos metres quadrats, al barri de Can Vidalet, a 
l’Hospitalet, tercera planta, sense ascensor, sense cale-
facció, ni videoporter, trenta-cinc anys d’antiguitat, ta-
xat en 267.000 euros. Sembla una mica sorprenent. Vos-
tès feien algun control d’alguna d’aquestes taxacions?

Rafael Jené

Miri, el tema de les taxacions ja sap vostè com fun-
ciona. En definitiva, és l’estimació del valor que es fa 
d’un actiu en comparació de les vendes que s’estan 
fent de valors més o menys similars en la mateixa zo-
na i en aquella mateixa època; per tant, quan el mercat 
s’accelera, doncs, poden passar coses d’aquestes.

En aquest context, la caixa què feia? En primer lloc, 
llegir-se la taxació, eh? Les instruccions que estan do-
nades a la caixa eren que els empleats que tramitaven 
aquestes operacions..., primer de tot llegir-les perquè 
no hi hagués qualsevol trampa semàntica que pogués 
desvirtuar, doncs, útils, no útils, etcètera, els metrat-
ges, etcètera. En segon lloc, l’entitat tenia una situació 
desagradable, que, tot i haver-hi taxadores autoritza-
des pel Banc d’Espanya, teníem la nostra llista negra de 
taxadores, taxadores de les quals..., nosaltres no do-
nàvem crèdits si aquestes taxadores recolzaven algun 
crèdit. 

De les altres, amb l’excepció de dues entitats que con-
sideràvem d’absoluta serietat, que eren amb les que 
habitualment treballava la caixa, en un percentatge, en 
una proporció que em sembla recordar que era d’una 
de cada vint, a més de les taxacions individualment 
considerades i valorades, i mirar que no fossin deto-
nants per part del que ho feia, es feien retaxacions pa-
gades per la mateixa caixa; o sigui, aquells préstecs en 
concret en portaven dues. I això servia per aplicar cri-
teris correctius a les taxacions que hi poguessin haver 
de taxadores, doncs, que sí, però que poguessin pre-
sentar algun dubte.

Per tant, la resposta és rotundament que sí, que es mira-
va, i que és cert que en el mercat en algun moment s’han 
fet coses rares. I les dades que em dóna vostè, doncs, evi-
dentment, criden l’atenció, però és el que hi ha.

Pere Aragonès i Garcia

Una d’aquestes empreses que feia d’intermediària era 
Adhibir, Servicios a Inmobiliarias. La coneix?

Rafael Jené

Em sona el nom.

Pere Aragonès i Garcia

I quina activitat coneix...?

Rafael Jené

Aquesta empresa, si no estic equivocat, formava part 
d’un grup d’empreses que era, precisament, la franquí-
cia més gran amb què treballàvem. Probablement hi 
havia darrere seu cent o dos-cents API petits, gent de 

botigues petites, API..., que ja sap que van proliferar 
les oficines d’API en aquella època; moltes eren nego-
cis de molt petita dimensió. Llavors, aquests s’agru-
paven a través de gestores o a través de franquícies, 
segons utilitzessin o no la marca comuna. Llavors, 
aquesta..., m’hauria d’equivocar, jo estic convençut 
que és així, que forma part d’un grup que era el que 
aportava més volum a l’entitat.

Pere Aragonès i Garcia

Ens ha arribat també informació que havia arribat a 
gestionar préstecs hipotecaris per valor de 650 mili-
ons d’euros. Pot corroborar aquesta informació o...?

Rafael Jené

Cent cinquanta milions...

Pere Aragonès i Garcia

Sis-cents cinquanta.

Rafael Jené

Miri, no ho sé, podria ser que els dos tinguéssim raó. Si 
de gestionar en diu presentar, sincerament no ho sé. És 
possible que presentés 600 milions d’euros. Tot el grup 
d’empreses, eh? –per això li dic si és aquesta que forma 
part d’aquest grup, que crec que sí–, en tots els anys 
que hi vam tractar, que vam estar tractant amb ells, que 
va ser entre l’any 98, aproximadament, quan es va po-
sar en marxa el sistema, i l’any 2006, 2007 o 2008 –no 
me’n recordo–, 390. És possible que en presentés 600 
i que només se n’hi aprovessin 390 –és possible. És la 
demostració que hi havia un control.

Pere Aragonès i Garcia

Vostè té alguna relació amb Adhibir?

Rafael Jené

No...

Pere Aragonès i Garcia

És curiós, perquè el local on està Adhibir, on estava 
domiciliat..., en la mateixa finca hi havia un habitatge 
de la seva propietat. Deu ser casualitat, oi? 

Rafael Jené

Encara hi és. És una casualitat. O sigui, aquests se-
nyors, segons el relat de les persones que es cuidaven 
d’aquestes operacions –el director comercial de l’èpo-
ca–, estaven, jo diria, a Sant Just o a Esplugues, aques-
ta zona de Barcelona. L’any..., penso que va ser el 97 
jo vaig comprar aquest pis a què vostè fa referència, 
encara hi visc. I un dia... –no, no ho vaig comentar a 
ningú– al director comercial li vaig preguntar: «Es-
colta, aquests senyors on estan?» I em va dir l’adreça, 
i em pensava que era broma perquè era a casa meva –no 
em va dir el pis–, i li vaig preguntar com s’havia assa-
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bentat que m’havia comprat el pis, i va resultar, doncs, 
que estava a baix. Doncs, sí, és una casualitat. Anys 
després –per si també té aquesta informació– com a 
president de la comunitat de propietaris vaig signar el 
contracte de lloguer de la sala de reunions com a arxiu 
d’aquesta empresa. Hi té relació. Aquest dia vaig co-
nèixer el responsable.

Pere Aragonès i Garcia

Aquest sistema de prescriptors anava destinat a clients 
amb poca cultura financera?

Rafael Jené

No, però és evident que quan un senyor va i es com-
pra un pis i l’API li ofereix el servei de mitjançar-li la 
hipoteca..., no sóc expert en el tema, però suposo que 
l’èxit de la gestió comercial serà major en una persona 
que no té experiència en el sector financer que en una 
persona que la té. Això sembla de lògica, no?

Pere Aragonès i Garcia

Ho dic perquè en la informació que ens ha arribat ve-
iem tots els préstecs que s’havien concedit amb aquest 
sistema, i la major part dels noms dels titulars del 
préstec són persones d’origen immigrant. Però això 
no pressuposa menys cultura financera, però sí que 
si canvies a un altre país en què les normes són di-
ferents, doncs, evidentment, bé, hi ha molta més des-
protecció, com es demostra, per exemple, a les assem-
blees d’afectats per la hipoteca, que estan plenes de 
persones immigrades que van tenir molt poca infor-
mació a l’hora de contractar el seu préstec.

Rafael Jené

Doncs, miri, evidentment, en els anys que m’està co-
mentant hi va haver un fenomen important al nostre 
país, que va ser una immigració massiva molt impor-
tant. Segurament que vostè recordarà termes com «els 
pisos patera». I això, lògicament, sortir d’aquesta si-
tuació va portar molta gent a buscar pisos i anar-se’n. 
I és evident que aquesta gent eren uns clients que pel 
seu poc coneixement del mercat o dels costums del 
país podien ser susceptibles de ser clients d’aquests 
API que els subministraven els pisos i aquest servei 
complementari. 

El que sí que li puc dir és que d’aquest tema n’érem 
conscients, ens preocupava, i vam actuar al respecte. 
I li podria dir, en el nivell que vostè vulgui, aquesta 
informació. Miri, per posar un exemple, vam centralit-
zar en uns punts concrets la signatura, sempre que fos 
possible, d’aquestes operacions per aconseguir que ofi-
cials de la caixa, que empleats amb molta experiència 
i amb instruccions especials vigilessin, precisament, 
aquest tema. Per part de la direcció jurídica de l’entitat 
es va parlar amb els notaris perquè es vigilés de forma 
especial –vull dir, que quasi és una ofensa a un notari 
dir-li això, però es va fer– que hi hagués una perfecta 
comprensió.

I es va tindre en compte especialment que en persones 
procedents de països islàmics..., jo no en sóc un espe-
cialista, però sé que hi ha una figura que recordaria 
més el nostre lísing, una espècie de lloguer amb opció 
de compra, que la hipoteca, que feia que aquesta gent 
no entenguessin el mecanisme de la hipoteca, que els 
era completament estrany. I es va «matxacar» –es va 
insistir molt– a totes les persones implicades, i espe-
cialment en aquests centres que li estava comentant, 
perquè no tinguéssim un problema. Perquè, en defini-
tiva, ni era això una mala actuació en aquest sentit, era 
contrari als drets d’aquestes persones, però a la vega-
da era posar la caixa en problemes. I, per tant, es va 
afegir a la reforma especial.

La presidenta

Deu segons, il·lustre diputat, li queden.

Pere Aragonès i Garcia

És l’última intervenció. Només perquè al nostre grup, 
doncs, bé, tenim seriosos dubtes sobre aquesta severi-
tat en el control de risc de crèdit que abans esmentava. 
I ens agradaria fer moltes preguntes: per què no es va 
informar el consell d’administració quan es va reque-
rir quin era el seu salari? Però només, bé, recomanar-li 
una lectura, que potser ja l’ha llegit. Hi ha una novel·la 
de Narcís Oller que es diu L’Escanyapobres, que nar-
ra, doncs, una història en un altre temps, però que a 
vegades ens sona bastant, i sembla d’actualitat.

Gràcies.

La presidenta

Passem ara el torn de paraula. Per part del Grup Par-
lamentari Socialista, té la paraula l’il·lustre diputat se-
nyor Juli Fernandez. Senyor Fernandez, quan vulgui.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, presidenta. Bé. Senyor Rafael Jené, 
benvingut.

Rafael Jené

Gràcies.

Juli Fernandez Iruela

Vostè va ser director des del 94 fins al moment de la 
fusió de les tres entitats.

Rafael Jené

Sí, el mateix dia.

Juli Fernandez Iruela

La integració, diguéssim, quan ja va... Per tant, vol dir 
que va ser director general en el moment de màxima 
expansió de la mateixa entitat; va agafar els últims 
anys. Jo en la seva primera intervenció, quan ha par-



Sèrie C - Núm. 189 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 17 de setembre de 2013

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ RESPONSABILITATS ENTITATS FINANCERES, SESSIÓ NÚM. 7  61

lat d’aquests sis àmbits d’actuació, he vist, he arribat a 
la conclusió, al principi, que era una gestió modèlica, 
modèlica com a entitat financera. Perquè, clar, si real-
ment aquesta gestió, aquests sis àmbits que vostè ha 
plantejat eren modèlics, què ha fallat per arribar on es-
tem en aquests moments?

Rafael Jené

Jo li agraeixo les seves paraules, però modèlic no era; 
tot és millorable, tot es pot fer millor i a mi m’hauria 
agradat, doncs, poder fer les coses molt millor. Sí que 
és veritat que tot l’equip directiu, pressionat o contro-
lat o orientat pel consell, tenia aquesta vocació de ser 
una caixa que fes les coses bé. Es procurava fer les 
coses bé, amb honestedat i amb eficàcia. Ara, modè-
lica..., li agraeixo les seves paraules, però no ho sé, no 
ho crec.

Ara, què va passar? D’alguna forma, miri, per bé que 
ho fessis –a això ja m’hi he referit–, l’entitat continua-
va sent petita. Vostè recordi com va començar la crisi, 
la crisi aquesta que estem vivint. Se’ns va explicar o 
vam viure o vam llegir al diari que hi havia una crisi; 
jo recordo que em sembla que era un 6 d’agost o un 5 
d’agost que es van tancar els mercats, i això signifi-
cava un problema seriós en tot l’interbancari del país.

A nosaltres com a entitat, ateses les previsions que ha-
víem pres d’escalonament de venciments, afortunada-
ment, no ens va afectar. Però, bé, va ser una situació 
de canvi radical, en què un mercat financer que fins 
aquell moment havia sigut lleuger, àgil..., de cop i vol-
ta et trobaves, doncs, que la gent mirava molt prim, i 
el primer que mirava prim era la mida de l’entitat.

L’expressió d’això seria després que els primers mo-
viments per recomanar, insistir, estimular les fusions 
a les entitats es plantejaven sobre l’absoluta necessitat 
que havien de superar els 50.000 milions d’euros d’ac-
tiu. No sé d’on va sortir aquesta xifra. Nosaltres en te-
níem 11.000. I suposo que és com el que els comenta-
va abans: que en aquell moment la bola de vidre deia 
aquesta xifra i després va sortir una altra cosa.

Què va passar amb el temps? Doncs, el que va passar 
amb el temps és que aquesta crisi es va veure que no 
era una crisi financera, una crisi financera d’un impac-
te econòmic impressionant, que anava en un país amb 
una estructura productiva molt particular –la nostra 
àrea era especialment sensible a això–, una estructura 
productiva molt fonamentada en el totxo i en l’hosta-
leria, en les activitats on la competència internacional 
és menys problemàtica, i, a més, en la qual coincidia 
molta mà d’obra. Quan va vindre la crisi aquesta es-
tructural, que algunes persones més expertes que jo 
ja n’han parlat, doncs, la veritat, és que tot el sistema 
financer va passar a tenir problemes.

En el cas concret de les caixes –també hi he fet una 
referència–, pensin que si un negoci té perspectives 
d’anar bé i necessita més capital, i aquest negoci és 
un sistema propietari, un sistema societari, un siste-
ma cooperatiu, un sistema que permeti l’ampliació 
de capital, es pot fer; a les caixes això no es pot fer. 
Per tant, en aquesta situació el prudent és el que es va 

fer, que era afrontar la fusió en una situació en què es 
complien dues condicions: un increment de capital a 
través del FROB –recordem també quina era la visió 
de la crisi en aquell moment i de les ajudes que do-
naria el FROB en aquell moment, un ajut temporal–, 
i, per altra banda, un increment de dimensió que ens 
permetia, amb aquella visió del que durarà això, po-
der situar-nos en una mida que ens permetés fer coses 
que una entitat petita no podria fer; la primera de totes 
concórrer als mercats financers.

Juli Fernandez Iruela

Bé. Però no em dirà vostè que no és contradictori que 
la mateixa entitat el 2008 aprovi aquest pla estratègic 
d’expansió i de sortir, diguéssim, fora de Catalunya en 
un moment en què ja era una realitat que la crisi fi-
nancera hi era. I és veritat que la crisi financera era 
internacional, però que al cas de Catalunya i Espanya 
tenia una connotació immobiliària i també d’un excés 
de deute privat, segurament perquè durant alguns anys 
hem donat més del que podíem donar. Per tant, jo crec 
que més enllà que, evidentment, hi ha un context ge-
neral que ajuda a la situació, evidentment, també hi ha 
una responsabilitat de gestió interna de les entitats en 
aquest procés que hem tingut fins ara. O sigui, no pot 
ser que només tot sigui culpa de la crisi; segurament 
que els equips directius alguna culpa deuen tenir en 
tot aquest procés.

Rafael Jené

Els equips directius tenen responsabilitat; culpa no ho 
sé. Evidentment, com a directius que érem teníem res-
ponsabilitat de complir amb la missió que se’ns havia 
encomanat. L’entitat es portava amb criteris que ja els he 
comentat; no voldria cansar-los repetint-los-els. I voldria 
insistir en un tema: en l’esforç tremend de solvència i 
d’eficiència que es va fer. Es va aconseguir que una enti-
tat petita fos capdavantera en l’eficiència; amb efi ciència 
em refereixo tècnicament, perdonin, a la quantitat de 
despesa per aconseguir 100 euros d’ingressos. Hem 
aconseguit baixar uns costos en un context, que també 
els he comentat, d’oficines molt petites que donaven ser-
veis a les zones rurals i que vam arribar al moment de la 
fusió i no n’hi havia ni una sola que no tingués el mar-
ge d’explotació positiu. Per altra banda, un esforç de ca-
pitalització de l’entitat, de centrar-nos en activitats que 
gastessin el capital necessari i que s’incrementessin les 
reserves de l’entitat de forma important.

Respecte a l’endeutament, és cert, el conjunt del siste-
ma financer espanyol, de les caixes espanyoles, tenien 
el 170 per cent, la cartera era de 170 contra uns dipò-
sits de 100. Precisament per això fèiem la titulització, 
i precisament la titulització la fèiem amb uns termi-
nis de devolució que es compassaven amb el termini 
de devolució de les nostres hipoteques. Dit d’una al-
tra manera, si haguéssim desinflat l’actiu, haguéssim 
parat de donar crèdits, s’hagueren anat amortitzant 
aquests crèdits, aquests préstecs que tenia la caixa ti-
tulitzats amb el mateix ritme.

Per tant, no és per aquí el tema. El tema, hi insistei-
xo, és un vaixellet petit amb una bona tripulació, amb 
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gent lluitant per fer les coses ben fetes, que segur que 
s’hagueren pogut fer millor, però procuràvem fer-ho 
el millor que... La gent es mullava, la gent de l’equip 
es mullava. I, aleshores, en un context que era abso-
lutament imprevisible. Un context que va afectar els 
governs, va afectar les administracions públiques, va 
afectar el sistema financer, les empreses; tothom està-
vem en un cicle... Miri, la discussió de si el cicle eco-
nòmic continuava existint o no continuava existint. El 
cicle de bonança va durar tretze anys i després vam 
tindre l’altra fase del cicle. És aquest. En aquest cicle 
quines són les entitats que poden aguantar? Les que o 
són grans o han diversificat de país o han diversificat 
d’activitat; la nostra mida no ho permetia.

Juli Fernandez Iruela

Molt bé. Però, en qualsevol cas, senyor Jené, l’objec-
tiu d’aquesta comissió és intentar, doncs, mirar què ha 
passat perquè no torni a passar. I és evident que hi han 
molts ciutadans en aquest moment que han perdut els 
seus estalvis –o tots o una gran part–, que les empre-
ses no poden accedir al crèdit i que, per tant, alguns 
dels..., que es donen és que això és culpa de la crisi. 
Però jo crec que hi ha tres actors en tota aquesta situa-
ció, que són: per un costat, podríem dir el Banc d’Es-
panya o Economia i Finances, més els equips direc-
tius, més el consell d’administració; que d’aquests tres 
actors algú ha de tenir més responsabilitat. No pot ser 
que tot sigui culpa de la crisi; algú ha de tenir tam-
bé responsabilitat de què s’ha fet per arribar a aquesta 
situació. M’agradaria que vostè em digués en aquest 
rànquing –Banc d’Espanya, equips directius i consells 
d’administració, tenint en compte la gestió de les ma-
teixes caixes a nivell del que és la seva governança– 
qui és el que té més responsabilitat, si és que algú la té.

Rafael Jené

Miri, jo crec que és de pura cortesia que li contesti. 
Una altra cosa és que li prego que valori la meva res-
posta en alguns nivells de coneixement, que els meus 
són de director de Caixa Tarragona. Miri, jo crec que 
la crisi s’inicia a un nivell més alt que el que vostè 
m’indica, en un nivell en què hi ha, per una banda, 
la desregulació –persones molt expertes han parlat en 
aquesta sala del tema–, i, per altra banda, uns tipus 
d’interès molt baixos a nivell de Banc Central Euro-
peu. Això s’inicia en un moment en què hi ha un país a 
Europa que està en necessitat que aquests tipus siguin 
així, país que havia incrementat el seu territori de for-
ma important i que estava passant una crisi important. 
I això, a causa de les diferències estructurals que hi ha 
a la zona euro, provoca que, mentre aquest país està 
amb aquesta necessitat, al sud d’Europa s’està produ-
int una inflació d’actius important.

Aquest tema no és un descobriment. Aquest tema el vi-
víem en aquell moment: els tipus d’interès eren molt bai-
xos, el diner era abundant per a tothom, i el Banc d’Es-
panya no hi podia fer res, era un tema del Banc Central 
Europeu. Espanya feia coses, que era augmentar provi-
sions, crear mecanismes de refredament, però l’eco-
nomia anava accelerada. No puc..., no ho sé, si em fa 

alguna pregunta sobre el Banc d’Espanya miraré de con-
testar-la-hi, però no puc fer una valoració d’això. El que 
li puc dir és que la meva relació amb el Banc d’Espanya, 
que era la de les inspeccions, era correctíssima –correc-
tíssima. 

A nivell de les entitats. A nivell de les entitats, doncs, 
pràcticament com tothom: estudiar els informes dels 
experts econòmics, veure el que et diuen i veure les 
responsabilitats que tens i tirar endavant, això sí, plan-
tejant-nos..., precisament per aquesta idea del cicle que 
comentava abans, perquè tot té un principi i té un final 
i, per tant, en tot tens de tindre un pla B. I aquesta és la 
raó –que ja li ho he contestat al senyor diputat abans– 
que el pla estratègic que es va fer en aquell moment 
m’introduïa uns mecanismes d’autoregulació, d’auto-
contenció, que si era veritat, com alguns apuntaven, 
que la crisi duraria poc, doncs, permetria no perdre 
pistonada, i si, per altra banda, la crisi es prolongava 
nosaltres no cometríem errors d’expansió. I no hi ha 
més que veure una cosa: el resultat, l’expansió que es 
va fer.

Juli Fernandez Iruela

Bé. Però el fet que tinguéssim tipus baixos durant molt 
de temps va ajudar que, evidentment, l’accés al crèdit 
fos més fàcil, és evident, però també hi va ajudar el fet 
que les entitats sovint donaven a vegades el cent per 
cent de valor del peritatge. En el cas de la Caixa Tar-
ragona era així, donaven el cent per cent, en algun cas 
més, del valor de l’habitatge, del peritatge?

Rafael Jené

Sí. L’any 97 es va autoritzar superar el 80 per cent, 
fins a un màxim d’1 milió de pessetes, per la com-
pra de pisos, sempre que hi haguessin avals que su-
peressin aquesta quantitat. I aquest aval s’extingia en 
el moment en què el préstec quedava dintre del 80 per 
cent. O sigui, el préstec normal, el préstec en condici-
ons normals, des d’aquelles coses que li comentava, 
aquells tres punts –finalitat, capacitat de reemborsa-
ment i garantia–, si era per compra d’habitatge perma-
nent i la garantia era..., hi havia capacitat de reembor-
sament adequada, però la garantia no era del 80 per 
cent, o sigui que el préstec superava el 80 per cent, ho 
consideràvem un préstec atípic.

Llavors, el 22 de maig de l’any 97, es va aprovar que 
es pogués superar aquest 80 per cent fins a un màxim 
d’1 milió de pessetes –6.000 euros. Normalment això 
eren les despeses de compra, i aleshores..., però aquí es 
demanaven avals. Perquè aquests avals no duressin els 
vint o trenta anys que després durava el préstec en el 
moment en què l’import del préstec arribava al 80 per 
cent d’aquella taxació s’extingia l’aval.

