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La història sempre es torna a repetir. A finals de 
maig d’enguany, el Consell d’Administració de 
Caixa Penedès va forçar la dimissió del president 
de l’entitat, el vilafranquí Josep Colomé Ràfols, 
i ara, sis mesos després, el mateix consell ha ful-
minat a qui aleshores va encapçalar el cop d’estat 
per substituir Colomé al capdavant de l’entitat, 
el veí de Sant Cugat del Vallès Ricard Pagès Font. 
Pagès s’emporta el mèrit d’haver estat el presi-
dent més fugaç de la història de Caixa Penedès.
Entre una dimissió i l’altra, però, hi ha moltes di-
ferències. La més rellevant és que Josep Colomer 
va haver de plegar i marxar amb la cua entre les 
cames, però amb la cara ben alta i la butxaca ben 
buida;  mentre que Ricard Pagès, a més del mè-
rit comentat unes ratlles més amunt, cobrarà un 
fons de pensions articulat en una pòlissa d’asse-
gurança d’uns 11 milions d’euros (aproximada-
ment 1.833 milions de les antigues pessetes) que 
ara s’ha tret de la mànega o del barret de copa, 
mentre observa com el seu prestigi personal i 
social s’està esmicolant i ha de tastar cada matí, 
quan obre els diaris, la copa amarga del descrèdit 
i la vergonya. En aquest cas potser caldria, excep-
cionalment, capgirar la famosa cita de Karl Marx 
“la història sempre es repeteix, primer esdevé en 
forma de tragèdia i després es converteix en una 
comèdia”. El que aquests dies estem vivint no és 
ben bé una comèdia. S’assembla més a una tra-
gèdia en la qual el protagonista principal, el rei 
Ricard, i  tres del seus escuders  han caigut del 
cavall i del pedestal i ja estan investigats per la 
fiscalia per determinar possibles responsabilitats 
penals. Veurem com acaba tot plegat, no fos cas 
que al final li haguéssim de donar la raó a Marx.
La crisi econòmica i financera que patim es troba 
en l’arrel del que ha succeït i del que succeirà les 
properes setmanes a Caixa Penedès: la caiguda 
espectacular dels beneficis i dels pressupostos 
destinats a l’Obra Social des del 2008 (veure el 
quadre adjunt) per culpa d’haver assumit riscos 
excessius en el negoci financer, el procés de fusió 
freda amb tres caixes d’estalvis no catalanes que 
per tal de sobreviure van haver de crear un banc 
(el Banco Mare Nostrum, S.A.) amb seu central a 
Madrid on es paguen els impostos, el desmante-
llament dels serveis centrals de Vilafranca, la ne-
cessitat de ser rescatats amb 916 milions d’euros 
procedents dels recursos públics de FROB (Fon-
do de Reestructuración Ordenada Bancaria) que 
s’hauran de retornar en cinc anys amb un interès 
anual del 7’5%, les prejubilacions i la reducció de 
plantilla que han afectat centenars d’empleats, 
l’inici de la privatització del Banco Mare Nos-
trum i per tant dels seus beneficis, la nova regu-
lació legal del sector de les caixes d’estalvis que 
condicionarà el seu futur immediat... tot això 
ha afectat de tal manera l’antiga Caixa Penedès 
que el que en resultarà al final del procés no s’as-
semblarà gens ni mica al que havíem conegut, 
valorat i aprofitat. Per comparar-ho amb alguna 
realitat que ens sigui familiar, es podria afirmar 
que serà molt semblant a una fundació o a una 
ONG, dotada amb els recursos anuals que li des-
tini el Banco Mare Nostrum. La marca Caixa Pe-
nedès llueix i lluirà als rètols de les oficines (fins 
quan?), però els empleats que hi treballen estan 
en nòmina del Banco Mare Nostrum i les sucur-
sals són propietat també d’aquest mateix banc.
També els  seus principals dirigents han sucum-
bit a la voràgine de la crisi. Primer va caure el 
president, Josep Colomer Ràfols (maig 2011); 
després el director general, Joan Caellas Fernán-
dez (agost 2011), i ara s’han vist obligats a dimi-
tir Ricard Pagès i el  seu director general, Manuel 
Troyano Molina (aquest també ostenta el mèrit 
de ser el director general més fugaç). I aquesta 

història no ha fet més que començar. Del que po-
dem estar ben segurs és que sense la crisi finan-
cera aquest escàndol no s’hauria destapat. 