Juli Fernandez Iruela

Però això va ser el 97 o a partir del 97?

Rafael Jené

A partir del 97.
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Juli Fernandez Iruela

Fins al moment de la fusió i integració va durar?

Rafael Jené

No podria dir-li-ho amb aquesta precisió, però va ser 
un producte normal de l’entitat. També hi havia una 
altra varietat, que era el cas de gent que es venia un 
pis per comprar-ne un altre, que tenia un pis en ven-
da. Llavors, clar, no se’n podia anar de casa fins que 
no tingués comprat el nou i després posava..., i llavors 
a vegades fèiem hipoteques sobre els dos pisos perquè 
el del pis pensaven pagar-lo en part amb el que traurien 
del vell. Això també era normal.

Juli Fernandez Iruela

Bé. Vostè ha dit al principi que bàsicament feien ope-
racions creditícies per a clients particulars i primera 
residència, entesa, diguéssim, aquesta primera resi-
dència com el sector immobiliari de l’habitatge habi-
tual. Quin percentatge podríem dir que tenia l’entitat 
entre préstecs hipotecaris de primera «vivenda» i la 
resta de préstecs, comercials, industrials...?

Rafael Jené

Bé. Lògicament, això una mica pot variar. Les dades 
que li dono són del 30 de novembre de l’any 2009, que 
va ser el balanç de referència per al procés de fusió. 
Em pregunta de l’actiu o de la cartera de préstecs?

Juli Fernandez Iruela

De la cartera de préstecs.

Rafael Jené

Miri, si la cartera de préstecs era 100, en garantia hi-
potecària hi havia el 70,57 per cent –70,57 per cent–; 
en comptes de crèdit, el 4,93; en descompte, l’1 per 
cent; en titulitzacions que s’havia quedat la caixa 
–o sigui, havíem fet una titulització i no l’havíem ve-
nut–, l’11 per cent; en préstecs a empreses en forma 
jurídica, el 6,71; en préstecs personals, a persones fí-
siques, el 2,79; operacions a l’estranger, el 0,80; en 
avals, l’1,72, i en targetes de crèdit, el 0,37.

Juli Fernandez Iruela 

D’aquest 70,47, que és bàsicament immobiliari, quina 
part hi ha de primera residència i de la resta, vull dir, 
segona residència, industrials, comercials...?

Rafael Jené

Miri, hipoteques per compra d’habitatge, ja siguin do-
nades directament al comprador o ja siguin d’un pro-
motor que després va vendre el pis i el client es va fer 
càrrec de la hipoteca, eren la meitat de la cartera cre-
ditícia, una mica més de la meitat de la cartera credití-
cia –per tindre una idea sí, la meitat–; a promotors, el 
20 per cent de la cartera creditícia; a empreses, el 20, i 
a grans empreses, l’1, i a consum, el 2,5, 3.

Juli Fernandez Iruela

Dur, el risc d’exposició, no?, a nivell de... El risc d’ex-
posició és considerable. Però, bé, en qualsevol cas...

Rafael Jené

D’exposició? Perdoni, no l’entenc.

Juli Fernandez Iruela

El risc d’exposició del sector immobiliari amb relació 
a promotors i... Vostè ha dit al principi que bàsicament 
hi havia primera residència, però ara estic veient que 
també hi ha bastantes segones residències i bastant...

Rafael Jené

No, no..., a veure, quan jo em refereixo... Perdoni, no 
ho he explicat bé, eh? Quan em refereixo a primera re-
sidència, em refereixo a habitatges permanents, no a 
habitatges d’estiu, no a apartaments de costa. Quan jo 
he explicat les dues situacions... L’any 92, 94 la caixa 
tenia una exposició als apartaments a la Costa Daura-
da elevada, eh? Llavors, això es va considerar que no 
era adequat. I, per tant, els préstecs es feien..., o sigui, 
tota l’orientació tant si era un promotor com si era un 
senyor que es volia comprar un apartament..., la caixa 
vigilava que hi hagués el mínim de garanties que això 
acabés sent primer habitatge de la persona que acabés 
vivint allà. 

En els préstecs a promotors –aquest 20 per cent que li 
deia, aproximadament–, aquí era per construir pisos 
que complien aquestes condicions, i ja està. Penso que 
és una activitat totalment tradicional de la caixa d’es-
talvis, eh?

Juli Fernandez Iruela

Bé. Abans ha posat de manifest que una de les pràcti-
ques, diguéssim, de comercialització era a través dels 
API. És evident que quan aquestes operacions es fan re-
quereixen un control addicional que no pas quan va el 
particular a demanar-ho a la mateixa entitat. En aquests 
casos, quins controls addicionals posava l’entitat finan-
cera per analitzar l’operació que el mateix API aportava 
a l’oficina?

Rafael Jené

Miri, òbviament, com en tots els processos i en tot can-
vi de conjuntura, en vam anar aprenent, eh? No tot 
es va fer el primer dia. Abans els he explicat el tema 
de persones d’origen islàmic; això no ho sabíem, ho 
vam aprendre. Però en general potser les mesures més 
efectives eren que anteriorment a la firma hi hagués 
una reunió amb el client, no ho sé, veure... L’operació 
la portava l’API, però el client havia d’anar a l’oficina 
on s’obriria el compte, havia de portar els documents 
originals i s’havia de parlar amb ell precisament per 
veure el nivell d’informació que tenia, que li havia do-
nat l’agent, i, en tot cas, aclarir els temes que hi ha-
gués. L’altra ja la hi he comentat: en el moment de la 
signatura. En el moment de la signatura, doncs, tor-
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nar a insistir per veure que aquelles persones no fossin 
portades, que entenguessin l’idioma si eren estrange-
res, que tinguessin oportunitat de tornar a preguntar.

El tema de les taxacions també l’hi he comentat; o si-
gui, no solament llegir-se les taxacions i donar-les per 
bones, encara que sigui una taxadora homologada pel 
Banc d’Espanya, sinó, a més, fer taxacions de contrast 
aleatòriament. I el seguiment –el seguiment. Aquests 
préstecs se seguien per territoris, se seguien per 
API prescriptors, se seguien per anys, per anyades, si 
em permet l’expressió. Bé, el normal en aquests casos.

Juli Fernandez Iruela

Bé. Ja, per acabar, volia demanar-li informació. Jo 
crec que aquesta comissió el seu objectiu és investigar 
el que ha passat. Amb relació a les seves retribucions 
i al seu pla de pensions en l’últim moment de la seva, 
diguéssim, tasca dintre de Caixa Tarragona. Crec que 
és una informació important, atès que aquesta caixa, 
finalment, ha anat a una fusió que finalment s’està fi-
nançant amb els recursos públics de més de 12.000 
milions d’euros. Fóra bo que vostè donés aquesta in-
formació a aquesta comissió.

Rafael Jené

No he entès la pregunta.

Juli Fernandez Iruela

Sí, la pregunta és la retribució de l’últim any de la seva 
tasca a la Caixa Tarragona i també el seu pla de pen-
sions acumulat.

Rafael Jené

L’import?

Juli Fernandez Iruela

L’import o el que vostè..., si realment el van indemnit-
zar per la seva finalització de contracte com a director, 
doncs, l’import que realment va comportar aquestes 
quantitats.

Rafael Jené 

Miri, jo no vaig rebre cap indemnització pel cessa-
ment del meu contracte. Quant a l’import salarial i 
l’import de pensions, no contestaré aquesta pregunta, 
que forma part de la meva intimitat.

La presidenta

Alguna cosa més? (Pausa.) D’acord. Passem ara al 
torn del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Té la paraula l’il·lustre diputat senyor José Anto-
nio Coto. Senyor Coto, endavant.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats..., senyor Jené, vostè deia en una entrevista, davant 

l’Associació de Promotors de Barcelona, vostè afirma-
va: «Més que necessària, era una oportunitat, la fu-
sió de les tres caixes. No s’ha plantejat en termes de 
supervivència, sinó d’ambició. Volem ser a la prime-
ra divisió de les caixes.» Llavors, vist el que ha succeït 
finalment amb Caixa Tarragona, creu que va actuar 
adequadament promovent una fusió que finalment ni 
ha significat anar a primera divisió de les caixes, ni ha 
significat ja no l’ambició, sinó ni tan sols la supervi-
vència i que, en lloc de significar una oportunitat, ha 
significat que aquesta caixa desaparegui?

Rafael Jené

A veure, els fets canten, i és evident que no tinc la més 
mínima satisfacció sobre el resultat que ha portat aques-
ta fusió. Ara, amb la informació que tenia en aquell 
moment i amb les perspectives que hi havia en aquell mo-
ment, jo tindria la mateixa idea. En aquells moments, 
com ja he comentat, hi havia un problema de recurs 
als mercats tant dels interbancaris a curt com dels fi-
nançaments a mitjà i llarg termini, que excloïa la pre-
sència d’entitats de petita dimensió. Si ho hagués d’afi-
nar una mica més, fins i tot jo crec que ho complicava 
el caràcter fundacional de les caixes, que en els mer-
cats internacionals no s’entenia.

El pla de gestió que es va presentar tant a les assem-
blees com al Banc d’Espanya era un programa ambiciós, 
basat en dues coses. Una, una rapidesa i unes quanties 
de les ajudes a solvència del Banc d’Espanya, que des-
prés es van veure matisades per les limitacions que va 
fixar la Unió Europea en import i també en un procés 
que es va allargar molt més de les expectatives que 
teníem en aquell moment, i això, doncs, lògicament 
va tindre un impacte en el resultat. L’altre punt va ser 
la durada de la crisi. Jo no sé què pensava cada un 
de vostès en aquells moments de la durada, de la pro-
funditat i especialment d’una cosa que ens ha afectat 
molt en aquest tipus d’activitats: l’impacte que això ha 
tingut en l’atur. Jo en aquells moments era conscient 
del desfasament de productivitat que tenia el país, que 
estàvem a l’euro i no podíem recórrer a la devaluació 
competitiva i que, per tant, l’element devaluador seria 
l’atur. Però jo no em pensava, en absolut, ni entrava en-
tre els meus càlculs, que arribés a aquests percentatges, 
a aquesta magnitud i a aquesta durada que ha arribat i 
que la gestió que se n’ha fet portés el ritme que ha portat.

També em plantejo les alternatives, alternatives des de 
Catalunya, amb la nostra dimensió, amb la nostra es-
tructura i tot. I em reitero en el que li he dit: jo penso 
que en el context que jo coneixia en aquells moments, 
tot i lamentar el final que hi ha hagut, seguiria pensant 
el mateix.

José Antonio Coto Roquet 

Senyor Jené, què opina que el Tribunal Suprem obli-
gués Caixa Tarragona a tornar els arrodoniments a 
l’alça de les hipoteques?

Rafael Jené

Que el Tribunal Suprem...?
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José Antonio Coto Roquet

Obligués Caixa Tarragona a tornar els arrodoniments 
a l’alça de les hipoteques que havien vostès concedit 
durant l’època en què vostè va ser president.

Rafael Jené

Jo no vaig ser president, vaig ser director general. 
Doncs, miri, si això és així, la veritat és que no ho re-
cordo. Doncs, no poso en dubte –per això, perquè no 
ho recordo– que s’ha d’acatar la sentència.

José Antonio Coto Roquet

I a la gent que va patir aquesta acció que finalment el 
Tribunal Suprem va haver de rectificar, què els diria 
vostè si els veiés?

Rafael Jené

Doncs, que en el seu moment es va firmar un contrac-
te per les dues parts en què es preveia això i que això 
ha sigut condemnat com una pràctica inadequada pel 
Suprem, que ho sento molt, i ja està, i s’ha d’arreglar.

José Antonio Coto Roquet

Senyor Jené, quina és la seva opinió sobre les nova-
cions temporals de les hipoteques i de les asseguran-
ces dels tipus d’interès que ja han patit diverses sen-
tències en contra?

Rafael Jené

Miri, aquest és un tema que també té a veure amb el 
tema de la crisi. El Reial decret 2/2003, de 25 d’abril, 
obligava les entitats a oferir a tots els titulars històrics, 
a tots els que ja tenien préstecs concedits, més tots els 
nous, una varietat de productes per protegir-los dels ti-
pus d’interès que es poguessin disparar. Personalment, 
sempre he pensat que és una situació molt delicada, 
que mentre que un lloguer el contractem amb actua-
litzacions segons l’IPC, que és amb el que pretenem 
també actualitzar els salaris, en els casos de les quo-
tes hipotecàries indexem els tipus d’interès amb una 
cosa que no té res a veure amb el que serà l’evolució 
dels nostres ingressos futurs. Per tant, em sembla que 
la previsió que feia aquest reial decret era oportunís-
sima.

La prova la vam tindre..., no recordo exactament les 
dates, però jo diria que al juliol del 2006: el tipus d’in-
terès es va posar..., i demano disculpes novament per 
si de cas no sóc exacte; jo diria que estava al voltant 
del 5,40. Això va ser devastador per a les persones que 
tenien préstecs hipotecaris amb períodes llargs i dates 
de concessió curtes. Es van disparar les quotes de for-
ma espectacular i es van produir lamentables situaci-
ons de morositat i tot el que comporta.

Per tant, la caixa va ser diligent no solament en el 
compliment de la llei, sinó en el fet d’oferir aquestes 
alternatives. Es van donar diferents alternatives als 
clients. I aquestes alternatives no són res màgic; en de-

finitiva, el que busquen és un tipus mitjà, estable, que 
protegeixi contra les pujades excessives, però aquest 
tipus mitjà, com que és mitjà, normalment és més alt 
que el tipus mínim. Això comporta que quan els tipus 
pugen el client està protegit, però quan els tipus baixen 
està descontent, perquè acaba pagant el tipus mitjà.

Ens podem plantejar –de fet, aquesta sembla que és 
alguna de les opinions– si el client està capacitat per 
entendre això o no. Les instruccions que jo tenia do-
nades és que s’expliqués ben explicat. Penso que es va 
fer, i penso que les reclamacions no van vindre quan 
els tipus d’interès pujaven, van vindre quan els tipus 
d’interès baixaven; és lògic, natural. Això és el que 
penso.

José Antonio Coto Roquet

Senyor Jené, qui va decidir entrar en el negoci dels 
agents de propietat immobiliària amb hipoteques a 
zones marginals de la província de Tarragona de fins 
al 120 per cent del valor de taxació i amb taxacions 
sobrevalorades?

Rafael Jené

Ningú.

José Antonio Coto Roquet

Llavors, per què es va produir això?

Rafael Jené

No es va produir.

José Antonio Coto Roquet

No es va produir. No hi va haver concessió d’hipote-
ques per sobre del cent per cent del valor del preu de 
l’immoble objecte d’hipoteca? No es va produir això?

Rafael Jené

A veure, jo no puc creure’m –perdoni, no s’ho prengui 
com una cosa personal– que a la caixa hi hagi hagut 
una operació de crèdit en la qual hi hagi una taxació 
que ens digui que val cent i se li hagi donat cent vint 
a aquell senyor, així per les bones. O hi ha una altra 
garantia complementària o hi ha alguna situació es-
tranya. Si el problema s’origina per... A veure, una al-
tra cosa és que hi hagi un defecte o que hi hagi hagut 
un error, que no em consta, i, en aquest cas, doncs, 
la caixa tenia sistemes de control i haguera actuat en 
conseqüència. Una altra cosa és que les taxacions po-
guessin presentar problemes. He parlat dues vegades 
d’aquest tema; es prenien mesures per evitar-ho. Mai 
es va prendre cap decisió encaminada a donar crèdits 
a les zones marginals de Tarragona; es donaven crè-
dits a l’àrea d’actuació de la caixa, es donaven crèdits 
que estiguessin en l’àmbit d’actuació de la caixa. O si-
gui, la caixa no donava crèdits a poblacions allunya-
des del seu àmbit d’actuació, del lloc en què tenia ofi-
cines. I es prenien les mesures que ja he comentat.
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José Antonio Coto Roquet

De qui depenia la gestió de riscos a l’entitat quan vos-
tè va ser director general?

Rafael Jené

De qui depenia?

José Antonio Coto Roquet

Sí...

Rafael Jené

A veure, em pregunta la persona o l’estructura?

José Antonio Coto Roquet

Sí, m’agradaria saber...

Rafael Jené

L’estructura.

José Antonio Coto Roquet

Ens agradaria saber en aquesta comissió algun cop el 
nom d’alguna persona, perquè tothom, doncs, tira pi-
lotes fora. Si ens digués el nom de la persona li ho 
agrairíem profundament.

Rafael Jené

A la caixa hi havia un organigrama: el director era jo i, 
per tant, era el responsable executiu de l’entitat. Dintre 
l’entitat hi havia unes direccions, dintre d’aquestes 
unes subdireccions. Una d’aquestes subdireccions era 
la subdirecció d’inversions creditícies, de crèdits; po-
dia variar el nom, però es dedicava exclusivament a 
aquesta activitat. I dintre d’aquesta la persona respon-
sable..., doncs, hi havia segons l’any segur o periòdica-
ment es va..., durant el meu període de direcció, potser 
hi van haver quatre persones en setze anys. I a sota 
d’aquesta direcció hi havia un departament que es cui-
dava de l’anàlisi del risc, de l’entrada de riscos de les 
operacions, i una altra que es cuidava de l’administra-
ció de tota la cartera històrica.

En el moment inicial vaig posar o vaig dissenyar que 
en aquesta direcció hi hagués també un departament, 
unes persones que es dediquessin al seguiment dels 
riscos que ja estaven actius. Però el 3 de setembre de 
1999, cinc anys després d’haver-me incorporat a l’en-
titat, es va fer una reestructuració i el consell d’admi-
nistració per primera vegada va veure el departament 
de seguiment de riscos ja depenent d’una altra subdi-
recció, una subdirecció que portava exclusivament tot 
el control de la caixa.

José Antonio Coto Roquet

Quin criteri es va seguir per a l’expansió de l’entitat en 
el temps que vostè va ser director general?

Rafael Jené

Bàsicament la rendibilitat, buscar rendibilitat, buscar 
que cada punt de venda entrés, el més ràpidament pos-
sible, en rendibilitat i que, a la vegada, creéssim xar-
xa; o sigui, encara que hi hagués expectatives de ren-
dibilitat importants en una població allunyada, si no 
formàvem xarxa no obrir.

José Antonio Coto Roquet

Però, clar, aquesta expansió ha acabat portant que a 
dia d’avui Caixa Tarragona no existeixi, ja que, per 
exemple, veiem que s’estima, inclús, reduir aquesta 
expansió que es va produir. De fet, l’ERO a Catalu-
nya Caixa és la mostra que el que vostès van expansio-
nar en una època determinada ara mateix, doncs, s’ha 
d’eliminar. Per tant, quins recursos van utilitzar per a 
aquesta expansió, en detriment de què? És a dir, vostès 
van generar una expansió molt important en hipote-
ques, en oficines, i això va anar en detriment... De què 
ha anat en detriment aquesta expansió..., al capdavant 
de Caixa Tarragona?

Rafael Jené

Jo, sincerament, no entenc la seva afirmació que l’ex-
pansió de la caixa portés a la situació que estem vivint 
ara; em sembla que es confon de caixa. (Veus de fons.) 
No, és que no ho entenc. La caixa tenia, quan jo vaig 
entrar a la caixa... Vostè pensi que la caixa estava en 
una província –Tarragona, 500.000 habitants– amb un 
nombre molt elevat d’oficines, amb una quota de mer-
cat molt alta i amb un aterratge continu d’altres enti-
tats. Per tant, l’entitat difícilment podia incrementar el 
seu volum, perquè d’alguna forma la presència de la 
gran caixa, més les altres que anaven arribant, ens sig-
nificava un topall.

Per aquest motiu, l’entitat segurament, anteriorment a 
la meva entrada, va obrir oficines a les dues comar-
ques més properes de la província de Lleida i va obrir 
oficines al Garraf i a Barcelona. En definitiva, busca 
un creixement i busca també una diversificació i fent-
ho en unes condicions que jo més aviat m’atreviria a 
afirmar que tenien un sentit exactament contrari al 
que vostè m’indicava: d’alguna forma es buscava que 
oficines amb unes capacitats de producció gran po-
guessin ajudar a absorbir costos fixos de les oficines 
que hi havien amb un sostre demogràfic i de quota a la 
província de Tarragona. Per tant, no critico en absolut 
l’acció que s’havia portat fins a aquell moment.

A partir d’aquell moment nosaltres, l’equip directiu 
que érem en aquell moment, vam proposar al consell 
criteris d’expansió que es basaven en el fet d’inten-
tar determinar i encertar poblacions, emplaçaments 
on s’albirés una demanda i on la inversió de recursos, 
capital, estructura i personal ràpidament generés uns 
recursos per finançar-se i per diluir els costos d’es-
tructura del conjunt de l’entitat; en definitiva, el que 
busca tothom per créixer. El que no podíem fer era ni 
quedar-nos més petitons, ni créixer en el lloc on està-
vem. No era un problema de Caixa Tarragona, era un 
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problema general del sector. Per això es van obrir els 
mercats i per això estava tothom a tot arreu.

La presidenta

Senyor diputat, li queden cinquanta segons, quaranta-
cinc.

José Antonio Coto Roquet

Veu just que, just abans de la fusió de Catalunya Cai-
xa, la partida de sous i altres remuneracions anàlogues 
dels directius pugessin un 48 per cent? De 937.000 eu-
ros el primer semestre de 2009 a 1.344.000 euros el 
primer semestre de 2010.

Rafael Jené

Miri, no ho veig ni just ni injust, perquè aquesta in-
formació requereix una matisació. La informació que 
vostè em dóna correspon, suposo, a dades de la me-
mòria de l’informe de bon govern, etcètera. Aquí, 
d’acord amb la normativa, s’havia de qualificar l’equip 
directiu, i l’equip directiu es feia, d’acord amb uns parà-
metres, que era la pertinença al comitè de direcció, més 
unes persones de la xarxa rellevants, els directors de 
zona. Amb aquestes dades ja avançades, precisament 
per la dificultat que hi havia de compaginar el dia 
a dia amb la «rumorologia», la fusió, la crisi i totes 
aquestes coses, vaig incrementar el nombre de perso-
nes del comitè de direcció. Això millorava la comuni-
cació a tota una sèrie de persones; no els seus sous, si-
nó la pertinença a aquest òrgan. Si vostè compara dos 
anys i el nombre de persones són diferents, veurà que, 
lògicament, per la simple variació del nombre de per-
sones augmenta l’import total. Li puc assegurar que 
en aquests moments de crisi les variacions salarials de 
tota la plantilla, i en especial de l’equip directiu, van 
ser molt minses.