Què era fins fa poc una caixa d’estalvis?

Per situar el tema, abans de tot cal recordar que 
les caixes d’estalvis eren, fins fa uns mesos, 
unes entitats financeres de caràcter social sense 
amo ni accionistes, que només havien de rendir 
comptes a uns òrgans de govern sui generis, inte-
grats en proporció variable i discrecional per les 
institucions fundacionals (diputacions, Esglé-
sia...), pels impositors escollits per sorteig, per 
representants del personal, d’entitats culturals 
comarcals, i dels ens municipals, com els ajun-
taments. En aquelles entitats financeres en les 
quals les diputacions o l’Església no tenien ma-
joria —com és el cas de CP— manaven i decidi-
en els directius i els seus homes de confiança de-
gudament seleccionats i entronitzats, els quals 
es perpetuaven en el poder com si es tractés de 
gestionar una mena d’usdefruit. Una part dels 
seus resultats els havien de destinar, per llei, a 
Obra Social en benefici de tots els ciutadans. (No 
es tractava doncs de generositat o d’altruisme). 
En el cas de Caixa Penedès, el 40% dels mem-
bres dels òrgans de govern corresponien als im-
positors, el 30% a les entitats culturals, el 20% als 
ajuntaments i el 10% al personal.
En teoria, aquest model ha funcionat perfec-
tament sobre el paper  però, a la pràctica, en 
algunes caixes, ha estat un fracàs des del punt 
de vista del control democràtic per part dels re-
presentants de la societat civil. I ho ha estat per 
un doble motiu: d’una banda, perquè en algunes 
entitats, com ara CP —creada el 1913—, el paper 
d’aquests representants ha estat manifestament 
millorable, testimonial o irrellevant; i d’una al-
tra, perquè els alts directius els han marginat, di-
gerit o neutralitzat i els han convertit ja sigui en 
col·laboradors necessaris, en convidats de pedra... 
o se’ls han tret de sobre d’una manera subtil. (No 
es pot afirmar que la totalitat d’aquests represen-
tants, o una majoria, o una minoria qualificada, o 
un de cada deu, tingués massa clar què hi anava a 
fer i què podia aportar als òrgans de govern d’una 
entitat financera... més enllà de cobrar dietes per 
assistència i, en alguns casos,   rebre compensaci-
ons en forma d’avals, préstecs i crèdits personals 
o subvencions per a les entitats culturals que els 
havien seleccionat).

Caixa Penedès. Crònica d’un fracàs col·
lectiu 

Podria ser que moltes lectores i lectors d’aquest 
setmanari desconeguin l’informe Caixa Penedès. 
Crònica d’un fracàs col·lectiu que des de princi-
pis de setembre d’enguany es pot consultar al 
bloc carlesquerol.wordpress.com. Si no l’han lle-
git, encara hi són a temps. Tres mesos després, 
aquest treball esdevé un document de consulta 
ineludible per entendre i emmarcar l’escàndol 