José Antonio Coto Roquet

Per acabar, com veu vostè que Tarragona, una provín-
cia que té energia nuclear, que té un polígon petroquí-
mic, que té Port Aventura, que és un dels principals 
referents turístics de Catalunya..., la seva caixa d’es-
talvis estigui volatilitzada, no existeixi després de la 
seva gestió?

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputat.

Rafael Jené

És una pregunta?

La presidenta

Sí...

José Antonio Coto Roquet

És una pregunta.

Rafael Jené

A veure, escolti, jo crec que les caixes es van crear 
amb una finalitat i és una cosa dolenta que hagin des-
aparegut, tinguin o no tinguin energia nuclear les pro-
víncies on les tenien.

No parlaré de clients, però li puc assegurar que la gran 
indústria, pel que ja he explicat, no tenia res a veure 
amb la Caixa Tarragona, ni la nuclear, ni la no nuclear. 
La nostra estructura de clients era..., vaja, ja li ho he co-
mentat: crec que és bo per a un territori tindre força 
competència entre les entitats financeres. Era molt dur 
des del punt de vista de gestió, però penso que era bo 
per als consumidors i era bo per al territori tindre una 
entitat que, a més, amb la seva obra social feia patro-
cinis. Per tant, considero que és una pena el que vostè 
manifesta.

La presidenta

Gràcies, senyor Jené. Ara és el torn del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa, al qual m’adreço per demanar-li 
una parada tècnica personal d’un minut i mig.

La sessió se suspèn a un quart de quatre de la tarda i tres 
minuts i es reprèn a un quart de quatre i vuit minuts. 

La presidenta

Reiniciem, doncs.

És el torn del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i el seu 
portaveu té la paraula, l’il·lustre diputat senyor Joan 
Mena. Endavant, senyor Mena.

Joan Mena Arca

Sí, gràcies. I bona tarda a tots i a totes. Senyor Jené, jo 
la primera pregunta que li volia fer és si pensa vostè 
que podria haver continuat a l’equip directiu de la no-
va entitat resultant de la fusió de les tres caixes.

Rafael Jené

La fusió es va produir el dia 1 de juliol del 2010, i jo 
el 25 de setembre següent, o sigui, dos mesos i mig..., 
complia seixanta-cinc anys, l’edat que el meu contrac-
te fixava per a la jubilació. No obstant això, en les con-
verses que vam tindre es va contemplar aquesta pos-
sibilitat; es va, d’alguna forma, parlar per què i com 
seria. Però, tornant a la idea d’abans, amb la visió que 
teníem en aquell moment de les perspectives que hi 
havia, el que es podia fer, el que calia fer, etcètera, era 
evident que les persones que havien de portar aquesta 
etapa havien de tindre un horitzó mínim, i jo per edat 
no complia aquest requisit. I ja està.
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Joan Mena Arca

O sigui, va ser estrictament per edat?

Rafael Jené

Per edat i per les responsabilitats que comportava, que 
havies d’agafar un compromís. No hauria tingut sen-
tit quedar-se fins al dia 25 de setembre ni quedar-se, 
doncs, mig any més. O sigui..., a veure, amb el meu 
llenguatge del moment era almenys tres anys, i la ve-
ritat és que penso que portar una responsabilitat com 
aquesta requeria una energia determinada.

Joan Mena Arca

Molt bé. Llavors, en tot el procés de fusió, qui man-
tenia el contacte o amb el Govern de la Generalitat o 
amb la Diputació de Tarragona? Era vostè o era l’ex-
president, el president llavors de Caixa Tarragona?

Rafael Jené

A veure, quan es va iniciar el procés de fusió totes les 
notícies que hi havien sectorials, d’ambient i tot ai-
xò, lògicament, es van portar i es van debatre en el 
consell. Es va fer una reflexió de la conveniència o no 
per decidir fer la fusió i de quins eren els objectius 
que hauria de complir aquesta fusió. A partir d’aquí 
els contactes derivaven d’aquesta reunió i depenien del 
que es fes. De contactes n’hi havia molts més d’anàlisi 
d’alternatives que amb la Generalitat.

Amb la Generalitat hi havia una comunicació molt re-
gular, anterior a tot aquest procés, que jo diria qua-
si periòdica. I, aleshores, doncs, segons els temes ells 
mateixos ja ens ho deien. Si eren temes més financers 
a vegades hi anàvem dos, de vegades hi anava jo i de 
vegades hi anava jo acompanyat de persones de con-
trol intern de l’entitat més expertes que jo. I amb la di-
putació, doncs, la presidència va parlar amb el senyor 
Ferraté, parlava amb mi i es va fer càrrec, com és lò-
gic, de tot el procés que en diríem més institucional, 
que és el que li corresponia.

Joan Mena Arca

I en tot el procés de fusió ni la Generalitat ni la diputa-
ció mai no van pressionar ni a favor ni en contra de la 
fusió, ni que fos amb unes entitats, amb unes caixes, o 
que fos amb unes altres?

Rafael Jené

En el procés de presa de decisió d’anàlisi de la situació, 
de veure com anaven les coses, és obvi que tant amb la 
Generalitat, amb els supervisors –en aquest cas, la Ge-
neralitat i el Banc d’Espanya–, teníem un diàleg per-
manent que també ja formava part d’una regularitat an-
terior, però que, en aquest cas, s’intensificava per anar 
veient la situació, per anar veient alternatives i per 
anar veient si sortiria una determinada llei, etcètera, 
no?, la perspectiva tant des d’un punt de vista econòmic 
com legal. I eren ells que ens preguntaven a nosaltres 
què penseu fer. I si alguna recomanació hi havia –inne-

cessària, però hi era–, que s’ha de fer alguna cosa; vull 
dir, que estava en la idea de tothom. Ara, de recoma-
nacions concretes, no. Sí que hi havia alguns temes re-
currents: el de la mida, el de la complementarietat –en 
aquells moments donàvem molta importància a la coin-
cidència o no de xarxes–, i també hi havia una cosa que 
estava present: que si podia ser, a Catalunya.

Joan Mena Arca

I aquestes recomanacions, qui els les feia?

Rafael Jené

Bé. La de la complementarietat..., bàsicament, el Banc 
d’Espanya ens deia que busquéssim la complementa-
rietat. A veure, al final la fusió es materialitza, entre 
altres coses, amb la presentació d’un pla estratègic de 
la nova entitat, que ha de ser aprovat per Banc d’Es-
panya/FROB. Per tant, ja advertien de les condicions 
perquè això s’aprovés, que passava per la solvència i 
l’eficiència i per la viabilitat d’aquest pla estratègic. 
Llavors, en aquest sentit, les de complementarietat i 
tot això venien bàsicament del Banc d’Espanya; també 
de la direcció de la conselleria, eh? Però eren consi-
deracions tècniques, d’altra banda, totalment lògiques.

Joan Mena Arca

I vostè va ser partidari de la fusió des del primer mo-
ment o va tenir alguns dubtes que va expressar o a re-
presentants de la Generalitat o del Banc d’Espanya o, 
fins i tot, en el si del Consell d’Administració de Caixa 
Tarragona?

Rafael Jené

Jo penso que en una situació d’aquestes el primer sen-
timent ja no és de dubte, és de pena, no?, sap greu. 
I, en aquest sentit, jo crec que això afectava el consell, 
m’afectava a mi, afectava l’equip directiu i, per des-
comptat, la plantilla i gent, la societat que ens envol-
tava, la classe política i a tothom. Vull dir, sabia greu, 
això. Per tant, ja és una cosa que hi era.

Quant a les alternatives, es van fer sobre el paper mol-
tes anàlisis alternatives, es van fer contactes explora-
toris. Però és que no calia gaire perquè les solucions 
queien per si soles. La primera era el famós tema de la 
mida. Jo, en aquell moment, no sabia d’on havia sor-
tit la xifra dels 50.000 milions; algú se la va inventar 
i va tindre èxit. Però li diré que a mi personalment em 
semblava poc, i nosaltres a qualsevol procés només 
n’aportàvem 11.000.

Joan Mena Arca

O sigui, perdoni, en qualsevol dels escenaris vostès 
aportaven 11.000...?

Rafael Jené

Clar, el total d’actius, el total d’inversions de la caixa, 
la suma dels crèdits, els valors, els immobles, tot l’ac-
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tiu de la caixa eren 11.000 milions. Llavors, per fer-ne 
50.000 necessitàvem cinc caixes com la nostra. I, hi 
insisteixo, a mi em semblava 50.000 –era la meva opi-
nió– una xifra moderada. Cinc caixes com la nostra, 
càlcul purament hipotètic. Impressionaven les dificul-
tats de gestió, d’acords, de sanejaments, d’elecció de 
seus que calia fer. Per tant, per decantació aquesta so-
lució era un camí que hi portava de forma natural.

Hi havien altres consideracions que en aquell moment 
estaven molt de moda, que si caixa de fundació públi-
ca o no. Jo personalment no ho compartia, que això 
fos ni avantatge ni inconvenient. I la prova la tenen 
que en aquest cas concret hi va haver dues caixes de 
fundació pública i una caixa de fundació privada i es 
va poder fer sense major problema, la fusió.

I també hi havia un altre tema que era important –jo 
penso que és molt important–: que es podien contem-
plar els temes de coincidència o no de xarxes, de co-
incidència o no de cultures, etcètera, però el tema de 
diferencials de solvència no era rellevant, perquè això 
quedava cobert pel FROB, per l’aportació del FROB. 
Per tant, encara feia aquesta decisió més natural.

En definitiva, recança emocional potser sí, però les 
meves obligacions em portaven a aplicar més crite-
ris racionals. I em semblava que era una solució en 
aquells moments correcta.

Joan Mena Arca

Molt bé. Poc temps abans de la fusió, és a dir, un pa-
rell d’anys abans, alguns informes del Banc d’Espanya 
avalaven i confirmaven el relatiu bon funcionament de 
Caixa Tarragona. I de forma sobtada –això ens consta 
que fins i tot va sorprendre determinats membres del 
Consell d’Administració de Caixa Tarragona–, va re-
sultar que l’entitat ja no anava tan bé i que calia fer un 
procés de fusió amb les altres entitats bancàries. Quin 
dels dos escenaris, quin dels dos diagnòstics compar-
teix vostè?

Rafael Jené

Els dos.

Joan Mena Arca

Els dos. O sigui, que en dos anys l’escenari de la caixa 
va canviar radicalment.

Rafael Jené

No estem parlant de Caixa Tarragona; estem parlant 
de Caixa Tarragona en un determinat context econò-
mic mundial. Un Lehman o un no Lehman a l’explo-
sió del tema de les titulitzacions nord-americanes, la 
persistència de tipus d’interès baixos, després la puja-
da sobtada de l’any 2006... Tot això s’anava produint. 
I després, hi insisteixo, ja això es veia diferent en cada 
un dels agents, però per nosaltres va ser un toc d’alerta 
important, la morositat generada amb la pujada de ti-
pus d’interès i la derivada de la pujada de l’atur; quan 
l’atur va començar a pujar, doncs, això era sensible.

Pensi que, amb aquesta mena de visió quasi de para-
digma de l’entitat, l’habitatge de primera residència, 
dedicat a residència i tot això, això amb la visió tra-
dicional de les crisis anteriors és el producte rei; la 
persona fa sacrificis importants per mantenir el seu 
habitatge i es paga, això. Per tant, pot ser que en una 
hipoteca es retardi el pagament de forma endèmica 
durant vint anys tres rebuts, però la gent paga. Només 
en una situació catastròfica, en un entorn mileurista 
de dos salaris per pagar una hipoteca i amb uns preus 
que s’havien apujat, doncs, la pèrdua de la feina tenia 
un efecte fortíssim, i que jo crec que en els punts de 
vista..., no el Banc d’Espanya, els mateixos consumi-
dors, les autoritats locals, els inversors promotors, les 
entitats financeres, tothom no ho veia amb aquella ra-
pidesa. En aquells moments s’estava parlant d’una co-
sa que se’n deia «el aterrizaje suave», i després no va 
ser així.

Joan Mena Arca

Molt bé, senyor Jené. Voldria també que ens parlés 
dels consells d’administració de Caixa Tarragona: 
com es convocaven, qui rebia l’ordre del dia, quina 
era la documentació prèvia que s’entregava als conse-
llers del consell d’administració, amb quant de temps 
aquests consellers disposaven de tota la documentació 
necessària, com es redactaven les actes i, en tot cas, 
com s’aprovaven –del consell d’administració.

Rafael Jené

No n’he pres nota, si és necessari em repregunta, per 
favor. Els consells d’administració tenien una freqüèn-
cia estàndard mensual; a la pràctica se’n feien catorze, 
quinze l’any, perquè el mes d’agost no se’n feia, o per-
què hi havia una assemblea o per algun motiu de ve-
gades, doncs, n’hi havia algun d’extraordinari –potser 
dotze o tretze. Això consta a les memòries de l’entitat. 
Aleshores, els convocava el president, com és estatu-
tari i legal. A l’ordre del dia hi havia un format mínim 
–la lectura de l’acta, els precs i preguntes, l’informe i 
propostes al director general–, i s’hi afegien aquells 
temes particulars que per la conjuntura del moment 
mereixien ser tractats en el consell d’administració. 
A més del consell d’administració, hi havia una co-
missió delegada del consell que es reunia les setmanes 
en què no hi havia consell, no ho sé, unes tres setma-
nes restants, llevat de Nadal, Setmana Santa i el mes 
d’agost.

Quan he comentat el tema dels canvis produïts arran 
de la meva entrada, precisament en aquell moment es 
va fer un canvi important de la confecció d’un proto-
col on hi havia documentades totes les propostes que 
es farien, a excepció d’alguna que pogués haver-hi 
d’últim moment i que es fes in voce per part del presi-
dent perquè era una situació excepcional, eh? A veure, 
sobretot en les executives això implica cada divendres 
reunió, amb una dinàmica que era positiva per a la 
caixa perquè permetia passar les operacions de crèdit 
de la setmana i ens feia més competitius amb la com-
petència, i el tancament del protocol, doncs, sempre 
era crític.
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Llavors, hi havia un compromís sagrat: que havia d’es-
tar sobre la taula dels consellers com a mínim una 
hora abans de la reunió. La reunió em sembla que es 
feia a les cinc, i llavors, com a mínim, a les quatre 
–normalment a les dues– ja hi era. Alguns consellers 
abans de l’hora venien, s’ho miraven i llavors en base 
a aquest document s’anava comentant, podia haver-hi 
algun suport de powerpoint, etcètera.

Joan Mena Arca

I tinc entès que aquesta documentació que es donava 
una hora prèvia abans tampoc no podia sortir de la sa-
la de...

Rafael Jené

No, perquè hi havia informació de clients a dintre. 
Allà pensi que hi havien tots els crèdits importants de 
la caixa, eh? –importants– i amb un criteri que com 
que la reunió de la comissió era setmanal..., realment 
el llistó de les operacions que s’aprovaven a l’executi-
va podia ser bastant baix perquè es reunien amb fre-
qüència, i, per tant, allà a dintre hi havia informació 
de clients, i, a més, molta, i, a més, informació molt 
sensible.

Joan Mena Arca

Per tant, entenc que hi havia dos tipus de consellers, 
no?: els consellers que tenien informació perquè esta-
ven en el dia a dia de la gestió de l’entitat, i els conse-
llers que arribaven una vegada el mes i una hora prè-
via abans tenien tota una documentació..., que en una 
hora –vostè ho compartirà amb mi– és difícil poder 
posicionar-se davant, doncs, de situacions tan compli-
cades i que segurament han tingut després tanta reper-
cussió per a Caixa Tarragona i després per a l’entitat 
fusionada resultant.

Rafael Jené

Evidentment hi havia dos rols de conseller: n’hi ha-
via uns que eren membres de la comissió delegada, i 
uns altres que no eren membres de la comissió dele-
gada. Això era un disseny estatutari que es va man-
tindre i que, a veure, a mi personalment potser m’ha-
guera agradat més menys reunions i tots, no? Però hi 
havia una inèrcia que era així, i quan s’havia plante-
jat el canvi s’havia vist que això des del punt de vis-
ta competitiu..., era bo que els crèdits fossin vistos per la 
co missió delegada i fossin vistos cada setmana, per-
què ens feia competitius: aprovaves el crèdit i el client, 
doncs, tenia millor servei.

Ara, també li haig de dir que la temàtica que definia la 
comissió delegada era diferent de la del consell; o si-
gui, en el consell també es passaven crèdits, però eren 
crèdits a consellers, crèdits –depèn de la casa– a mit-
jans de comunicació, a societats esportives professio-
nals, a sindicats. Després hi havia els crèdits a les va-
riacions de risc amb els ena clients més importants de 
l’entitat –una trentena. També s’havien de passar obli-
gatòriament, amb un llistó bastant baix. I aleshores 

també es passava al consell d’administració un resum, 
un extracte, de totes les actes de les comissions execu-
tives que hi havien hagut durant el mes, i això formava 
part del protocol. O sigui, que els consellers quan arri-
baven –normalment tothom arribava, o quasi tothom, 
abans de l’hora– tenien l’oportunitat de llegir l’acta de 
la sessió anterior del mateix consell; tenien l’oportuni-
tat de llegir aquest extracte de les comissions, que era 
l’acta de la comissió, simplement, amb els crèdits po-
sats sense detalls tècnics, i després tenien l’oportunitat 
d’anticipar els temes que serien allà.

Quant a la durada del consell –això de l’hora–, ens re-
nyaven bastant en el sentit, sovint, que moltes vegades 
era bastant més d’una hora, eh? Perquè per part del 
president hi havia les instruccions donades amb certa 
insistència que els temes s’havien d’explicar bé, amb 
llenguatge comprensible per a tothom, que s’entengués 
bé el problema i les propostes alternatives que es pre-
sentaven.

Joan Mena Arca

Bé. Passaré al tema de les remuneracions i les retri-
bucions, que vostè ja ha dit abans que volia preservar 
la seva intimitat. Però sí que és veritat que, a l’últim 
informe que vostès van enviar a la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors abans de la fusió amb Caixa 
Catalunya i Caixa Manresa, es reflecteix una pujada 
de sous i altres remuneracions per als alts directius de 
l’entitat, de la qual vostè era director general, de més 
de 400.000 euros, és a dir, un 43 per cent, com ja s’ha 
dit abans, més que el semestre anterior. Jo volia saber, 
senyor Jené, independentment que vostè jo entenc que 
ens hauria de dir..., entrar-hi més en profunditat, per-
què no és un tema de preservació de la intimitat. Però, 
en tot cas, com, qui i per quins motius es van prendre 
aquestes decisions?

Rafael Jené

Bé. A veure una cosa, vostè diu que l’informe diu 
que a mi em van apujar les retribucions 400.000 eu-
ros? (Veus de fons.) No, això ja ho he comentat abans. 
A veure, si m’ho permet, tot i mantenir el criteri de la 
confidencialitat, penso que hi han coses que les haig 
de comentar. Quan jo encara no treballava a la caixa, 
com és lògic, es va aprovar la meva entrada, la meva 
incorporació com a director general per part del con-
sell; això va ser el dia 26 de maig de 1994. Jo en aquell 
moment estava de director general adjunt d’una altra 
entitat. A la lectura de l’acta de la sessió d’aquest con-
sell –que jo, òbviament, no hi era–, es constata que el 
president va donar lectura íntegra d’un informe elabo-
rat per una empresa de selecció on feia referència als 
meus salaris, al meu contracte amb l’entitat anterior i 
al que era la quantia del salari –«les meves pretensi-
ons», com es diu habitualment.

També hi consta –i conec el document– que el presi-
dent d’aquella època havia demanat un informe a la 
mateixa consultora de quins eren els nivells retributius 
que hi havia en aquell moment en el mercat per a fun-
cions equiparables a la que a mi se m’encomanava, i 
que hi havien unes altres referències, que era el que jo 
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estava cobrant en aquell moment i el que es pagava a 
la casa als directius que hi havien hagut anteriorment. 
En base a això se’m va fixar un sou, i aquest sou es va 
actualitzar anualment segons l’IPC, que era el que es 
va aprovar en aquell moment i el que es va acordar i 
signar en el contracte de treball.

I no vaig tindre durant tot el període que vaig estar 
allà cap modificació en el meu contracte salarial, eh? 
Vull deixar-ho clar perquè després li parlaré d’aques-
ta diferència, que, de fet, ja he contestat a aquesta pre-
gunta. Jo no vaig tindre cap variació. És més, el con-
tracte preveia que aquest IPC podia ser més si amb 
caràcter general a la plantilla s’aplicaven millors con-
dicions, que jo no quedés exclòs d’això. I aquesta cir-
cumstància es va donar amb la concessió –a proposta 
meva, que el consell va acceptar– d’unes gratificaci-
ons extraordinàries en uns moments puntuals: cin-
quantenari de la caixa, l’any 2002, esforços que hi ha-
vien hagut per implantació d’eines informàtiques, el 
tema de l’euro, coses d’aquestes. I el consell va apro-
var unes gratificacions extraordinàries. Sempre vaig 
informar el consell que en aquestes propostes jo m’ex-
cloïa, i no les vaig cobrar mai. Per tant, els meus in-
crements salarials sempre van ser exactament l’IPC. 

En aquest cas que vostè em comenta, ja li ho he co-
mentat, però jo, ja que m’hi insisteixen, també voldria 
insistir en una cosa. Pensin en un equip petit, eh?, com 
era Caixa Tarragona, en un equip directiu, facilitat de 
contacte i que en un moment determinat hi ha la «ru-
morologia», la inquietud que afecta les institucions i 
afecta les persones. I en aquell moment em va semblar 
que s’havia de millorar, la gent havia de participar més, 
i vaig agafar i vaig incrementar el nombre de persones 
que formaven part del comitè de direcció. El comitè de 
direcció no està en els estatuts de la caixa; és un òrgan 
intern dissenyat pel mateix director per al dia a dia. Se-
gurament que això no era molt eficient per a la presa 
d’unes decisions que se seguien prenent pel pinyol, pe-
rò era bo per a la comunicació de les altres persones.

Quan va arribar el moment d’elaborar l’informe, tant 
de cara als auditors com les persones que ho feien, 
s’havia d’establir un criteri. Quin criteri? El de sem-
pre. Quines són les persones que entren dintre del 
grup aquest? Els membres del comitè de direcció. 
Com que havíem variat el nombre del comitè de direc-
ció, dels professionals comptats a aquests efectes, es 
va produir que la massa salarial d’un any era notable-
ment diferent a l’altre.