desfermat la setmana passada arran de la di-
vulgació d’una informació publicada al diari La 
Vanguardia el dijous 24 de novembre, que atri-
buïa l’existència d’uns fons de pensions instru-
mentalitzats en forma de pòlisses d’assegurança 
individuals , de la companyia AXA, per un im-
port total de més de 20 milions d’euros (més de 
3.333 milions de les antigues pessetes) dels quals 
eren beneficiaris els quatre directius principals 
de Caixa Penedès: el president, Ricard Pagès; el 
director general, Manuel Troyano, i els altres 
dos alts directius, Joan Caellas Fernández  i Jau-
me Jorba Cuxart. Durant les properes hores o els 
propers dies (escric aquest article el dilluns 28 de 
novembre a les 7 de la tarda) podria afegir-se un 
cinquè personatge al quartet, l’exdirector gene-
ral adjunt, Santiago Abella, que va causar baixa 
de Caixa Penedès el 2007 i que hauria estat bene-
ficiari d’una pòlissa d’assegurança similar per un 
import d’uns 5 milions d’euros (uns 830 milions 
de les antigues pessetes). Comença el degoteig.
Ricard Pagès i Manuel Troyano van haver de di-
mitir dijous passat, 24 de novembre, a dos quarts 
i cinc minuts de deu de la nit, abans que el Con-
sell d’Administració en ple els destituís. Segons 
va informar el consell la matinada del divendres 
25 de novembre a través d’una nota de premsa, 
els seus integrants (a excepció òbviament del 
president, Ricard Pagès) desconeixien l’existèn-
cia i els imports d’aquests fons de pensions i els 
van considerar inapropiats, tot manifestant “la 
desaprovació amb el contingut, mètode d’instru-
mentació, falta de transparència, excepcionali-
tat i desproporció”. Amb els mateixos arguments 
també van qüestionar el sou anual del nou direc-
tor general, Manuel Troyano, d’uns 500.000 eu-
ros, aproximadament (més de 83 milions de les 
antigues pessetes). Pagès i Troyano van abando-
nar immediatament la sala del consell i l’edifici 
dels serveis centrals de l’entitat on havien exer-
cit un poder absolut en els darrers quinze anys.  
Tot i que Pagès i Troyano sabien perfectament 
que el consell tractaria la qüestió aquell mateix 
vespre per iniciativa dels dos representants sin-
dicals dels treballadors de l’entitat, ambdós de 
CCOO, i que aquests demanarien la seva dimis-
sió, els dos màxims directius de Caixa Penedès  
estaven plenament convençuts que sabrien to-
rejar la situació -com sempre ho havien aconse-
guit gràcies als suports dels seus consellers in-
condicionals-, i que demostrarien als membres 
del  consell que tot era legal i que no hi havia cap 
motiu per dimitir. Així ho van manifestar durant 
les hores prèvies a la celebració de la reunió a di-
ferents periodistes, entre d’altres al director d’El 
3 de vuit. És més, estaven tan segurs que en sor-
tirien airosos que havien convocat Ignacio San-
jurjo, un advocat del bufet Cuatrecasas a qui pre-
tenien nomenar en aquella sessió nou secretari 
del consell en substitució de Ricard Banquells 

ALEA IACTA EST         
Cinc directius de 
Caixa Penedès a la 
picota

// INDIGNACIÓ  L’escàndol 
dels fons de pensions que 
els cinc principals directius 
de l’entitat s’han tret de 
la màniga, per un import 
de gairebé 29 milions 
d’euros (prop de quatre 
mil vuit-cents milions de 
les antigues pessetes), ha 
convulsionat la comarca 
i ha generat indignació i 
alarma social
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RESULTATS DE CAIXA PENEDÈS I DOTACIONS A L’OBRA SOCIAL (2004-2010) (en milers d’euros)

Exercici

A
Benefici

 net

B
Provisió  

per l’Obra 
Social

C
%

B/A

D
Liquidació 

Obra Social

E
Romanent

(B-D)

F
%

D/A

2004 98.009 9.600 9,79 8.100 1.500 8,26
2005 73.955 11.500 15,55 11.000 500 14,87
2006 97.277 14.500 14,90 13.850 650 14,23
2007 112.213 15.225 13,56 11.490 3.735 10,23
2008 75.870 12.000 15,81 12.000 - 15,81
2009 39.024 6.200 15,80 6.400 (+200) 16,40
2010 27.045 8.920 32,98

Font: Memòries anuals i notes de premsa semestrals

Vilafranca

El Centre Àgora organitza pel 15 de desembre l’activi·
tat ‘Com posar el preu als meus productes o serveis?’