I vull insistir que en aquells moments, en primer lloc, 
perquè la inflació estava remetent, els IPC ja comen-
çaven a ser baixos, i, a més, perquè hi havia una cons-
ciència d’ajustar les coses i de supervivència, en de-
finitiva, és que es miraven amb lupa les retribucions 
i els increments. I fins i tot vam tindre algun disgust, 
doncs, de baixes de gent que trobaven millors ofertes 
en altres llocs. Per tant, res d’això és... No, no hi havia 
situacions detonants, en absolut, eh?, varia el nombre 
d’afectats.

Joan Mena Arca

Sí, jo...

La presidenta

Se li ha esgotat el temps, però breument...

Joan Mena Arca

El que no entenc, senyor Jené, com una entitat que es-
tava en crisi, que, per tant, necessitava una fusió amb 
altres entitats, el que necessitava era ampliar el seu 
equip de directius.

Rafael Jené

Jo no ampliava l’equip de directius, escolti’m. Miri...

Joan Mena Arca

Això és el que ens ha dit, no? L’explicació d’aquest 43 
per cent és que la massa...

Rafael Jené

No, no..., els directius estaven allà, eren caps de depar-
tament, eren persones que eren caps de departament, 
bons, molt bons elements, però persones que tenen 
una responsabilitat de tindre gent al darrere, que era 
normal que quan jo despatxava amb el cap de cambra 
de compensació, el cap de..., qualsevol persona entrés 
i em digués: «I allò altre què?, i què hi ha?, que hi ha 
alguna notícia? És que diuen..., és que això a algú li 
han dit..., els sindicats diuen això.» És normal –és nor-
mal. A més, és que era una cosa que no era una xafar-
deria; afectava l’entitat que estimaven i servien, i afec-
tava la seva vida privada.

Llavors, davant d’aquesta situació, el comitè de direc-
ció, que estava format per unes vuit persones o així, 
doncs, escolti’m, vam dir: «A veure, persones relle-
vants, creadors d’opinió, persones, en definitiva, que 
ho mereixen i que aporten, no perquè els pugui pre-
guntar un tema clau del comitè de direcció, sinó per-
què estiguin allà i vegin el que estem parlant, esti-
guin tranquils i a la vegada transmetin un missatge de 
tranquil·litat, doncs, que vinguin.» El nombre de per-
sones que hi han...

Però aquestes persones ja tenien el seu salari. El pro-
blema és que, quan s’anava a la memòria, el formula-
ri oficial –això ho respon el formulari que hi ha del 
regulador– deia: «Digui a l’equip directiu quants n’hi 
ha.» I no et diu el que és l’equip directiu. Llavors, nos-
altres quan ens ho van dir la primera vegada vam dir: 
«Home, l’equip directiu, qui són la gent de pes d’aquí? 
Doncs, l’equip de direcció i un nombre determinat de 
caps de zona, que són els importants. Molt bé. Doncs, 
la suma d’això nosaltres ho posarem com a salaris de 
l’equip directiu.» I així va ser cada any. Quan va arri-
bar aquest any vam dir: «Qui és l’equip directiu? Ho-
me, el comitè de direcció i els caps de zona. Sí, però 
al comitè de direcció n’hi hem posat uns quants més 
per afavorir aquest sentiment, en termes futbolístics, 
de vestuari.» I vam dir: «Bé, i ara què fem? Home, 
aquest no és el moment de canviar de criteri, si sempre 
hi hem posat el comitè de direcció i el director n’ha 
canviat el nombre, doncs, ja està.»
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Però no és que incorporéssim..., féssim fitxatges, ni 
que els toquéssim el sou a aquesta gent. El que passa 
és que si vostè suma el sou de vuit persones d’un any 
i el de catorze l’altre li surt un increment d’una xifra 
que m’ha dit vostè que és detonant. Però ni hi ha un 
augment substancial de retribucions a aquestes perso-
nes, ni coses rares; el que hi ha és simplement que ha 
variat el nombre de persones. A veure, és una situació 
accidental. Potser haguérem pogut no mantenir el cri-
teri, i ara no tindríem aquest problema; llavors el pro-
blema haguera sigut haver variat els criteris.

La presidenta

Gràcies, senyor Jené. Ara és el torn del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i té la paraula l’il·lustre diputat 
senyor Carlos Carrizosa. Endavant.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Señor Jené, continuando 
exactamente con el último punto del que estaba usted 
hablando, tengo aquí unas noticias que dicen: «A fe-
cha 30 de junio de 2010, según el informe en manos 
de la CNMV, Caixa de Tarragona contaba con catorce 
personas en la alta dirección entre directores genera-
les, directores generales adjuntos, subdirectores gene-
rales, subdirectores, directores de áreas y directores 
de negocios. Estos cargos vieron como sus sueldos en 
conjunto pasaron del 1.019.000 euros a 1.344.000 du-
rante el primer semestre de 2010.» Esto es un incre-
mento, según... A ver, la noticia puede estar equivoca-
da, que se basa en datos de la CNMV, pero habla de 
catorce personas que han visto incrementada su retri-
bución. ¿Usted afirma que no, que lo que ocurrió es 
que no estaban esos catorce en el año 2009? (Pausa.) 
Que no.

Y luego también dice la misma noticia que «además, 
los altos cargos se fijaron un incremento del 12 por 
ciento en las obligaciones contraídas en materia de 
pensiones o de pago de primas de seguros de vida, que 
pasaron de 50.000 a 56.000 euros». ¿Este incremen-
to en las pensiones se dio o no se dio en el año 2010? 
¿O fue también que se incluyó gente, según usted, que 
antes no estaba incluida en esta partida?

Rafael Jené

O sea, estamos hablando de una variación de 6.000 
euros en el fondo de pensiones.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, de un 12 por ciento, de una variación de un 12 por 
ciento en fondos de pensiones y de un 31,9 en sueldos. 
Esto en un año en el que la crisis ya se había manifes-
tado. Esto son datos...

Rafael Jené 

Yo ahora tengo..., me sabría mal darle una respuesta 
que no fuera exacta; en cualquier caso la doy de absolu-
ta buena fe. A mí esta cifra –no el 12 por ciento, 6.000 

euros– me parece una cifra de una jubilación anticipa-
da. O sea, es muy probable que estos catorce directivos 
no se incorporaran a Catalunya Caixa, Manresa i Ta-
rragona, sino que cesaran y entonces hubiera una jubi-
lación, una dotación adicional de jubilación anticipada. 
Pienso que puede ser esto. En cualquier caso le aclaro, 
ligándolo con la respuesta anterior, que en mi caso no 
se dio esta diferencia, pero que puede ser –puede ser 
perfectamente– que algún directivo causara baja. Estas 
diferencias se dan frecuentemente cuando hay cambios 
de personas y con subidas de sueldo, pero no es el caso 
–no es el caso. No lo sé.

Carlos Carrizosa Torres

Dice: «También las retribuciones por dietas aumenta-
ron durante los meses previos a la fusión con Catalu-
ña y Manresa» –dice– «coincidiendo con una mayor 
abundancia de reuniones extraordinarias. Eso supuso 
un incremento de las cantidades percibidas en concep-
to de dietas por asistencia y otras remuneraciones aná-
logas en un 49,5 por ciento para los miembros del con-
sejo de administración y un 41,2 para los miembros de 
la comisión de control.» Subieron casi la mitad, un 49 
por ciento...

Rafael Jené

Lo que dice es la verdad. Piense usted que en esos mo-
mentos... Yo antes me he referido en una pregunta a 
que facilitaba datos del proceso de fusión del mes de 
noviembre, y la fusión se hizo en el mes de junio. Y en 
algún momento he mencionado que el proceso había si-
do muy lento desde el punto de vista regulatorio. Yo 
creo que todo el mundo lo recuerda, ¿no? Esto provocó 
reuniones del consejo de administración –esto ya viene 
del último trimestre del 2009– para decidir aprobar y 
materializar toda la documentación, todas las propues-
tas al Banco de España del proceso de fusión.

Luego, cuando ya teníamos convocada la asamblea, 
resultó que todo se basaba en un proyecto que no se 
publicó por un problema con la Unión Europea. O sea, 
que hubo cierta..., bueno, la debilidad que se da pues 
cuando hay una autoridad europea, un regulador na-
cional, etcétera. Y tuvimos que suspender la asamblea 
y reformular a través de nuevas reuniones del conse-
jo de administración un esfuerzo muy grande de re-
formulación de documentación, de volver a aprobar 
lo que ya estaba aprobado, etcétera, con una serie de 
ajustes porque los datos habían cambiado y, claro, esto 
repercute en el número...

O sea, yo creo que cuando yo he hablado de doce re-
uniones, que es un año normal..., pues yo creo que es 
saludable que un año de fusión el consejo se reúna 
tantas veces como sea necesario. Pero es que en este 
caso concreto se tuvo que reunir el doble porque todo 
el proceso quedó –creo que fue en el mes de enero– 
desactivado y tuvimos que desconvocar una asamblea 
que estaba ya en el boletín oficial.

Carlos Carrizosa Torres

En todo caso, los sueldos se fijaban...
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Rafael Jené

La cuantía era la misma, ¿eh?

Carlos Carrizosa Torres

La cuantía era la misma...

Rafael Jené

La dieta era la misma.

Carlos Carrizosa Torres

Los sueldos los fijaba el consejo de administración. 
¿Había una comisión de retribuciones como en otras 
cajas o cómo...?

Rafael Jené

La comisión de retribuciones existe por ley y, como es 
lógico, pues la caja la implantó cuando..., no me acuer-
do el año, pero cuando se aprobó esta ley. Y el meca-
nismo era que normalmente se reunía..., o sea, las ac-
tualizaciones salariales normalmente se hacían... Esta 
comisión, de acuerdo también con la ley, se cuidaba 
de lo que eran retribuciones al consejo y a la alta di-
rección. Por la dimensión de la caja más bien éramos 
generosos en la inclusión, o sea, de que la comisión tu-
viera conocimiento de más que de menos; o sea, que, 
realmente, el número de personas cuyo salario pasaba 
el control de la comisión con esta calificación de alta 
dirección era más bien alto.

Entonces, lo normal es que la comisión se reuniera, y 
entonces en aquellos casos en que la dirección consi-
deraba que había pues o la necesidad de retribuir unas 
nuevas funciones o de dejar de retribuirlas o bien de 
prevenir algún riesgo de fuga de talento, etcétera, lle-
vábamos las tablillas salariales, las propuestas; llevá-
bamos también unos contrastes de un especialista, 
una consultora que se dedicaba a elaborar estadísticas 
de los precios del sector. Y esto se ponderaba a la baja 
precisamente por el tamaño de la entidad, lo que era 
reconocimiento de una debilidad, pero, por otro lado, 
pues era necesario que fuera así.

Carlos Carrizosa Torres

¿Hubo algún problema que a usted le conste en los 
consejos de administración para aprobar en general 
las retribuciones? ¿Recuerda usted algún problema 
que planteasen consejeros o votos negativos? ¿Provo-
có polémica esta cuestión?

Rafael Jené

Polémica no, pero es posible que en algún caso hubie-
ra algún voto en contra, normalmente procedente de 
los representantes del personal.

Carlos Carrizosa Torres

¿Se planteó en algún momento que con la caída de los 
beneficios que se operó en la caja a partir de 2008 se 

replantease la política de retribuciones en la caja? ¿Se 
planteó esto en el consejo de administración?

Rafael Jené

No, no..., y además, como se aplicaba este criterio 
de dimensión que le he comentado, es que el proble-
ma era otro; el problema eran las fugas, o sea, que de 
otras entidades nos contrataban gente.

La presidenta

Cuarenta segundos, le quedan, ilustre diputado.

Carlos Carrizosa Torres

Caixa Tarragona salió en un test de estrés como una 
de las peores de España. En el test de estrés que se hi-
zo por el CSB, junto con otras, dijeron que era de las 
peores entidades financieras de Europa –dijeron, del 
test de estrés–, junto con Unnim, Caja Duero, Banca 
Cívica, Caja Sur...

Rafael Jené

¿Cuándo fue esto?

Carlos Carrizosa Torres

Esto fue en el año 2010, antes de agosto de 2010. El 
CSB es el Comité europeo de Supervisiones Bancarias.

La presidenta

Le quedan dos segundos, señor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

¿Tiene usted conocimiento de...? (Pausa.) ¿No tiene 
conocimiento de esta cuestión del test de estrés en el 
que la caja quedó mal situada? La explicación acerca 
de por qué la situación comparativa de su entidad era 
mala.

Rafael Jené

Vamos a ver, si usted me lo pide le comentaré infor-
mes de agencias de rating, pero a lo mejor es suficien-
te que le dé algunos datos. En el momento de plan-
tearnos la fusión la caja era en solvencia. Y hablo de 
noviembre. Es cierto que la degradación del entorno 
económico fue brutal y veloz; o sea, esto es evidente 
que fue así. Se habla de noviembre del 2009. Éramos 
la caja 18 de España en core capital; solo había una 
caja catalana que estaba por encima nuestro. Core ca-
pital es puro capital y reservas, no otros instrumentos 
que son computables como capitalización. 

En productividad por empleado, éramos la caja 27, la 
segunda de Cataluña, detrás de la misma, de la otra 
que había. En eficiencia la relación entre gasto necesa-
rio para conseguir 100 euros de ingreso éramos la no-
vena caja del Estado español y la primera de Cataluña. 
En apalancamiento la relación entre el saldo..., o sea, 
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en créditos sobre depósitos teníamos un 175 por cien-
to, que coincidía con la media de las cajas españolas, 
y estábamos en la posición 29 del Estado español. En 
dimensión éramos la 28, o sea, un grado de diferencia. 

Para tener una idea de lo que significaba este tema de 
dimensión en el sistema financiero español, la caja, la 
entidad número 22 estaba en 25.000 millones de ac-
tivo. Esto tiene relación con los 50.000, o sea que el 
problema de agrupamiento de entidades era realmente 
grande, era Caja España.

Donde la caja presentaba debilidades era en la calidad de 
activos. Ya les he comentado la cifra de morosidad 
sobre el crédito. Y aquí tenemos que tener en cuen-
ta el nivel de garantías debido a la elevada cantidad 
de préstamos que teníamos en hipotecas. Y, según los 
informes de la empresa de rating, la granularidad, o 
sea, la pequeña dimensión de los créditos, esto era una 
fortaleza, pero la realidad es que en la situación de pa-
ro esto arrastraba una morosidad endémica que era un 
problema. Por tanto, era una suma de fortalezas y de-
bilidades.

Estoy seguro de que... Yo este informe que usted me 
ha comentado no lo conozco, no lo recuerdo. Han pa-
sado tres años y estoy jubilado. Pero es posible que 
según la ponderación que se aplique a estos criterios 
pueda salir lo que sea.

La presidenta

Gràcies, senyor Jené. Ara és el torn del Grup Mixt, i té 
la paraula la il·lustre diputada senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bona tarda. Ara ja a aquestes hores s’han fet moltes 
preguntes. Nosaltres incidirem només en aquelles en 
què, d’alguna manera, ens han insatisfet més les res-
postes.

La primera és que a nosaltres ens consta o ens consta-
va que en un primer moment, quan es va començar a 
parlar de la fusió Caixa Girona, Catalunya i Tarragona, 
vostè s’hi oposava. Després Girona es va desenganxar 
del procés i va entrar Caixa Manresa. De sobte vos-
tè s’hi va posicionar a favor. La pregunta seria: aquest 
canvi d’opinió a què es deu i si hi havia hagut algun ti-
pus de pressió perquè vostè canviés d’opinió.

Rafael Jené

A veure, no s’ho prengui malament, m’ha dit «ens 
consta»? (Pausa.) A mi no. O sigui, a veure, aquí hi 
han dues coses diferents. Jo abans de treballar a Caixa 
Tarragona vaig treballar a Caixa Catalunya, i bastants 
anys abans de deixar-hi de treballar hi havia grups 
d’opinió que opinaven que les caixes de fundació pú-
blica s’havien de fusionar o acabarien fusionant-se, i 
això havia portat algun malestar entre aquestes en-
titats –aquestes tres entitats. Jo no he compartit mai 
aquesta opinió; no hi havia cap motiu perquè fos un 
avantatge o un inconvenient que fossin de funda-
ció pública. Era l’operació que havia de respondre a 
un projecte econòmic empresarial i hi havia d’haver 

un acord; si hi havia acord era igual, ja es posarien 
d’acord, i si no n’hi havia, podia haver-hi un altre acord 
en una altra situació.

Va haver-hi moments molt durs que vostès recordaran, 
moments molt llargs. I aquesta pregunta era recurrent. 
Però hi va haver moments especialment durs, que van 
ser quan al final d’aquest període es va incrementar la 
quantia del Fons de garantia de dipòsits. Era un mo-
ment de pànic entre els consumidors; aquests van ser 
moments molt durs –molt durs. I en aquell moment 
tornava l’espècie aquesta. I no solament aquesta pre-
visió de ser lògic, sinó que la idea tenia promotors –te-
nia promotors–, hi havia gent que pensava que això 
seria bo. Jo li puc dir que la meva posició en aquest 
sentit era que això no era necessari. I, per tant, ja no 
anava més endavant d’això perquè, si no hi ha projec-
te comú, no puc valorar la bondat d’aquesta operació.

A vostè li consta, jo no sabria què més dir-li. En aquest 
context sí que li puc dir que un dia ens vam reunir els 
tres directors i vam dir: «Tothom diu això, què us sem-
bla?» Vam dir: «No hi ha projecte.» I no. Després vam 
parlar amb Girona, vam parlar amb Catalunya. I l’úni-
ca cosa que li diria és que el procés resultant va ser un 
procés que va néixer amb un acord de Catalunya amb 
Manresa, un acord de Catalunya amb Tarragona, un 
desacord amb Girona, i va sortir la fusió, que complia 
la condició que jo he mantingut sempre: que no neces-
sàriament havien de ser públiques, que el que era im-
portant és que hi hagués projecte i acord. No he canviat 
d’opinió.

La presidenta

Senyora Vallet, endavant.

Isabel Vallet Sànchez

Bé. Li voldrem concedir una altra oportunitat per a 
respondre sobre una pregunta que ja s’ha fet. I nosal-
tres entenem que per la gravetat dels fets que d’alguna 
manera es volen aclarir en aquesta comissió..., pensem 
que és un acte de responsabilitat personal davant del 
fet, com he dit, que certes coses en la gestió no es van 
fer bé, que vostè pugui explicar aquí quin és el seu sou. 
I, en tot cas, també ens consta, d’aquestes informacions 
que vostè diu que no té, que el fons de pensions en el 
seu pas per la caixa s’ha multiplicat –no per «la Cai-
xa», sinó per Caixa Tarragona– per cinc. En tot cas, si 
són informacions que no són certes ens agradaria que 
ho aclarís. I també entenem que és un acte, com he dit, 
de responsabilitat personal, davant el greuge que ha su-
posat tota aquesta operació, saber, doncs, precisament 
això, quin és el seu sou i què s’ha emportat com a fons 
de pensió en tota aquesta operació.

Rafael Jené

A veure, a la primera pregunta li contesto el mateix 
que he contestat la vegada anterior. A la segona pre-
gunta –el fons de pensió–, miri, jo –ja ho he comentat 
abans– vaig entrar en una caixa d’estalvis quan tenia 
divuit anys i del primer dia, com tots els empleats que 
hi havien a la caixa entrats abans de l’any 84, vaig tin-
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dre un fons de pensions, fons de pensions en què no hi 
havia res perquè era el primer dia. I a partir d’aquell 
dia, com tots els empleats de la caixa, vaig començar a 
tindre aportacions al fons de pensions d’acord amb els 
nivells salarials que vaig anar assolint d’auxiliar, ofi-
cial, cap, etcètera, subdirector, endavant, com tothom.

L’any 84 es van produir uns canvis en això i amb un 
tractament diferent en uns i en altres. I en el moment 
en què vaig canviar d’entitat simplement vaig demanar 
als consultors que em venien a buscar que els drets 
que tenia consolidats en un lloc els volia tindre en l’al-
tre al mateix esquema; si no, simplement, és que no 
m’interessava per responsabilitat amb la meva família 
canviar d’empresa, i ja està.

Per tant, és lògic que en el transcurs de l’any, com 
tots els plans de pensions, s’hi faci una aportació. En 
aquest càlcul de multiplicar per cinc no sé quins són 
els factors, no sé què és el que es va multiplicar per 
cinc, però és evident que cada dia que passava el fons 
anava pujant, per poder complir un compromís de, si 
jo em jubilava amb normalitat a l’entitat, als seixanta-
cinc anys poder complir amb les condicions que jo ha-
via tingut anteriorment i que demanava que se’m man-
tinguessin.

Isabel Vallet Sànchez

En una entrevista vostè va assegurar que la identifi-
cació amb el territori..., deia vostè: «La identificació 
amb el territori té per a nosaltres un alt valor empresa-
rial.» Nosaltres entenem, no?, i la lectura que fem pos-
teriorment vista la història dels esdeveniments..., per 
això es van fusionar i també per això no queda rastre 
de les caixes en el territori?

Rafael Jené

Jo ho diria al revés: per això ens vam fusionar amb 
una caixa catalana.

Isabel Vallet Sànchez

També diferents fonts, i segons la nostra informació, 
assenyalen que vostè gestionava, diuen que primer 
Caixa Catalunya i després Caixa Tarragona, de ma-
nera molt personalista, és a dir, que feia i desfeia i que 
tenia un control absolut sobre l’entitat. Comparteix 
aquestes afirmacions?

Rafael Jené

Bé. Els experts en direccions... Perdoni un moment. 
Les funcions de direcció són planificar, organitzar i 
controlar; has de preveure i definir què vols aconse-
guir, has d’arbitrar l’execució d’això i has de controlar 
que l’execució i els resultats siguin el més propers a la 
planificació.

Això m’ho van ensenyar no diré de petitet, però molt 
al principi de la meva carrera; em va semblar una bo-
na idea i ho he aplicat, amb limitacions, que és la col-
laboració. Òbviament, amb una organització com era 
Caixa Tarragona, o a qualsevol altra que hagués estat 

o que haguera pogut estar, havia d’atendre les respon-
sabilitats, obligacions i la disciplina interna que feia..., 
que tenia un consell per sobre i, per tant, li devia lle-
ialtat i el compliment de les normes. I, per altra banda, 
aquesta era una tasca que només la podia desenvolu-
par amb la confiança en un equip directiu, que també 
el vigilava, era la meva obligació, però amb el qual te-
nia un nivell de sintonia i un nivell quasi de complici-
tat –pràcticament ja pensàvem el que pensaria l’altre– 
que em feia aquesta tasca més fàcil.