El curs es farà de 2/4 de 10 del 
matí a 2/4 de 2 del migdia al cen-
tre. L’objectiu es ensenyar als 
participants com fixar el preu 
dels seus productes o serveis i 
veure com aquesta decisió a la 

viabilitat del projecte. S’adreça 
a persones emprenedores que 
tinguin un projecte o una idea 
empresarial, autònoms i petites 
empreses que inicien l’activitat. 
La sessió té un cost de 10€.

// P23

“Tal faràs,
tal 
trobaràs...”

ARTICLE DE FONXO BLANC
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Bernat -el qual ja tenia un nou càrrec al Banco 
Mare Nostrum-, i l’estaven fent esperar en una 
saleta contigua. Després de tres hores, Sanjurjo 
se’n va anar, però sense el seu nomenament.
Poc abans d’iniciar-se el Consell d’Administració 
convocat a les 7 de la tarda a la seu de la rambla 
de Nostra Senyora, Pagès tenia el recolzament 
d’alguns dels seus incondicionals que li havien 
reiterat en privat i va negar d’entrada les acusa-
cions que els dos consellers de CCOO van posar 
sobre la taula i que s’havien publicat aquell ma-
teix dia en un diari barceloní. Pagès va tornar a 
tirar pilotes fora quan aquests dos consellers, 
Francesc Santamaria Calvache i Jordi Sogas Ber-
tran, van insistir. Les coses es van començar a 
capgirar quan ningú va sortir en defensa del 
president i encara més quan dos dels consellers 
representants dels ajuntaments  -un dels quals 
era l’exalcalde de Sant Llorenç d’Hortons, Carles  
Baiget Haro, i l’altre l’alcalde de Viella, Pau Perdi-
ces  Pla-  es van afegir a l’exigència d’aclariments. 
Tampoc en aquest moment ningú no va moure 
un dit a favor del president. Sembla que qui va 
decantar la situació va ser el conseller Salvador 
Esteve Figueras, alcalde de Martorell i president 
de la Diputació de Barcelona. Pagès i Troyano 
van perdre aleshores el control de la situació i 
van veure venir la pedregada, de forma que quan 
la resta dels consellers els van exigir la dimissió 
es van aixecar i van abandonar la sala. A partir 
d’aquell instant es van precipitar els esdeveni-
ments. El secretari del Consell d’Administració, 
Ricard Banquells, va proposar trucar per telèfon 
al cap de recursos humans del Banco Mare Nos-
trum, Luis Mendoza Perón, per tal de verificar 
la informació que havia originat l’escàndol. Tot 
i ser tres quarts de deu de la nit, Banquells sabia 
perfectament que el trobaria i que li facilitaria 
immediatament la confirmació. I així va esdeve-
nir, ja que Mendoza estava netejant-se les ulleres 
i arreglant-se els bigotis assegut tranquil·lament 
al seu despatx de Madrid mentre esperava la tru-
cada i tenia ja preparada la prova documental so-
bre la taula. 
A dos quarts de dues de la matinada, després que 
el secretari del Consell d’Administració, Ricard 
Banquells -molt enèrgic al llarg de la  segona 
part de la reunió, quan els seus superiors ja ha-
vien dimitit-, proposés que el vicepresident pri-
mer, Albert Vancells, assumís provisionalment 
la presidència es va aixecar la sessió. L’emperador 
suprem de Caixa Penedès des del 1996 i el seu 
més fidel i incondicional col·laborador van per-
dre de sobte tots els seus atributs de poder i van 
haver d’abandonar despullats i dimitits el palau 
per la porta del darrere. Al totpoderós i arrogant 
Pagès li costarà de pair que vagin ser dos treba-
lladors de CCOO els qui, aquella nit ja per ell 
inoblidable del  dijous 24 de novembre de 2011, 
van desencadenar la seva dimissió fulminant. A 
ell que tant li agraden les rancheras mexicanes li 
escau la lletra d’aquella que fa: “Y tu que te creías 
el rey de todo el mundo./Y tu que nunca fuiste ca-
paz de perdonar./Y cruel y despiadado, de todo te 
reías. /[...] La vida es la ruleta en que apostamos 
todos./ Y a tí te había tocado no más la de ganar./
Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado...” 
A hores d’ara, però, ambdós, Pagès i Troyano, 
segueixen afirmant, amb més vehemència que 
mai, que no hi ha res d’il·legal, que les dotaci-
ons a aquestes pòlisses d’assegurances les van 
aprovar una a una els òrgans de govern interns 
pertinents, per delegació expressa del Consell 
d’Administració de Caixa Penedès. I sembla que 

podria ser així, efectivament. Expliquen que des 
del 1985 (l’any  del penúltim escàndol de Caixa 
Penedès protagonitzat per Joan Insensé Bas) les 
remuneracions dels alts directius les van assu-
mir, vés per on,  aquests mateixos directius inte-
grats a la comissió executiva amb el director ge-
neral Joan Josep Ferràs Hernández al capdavant, 
i amb el beneplàcit del Consell d’Administració 
presidit ja aleshores per Josep Parera Ripoll. És a 
dir, els màxims responsables de l’entitat, els in-
tegrants del Consell d’Administració, van donar 
carta blanca i barra lliure als directius per fixar-se 
ells mateixos els sous, els plans de pensions, els 
fons de pensions, els bonus anuals i la resta de 
remuneracions. I els van donar a entendre  que 
no en volien saber res. És com si els haguessin 
confiat la clau i la combinació secreta de la caixa 
forta i els haguessin dit: “Feu el que vulgueu i no 
cal que ens ho expliqueu”.  
Onze anys després, amb Josep Parera encara com 
a president i ja amb Ricard Pagès com a nou di-
rector general, la funció d’aprovar les remunera-
cions de la direcció de l’entitat es va traspassar a 
la comissió de retribucions, en la qual també els 
directius tenien la primera i la darrera paraula. 
Prou que puntualment devien arribar a la taula 
del Consell d’Administració els informes de ges-
tió, els balanços, els comptes anuals i la proposta 
d’aplicació de resultats per a la seva aprovació, 
però com que la majoria dels consellers no hi en-
tenia un borrall -i els que hi entenien una mica 
es confiaven o se’n desentenien ja que al cap i a 
la fi, pensaven, els diners en joc no eren els seus- 
ningú no es fixava en els epígrafs corresponents 
a les remuneracions de la direcció general ni  en 
els fons de pensions i les pòlisses d’assegurances. 
I encara pitjor, quan a l’Assemblea General anual 
se sotmetia a aprovació tot el que li corresponia 
reglamentàriament, i com que allí tampoc ningú 
no preguntava i la immensa majoria tampoc no 
hi entenia, ni s’aclarien els requeriments al res-
pecte, doncs “ Bingo!, aprovat  tot per aclamació, 
ja podeu passar per caixa a cobrar les dietes i fins 
l’any que ve si Déu vol”. I mentre ells cinc s’en-
riquien, mantenien sota mínims les dotacions a 
l’Obra Social, amb uns percentatges inferiors a 
la mitjana del sector situada entorn del 20% dels 
beneficis. (Veure el quadre adjunt) 
Les dotzenes de membres del Consell d’Admi-
nistració i els centenars de delegats a l’Assem-
blea General de Caixa Penedès en els darrers 25 
anys mai van ser informats explícitament sobre 
aquesta qüestió... i en comptades ocasions al-
guns van demanar explicacions. El consell mai 
va atendre aquests requeriments. Això sí, segur 
que entre tota la paperassa i acords que es van 
sotmetre a l’aprovació  del consell i de l’assem-
blea hi havia camuflada o dissimulada en epí-
grafs confusos diversos la cobertura legal i regla-
mentària de les retribucions i remuneracions als 
directius, i també els acords d’instrumentalitzar 
aquests fons de pensions en forma de pòlisses 
d’assegurances individuals, contractades amb 
la companyia AXA. Se suposa que alguna cosa 
es devia indicar en els informes anuals de les 
auditories externes. O no? Una estratègia impe-
cable... si qui havia de vigilar mirava cap a una 
altra banda. 
Per això a hores d’ara estan tan confiats els cinc 
directius beneficiats i per això pot resultar molt 
complicat obligar-los a retornar els gairebé 29 
milions d’euros que s’han embutxacat... legal-
ment. Bé, no tots cinc deuen estar del tot tran-
quils. Sembla que n’hi ha un en particular que 
podria tenir problemes molt greus si no tor-
na a Caixa Penedès els milions d’euros que li 