Si personalisme vol dir..., que sí, doncs, tenia la meva 
personalitat, no hi ha dubte.

Isabel Vallet Sànchez

Ben bé no ho deia per això, m’imagino que té la seua 
personalitat, ho deia perquè també d’acord amb aques-
tes funcions es dirimiran, si escau, no?, les responsa-
bilitats posteriors.

En tot cas, m’imagino que a vostè li consta i sap que 
s’ha interposat una denúncia –la Confederació Inter-
sindical de Caixes a la Fiscalia contra la Corrupció i el 
Crim Organitzat– contra vostè i el senyor Gabriel Fer-
raté per administració deslleial i fraudulenta i apropia-
ció indeguda en les prejubilacions d’alts càrrecs i blin-
datges autoconcedits.

Jo li volia llegir tres paràgrafs molt curts d’aquesta de-
núncia, perquè entenem que, al nostre parer, explica 
molt bé el que ha passat. Bàsicament diu: «Entre los 
años 2003 y 2008 se institucionalizó en Caixa Tarra-
gona el concierto con empresas inmobiliarias para la 
concesión de riesgos. Dicho concierto consistía en 
la preparación de los expedientes de préstamos hi-
potecarios, aportando la documentación de los expe-
dientes, incluida la tasación inmobiliaria objeto de la 
hipoteca.

»Caixa Tarragona recogía estos expedientes y les da-
ba curso sin ningún requerimiento de rigor en la eva-
luación del riesgo, eludiendo, en algunos casos, la 
comprobación en la propia CIRBE.

»Esas operaciones de riesgo tenían como clientes po-
tenciales personas inmigrantes, de bajo o nulo poder 
adquisitivo y de un desconocimiento absoluto del fun-
cionamiento del sistema financiero, lo que en el mer-
cado estadounidense se denominó “clientes subpri-
me”. Caixa Tarragona pagaba generosas comisiones a 
estas empresas por unas hipotecas basura, aparte de 
las que cobraban estas a los clientes.»

Té alguna opinió sobre aquests fets?

Rafael Jené

Moltes. Perdoni un moment. (Pausa.) A veure, això de 
la demanda ho he llegit al diari. Això de la demanda 
que vostè em pregunta –si jo sé que tinc una demanda– 
ho he llegit al diari, l’agència Efe, em sembla que era. 
El contingut de la demanda no el sabia, però vostè me 
l’ha llegit. De fet, ja li ho he preparat, ja li n’he parlat.

Miri, la preparació d’expedients. Qualsevol sol·licitant 
que demana una hipoteca prepara l’expedient; li do-
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nen un imprès, l’omple i aporta una sèrie de documen-
tació que se li demana: historial laboral, justificants 
d’un estalvi regular, el que està pagant de lloguer fins 
ara, bé, el típic segons la tipologia de crèdit; si fos una 
empresa seria diferent. El fet que hi hagi un agent, un 
gestor que assessori, ajudi materialment aquesta per-
sona a fer-ho no és la confecció de l’expedient amb el 
concepte bancari que tenim d’un expedient. Recordi 
que abans he dit que fins i tot el teníem informatitzat.

La taxació –suposo que sap..., no sé si ha tingut una 
experiència alguna vegada de comprar algun préstec– 
la paga el client, la porta el client. El client pot en-
comanar a la caixa que li tramiti la sol·licitud en una 
taxadora, però és el client que ve i diu: «Tinc un pis o 
vull comprar un pis que val tant.» Aquesta taxadora 
legalment ha d’estar homologada pel Banc d’Espanya 
perquè ha de complir uns requisits. I ja li he comen-
tat –em sembla que ha sigut un parell de vegades i no 
voldria cansar-los– que a pesar d’això la caixa prenia 
precaucions fins al límit de perdre relacions amb de-
terminats API simplement perquè nosaltres aquella ta-
xadora no la volíem.

El tema de la CIRBE. He reconegut que hi van haver 
errors, uns errors puntuals que la mateixa direcció va 
provocar que es descobrissin. Jo vaig encarregar al de-
partament d’auditoria un canvi que va haver-hi de donar 
facultats que «compte que amb aquestes facultats no tin-
guéssim algun problema». Es va fer, i Deloitte, l’auditor 
de la caixa, en l’informe posterior a aquest any, o sigui, 
en l’informe de final d’any, va certificar: «No obstan-
te, en la actualidad existe una unidad independiente al 
departamento de control de riesgo especializado en el 
seguimiento y control de estas operaciones con riesgo 
vivo.» O sigui, que no solament ens vam assegurar que 
no hi haguessin errors; es van descobrir els casos con-
crets. Afortunadament, no tenien transcendència, però 
es van corregir i es van prendre les mesures perquè això 
no passés. Que era una sincronia de dir-li a un senyor: 
«Té el crèdit aprovat», i l’endemà verificar si aquell se-
nyor simultàniament havia demanat un crèdit a un altre 
lloc. Aquesta és la sincronia que hi havia.

I després hi ha un tema... Jo no puc acceptar que es 
digui que si la caixa havia muntat o no havia muntat 
un sistema per als immigrants. He deixat ben clar, i hi 
insisteixo, que la caixa va muntar un canal que és una 
operació..., és un clàssic, eh? Amb aquesta preocupa-
ció que hi ha de l’expansió, com si l’expansió fos una 
cosa dolenta, i amb la preocupació que jo els he tras-
lladat que el que s’ha d’aconseguir és que l’expansió 
rendeixi i doni els seus fruits i s’autofinanci, el que es 
pretenia era reforçar les plantilles de la mateixa caixa 
amb aquests agents, però mai decaient en el control 
que ens corresponia. Per això hi havia una unitat es-
pecífica de control d’aquestes operacions abans, i una 
altra de seguiment després.

Ja està. Aquest tema, si això és objecte de demanda, 
doncs, l’haurem d’explicar d’aquesta manera. Ja està 
documentat.

La presidenta

Li queda un minut, senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, intentaré, doncs, no esgotar-lo. Miri, senyor Jené, 
en el temps que ha durat la seua exposició no s’ha es-
coltat cap autocrítica respecte no només als sous, sinó 
a la gestió. És més, s’ha culpat d’unes condicions en 
teoria externes, les condicions de la crisi, els condi-
cionants materials; no sé com ho ha anomenat vostè, 
em sembla que ha dit «de l’entorn», «la degradació de 
l’entorn econòmic». Sincerament, no creu que és molt 
greu el que ha passat perquè vostès no només no si-
guin capaços de fer cap autocrítica sobre la seua ges-
tió, sinó que a més vinguin i facin servir el seu temps 
per intentar dirimir responsabilitats fent un exercici 
de «tot era normal, nosaltres vam ser molt curosos, els 
riscos es van prendre quan calia i com calia»? Si tot 
era tan correcte, per què vostè té una denúncia inter-
posada? Si tot era tan correcte, per què hem hagut de 
pagar 12.000 milions per al rescat d’una fusió fraudu-
lenta? Si tot era tan correcte, com és possible que es 
trobi vostè aquí donant explicacions en una comissió 
d’investigació?

Rafael Jené

Començant pel final. Jo estic aquí perquè vostès 
m’han cridat, eh? Per tant, són vostès que han de saber 
per què m’han cridat. En segon lloc, les respostes que 
he donat corresponen al meu pensament, al meu mi-
llor saber, i les he donat. Quan he hagut de dir: «Això 
no ho dic», ho he dit amb claredat i, quan he contes-
tat, he contestat amb lleialtat el que havia de contestar. 
Jo accepto el dret que té qualsevol ciutadà d’anar a la 
fiscalia i denunciar el que vulgui, però per què hi van 
pregunti’ls-ho a ells, no m’ho pregunti a mi; ells sa-
bran per què hi han anat. No li puc dir re més. El que 
li puc assegurar és que la meva compareixença a la 
comissió és absolutament real i que les coses que dic 
són com les veig.

Respecte a l’autocrítica, hi ha hagut un moment en què 
ja he dit que les coses es podien haver fet millor. Però 
també li dic que moltes –moltes– situacions quan veig 
la trista situació en què està la nostra economia i l’im-
pacte que té en les persones..., em plantejo molt sovint 
què haguérem pogut fer diferent des del «barquet», que 
era la caixa, que tenia un mar..., si vostè vol dir-n’hi 
«context», digui-n’hi com vulgui. Però que en un en-
torn empresarial has de veure el que tens al voltant. És 
que és indispensable, no solament en l’econòmic, el re-
gulador, tot, i has de saber on pots arribar i el que pots 
fer. I, en aquest sentit, doncs, el que els he contestat és 
el que jo creia. I quan he fet aquesta revisió pensi que, 
malauradament, penso que moltes vegades amb la in-
formació que jo tenia és que tornaria a passar el ma-
teix, tornaria a fer el mateix. Tinc l’obligació d’hones-
tedat de contestar-li això.

La presidenta

Gràcies, senyor Jené. Ara, en últim lloc, és el torn del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i té la pa-
raula l’il·lustre diputat i portaveu de la comissió, el se-
nyor Ferran Falcó. Endavant, senyor Falcó.
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Ferran Falcó i Isern

Senyor Jené, ja ha passat bastanta estona des que hem 
començat aquesta comissió, i la veritat és que el can-
sament en tots plegats es comença a notar. Jo li voldria 
fer algunes preguntes. Però, aprofitant que després 
de vostè vindrà el que ha estat president de la caixa, jo 
li vull preguntar precisament pel senyor Ferraté i des 
del seu punt de vista que em descrigui quin va ser el 
seu paper a Caixa Tarragona, quin era el paper exac-
te del senyor Gabriel Ferraté en les decisions del dia a 
dia que es prenien a Caixa Tarragona.

Rafael Jené

El senyor Ferraté va ser nomenat pel consell d’adminis-
tració president de la caixa, i el que va fer va ser aques-
ta funció. D’acord amb els estatuts i la llei, li corres-
ponia la convocatòria de les reunions, li corresponia la 
direcció de les reunions i la representació de la caixa 
en uns determinats aspectes. I crec que va fer-ho amb 
un estil personal, que jo..., és ell que m’ha de jutjar a mi 
com a president i jo director, no a la inversa, però que, 
en aquest cas, em permeto dir que era un estil –potser 
no és la paraula– obsessionat; potser no seria la parau-
la correcta, però molt capficat en la transparència i que 
les decisions sobre els òrgans de govern es prenguessin 
assumint el nivell màxim de coneixement dels proble-
mes i de les alternatives de solució. Això ho va mantin-
dre. I el que li podria explicar serien anècdotes del ma-
teix, però jo crec que aquesta és la línia essencial dels 
seus períodes de mandat.

Ferran Falcó i Isern

Ho dic perquè aquí compareixen expresidents de cai-
xes una mica, alguns, arrossegats pel fet que aquí es 
va voler, doncs, que vingués expressament el president 
d’una caixa en concret. I aquest serà el cas aquesta tar-
da, em sembla, del senyor Ferraté. Però vostè també 
ens ha explicat que Caixa Tarragona havia fet molts 
préstecs a ajuntaments, a ajuntaments de la demarca-
ció de Tarragona.

Rafael Jené

Molts.

Ferran Falcó i Isern 

Es feien préstecs a ajuntaments. Eren préstecs de tre-
soreria, eren préstecs per a inversió? Hi ha algun prés-
tec fallit en cas d’algun ajuntament, algun préstec que 
hagi sortit malament o que l’ajuntament se n’hagi res-
sentit? És a dir, la seva aportació, diguem-ne, a l’Ad-
ministració pública en forma de préstecs, com la van 
orientar, quina dimensió tenia a la caixa, etcètera?

Rafael Jené

Els préstecs... A veure, nosaltres teníem interès, molt 
especialment amb els ajuntaments petits, de tindre-hi 
una relació rellevant. Això ens portava, doncs, a part 
de a fer promoció comercial, a signar acords amb la 

diputació provincial; doncs, hi havien facilitats..., ara 
no ho recordo, però que, d’alguna forma, permetien 
fer coses amb ajuntaments més necessitats. I, després, 
hi havia a l’altre grup les ciutats, quatre o cinc ciutats 
més grans de la demarcació, amb les quals l’operació 
ja era més de concurs públic i al qual anàvem, i que, 
d’alguna forma, fèiem política, que, home, almenys 
ens emportéssim alguna cosa, no? Una mica el tema 
del territori, que abans s’ha comentat aquí, a la sala.

Els préstecs, doncs, eren els préstecs normals en un 
ajuntament. Hi havia préstecs de tresoreria, n’hi havia 
de finançaments concrets, especials a plans que feien, 
i, alguna vegada, s’havia plantejat alguna situació d’al-
gun ajuntament que havia hagut de fer algun pla de 
sanejament, etcètera, i que, bé, si no es complien les 
condicions, la caixa no donava el crèdit i ja està.

En definitiva, els asseguro que no va ser mai cap pro-
blema.

Ferran Falcó i Isern

Per tant, el nivell de morositat de l’ajuntament, zero?

Rafael Jené

Zero –zero, zero.

Ferran Falcó i Isern

I d’inversions ruïnoses d’ajuntaments, poques? Vostè 
m’ha parlat del sanejament, que és un servei essencial. 
No van finançar cap obra d’aquestes que després han 
sortit als diaris com a absoluts fracassos, tipus aero-
port de Castelló i d’altres?

Rafael Jené

No, no..., en absolut.

Ferran Falcó i Isern

En absolut. Vostè ens ha parlat d’una llista negra de 
taxadors.

Rafael Jené

Sí...

Ferran Falcó i Isern

Per què no es fan públiques aquestes llistes negres de 
taxadors? És a dir, aquesta llista negra de taxadors, és 
una llista negra compartida per vostès i altres caixes? 
És una llista més aviat seva?

Rafael Jené

No. A veure, quan un oficial de crèdits, quan un ana-
lista de crèdits o quan un delegat d’oficina, fent la ve-
rificació d’un crèdit..., segons la quantia dels crèdits, 
hi havia delegats que tenien apoderaments per poder 
resoldre aquestes operacions amb unes determinades 
limitacions. Doncs, quan li presenten una taxació i hi 
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veu coses rares, eh?, que no lliga el preu unitari amb 
el barri –no cal que posi exemples–, el lògic és que 
digui: «Que vingui el taxador i que m’ho expliqui» 
–el professional que ho ha fet, eh? Home, si no et ve, 
ja tens una pista. Doncs, pots posar-t’hi en contacte, 
pots... Tot això és ofici, és ofici bancari, no?

Aleshores, el que fas és buscar i, si no ho aclareixes, 
bé, escolta’m, el client té dret a portar-me la seva ta-
xadora, però si a mi em porta un crèdit amb aquesta 
taxadora, jo no aprovaré el crèdit; ja hem fet la llista 
negra. La caixa ja diu: «Per aquesta via ja no n’aprova-
ré cap més.» En algun cas concret et pots plantejar dir: 
«Doncs, home, si ja tenim el crèdit aquí, hi ha matè-
ria» –així ho hem mirat algunes vegades– «per dema-
nar responsabilitat civil a la taxadora.» El que passa és 
que, com que la taxació és un tema que es basa en els 
preus del mercat del moment i tot això, si no és un er-
ror tècnic claríssim de metres, coses d’aquestes, l’èxit 
de l’operació és precari i val més curar-se en salut.

Aquesta llista negra..., potser m’he excedit en el ter-
me, però vol dir que nosaltres no aprovarem préstecs 
amb això. Què pots fer? Publicar-la? Home, és portar 
la caixa a uns riscos que no toquen. El que sí que pots 
fer és fer que arribi alguna cosa que vegis anormal al 
que és el supervisor d’aquestes taxadores.

Ferran Falcó i Isern

Qui és el supervisor de les taxadores?

Rafael Jené

El Banc d’Espanya.

Ferran Falcó i Isern

El Banc d’Espanya. Vostès en van fer arribar alguna, 
de llista?

Rafael Jené

Quan nosaltres hem vist alguna cosa quan ve la ins-
pecció diem: «Amb aquests no hi treballem per això.» 
Ja està. Però és un tema, doncs, del dia a dia de la ins-
pecció.

Ferran Falcó i Isern

De tota la seva exposició, jo n’he conclòs llums i om-
bres. És a dir, per una banda, vostè ens ha explicat co-
ses bones de Caixa Tarragona, fortaleses, però, al ma-
teix temps, també hem vist algunes de les debilitats. 
Tota la qüestió de l’exposició al mercat immobiliari, 
vostè potser l’ha explicat com a fortalesa, però jo l’he 
captat com una certa debilitat. Perquè, al final, vos-
tè ens sabria dir quant del totxo que vostès varen, di-
guem-ne, donar en hipoteca ha acabat a la Sareb? 

Rafael Jené

No, jo ja no estava a la caixa.

Ferran Falcó i Isern

N’hi va haver molt? O vostè era conscient, quan va 
deixar la caixa el 2010, que vostès tenien una bona pi-
lota de totxo tòxic, per entendre’ns? O creu que aquest 
no era un problema de Caixa Tarragona?

Rafael Jené

A veure, intentaré concretar-li al màxim la resposta. 
Jo no li puc donar la informació de la Sareb, simple-
ment perquè ja no estava a la caixa. No sé ni el que va 
passar, ni la naturalesa del que va passar. Més aviat sé 
que les unitats petites no anaven a la Sareb, eh?, no les 
admetien per sota d’uns mínims. I em consta que nos-
altres precisament estàvem especialitzats en unes..., 
teníem una proporció superior d’aquestes unitats pe-
tites i, comparativament amb les altres caixes concur-
rents a la fusió, baixa de promotors.

Quant a la naturalesa dels béns, possiblement les pèrdu-
es generades amb aquests processos han sigut molt més 
fortes en el que són solars que en el que és totxo pròpia-
ment, o sigui, obres... És a dir, el millor és que et quedi 
una obra acabada; una obra a mitges és un problema, i 
un solar és un problema gros davant de la caiguda.

Ja li he dit que nosaltres, quan donàvem un crèdit a 
un promotor, li fèiem ensenyar el projecte. Potser, des-
prés, l’obra es parava, alguna vegada no ho encertà-
vem, no tot són glòries, no? Però solars en els actius de 
la caixa abundants perquè això fos un problema és que 
no n’hi havien, eh?

Aleshores, quant a la concentració, miri, jo li donaré 
una dada. Quan estàvem en plena crisi, l’any 2009, la 
morositat del descompte era del 38 per cent; la dels 
préstecs hipotecaris era del 6,86, i del descompte no 
queda re, i dels altres queda un pis, que, fins i tot en 
un procés de desvalorització, és el que els deia de la 
severitat. I torno al tema de la solvència. Per a l’entitat 
era important que, quan tinguéssim un préstec i no en 
quedés re, almenys en quedés alguna cosa, que era el 
tema de les garanties. És el que hi ha.

Ferran Falcó i Isern

Vostè reitera que van tenir l’assemblea, el consell d’ad-
ministració, vostè mateix, com a màxim responsable 
en la direcció general, tota la informació necessària 
per procedir a una fusió amb, especialment, Caixa Ca-
talunya? És a dir, sabien ben bé amb qui s’anaven a 
casar?

Rafael Jené

Aquí hi han hagut dos temes diferents. Un és l’estat 
patrimonial de l’altra entitat. En aquest cas, compar-
tíem auditors, ens havíem autoritzat mútuament a faci-
litar informació que no afectés els nostres compromi-
sos amb clients, és a dir, nosaltres podíem dir: «Tinc 
aquesta inversió, d’aquest import i aquestes caracterís-
tiques», però en la fase de prefusió hi han unes limita-
cions legals que es van complir estrictament. Però tant 
el que són les due diligence, els treballs d’experts que 
es van fer per mi van ser satisfactoris. I, per altra ban-
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da, els equips de treball interns que més enllà d’això, 
doncs, es van posar a treballar en el com estem i en el 
que farem junts..., també crec que el comportament va 
ser obert, lleial, i els resultats van ser els que es podien 
esperar molt correctament.

Una altra cosa és que qualsevol planificació que es 
fes es basava en una bola de vidre, bola de vidre que 
afectava les valoracions d’actius, afectava l’atur, afec-
tava els índexs de creixement o decreixement del país, 
afectava tota una sèrie de coses.

I, després, hi va haver un altre factor d’incertesa, que 
d’alguna forma no podré quantificar com va influir; no 
podria dir té aquest impacte, però és obvi que el té, 
que va ser el ritme del procés. Aquí, pràcticament..., 
no voldria establir comparacions amb altres països, 
però aquí el procés legislatiu que va donar lloc al nai-
xement del FROB i la seva execució en tota aquesta 
fase haguera pogut ser millor. Jo crec que era desitja-
ble que hagués sigut una mica més ràpid i segurament 
que, fins i tot, haguera pogut ser-ho i tot. Hi van haver 
stops and goes, algun d’ells tan notori com el que li he 
comentat al senyor diputat, que vam haver de descon-
vocar una assemblea. Clar, això barrejat amb el ritme 
de la crisi quasi que ho pot fer irrellevant, però és que 
haguera pogut ser una altra cosa; en aquells moments, 
no ho sabíem.

Ferran Falcó i Isern

El senyor Valentí Roqueta ens ha dit que ni la gran 
banca ni els reguladors van ajudar a evitar que passés 
el que ha passat, amb referència a tot el que dirimim 
aquí, no?

Vostè creu que la desaparició de les caixes catala-
nes té a veure amb la voluntat de la banca tradicional 
d’eliminar la competència de les caixes catalanes, que, 
a diferència, per exemple, de les caixes basques, van 
decidir en un moment determinat sortir del seu àmbit 
territorial propi i anar a l’àmbit estatal?

Rafael Jené

Home, em demana un judici d’intencions. Si m’ho 
permet, li diria que hi pot haver una veritat darrere ai-
xò. Però no pel fet de l’expansió o no l’expansió, vull 
dir, entre dues caixes o entre dos bancs, si tu pots eli-
minar el competidor, doncs, és una bona notícia. En 
aquest cas, les caixes eren uns elements molt compe-
titius i, home, eren incòmodes. Això s’ha manifestat. 
Hi ha hagut lobby durant anys. I, per tant, jo penso 
que per a algú ha de ser un motiu d’alegria que caigui 
algun competidor.

És evident que especialment a Catalunya el pes com-
petitiu comercial de les caixes era tremend. Per tant, 
ho veiem quan especulem amb les quotes de mercat 
que té la banca i les comparem, doncs, amb algunes de 
les accions que tenim pendents en aquests moments.

Ferran Falcó i Isern

Bé. Moltes gràcies.

La presidenta

Li quedava un minut, eh? No vol repreguntar? (Pau-
sa.) D’acord. Gràcies. Doncs, senyor Jené, moltes grà-
cies. Donem per acabada la seva compareixença a la 
comissió, que sí que és cert que nosaltres continuem.