corresponen de la seva pòlissa d’assegurança. Es 
podria trobar entre l’espasa i la paret si s’hi resis-
teix. Ja ho sentirem a dir.

Qui són els responsables del que ha succeït 

Qui són els responsables? Els directius que van 
saber teixir una cobertura legal per poder pren-
dre les decisions que més els convenien per als 
seus interessos particulars, o les dotzenes d’in-
tegrants del Consell d’Administració i els cente-
nars de delegats de l’Assemblea General en els 
darrers 25 anys que es van inhibir de les seves 
responsabilitats de supervisió i control? ¿Té cul-
pa el Banco de España o la Generalitat de Cata-
lunya per no haver impedit aquestes pràctiques 
que probablement coneixien?
No és qüestió només de senyalar amb el dit acu-
sador els presidents Josep Parera Ripoll i Josep 
Colomé Ràfols. Ells dos tenen la seva quota im-
portant de culpa i a hores d’ara es deuen sentir 
molt enganyats i avergonyits. Sap greu, però 
s’ho han buscat. ¡Quantes vegades havíem ha-
gut d’empassar-nos el sermó més reiteratiu de 
Josep Parera  des de la seva poltrona presidenci-
al: “No és bo que la caixa la controlin els polítics, 
és millor que ho faci la societat civil”. “Aquí té el 
resultat de la seva dèria obsessiva i malaltissa, se-
nyor Parera! La seva societat civil no ha controlat 
res i els alts directius l’han enganyat a vostè per 

segona vegada”.
La llarga llista dels responsables per omissió 
d’aquest desgovern es pot completar fàcilment 
a partir dels quadres d’honor dels membres del 
Consell d’Administració i de l’Assemblea Gene-
ral publicats a les memòries anuals.
Saben amigues i amics lectors per què ha pogut 
passar això? Perquè ni el Consell d’Administra-
ció, ni l’Assemblea General, ni la resta d’òrgans 
de govern complien amb les seves funcions de 
supervisió i control. Tot era una pantomima, 
una obra de teatre en què l’apuntador (la direcció 
general) decidia la trama de la comèdia i distri-
buïa el paper de cadascú, controlava els delegats 
dels impositors a l’Assemblea a través dels sor-
teigs entre clients de la xarxa d’oficines, repar-
tia les subvencions de l’Obra Social a les entitats 
culturals i les inversions en publicitat als mitjans 
a canvi de comprar fidelitats, mobilitzaven els 
empleats incondicionals perquè es prestessin a 
formar un sindicat groc i ocupar així les places 
que els corresponien a l’Assemblea i al Consell; 
i suggerien, condicionaven o neutralitzaven els 
delegats dels ajuntaments als òrgans de govern. 
I tot això sota una presidència honorífica ab-
solutament ignorant del negoci financer i més 
preocupada per evitar que entressin elements 
indesitjables als òrgans de govern que no pas per 
vigilar l’actuació de la direcció de l’entitat.

WHO IS WHO?

PRESIDENT
 
RICARD PAGÈS FONT
Director general des de 1996 i president des del 
maig de 2011. Va haver de dimitir dels seus càrrecs 
a Caixa Penedès i al Banco Mare Nostrum el passat 
dijous, 24 de novembre, abans de ser destituït pel 
Consell d’Administració. És  el titular d’una de les 
pòlisses d’assegurança que ara s’investiguen, per 
un import  d’11 milions d’euros. Viu a Sant Cugat 
del Vallès.

VICEPRESIDENTS

ALBERT VANCELLS NOGUER
Vicepresident de la Cambra de Comerç de Pala-
mós. Membre de la Comissió executiva, de la Co-
missió de retribucions i  de la Comissió d’inversions 
(any 2010) . Ocupa el càrrec en representació de les 
entitats. Viu a la Bisbal d’Empordà.

MAGÍ CASULLERAS CANELA
Membre de la Comissió executiva, de la Comissió 
de retribucions i de la Comissió d’inversions (any 
2010). Ocupa el càrrec en representació del grup 
d’entitats. Viu a Vilafranca.

VOCALS 

CARLES BAIGET HARO
Exalcalde  socialista de Sant Llorenç d’Hortons. Tot 
i haver estat substituït fa tres anys al capdavant del 
seu Ajuntament, segueix ocupant una plaça al con-
sell en representació dels ens locals. Membre de la 
Comissió Executiva (2010). 

SALVADOR ESTEVE FIGUERAS
Alcalde de Martorell entre 1987 i 2003 i de nou a 
partir de 2007. President de la Diputació de Bar-
celona (CiU). Ocupa una plaça dels consellers que 
corresponen als ens locals. Membre de la Comissió 
d’Obra social (2010).

PAU PERDICES PLA
Alcalde de Viella. Ocupa la tercera plaça de con-
seller reservada als ens locals. Membre de CDA 
(Convergència Democràtica Aranesa)

FRANCESC SANTAMARIA CALVACHE
Conseller en representació dels treballadors. És 
membre de CCOO. Ha tingut un paper destacat en 
el procés que ha culminat en la dimissió del presi-
dent i del director general. Membre de la Comissió 
d’Obra social (2010). Viu a Barcelona.

JORDI SOGAS BERTRAN          
Conseller en representació dels treballadors. És 
membre de CCOO. Juntament amb Francesc 
Santamaria va promoure la dimissió de Pagès i 
Troyano. Viu a Vilafranca.

XAVIER FORÉS GARCÍA
Ocupa el càrrec en representació de les entitats. 
Viu a Vilafranca.

PERE RIOS ROMERO
Representant dels impositors. Membre de la 
Comissió Executiva (2010). Viu a Sant Andreu de 
Llavaneres.

FÈLIX GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
Representant dels impositors. Viu a Sant Andreu 
de la Barca.

JOAN PASCUAL FERRAN
Representant dels impositors. Viu a Sant Cugat 
Sesgarrigues.

LOURDES MITJANS CASANELLAS
Membre de la Comissió d’Obra social (2010). Re-
presentant de les entitats. Viu a Moja.

NÚRIA BURGAROLAS MINISTRAL
Membre de la Comissió d’Obra social (2010). Re-
presenta les entitats. Viu a Vilafranca.

XAVIER GIMÉNEZ CALVETE
Conseller en representació dels impositors. Viu a 
Olesa de Montserrat.

JUDIT BILBENMY  VALLESPÍ
Representant dels impositors. Viu a Sant Celoni.