Farem una parada per anar a fer un petit entrepà de 
deu minuts, un quart d’hora, i reprendrem la comissió 
a les cinc amb la compareixença del senyor Gabriel 
Ferraté. Moltíssimes gràcies, senyor Jené, per la seva 
compareixença i la seva llarga exposició que ens ha fet 
a tots els diputats.

La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i un 
minut i es reprèn a les cinc i tretze minuts.

La presidenta

Reiniciem la Comissió d’Investigació sobre les Possi-
bles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors.

Compareixença
de Gabriel Ferraté i Pascual, expresident 
de Caixa Tarragona (tram. 357-00167/10)

Tenim entre nosaltres aquí, al Parlament de Catalu-
nya, i compareix el doctor Gabriel Ferraté i Pascual, 
expresident de la Caixa de Tarragona, davant la co-
missió.

Doctor Ferraté, té la paraula. Si vol fer una exposició 
de motius, si vol passar directament a les preguntes 
dels diferents grups parlamentaris, dels il·lustres dipu-
tats, com més bé vostè se senti còmode. I benvingut, 
com no pot ser d’altra manera, al Parlament de Catalu-
nya, que és la casa de tots. Endavant.

Gabriel Ferraté i Pascual  
(expresident de Caixa Tarragona)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Estimats mem-
bres..., a veure, aquí no he vingut per fer discursos 
propis, sinó a escoltar el que volen saber que aclareixi 
i el que preguntin. Per tant, siguem pràctics i passem 
directament a la part aquesta, que és la que m’impor-
ta..., vaja, la que els importa a tots vostès.

La presidenta

Molt bé. Moltes gràcies. Doncs, passem al Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Té la 
paraula el seu portaveu, l’il·lustre diputat senyor Pere 
Aragonès. Senyor Aragonès, endavant.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bona tarda, senyor 
Ferraté. Gràcies per venir a aquesta comissió. Aques-
ta comissió té per objectiu dirimir les responsabilitats 
que hi puguin haver en l’actual situació en què han 
acabat les caixes d’estalvis catalanes, que han desa-
paregut totes, i la que s’ha aguantat s’ha acabat con-
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vertint en banc, no? Però també, alhora, aquesta crisi 
econòmica ha tingut un efecte important sobre consu-
midors, estalviadors que han estat afectats per tota la 
qüestió de les participacions preferents i deute subor-
dinat.

És evident que en una crisi com aquesta i de la dimen-
sió de la crisi que parlem fins i tot els vaixells més 
sòlids es mouen, i es poden moure molt i es poden 
veure afectats per la tempesta, no? Però també és ve-
ritat que, si hi havia un vaixell que ens pensàvem que 
era sòlid i, en realitat, no tenia gaire acer i tenia mas-
sa fusta, doncs, aquestes són les responsabilitats que 
també toca dirimir en aquesta comissió d’investigació.

Jo li faré referència a alguns aspectes que s’han trac-
tat anteriorment en la compareixença del senyor Jené, 
com a director general, que hi hem entrat amb molta 
profunditat. Som conscients que el càrrec de president 
d’una caixa d’estalvis és un càrrec més aviat institu-
cional, que no participa de la gestió directa, però que 
sí que en té coneixement i, per tant, per això li farem 
preguntes.

Sovint s’ha dit que les caixes d’estalvis catalanes es-
taven polititzades, sobretot aquelles que tenien origen 
públic, com el cas de la Caixa de Tarragona. Quina era 
la relació amb la Diputació de Tarragona? Vostè havia 
rebut algunes indicacions perquè la caixa prengués de-
terminades decisions per part dels responsables polítics 
de la Diputació de Tarragona?

Gabriel Ferraté i Pascual

A veure, jo em vaig integrar a la caixa el 95, i puc dir 
que sempre el tracte que he tingut amb la diputació i, 
en general, amb totes les institucions públiques a Ca-
talunya ha sigut molt positiu i sense rebre pressions, 
eh? O sigui, crec que una característica del sistema, 
aquí, a Catalunya, és que el món polític, diguem-ne, 
ha sabut respectar molt, i sempre i universalment, la 
tasca de les caixes, al llarg del temps..., en l’espai i 
en el temps, eh? I, per tant, sempre ha sigut molt bo-
na relació. Òbviament, sempre he informat, en aquest 
cas, el president de la diputació de tot el que fèiem, de 
l’opinió, del no sé què, de saber quins eren els proble-
mes i les necessitats de l’entorn geogràfic. I sempre he 
estat amb molt bona relació amb tots els presidents de 
la diputació, perquè aquesta caixa havia estat fundada 
per la diputació, eh?

Pere Aragonès i Garcia

En el procés de fusió, el seu paper com a president de 
Caixa Tarragona quin va ser?

Gabriel Ferraté i Pascual

A veure, sobre el procés de fusió podríem parlar-ne 
molt: hi estava d’acord, no hi estava d’acord, m’agra-
dava, no m’agradava, estava content, estava trist... És 
molt complex, la realitat és molt complexa. A veure, a 
qui li agrada estar en una caixa que pugui ser que des-
aparegui? A ningú, jo crec, eh? No m’agradava a mi, 
ni al director, ni a la nostra gent, ni a la diputació, ni 

al Govern de Catalunya, ni a ningú. Però hem de ser 
conscients a vegades de l’entorn en el qual es mouen 
les coses i inclús també, a vegades –això que diré ara, 
no ho he dit, eh?–, també hi ha interessos que algunes 
entitats sobren. Podria ser, no em refereixo a ningú.

I em vaig trobar amb un procés complex, més llarg 
del que hauríem volgut i que el que vaig intentar, com 
sempre he intentat en la gestió que s’ha fet a Caixa 
Tarragona, és donar tota la informació a tothom que 
calgués el més àmplia possible i el més entenedora 
possible. Perquè és molt fàcil amagar la informació, 
fent discursos sofisticats, que ningú entén i que ningú 
s’atreveix a dir: «No ho he entès.» Sempre li vaig dir 
al director –el veig aquí i hi deu estar d’acord– que 
donés tota la informació, tota la transparència i s’in-
formés. Perquè els que realment deien i fabricaven la 
política de la caixa eren el consell d’administració. 
Després hi havia l’executiva, etcètera, però la respon-
sabilitat del president jo crec que era fer que el consell 
pogués generar les línies polítiques, que el director les 
seguís amb professionalitat i que féssim tot el que po-
guéssim en benefici, diguem-ne, de la ciutadania i de 
les terres que en aquell moment eren l’àmbit d’actua-
ció de la caixa.

Pere Aragonès i Garcia

Aquest matí, l’últim president de Caixa Manresa, el 
senyor Valentí Roqueta, quan se li ha preguntat pels 
interessos d’altres operadors del mercat bancari, la 
banca, la gran banca, en aquest procés de desaparició 
de les caixes, d’una manera molt elegant ha dit que no 
havien ajudat gaire al fet que sobrevisquessin. Vostè 
pot compartir aquesta opinió?

Gabriel Ferraté i Pascual

El senyor Roqueta és una persona molt educada, una 
gran persona, que aprecio molt, i veig que sap parlar 
amb discreció.

Pere Aragonès i Garcia

D’acord. Ho he entès perfectament. Respecte a la fu-
sió, a l’assemblea, mirant ara l’hemeroteca, vostè va 
intervenir en la darrera assemblea de Caixa Tarrago-
na, la que va aprovar la fusió, i va dir que «era un futur 
ple d’oportunitats». Aquest, com a mínim, és el titular 
que hi ha. Suposo que aquesta frase, a la vista del que 
ha passat, avui la corregiria.

Gabriel Ferraté i Pascual

El que he après a la vida és que, en principi, si és pos-
sible, s’ha de ser optimista. Jo també he après, sobre-
tot a la vida universitària, que als que ho veuen tot..., 
hi ha una expressió catalana, «cagat i pixat», que és 
poc elegant, la vida els va pitjor. Per tant, has de ser 
optimista i mirar l’aspecte positiu de les coses, perquè 
el futur –el futur– està per venir encara, eh?, i el futur 
canvia cada dia. Per tant, dir que «això ho farem per-
què això passarà així» és arriscat, eh?, perquè hi ha 
molts canvis. Estem en un món interconnectat, multi-
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dimensional, en xarxa, i el que passi, potser, a Tailàn-
dia ens pot afectar a nosaltres.

Per tant, jo era optimista perquè crec que el procés de 
fusió es va fer el millor que es podia fer. Es va deba-
tre molt, es va discutir molt, va durar força, va durar 
potser més del que s’hauria desitjat, eh?, perquè hi va 
haver endarreriments legislatius europeus que van in- 
fluir; inclús em sembla que vam haver d’ajornar una 
assemblea general, etcètera, però el vam preparar 
molt bé.

Primer, vam copsar l’opinió de la mateixa gent de la 
caixa, del consell; vam fer inclús reunions..., en dues 
setmanes, em sembla que vam fer set o vuit reunions 
per a petits grups de membres del consell, perquè re-
unir tot el consell alhora per debatre a fons les coses, 
a vegades, pot no tenir sentit, eh?, perquè no tothom 
es pot expressar, i volíem que la gent s’expressés amb 
claredat i que expressés els seus sentiments. Vam do-
nar molta informació i ho vam preparar molt bé. I es 
va fer, primer, un document, un document de direc-
trius generals, diguem-ne, d’aspectes bàsics sobre la 
dependència o no de les altres caixes, sobre la carac-
terística de les caixes amb les quals ens podíem unir 
o no, de la convivència. Perquè, finalment, les unions 
funcionen si hi ha sintonia entre les parts que es mo-
uen, que no sempre n’hi ha, eh? I, per tant, en el trans-
curs aquest hi va haver alts i baixos de gent que s’hi 
va agregar o d’algun que en va sortir. Però crec que ho 
vam fer el més professionalment que es podia fer, eh?

Jo vaig encarregar al director que fes informes tèc-
nics de les repercussions d’allò en qualsevulla dels as-
pectes de la gestió i del funcionament de la caixa: des 
del punt de vista informàtic, que és molt tècnic, des del 
punt de vista de clients, de les oficines que podien ser 
o no tancades, quina influència tenia fusionar-nos amb 
una caixa geogràficament annexa o geogràficament 
integrada, etcètera. De tot això es va fer un estudi molt 
detallat, jo ho crec, que va enriquir molt la discussió, 
eh? Perquè parlar d’intuïcions pot ser molt agradable, 
però..., sempre he tingut la mania que les intuïcions, si 
pot ser, s’han de parametritzar, i vam fer tot el possi-
ble per parametritzar-ho.

Llavors, quan el consell va dir que sí, vam fer una as-
semblea perquè ho sabés, etcètera, fins que va venir 
tot el procés. I el procés va ser molt treballós i molt 
detallat, eh? Els tècnics nostres i, principalment, tam-
bé, els de Caixa Manresa, però ens van calar més..., 
els de Catalunya Caixa, van treballar conjuntament 
per aclarir els més mínims aspectes tècnics, des del 
grafisme fins al no-sé-què, fins a com serien els car-
tells anunciant-ho, fins a com aniria la informàtica, 
què passaria amb els crèdits, quan hi havia una enti-
tat que tenia crèdit en un lloc i en l’altre, com ho com-
binaríem, etcètera. Va ser molt treballós, i crec que 
molt ben preparat.

Potser m’allargo massa, presidenta.

La presidenta

No... –no, no.

Pere Aragonès i Garcia

La situació en què va arribar Caixa Tarragona a les 
portes de la fusió evidentment estava condicionada 
per tota la trajectòria dels darrers anys i sobretot tam-
bé per l’assumpció de crèdits. Abans ha parlat que el 
77 per cent dels crèdits eren destinats al sector immo-
biliari en global i significativament als crèdits hipote-
caris.

A nosaltres ens ha arribat molta informació –i així 
l’hem volgut contrastar amb el senyor Jené– que hi ha-
via hagut una percepció de certa relaxació, en el sentit 
que es feien molts crèdits hipotecaris col·lectius amb 
ingressos molt baixos o molt variables, que això esta-
va externalitzat a unes empreses que feien de media-
ció, que feien d’agent, diguem-ho així, que mitjança-
ven entre els API i la caixa, i que això havia produït, 
segons la informació que tenim, algunes distorsions, i 
aquesta idea de severitat en el control de risc de crèdit, 
doncs, no s’havia garantit, no? Vostè, com a president, 
quin coneixement tenia d’aquesta situació?

Gabriel Ferraté i Pascual

A veure, jo tenia tot el coneixement que podia tenir i 
que podia absorbir, perquè alguns aspectes eren molt 
tècnics. Per exemple, els API. En un cert moment, 
va venir la informació a la caixa que perdíem clients 
–perdíem clients–, se n’anaven; no tancaven el comp-
te, però no hi portaven la retribució, no sé què. «Què 
passa? –Ah, que sembla que han comprat un pis i han 
fet una hipoteca, i ho han fet perquè un API se’ls ha 
posat a la butxaca i ho ha gestionat amb el banc que 
sigui.» I això era una gotera, eh?, una pèrdua i tot això. 
Vam estar pensant què hauríem de fer. Doncs, a veure 
si podem recuperar o evitar aquesta fuga de persones, 
de clients, no?, i d’amics nostres, però que se n’anaven.

És clar, no teníem nosaltres capacitat a través de les 
sucursals nostres d’accedir a tot el territori amb gent 
preparada per convèncer. Llavors, ens vam començar 
a posar en contacte amb API, no? I, en certa manera, 
vam fer com una possible delegació amb aquesta gent 
perquè venguessin –no està ben dit– la moto, per en-
tendre’ns, el peix a qui fos i que això es fes també a 
través de la Caixa de Tarragona. I crec que va funcio-
nar molt bé.

És evident que teníem un control... A veure, jo no els 
controlava personalment, ni em pertocava, però, pel que 
sé, hi havia un control molt daixò. Hi havia documents... 
Cada any es variava i es complementava el document 
corresponent al control de riscs, de seguiment dels riscs, 
de tot això. Finalment, em sembla que vam arribar a tenir 
un document només sobre un petit tema de trenta pàgi-
nes, eh?, que anàvem millorant a través de l’ex periència. 
És evident que, si millores a través de l’ex periència, vol 
dir que en algun moment t’has equivocat; és normal de 
la gent... Dir que no ens hem equivo cat mai, crec que 
no seria ser sincer. Ens podem haver equivocat, però la 
voluntat era de fer-ho el millor possible i de professio-
nalitzar-ho el màxim possible, eh? I crec que això dels 
API ens va ajudar a no decaure, i vam fer tot el possible 
perquè treballessin amb independència i amb professio-
nalitat.
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Pere Aragonès i Garcia

I una darrera pregunta: vostè com a president de la 
caixa dirigia les sessions del consell d’administració. 
Ens ha arribat, per part d’alguns consellers, que van 
demanar conèixer els salaris i les retribucions del di-
rector general i que això no es va donar a conèixer en 
el consell d’administració. I ens agradaria, doncs, sa-
ber la justificació del perquè.

Gabriel Ferraté i Pascual

A veure, primer, he de dir que, quan vaig entrar a la 
caixa, el 95 –al juliol del 95, vaig prendre possessió–, 
el president sortint em va donar un dossier, que con-
servo, perquè anava així –jo no hi vaig introduir el 
costum, ell m’ho va donar, pot ser que l’anterior l’hi 
hagués donat a ell, jo no ho sé–, sobre el contracte i el 
procés de contractació del director general. Allí hi ha-
via, i hi ha, tots els detalls. Jo el vaig conservar i a mi 
se’m va donar amb sensació de discreció i el continuo 
tenint amb discreció.

L’únic que sí que puc assegurar –podria ser que això 
el senyor director els ho hagi dit– és que es va respec-
tar molt. Per tant, no vaig fer el contracte; el va fer 
l’anterior president. Ho va fer sempre en un context en 
el qual trobar bons executius no és fàcil ni és barat, ni 
és... Hi havia una dita que deia: «La bona vida és ca-
ra; n’hi ha de barata, però no és vida.» Perdoneu, jo a 
vegades no puc perdre el sentit de l’humor, no?, i tal. 
Molt bé. I es va integrar i va ser això.

El que sí que puc assegurar és que, en tota la trajectò-
ria durant el meu mandat, el director només va tenir 
els increments corresponents al PIB i mai, per renún-
cia expressa d’ell, va aprofitar-se, diguem-ne, d’opor-
tunitats que es van fer de retribucions. Per exemple, hi 
van haver diverses ocasions. Una era l’efecte 2000, o 
sigui, tota la complicada gestió que es va haver de fer 
perquè no hi hagués problemes al passar d’un segle a 
l’altre, eh? Es van donar uns complements al perso-
nal i als directius, excepte al president per renúncia 
expressa d’ell. Hi va haver, l’any 2002, els cinquanta 
anys de celebració de la caixa, i hi va renunciar explí-
citament. La posada en marxa de la informàtica, que 
Déu n’hi do el complicat que va ser i, a vegades, in-
clús, amb crítiques internes, perquè quan una socie-
tat o un sistema s’acostuma a un sistema informàtic... 
A mi em passa, quan canvies d’ordinador o Microsoft 
em canvia el software, el nou no m’agrada, en gene-
ral. Per què? Perquè m’havia acostumat a l’antic, eh? 
En general som molt conservadors. Doncs, hi va ha-
ver problemes tècnics, logístics, etcètera, i hi va haver 
gent amb gran dedicació que ho va tirar endavant, i va 
ser un dels sistemes pioners de les caixes catalanes. 
Després, la implantació de l’euro; bé, també va ser un 
terrabastall. En aquestes una, dues, tres, quatre o cinc 
ocasions, el director explícitament va renunciar a una 
cosa a què hauria pogut no renunciar i que no estava 
previst ni he negat en el contracte que jo tenia.

No sé si m’ha preguntat alguna cosa més. No, em sem-
bla que és això.

Pere Aragonès i Garcia

Doncs, res més. Moltes gràcies.

La presidenta

Li queden encara segons, eh? (Pausa.) D’acord, grà-
cies. Passem ara al Grup Parlamentari Socialista, i té 
la paraula el seu portaveu, l’il·lustre diputat senyor Juli 
Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, presidenta. Bé. En primer lloc, agrair 
al senyor Gabriel Ferraté que estigui aquí, en aques-
ta compareixença. Jo començo pràcticament en totes 
igual i, després de tantes hores ja, a vegades també 
es fa difícil. Bé. Aquesta comissió l’objectiu que té és 
analitzar què ha passat per arribar on estem, en aquest 
moment, en el sistema financer i, concretament, en 
les caixes i, sobretot, prendre’n nota perquè no torni a 
passar, en el possible.

Jo volia fer-li una pregunta a vostè en genèric: per la 
seva experiència, quin és el seu criteri, què és el que 
ha passat perquè en aquest moment parlem d’aques-
ta situació de crisi financera i, concretament, de les 
caixes, les tres caixes que es van fusionar en el seu 
moment, Caixa Tarragona, Caixa Catalunya i Caixa 
Manresa? En aquest cas, Caixa Tarragona només.

Gabriel Ferraté i Pascual

Tornant a la meva mania a vegades de fer acudits im-
procedents, jo diria que l’ofici de profeta és molt pe-
rillós, que quasi tots acaben penjats, eh? Per tant, és 
molt difícil preveure el futur. Un intueix el que serà, 
i crèiem que el futur milloraria en la direcció del que 
canviava en aquell moment. No vam preveure un fu-
tur amb un atur com el que hi ha hagut i, a més a més, 
no necessàriament ocasionat a Catalunya o a Espanya 
o a Europa, sinó que va ser degut també a la moguda 
internacional, de la societat en xarxa, no? I, per tant, 
això no ho vam preveure. Ens vam equivocar de no 
preveure-ho? Potser sí.

Per tant, reconec que és molt fàcil dir: «Bé, no tenim 
la culpa de re perquè els problemes han vingut de fo-
ra.» Bé, han vingut de fora, i potser tampoc vam saber 
preveure’ls a temps. Però preveure-ho és molt difícil, 
és molt difícil ser profeta, no?, o tenir la bola de vidre 
i saber mirar el que passarà allà dintre.

Per tant, en tot cas, la culpa que tenim és de no ha-
ver sabut preveure que les coses podien anar molt més 
malament del que havíem previst que anessin. Això és 
responsabilitat? Doncs, potser sí i potser no..., no ho 
sé. No li sabria dir més. Això és el que va passar.

Juli Fernandez Iruela

Bé. És evident que hi havien uns elements externs de 
crisi molt globalitzada a nivell financer, però també és 
obvi que hi havien uns elements interns pròpiament 
del sector financer espanyol i català, i el sector pro-
ductiu molt lligat al sector immobiliari. Per tant, tam-
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bé això són característiques específiques, en aquest 
cas, en aquesta crisi.

A part d’això, evidentment que hi han elements ex-
terns, que hi són, però jo crec que fóra bo també re-
conèixer que hi han elements interns de gestió que de-
penen més de nosaltres. I, en aquest cas, hi han tres 
elements, tres factors importantíssims, que són, per un 
costat, podríem dir el Banc d’Espanya –per un cos-
tat–, per l’altre, l’equip directiu i el consell d’adminis-
tració. Aquests tres actors importantíssims alguna..., 
jo no diria «culpa», però alguna eina han de tenir. Per-
què, què han fet per evitar arribar on estem?

Gabriel Ferraté i Pascual

Òbviament, la crisi particular del macropaís, o sigui, 
Espanya, diguem-ne, va ser molt important. Culpa,  
de qui? Jo no voldria buscar culpables. Jo crec que 
és culpa de tots també, perquè érem responsables 
quan...? A veure, jo he viscut de jove en una cultura, la 
dels meus pares, que em deien: «Apaga el llum», «no 
malgastis», eh?, «l’aixeta», etcètera. I ara estic en una 
cultura en la qual recordo que una vegada hi va haver 
un congrés al Palau de Pedralbes internacional en què 
es parlava de la sostenibilitat. Estàvem en ple matí, 
per tant, amb sol que entrava, i les finestres tancades 
i els llums. De qui és culpa això? Potser de la cultura 
que hem mamat ara des de petits, que sembla que som 
rics, eh?, i que podem fer-ho tot.

Per tant, els ciutadans també ens vam equivocar quan 
vam comprar coses que raonablement no podíem 
comprar, però que crèiem que si tot anava d’aquella 
manera..., etcètera. Llavors, la banca hauria sigut criti-
cada si no hagués donat resposta també a aquesta peti-
ció de... Vull dir, jo crec que tots en som una mica res-
ponsables. És un sistema interconnectat, eh?, els uns, 
els altres, etcètera. I va passar.

A veure, dels problemes, el que hem de fer és aprendre’n. 
Si jo tornés a néixer, cosa que no crec que sigui proba-
ble, etcètera, podria ser que no me’n fiés tant, de les bo-
nes situacions. No ho sé. Dels errors se n’aprèn, eh?

Estem en un país, per això... Això ho he viscut més a 
la universitat que aquí. A veure, als Estats Units, per 
exemple, si una persona no s’ha equivocat un o dos 
cops no és de fiar, perquè vol dir que no s’ha arris-
cat. A Espanya i a França i a Europa, si una persona 
s’equivoca un cop, ja ha begut oli, eh?, perquè, escol-
ta, s’ha equivocat. A veure, la veritat probablement no 
existeix i, a més a més, no n’estic segur. Per tant, si-
guem més oberts amb això, no ho sé. Ens vam equi-
vocar tots, no vam preveure el que passaria, els ciuta-
dans van estirar més el braç que la màniga, eh? Jo 
també..., jo sóc de Reus; allà hi ha una frase que diu: 
«D’allà on no n’hi ha, no en raja.» I, com que no n’hi 
havia, no en rajava. I aquesta és la veritat, dit en frase 
vulgar o popular. No ho sé.

Juli Fernandez Iruela

Bé. Compartim, senyor Ferraté, la idea que dels pro-
blemes n’hem d’aprendre, i la comissió aquesta per-

segueix això, a veure si som capaços de trobar què ha 
passat perquè..., d’aprendre la lliçó.

Gabriel Ferraté i Pascual

Perdoni que l’interrompi. M’ha dit una altra cosa. 
També m’ha parlat del Banc d’Espanya. Jo acompa-
nyava sempre..., no sé si acompanyava jo el director 
o el director m’acompanyava a mi, no ho recordo. Jo, 
en tot cas, demanava visites o era convocat pel Banc 
d’Espanya cada any un o dos cops, eh? I el que recor-
do de les meves visites al Banc d’Espanya era una gent 
molt professional que et posava el dit a l’ull de tot el 
que podia i que et mirava amb lupa i que t’enviava uns 
inspectors que miraven els papers i s’estaven una set-
mana a la caixa mirant i regirant i buscant i aixecant 
i etcètera, i que tenien, quan vam començar, almenys 
quan jo vaig entrar, una certa mala imatge de la Caixa 
de Tarragona, eh? El Banc d’Espanya tenia una certa 
mala imatge, que, inclús, per això, em sembla que va 
forçar –jo no hi era, no puc assegurar-ho– un canvi 
de president i de direcció i tot això, eh? I a mitjans de 
mandat, jo recordo que la confiança que demostrava 
el Banc d’Espanya era molt gran, o sigui, que estaven 
convençuts que el que havíem fet ho fèiem bé, eh? Al 
final, potser van canviar d’opinió, cap al final.

Perquè hem de tenir en compte que el Banc d’Espa-
nya manava i sabia manar molt, amb elegància –això 
s’ha de dir– i amb professionalitat, o sigui, gent molt 
preparada, però que es notava que estaven acostumats 
a manar, eh? Això, sí. I havies d’informar-los adequa-
dament i no amagar-los res, no? Això és la cultura que 
vam aprendre del Banc d’Espanya.

Juli Fernandez Iruela

Gràcies. Bé, jo abans deia això, que dels problemes 
n’havíem d’aprendre i que d’aquesta comissió l’objec-
tiu és buscar què ha fallat; no ho vull tornar a repetir, 
però. És veritat que segurament ha faltat, en general, 
una certa cultura financera, és possible, al ciutadà. Pe-
rò no li podem demanar al ciutadà que tingui aquests 
coneixements quan, en un moment com el que hem 
passat, de tipus d’interessos molt baixos, que n’hem tin-
gut una etapa, doncs, automàticament, a vegades ana-
va a entitats financeres, en aquest cas, com Caixa Tar-
ragona, i l’accés al crèdit o era molt fàcil o inclús es 
donava una quantitat a vegades per sobre del cent per 
cent de la valoració de l’habitatge. I, per tant, hem do-
nat moltes facilitats perquè l’accés al crèdit privat fos 
molt elevat. No sé quina opinió té vostè d’això, si, en 
aquest cas, Caixa Tarragona donava crèdits o vostè  
en té coneixement per sobre del valor de taxació del 
cent per cent.

Gabriel Ferraté i Pascual

Aquest fet que donàvem crèdits per damunt m’arriba 
ara, eh? Jo, en tot cas, no n’era conscient. Podia ser que 
hagués passat; jo no n’era conscient i li ho puc assegu-
rar amb tota honestedat, eh? Perquè una de les missi-
ons importants del consell era ser informat... O sigui, 
es donaven crèdits i la capacitat de risc es mirava a di-
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versos nivells. Si el crèdit era petit, el responsable era 
el director de l’oficina o el gestor d’aquella oficina que 
donava el crèdit, eh? Però, a partir d’una certa quanti-
tat –jo ara no recordo les xifres, no tinc memòria per 
portar aquests detalls–, ja havia de passar a la comis-
sió de control i, si no, al consell, eh?

Si, en tot cas, jo detecto un ambient, és que érem massa 
restrictius. O sigui, la ciutadania i el conjunt dels con-
sellers haurien volgut segurament que donéssim més 
crèdits, perquè donàvem la sensació que filàvem molt 
prim; potser sí. El que s’ha demostrat és que potser fi-
làvem poc prim, eh? Però no em consta que haguéssim 
donat crèdits per damunt del valor de taxació, si no és 
que fos algun error d’alguna persona, i si me n’hagués 
assabentat, ho hauria comentat al director, i el director 
estic segur que hauria pres les mesures pertinents.

No sé què més dir-li. Vull dir, no...

Juli Fernandez Iruela

Bé...

Gabriel Ferraté i Pascual

A més a més, els crèdits que poguessin afectar mem-
bres del consell, per exemple, passaven pel consell. El 
membre afectat o l’executiva marxava, eh?, de la sala, 
es debatia i sortien: «Escolti, torni a entrar.» Torna-
va a entrar i, llavors, entraves i li havien aprovat o no 
aprovat el crèdit. O sigui, d’escenaris d’aquests en fè-
iem molts.

I, després, el fet de fer un consell..., més d’un per mes 
de mitjana; el mes d’agost no en fèiem i potser per Na-
dal tampoc, però com que en fèiem em sembla catorze 
o quinze, etcètera, vol dir que fèiem una mitjana de 
consells molt important, i cada setmana una comissió 
executiva. Es donava tota la informació; estadística-
ment, jo crec que es donava molta informació. Esta-
dísticament, per comparació, eh?, vull dir. Però es veu 
que en donàvem poca encara, no ho sé.

Juli Fernandez Iruela

Una de les crítiques que s’han fet des d’aquesta co-
missió cap al model de caixes per algun comparei-
xent han sigut algunes manques de..., diguéssim, defi-
ciències de governança en el que és la relació entre el 
consell d’administració i equips directius, doncs, que 
a vegades la governança no era prou bona o prou fluï-
da. I, en alguns casos, s’ha parlat inclús d’una man-
ca de coneixement dels mateixos consellers del con-
sell d’administració. Vostè creu que realment un dels 
problemes era un tema d’una manca de governança o 
deficièn cia de governança?

Gabriel Ferraté i Pascual

Entre la direcció i el personal..., és això?

Juli Fernandez Iruela

Entre direcció i consell d’administració.

Gabriel Ferraté i Pascual

No. Entre la direcció i el consell d’administració, jo 
crec que no, perquè el director informava de tot, tenia 
l’ordre d’informar de tot. És de les primeres coses que 
li vaig dir a l’entrar, eh?, i, a més a més, hi va reacci-
onar perfectament. Tenia ordre d’informar de tot amb 
detall i explicar-ho de manera clara, perquè és molt 
fàcil informar desinformant.

El món financer pot ser molt complex, eh? Diu: «Per-
què és que no sé què, i el tal i el qual.» Et vesteixen 
això amb un llenguatge tècnic, econòmic i científic i 
no t’assabentes de res i, per no passar com un ruc, has 
de dir: «Sí, sí...» L’ordre que tenia era explicar-ho, que 
la gent normal ho entengués, eh?, cosa que jo també 
havia après, això, en el món de la universitat. Molt so-
vint, es llegeixen articles científics de la premsa que 
són més per al lluïment del científic que l’ha fet que no 
pas per posar aquella informació a l’abast de la gent 
normal, perquè no ho fas... És diferent fer un article 
per a un congrés o fer un article per a un col·lega d’una 
altra caixa. Però fer-lo per a la gent normal, encara 
que uns puguin ser experts, que hi ha al consell no 
és fàcil, eh? I això és el que intentàvem que es fes. 
S’aconseguia o no? Relativament, però jo crec que va 
fer grans esforços, el director, per donar a entendre i 
informar de tot el que es feia, i donar tota la infor-
mació. Inclús, si algú demanava més informació i no 
en tenia prou amb el document que es posés unes ho-
res abans o el que sigui, tenia la capacitat d’anar a la 
direcció a buscar, inclús un dia abans si sabia que hi 
hauria aquell tema, etcètera, eh?, perquè estava convo-
cat, que li donessin informació complementària. O si-
gui, la informació no es va negar mai.

La presidenta

Senyor Fernandez, té quaranta segons, li queden.

Juli Fernandez Iruela

Última pregunta i acabo ja. En el procés de fusió, ini-
cialment, es parlava de les tres caixes de les diputaci-
ons: Caixa Tarragona, Caixa Catalunya i Caixa Giro-
na. Per què, finalment, vostè creu que Caixa Girona 
es va desmarcar i va anar per una altra via i no es va 
incorporar a aquesta fusió? Si ho sap, si no...

Gabriel Ferraté i Pascual

No sé si li ho vaig preguntar mai al president o al di-
rector de Caixa Tarragona. No ho sé. Perquè van voler 
ells, no perquè els haguéssim expulsat nosaltres. Ho 
van decidir ells. No sé exactament per què, no sé si ho 
vaig arribar a entendre. Jo crec que molt sovint aques-
tes decisions són temes de ressonàncies no magnèti-
ques, sinó de ressonàncies personals, diria jo, eh?, no 
ho sé. O, no ho sé, una visió de Girona i no sé què... 
No ho sé. O una visió sentimental; ho ignoro. Perquè 
després va ser pitjor, el resultat va ser ésser absorbits 
amb menys capacitat de diàleg i amb menys capaci-
tat de participació que no pas si haguessin entrat amb 
nosaltres.
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Ara, el tema de amb qui ens havíem d’associar o no 
es va debatre molt. Vam tenir en compte opcions de 
les Balears, d’aquí i d’allà, etcètera, de molts tipus de 
caixes i vam anar analitzant, parametritzant avantat-
ges i inconvenients de la mida, del no sé què, del deu-
te, del tal, de la complementarietat, de la capacitat o 
no d’incrementar els 11.000 milions fins a 55.000. Els 
55.000, els 50.000 era ortodox? No ho sé, això és el 
que deia... Qui ho deia? El Banc d’Espanya em sem-
bla que ho deia, no ho sé, eh? Ho vam analitzar tot i 
vam buscar aquesta opció finalment, que era la més 
viable, o la que ens va semblar que era la més viable, 
la qual cosa..., que sigui la viable i la inevitable no vol 
dir que sigui estimada; això és un altre tema, eh?, per-
què perdre, diguem-ne, una cosa que, en certa manera, 
és el teu fill o el teu pare o el teu el que sigui, sem-
pre sap greu. Aquesta és la veritat, i em sabia greu. El 
meu pare ja havia sigut conseller, feia molts anys, en 
una sucursal de Reus de la Caixa de Tarragona, no?, i 
vull dir, tens aquest amor a la territorialitat i al con-
text més pròxim i sap greu, però tantes coses hem de 
fer que ens saben greu...

La presidenta

Gràcies, senyor Ferraté. Ara és el torn del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i té la paraula 
l’il·lustre diputat i portaveu de la comissió, senyor José 
Antonio Coto. Endavant, senyor Coto.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors di-
putats..., senyor Ferraté, agrair-li que estigui avui a 
la comissió d’investigació. Jo no li faré pràcticament 
preguntes. Simplement, constatar que és una pena, 
efectivament, que Caixa Tarragona, doncs, no existei-
xi, i més tenint en compte la província de Tarragona 
el que significa econòmicament per a Catalunya. Això 
ha succeït no només amb Caixa Tarragona, sinó amb 
moltes més caixes a Catalunya.

I, simplement, doncs, bé, vostè en va ser president. El 
president és veritat que no té funcions executives. En el 
seu cas, inclús, doncs, de la informació i del que hem 
analitzat, no es veu que vostè tingués responsabilitat en 
el que és la gestió o el que amb altres presidències sí que 
succeeix, que podem inclús imputar-los determinades 
actuacions de què han estat responsables; en el seu cas, no.

I sí, simplement, dues preguntes. Les hi faig directa-
ment, eh? Vostè ha dit que donaven molta informació, 
però és veritat que la informació de la dada del que 
guanyava el director general, aquesta no l’hem acon-
seguit saber. Si ens la pogués facilitar, fantàstic; si no, 
cap problema.

I, després, la segona: vostè ha parlat ara, en l’últim mo-
ment, de com havia estat el procés per fusionar-se amb 
Catalunya Caixa. Vostè ha parlat que havien parlat 
amb entitats a les Balears i altres zones, no? Van tenir 
en algun moment, que vostè conegués, pressions polí-
tiques per fusionar-se amb Catalunya Caixa? I ja està.

I res més.

Moltes gràcies.

Gabriel Ferraté i Pascual

A veure, indirectes, potser sí, perquè és obvi. Vull dir, 
si has de buscar una caixa i ha de tenir una mida, qui 
trobaràs a part de Catalunya Caixa, eh? Perquè n’hi 
havia moltes de petites, però era molt difícil. Jo crec 
que Catalunya Caixa era evident que era una de les..., 
no només per ser de diputació, eh?, com la nostra, sinó 
també per la mida que tenia i per una certa comple-
mentarietat. Se superposaven o no les xarxes? Una 
mica sí –les xarxes d’oficines, no?–, però no del tot. 
O sigui, a l’estudi que es va fer, vam inclús estudiar 
detalladament quines oficines haurien de tancar o no 
tancar per justificar la rendibilitat del sistema, i se’n 
veien molt poques d’afectades –molt poques. Jo tinc 
poca memòria per a les dades concretes, però potser 
sis o set, en tota la zona del Tarragonès, diguem-ne. 
Era molt poc. I, per tant, era lògic que una de les..., fos 
Catalunya Caixa; si no, és que no sabia trobar-ne cap 
altra. A més a més, políticament, no hauria sigut pot-
ser correcte que ens fusionéssim amb Caja Madrid o 
amb no sé qui.

Quan vam parlar o no –bé, vam parlar, més o menys, 
molt lleugerament– amb Balears és perquè hi ha tam-
bé una comunió territorial i lingüística, etcètera, que 
ho podria justificar, i perquè també és una caixa que 
jo tenia la impressió que funcionava bé, dintre dels 
problemes generals de les caixes, eh?

La presidenta

Gràcies. Passem ara, doncs, al torn del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Té la paraula el seu portaveu, l’il-
lustre diputat senyor Joan Mena.

Joan Mena Arca

Sí. Bona tarda a tots i a totes. Bona tarda, senyor Fer-
raté. Primer de tot, li volia preguntar: el professor de 
teoria econòmica i comissionat de recursos econòmics 
de la Universitat de Barcelona, el senyor Gonzalo Ber-
nardos, va afirmar al novembre del 2009, és a dir, a les 
portes de la fusió, que dubtava que, de tres caixes que 
no funcionen, en resultés una que funcionés. Compar-
teix vostè aquesta anàlisi?

Gabriel Ferraté i Pascual

Si ho diu un professor, potser ho haig de respectar. 
Tres que no funcionen? A veure, jo la sensació que te-
nia és que la nostra funcionava, eh? Jo tenia la sensa-
ció que funcionava, però que teníem problemes amb 
la mida que teníem, atesa la internacionalització i la 
globalització del sistema. Però no tenia la sensació... 
Tampoc tenia la sensació que Caixa Catalunya no 
funcionés, vull dir, a mi com a ciutadà no em dona-
va aquesta impressió; o Caixa Manresa, jo tenia molt 
bona impressió de Caixa Manresa, i si no se’m discu-
teix, la continuo tenint del que era en aquell moment. 
Per tant, crec que les opinions sempre són personals i 
debatibles.

I, a més a més, diu... –perdonin, el meu sentit de l’hu-
mor, a vegades, s’hauria de reprimir–, diu: «No hi ha 
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res tan pràctic com una bona teoria.» I jo vaig sentir 
quan era estudiant un professor que em va dir: «L’im-
portant és la teoria. Si la realitat no s’adapta a la teo-
ria, pitjor per a la realitat.» Perdoneu, eh?, però és que 
no ho sé, potser sí que en funció d’uns paràmetres ob-
jectius... Clar, a més a més, depèn de les constants que 
es posen a cada paràmetre. Què importa més: l’efi-
ciència, el tal, el risc? Depenent dels paràmetres que 
hi posis, en pot sortir una cosa o en pot sortir una al-
tra, i això és molt subjectiu a vegades.

Joan Mena Arca

Llavors, què considera vostè? Que el procés de fusió 
va enfortir el sistema financer de Catalunya, que era 
l’objectiu, o bé el va debilitar, que és el que sembla 
després de la...?

Gabriel Ferraté i Pascual

Jo crec que inicialment el va enfortir i, després, l’evo-
lució de la crisi el va ensorrar juntament amb la resta, 
eh? Perquè tampoc es parlava de la catàstrofe bancària 
que hi ha hagut després, en aquell moment.

Joan Mena Arca

Però el procés de fusió ja va ser resultat de la crisi, no? 
Per tant, no pot ser la crisi la culpable...

Gabriel Ferraté i Pascual

Sí, però la crisi ha anat creixent i s’ha mantingut. O si-
gui, la crisi que hi va haver després no era la crisi inicial. 
Tots pensàvem: «Aquesta crisi durarà quatre dies.» I no 
és veritat, i encara dura.

Jo també tinc una teoria –i perdonin-me, eh?, per la fra-
se que diré ara–: que aquesta crisi s’acabarà, i ho puc de-
mostrar científicament. Per què s’acabarà? Perquè, 
com que n’hi ha d’haver una altra, perquè n’hi hagi 
una altra s’ha d’acabar l’anterior.

Joan Mena Arca

Jo, senyor Ferraté, li diré, si m’ho permet...

Gabriel Ferraté i Pascual

I per què no en vam aprendre, de la crisi del 19 o del 
43? No. Sí, el 43 em sembla que hi va haver una altra 
crisi també.

La presidenta

74? 73-74?

Gabriel Ferraté i Pascual

Del 73-74, aquesta vull dir, eh? I la del 19, que va du-
rar també Déu n’hi do d’anys.

L’economia és un àmbit multidisciplinari, multidi-
mensional, molt complex, amb variables interrelacio-

nades i, a més a més, amb factors psicològics impor-
tants, i la psicologia també importa.

Jo, quan era president, una vegada recordo que va sor-
tir a la premsa la notícia que a no sé quina caixa –era 
d’Andalusia o de Múrcia o de no sé on– li anaven ma-
lament les coses i que no podrien pagar els clients que 
anessin a retirar els diners. Hi va haver una reculada 
de clients. Hi va anar la gent a treure els diners i van 
ensorrar aquella oficina. Per què? Allò va ser un efecte 
de la premsa. O sigui, els factors psicològics són molt 
importants, tant per gastar o malgastar, com per ges-
tionar o no gestionar bé el que s’hagi de fer en l’àmbit 
econòmic.

Joan Mena Arca

No. Li deia, senyor Ferraté, que, ja que parlava vostè 
de teories i de crisi, jo li diré la teoria que tenia el meu 
avi, que no era catedràtic, però era un home que sabia 
molt de la vida, que deia que els treballadors i les tre-
balladores sempre estem en crisi, tota la vida. I sembla 
que això als alts directius de les entitats bancàries...

Gabriel Ferraté i Pascual

Sempre se’ls ha...?

Joan Mena Arca

Sempre hem estat en crisi, els treballadors i les treba-
lladores; des que naixem fins que morim, sempre es-
tem en crisi.

Gabriel Ferraté i Pascual

Ah, en crisi.

Joan Mena Arca

I això sembla que no passa als alts directius de les en-
titats bancàries d’aquest país.

I lligat a això, li dic: el 80 per cent de la despesa de la 
fusió anava destinat a la retallada de la plantilla dels 
treballadors i les treballadores de l’entitat resultant. 
Per tant, considera vostè que, a més dels clients, també 
les principals víctimes de tot això han sigut els treba-
lladors i les treballadores, en aquest cas, de Caixa Tar-
ragona, però també de les altres dues entitats?

Gabriel Ferraté i Pascual

La retallada de llocs de treball era un sine qua non 
de les normes que se’ns van imposar europees i del 
Banc d’Espanya, eh? Això era inevitable i s’havia de 
fer. Sap greu fer-ho, però crec que era inevitable.

Joan Mena Arca

Sí, però jo li deia: el 80 per cent de la despesa que ha 
costat la fusió –el 80 per cent– va ser destinat a reta-
llada de la plantilla. Per tant, potser és excessiu. O què 
considera vostè?
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Gabriel Ferraté i Pascual

Hauria desitjat que fos menor, però vaja...

Joan Mena Arca

I, clar, això, senyor Ferraté, sobta també amb l’opaci-
tat que tenen vostès, tant abans el senyor Jené com ara 
vostè, a dir-nos quin era el sou que cobrava el director 
general de l’entitat, i perdoni que jo continuï. Perquè, 
clar, el que jo no entenc és: si abans ens ha dit el senyor 
Jené que les retribucions a la direcció de Caixa Tarra-
gona estaven a la franja baixa de la resta de caixes, per 
què tenen inconvenient a dir-nos quines eren aquestes 
retribucions? Sobretot, perquè també hi ha, doncs, un 
informe de la fiscalia anticorrupció on el fiscal Fer-
nando Maldonado qualifica d’«irresponsabilitat» la 
decisió i d’«escandaloses» les quantitats que els direc-
tius havien de percebre per la seva dimissió, i més en 
un entorn de greu crisi econòmica imperant al nostre 
país. No entenc, si estaven a la franja baixa i, per tant, 
fins i tot podrien vostès –permeti’m l’expressió– treu-
re pit, com tenen aquesta opacitat a parlar dels sous de 
l’alta direcció de l’entitat.

Gabriel Ferraté i Pascual

A veure, per un tema d’ètica personal, vull dir, no... 
El que puc dir és que, de la documentació que tinc, 
l’anterior president va tenir l’informe d’una empresa 
de prestigi d’àmbit global perquè li avalués la retri-
bució que havia de tenir o que demanava o que havia 
de tenir aquell nou director, eh? Que, quan es va fer 
la fusió de les tres caixes i es van comparar retribu-
cions dels tres llocs, Caixa Tarragona estava per sota 
en percentatge retributiu en general, estava per sota de 
les tres. I, per això, en aquell moment, en la caixa pro-
visional que es va fer hi va haver un petit increment de 
retribucions.

Això també es pot deformar molt, perquè jo he llegit 
notícies que havia augmentat la retribució un percen-
tatge important, però depèn també sobre quin nom-
bre de persones ho atribueixes. O sigui, els números 
també es poden manipular a favor d’una cosa o a fa-
vor d’una altra; és molt difícil ser totalment objectius, 
perquè molt sovint, per desgràcia, els números es ma-
nipulen en funció dels objectius subjacents en l’article 
o l’opinió que es fa.

Joan Mena Arca

No. Vostè em deia que no ens ho explicaven per un 
tema d’ètica personal, no? I jo li pregunto: han passat 
per aquí compareixents, per exemple, el senyor Nar-
cís Serra o el senyor Todó, que sí que han parlat de les 
seves retribucions. Per tant, considera vostè que no te-
nen ètica personal quan parlen d’aquests temes?

Gabriel Ferraté i Pascual

Això és un tema personal. O sigui, en el contracte 
amb aquest senyor, en el nostre cas, hi havia clàusula 
de confidencialitat. Potser, en el del senyor Serra no hi 

era. Jo respecto aquestes clàusules, eh?, que s’han pro-
mès a una persona.

Joan Mena Arca

O sigui, en aquella documentació que vostè va...

Gabriel Ferraté i Pascual

En tot cas, el que sí que puc dir: per exemple, jo no te-
nia sou. En tot cas, no m’han preguntat pel meu sou, i 
seria una pregunta inútil, perquè jo no en tenia; en tot 
cas, tenia dietes d’assistència, eh? I recordo com, per 
exemple, en un cert moment que hi va haver un debat 
sobre una reforma de la Llei de caixes a Catalunya, hi 
van haver opinions diverses: hi va haver opinions que 
deien que els presidents havien de tenir retribució fixa, 
sou, i jo m’hi vaig oposar, i altres persones també, eh?, 
hi havia gent a favor i gent en contra. Per què? Perquè 
del que sempre he estat en contra és de la uniformit-
zació de la legislació aplicable al que sigui, aplicable 
al país, aplicable a les universitats, al que sigui, perquè 
cada entitat és diferent. No es pot aplicar la mateixa 
legislació de sous, retribucions, de dedicació, etcètera, 
a Caixa Manlleu, que és petiteta i en una zona..., que a 
«la Caixa» –la de veritat vull dir, eh?, «la Caixa», l’ac-
tual banc, eh?–, perquè són dedicacions i situacions 
diverses.

En tot cas, he dit el que vaig fer i per què ho vaig fer. En 
principi, perquè m’oposo a la unificació sistemàtica 
del comportament a tots els estatus socials i territori-
als; cada territori té les seves particularitats.

Joan Mena Arca

Vostè, senyor Ferraté, formava part de la comissió de 
retribucions?

Gabriel Ferraté i Pascual

De quina caixa parla?

Joan Mena Arca

De Caixa Tarragona.

Gabriel Ferraté i Pascual

Em sembla que no.

Joan Mena Arca

No en formava part. I recorda quins càrrecs formaven 
part de la comissió de retribucions?

Gabriel Ferraté i Pascual

Tinc molt mala memòria, no ho recordo. Hauria de...

Joan Mena Arca

I recorda vostè si hi havia...
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Gabriel Ferraté i Pascual

Ho sento, eh?, no ho recordo. Jo sóc molt dolent per 
recordar noms de persones.

Joan Mena Arca

No. Deia de càrrecs, no tant pel nom, sinó si hi era el 
director general, si hi era el vicepresident o quins càr-
recs de la caixa...

Gabriel Ferraté i Pascual

Hi havia un vicepresident, hi havia... El director gene-
ral no sé si hi era. No ho recordo, això.

Joan Mena Arca

En tot cas, té vostè constància que hi havia membres 
del consell d’administració que havien demanat docu-
mentació de la comissió de retribucions i que es nega-
va la discussió...

Gabriel Ferraté i Pascual

Aquesta petició recordo haver-la sentit alguna vegada.

Joan Mena Arca

I mai no es va abordar?

Gabriel Ferraté i Pascual

Em sembla que no es va donar.

Joan Mena Arca

Ho dic perquè, clar, sobta perquè, segons la normati-
va interna de la seva entitat, de Caixa Tarragona, al-
menys una vegada l’any s’havia de mostrar tota la do-
cumentació de la comissió de retribucions al consell 
d’administració. I, si no es feia, mai vostè com a presi-
dent no va instar a la responsabilitat que fos que s’ha-
via de complir aquesta normativa interna?

La presidenta

Li queden vint-i-cinc segons, il·lustre diputat. Digui, 
digui..., senyor Ferraté.

Gabriel Ferraté i Pascual

No sabria dir-li-ho.

Joan Mena Arca

Bé. Acabo, senyor Ferraté. Vostè ens ha dit en respos-
ta a un altre company –ara no recordo qui era– que 
dels errors se n’aprèn. Ha après vostè alguna cosa a ni-
vell personal d’aquests errors? És a dir, si avui hagués 
d’agafar les regnes d’un nou procés de fusió, quines 
coses faria diferent? Quins errors creu que vostè i la 
seva direcció van cometre?

Gabriel Ferraté i Pascual

Si les circumstàncies i l’entorn fossin els d’aquell mo-
ment... És clar, primera pregunta: és que faig un viatge 
en el temps o es tornen a repetir? Perquè si jo tornés 
endarrere en el temps, segurament faria el mateix, òb-
viament; si em tornés a trobar jo en la meva joventut, 
diguem-ne, en una situació semblant, si el context ex-
terior fos aquell, segurament tornaria a fer el mateix, 
perquè vam fer el que considerava adequat en aquell 
context i circumstàncies, malgrat que em sabés greu. 
No vaig ser mai feliç amb el que es va decidir, però 
una cosa és ser feliç amb el que es decideix i una altra 
és considerar que té suficient lògica perquè s’acordi.

La presidenta

Gràcies, senyor Ferraté. És ara el torn del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Té la paraula l’il·lustre diputat 
senyor Carlos Carrizosa. Adelante, señor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Bona tarda, senyor Ferraté. Li demanaré per tres qües-
tions: una, si vostè ens podria dir si considera que la 
fusió de la Caixa Tarragona amb la Caixa Catalunya 
va fer-se com a conseqüència de pressions polítiques 
en alguna mesura.

Gabriel Ferraté i Pascual

Si t’esgrimeixen raons tècniques, ho has d’interpretar 
com a raons polítiques o...? Sempre se’ns van esgri-
mir raons tècniques de dimensió, de... Per exemple, les 
caixes tenen un problema, i és que no poden accedir 
a fons de finançament exteriors; per tant, s’alimenten, 
diguem-ne, del que generen i dels beneficis que posen 
a... Aquest és el gran argument. Per tant, la mida en un 
món globalitzat. Si t’ho diuen vint vegades al dia, això 
és pressió política o és pressió tècnica? Que hi havia 
pressió, de tot el context, és evident, però van aconse-
guir convèncer-me.

Carlos Carrizosa Torres

Qui? Qui, senyor Ferraté? Qui el va convèncer? Des de 
la Generalitat? Des del Banc d’Espanya? Quines per-
sones són les que a un senyor que és president d’una 
caixa li diuen: «T’has de fusionar amb tal o amb tal»?

Gabriel Ferraté i Pascual

A veure, això no m’ho deien, «t’has de fusionar amb 
tal o amb tal»; no m’ho han dit mai. En tot cas, ens 
deien: «Heu de buscar solucions per incrementar la 
mida i incrementar...», etcètera, eh?, «i millorar parà-
metres.» No em van dir mai: «T’has de fusionar amb 
aquest» o «no t’has de fusionar amb aquell»; almenys, 
no ho recordo, eh? Jo crec que, en aquest sentit, tant 
els polítics d’aquí com els tecnòcrates, diguem-ne, de 
Madrid van ser bastant respectuosos; no ens van dir 
mai el com, sinó que més aviat ens deien el què. Això 
és la impressió que tinc, eh?
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Carlos Carrizosa Torres

I qui li deia el què? Li ho deia el president de la Ge-
neralitat? Li ho deia el conseller d’Economia, senyor 
Castells, d’aquella època? Es van reunir? O com fun-
cionen aquestes coses?

Gabriel Ferraté i Pascual

A veure, jo recordo que vam tenir... Tinc un paper 
aquí amb les reunions que he fet... I al president de la 
Generalitat vam anar els tres directors i els tres presi-
dents de les caixes a explicar-li el projecte abans que 
s’acabés de fer; al conseller d’Economia, també li vam 
anar a explicar amb detall, etcètera, a sentir la seva 
opinió. Però érem nosaltres que anàvem a explicar-li-
ho, els tres presidents i els tres directors, em sembla 
recordar que en general.

Recordo que en una reunió el director de Caixa Tar-
ragona no hi va poder anar perquè estava en un acte 
a Tortosa o no sé on, a un acte per allà baix, i hi va 
enviar un subdirector, eh? Però vam intentar escoltar 
i informar tant el president de la Generalitat com el 
president de la diputació, evidentment. I qui més hem 
dit? No ho sé, els... Al ministre, no hi vam anar mai, 
això és evident; anàvem, en tot cas, al Banc de... Al 
ministro de lo que sea no hi vam anar mai, eh?, ni ens 
ho va demanar. En tot cas, algun subsecretari potser 
va venir aquí.

També hi havien actes més o menys culturals que fe-
ien les caixes... La CECA també opinava sobre tot ai-
xò. La CECA és la Confederación Española de Cajas 
de Ahorro, que també va lluitar, i ho reconec, per la 
independència... La CECA va lluitar molt contra el 
mal ambient que a vegades alguns macroorganismes 
bancaris feien en contra de les caixes. Perquè les cai-
xes, es vulgui admetre o no, fèiem nosa, eh? Però era 
una singularitat.

Recordo que, en alguns viatges que hem fet a l’estran-
ger, el món estranger no entenia el fenomen de les 
caixes d’Espanya –no ho entenien–: «Com pot ser? 
A Alemanya han desaparegut, a França han desapa-
regut, a Itàlia han passat també per temporals, etcète-
ra, i, en canvi, a Espanya sobreviuen.» Bé, sobreviuen, 
en part, perquè són estimades. A veure, una cosa molt 
important de les caixes, que en el procés d’integració 
vam intentar que sobrevisqués el màxim possible, és 
l’acció social. Les caixes no havien nascut només per 
fer diners i per fer clients, també havien nascut per fer 
obra social, per ajudar la gent que ho necessitava, in-
closos immigrants, eh? Vull dir, a vegades, és difícil 
desprendre’s d’aquesta aurèola, per entendre’ns, de fer 
les coses per a la ciutadania que han tingut les caixes 
i que, potser, amb la superprofessionalització actual, 
desapareixerà, això ja no ho sé.

Carlos Carrizosa Torres

De la compareixença aquest matí de dos represen-
tants de Caixa Manresa, semblava que ells tinguessin 
una mica un tast agredolç d’haver estat intervinguts, 
perquè els semblava que la seva caixa estava en unes 
condicions que, potser, després de veure els efectes 

d’aquesta fusió tan dolents..., doncs, que potser hauria 
estat millor no haver fet aquesta fusió. Jo li demano si 
vostè, pel que toca a Caixa Tarragona, podria pensar 
el mateix.

Gabriel Ferraté i Pascual

Jo ho he pensat moltes vegades, en tot cas, això. Sí, 
a vegades, inclús actualment, em ve el sentiment que 
potser no ho hauríem hagut de fer, però la racionalitat 
d’aquell moment em deia que ho havíem de fer. Senti-
ment i racionalitat, com es conjuminen? Vull dir, no 
ho sé. És un tema complex, eh?, és difícil.

En tot cas, a mi em va saber molt greu que es pogués 
fer, eh? I, quan en parlàvem amb el president de la di-
putació, ens sabia molt de greu, no?, però també ho va 
comprendre. S’havia de fer.

El tema de la mida, per exemple. Com soluciones el 
problema de la mida? Si internacionalment no pots so-
breviure si no hi ha una mida... I no hauríem tingut crè-
dits, no hauríem pogut accedir, sense la mida adequa-
da, a crèdits internacionals, perquè es fixen en aquestes 
coses; cosa que és dubtosa, perquè no necessàriament 
el que és petit és dolent i el que és gran és bo.

Per exemple, un fenomen al qual jo a vegades em re-
fereixo és a Darwin. Darwin, de l’evolució, va dir una 
cosa que hi estic totalment d’acord, diu: «No sempre 
els sers més grans, més poderosos i més intel·ligents 
sobreviuen al canvi. Els dinosaures eren immensos, 
poderosos, forts i van desaparèixer; les formigues 
eren petites, llestotes i encara hi són.» És la capacitat 
d’adaptació al canvi, i el canvi sempre fa por.

De fet, una cosa que dic que a vegades no agrada és 
que tots som molt conservadors amb llenguatge pro-
gressista. Això també ho havia après jo en la meva ex-
periència extrabancària, diguem-ne, que molt sovint 
fem servir un llenguatge molt... (l’orador fa un gest de 
rebuig), perquè no ens toquin la cadira de lloc. I ho 
entenc perfectament, eh?, perquè els éssers humans te-
nen una biologia, i la biologia té un procés d’adaptació 
al canvi més lent que el canvi que hi ha avui en dia i, 
per tant, ens produeix problemes.

Carlos Carrizosa Torres

Parlant en termes d’evolució, quins avantatges evolu-
tius tenen les caixes basques enfront de les catalanes, 
que elles han perdurat, mentre que les caixes catala-
nes s’han extingit, com els dinosaures?

Gabriel Ferraté i Pascual

Doncs, el context social, potser; no ho sé. El País Basc 
és un país una mica diferent, eh? És difícil també ex-
trapolar. Quan he anat allà, des del paisatge fins a la 
manera que tenen de parlar-te és diferent, però... 

Carlos Carrizosa Torres

Jo ja li faria una última pregunta, perquè m’agrada-
ria que expliqués una mica la seva impressió sobre, di-
guem-ne, la percepció social de les retribucions dels 
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alts directius de les caixes, que ja no és només una 
percepció social que podrien ser excessives, i més 
comptant amb el fracàs en què ha acabat tot plegat, si-
nó que també hi ha hagut una denúncia del Ministeri 
Fiscal contra directius, que considera que aquestes re-
tribucions ja podrien ser, inclús per exagerades, inclús 
delictives. Jo li demano quina és la seva impressió, di-
guem-ne, de veterà de les caixes.

Gabriel Ferraté i Pascual

A veure, jo també he viscut al món de l’empresa, eh?, 
fa molts anys a Enclavamientos y Señales, que, per 
cert, tampoc existeix avui en dia, que feia informàtica 
i electrònica i control de semàfors. I he estat en altres 
empreses. L’objectiu és buscar sempre la millor perso-
na o el millor equip per al lloc que vols omplir. És di-
fícil assolir persones de nivell en un món competitiu. 
Per tant, trobar persones vàlides, amb caràcter, a ve-
gades dures i ben formades no és fàcil, i això s’ha de 
pagar, eh?, estic convençut que s’ha de pagar.

Jo ara preguntaria..., i això no té res a veure amb la 
reunió d’avui. A mi el que m’horroritza avui en dia és 
el que cobren alguns esportistes. Jo sí que això diria 
que, avui, pràcticament és quasi immoral i improce-
dent; potser també hi ha competència i si no ho paga 
aquest... Si el Barça vol el..., i, si no, se l’emporta el 
Manchester, què has de fer? Baixar o tal? És molt difí-
cil jutjar èticament aquestes coses.

En tot cas, el que sí que puc dir és que sempre que ho 
vam fer a Caixa Tarragona buscant directius, eh?, per-
què es van incorporar directius al llarg de..., teníem un 
informe d’empreses de rating, diguem-ne, d’aquestes 
coses, de nivell internacional que ens feien un estudi 
del que es cobrava, del que no es cobrava, del que ha-
via de ser, de en quin nivell del percentatge estem, et-
cètera. Inclús en un increment que hi va haver de retri-
bucions en una etapa posterior a la meva a la Caixa de 
Catalunya, eh?, hi ha un estudi dels ratings i el percen-
tatge comparat amb... Per tant, sempre i sempre que 
ho vam fer nosaltres es va intentar fer justificadament 
amb paràmetres comparables amb la mitjana, i sem-
pre els fèiem per sota de la mitjana d’aquestos ratings, 
sempre per sota ho vam fer.

Carlos Carrizosa Torres

Moltes gràcies. Ja he acabat. Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Carrizosa. Passem ara, ja en últim 
lloc, al Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Té 
la paraula l’il·lustre diputat i portaveu d’aquesta, el se-
nyor Ferran Falcó.

Ferran Falcó i Isern

Sí. Senyor Ferraté, gràcies per haver vingut. La veri-
tat és que preferiria escoltar-lo en una conferència, en 
una xerrada, en un sopar col·loqui que no pas en una 
comissió d’investigació. Per això entenem que nosal-

tres de preguntes fiscalitzadores a algú que no ha estat 
president executiu, doncs, no li n’hem de fer. Però vos-
tè parlava de la importància, doncs, d’establir teories, 
i nosaltres compartirem amb vostè la nostra teoria.

I la nostra teoria considera que es pot afirmar que la 
desaparició del model de caixes català i no català ha 
estat la conseqüència, segurament, també d’errors 
propis, però també i sobretot d’una estratègia –d’una 
estratègia– de la banca tradicional espanyola amb la 
connivència dels organismes reguladors estatals pel 
fet de la competència que començaven a exercir aques-
tes caixes en segons quins àmbits territorials, i més 
quan les caixes catalanes van decidir, a diferència de 
les basques, sortir a competir en el mercat espanyol.

La nostra teoria és aquesta, i la nostra conclusió és co-
neguda amb una frase ben senzilla, que és: «La ban-
ca sempre guanya.» I, en aquest sentit, es pot afirmar 
que la banca ha guanyat. És a dir, hi havien deu cai-
xes que els limitaven la quota de mercat a Catalunya; 
Catalunya és el 25 o el 20 per cent del PIB espanyol; 
totes aquestes caixes ben implantades territorialment 
molesten, especialment les grans –la Caixa de Pensions 
i la Caixa de Catalunya–; una manera de fer-les des-
aparèixer és obligar a fusionar-les, així en queden tres; 
d’aquestes tres una és la Caixa de Pensions amb la Cai-
xa de Girona, l’altra és la Catalunya Caixa amb Man-
resa i Tarragona, i l’altra és el grup d’Unnim amb Ter-
rassa, Sabadell i Manlleu; Laietana se la queda Bankia, 
que ja va bé; Penedès se’n va al Mare Nostrum, i la 
banca ja ha guanyat. Li queden set marques menys, 
menys oficines, menys competència. I, amb la crisi, la 
fusió de les caixes les contamina les unes a les altres i 
converteix tot això en una malaltia sistèmica que dóna 
la raó als qui pretenen aquesta bancarització. Per tant, 
de deu caixes, tres bancs: un banc privat convencional; 
un altre que l’Estat està liquidant, desmantellant amb 
el perjudici per a tots els treballadors, per a tots els cli-
ents, que és Catalunya Banc, i un altre que un banc es-
panyol es va quedar per un euro.

Per tant, finalment, la nostra teoria i la nostra conclu-
sió és que, malgrat que hi haguessin errors de gestió, 
que segur que n’hi van haver, i exposicions massa ago-
sarades a l’immobiliari i crèdits a promotors mal fets 
i mala gestió..., tot això segur que és així, però, a l’al-
tra banda, hi ha tota aquesta idea que nosaltres creiem 
que es va estructurar molt bé i que ha fet que, al final, 
aquella frase que coneixem tots que «la banca sempre 
guanya», doncs, s’hagi fet realitat.

Jo li agraeixo que vostè hagi vingut aquí. Aquesta co-
missió seguirà treballant per mirar d’esclarir què va 
passar, però em sembla que tots, a aquestes alçades, 
més o menys el que va passar ja ho sabem.

Gràcies.

Gabriel Ferraté i Pascual

A veure, en un cert percentatge, que no sé quin és, es-
tic d’acord amb el que m’ha dit, eh? O sigui, que en el 
món hi ha lleons és evident –és evident– i que les cai-
xes feien nosa jo sempre ho he dit: «Els fem nosa, als 
bancs.» D’això a culpar-los, que és culpa d’ells, no ho
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sé. Per exemple, el que sí que és evident és que hi havia 
–suposo que encara deu existir– la Confederació Espa-
nyola..., la CECA, Confederación Española de Cajas de 
Ahorro. Allí, el president, els diversos presidents que 
hi han hagut, molt sovint, a les sessions plenàries feien 
el discurs que «se’ns ha dit no sé què», «és que els...», 
i ho atribuïen molt sovint als bancs, o sigui, sempre hi 
ha hagut aquesta baralla soterrada entre bancs i caixes. 
Que hem fet nosa? És evident, eh?

Per exemple, Caixa Tarragona devia tenir un percen-
tatge..., més de la meitat dels crèdits de les terres aque-
lles, no? Això, com ho pot tolerar la banca? Això cos-
ta molt. Ho admetran? No ho admetran, però que pot 
ser que hagi mogut fils? Potser sí. Però el problema 
és que, quan es mouen fils, si es manegen i s’arbitren 
paràmetres, xifres, coses comparatives, et poden con-
vèncer i potser tenen raó, vull dir, no ho sé. Psicolò-
gicament, els ha anat bé que desapareguessin. Objec-
tivament, tenien raó que havien de desaparèixer? Ara 
ja no ho sé; en aquell moment em van convèncer que 
sí. No els bancs, jo no he parlat mai amb els bancs 
aquests de tot això, sinó els que em deien com s’havien 
de fer les coses i què deia Europa que s’havia de fer.

La veritat probablement no existeix i, a més a més, no 
n’estic segur, perquè si digués: «La veritat existeix», 
seria la meva. Vés a saber.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Ferraté. Amb la seva compa-
reixença acabem la comissió d’investigació del dia 
d’avui, donant-li, en nom de tots els grups parlamenta-
ris, de tota la comissió i de la Mesa, les gràcies per la 
seva compareixença.

Gabriel Ferraté i Pascual

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies.

Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i onze 
minuts.
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