VICTORIA ALBAÑIL  ARAQUE
Conseller en representació dels impositors. Viu a 
Ripollet.

 
Qui és qui al Consell d’Administració de Caixa Penedès

Sant Llorenç d’Hortons

Aquest diumenge Sant Llorenç d’Hortons viu la Segona 
Fira d’Intercanvi i de Segona Mà

La fira de segona mà serà 
de nou del matí a dues del 
migdia a la plaça Mossèn Co-
merma. Les inscripcions es 
poden fer a l’ajuntament i al 
pavelló municipal i l’organit-

zació proporcionarà la taula 
i les cadires necessàries per 
montar la paradeta amb els 
mobles, llibres, roba o tot 
allò que es vulgui intercan-
viar. 

ARTICLE DE CÉSAR MARTÍN
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“Pagès i  
Troyano:  
la fi de la por”
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Quina pallassada! Prou que hi ha hagut gent de 
bona fe i honesta (en conec una llarga llista, amb 
noms i cognoms de confiança que ara deuen te-
nir remordiments) però la majoria ni hi enteni-
en, ni eren conscients del que aprovaven, ni en 
sabien de la missa la meitat. Un personatge de 
l’Alt Penedès em comentava fa uns dies que du-
rant els quatre anys que va formar part del Con-
sell d’Administració es va limitar a signar tot el 
que li presentaven, a no preguntar mai res... i, 
això sí, a cobrar les corresponents dietes per as-
sistència. Quanta irresponsabilitat! Aquests 29 
milions d’euros són una llosa de desprestigi que 
pesa i pesarà sobre la societat civil penedesenca. 
Però en els qui més ens hem de fixar és en 
aquests cinc directius tan murris (res de l’altre 
món perquè ja se sap, com fa la dita catalana, que 
en els país dels cecs el borni és el rei). Si tot el que 
s’explica és veritat, els mètodes de Fèlix Millet, 
el saquejador del Palau de la Música, semblari-
en els d’un aprenent i els Soprano es quedarien 
curts.
A diferència del que ha succeït en d’altres caixes, 
cap d’aquests quatre personatges és un polític. 
S’imaginen què estaria passant si aquest escàn-
dol l’haguessin protagonitzat quatre polítics, 
fossin del partit que fossin! 
Els afectats són tots ells, professionals que pro-
venen de la societat civil. El més destacat, Ri-
card Pagès, 65 anys, proper a l’Opus Dei, d’una 
família de la burgesia catalana tradicional; i el 
segon, de 58 anys, d’una humil família treballa-
dora vilafranquina. Ambdós han forjat la seva 
carrera a Caixa Penedès, Ricard Pagès des de la 
seva incorporació a l’entitat el 1978, va ser l’en-
carregat de crear la primera estructura d’oficines 
de Caixa Penedès organitzada en zones, copiant 
el model aplicat al Banco de Vizcaya on havia 
treballat fins aleshores; i Manuel Troyano, que 
hi va entrar d’aprenent  el 1968 quan tenia 15 
anys. L’amic Isidre Aymerich recordava fa unes 
setmanes el dia en què Joan Insensé Bas ─l’artí-
fex de Caixa Penedès i el seu directiu més relle-
vant fins que el 1985 va ser destituït pel Banco 
de España─ li va presentar un noiet que acabava 
d’entrar a la caixa tot dient-li: “Aquí te’l deixo. 
Vés-li ensenyant mica en mica l’ofici.” I tant que 
el va aprendre!
De formació acadèmica escassa, irrellevant o 
nul·la (no consta als seus currículums que Pa-
gès vagi acabar la carrera d’Econòmiques, ni que 
Troyano en vagi començar cap); i de mèrits pro-
fessionals més aviat pocs que molts. 
Pagès va inventar-se l’estratègia d’enriquiment 
personal (¿o ja la va heretar dels seus predeces-
sors?), va abusar de la seva situació privilegiada 
i del buit de poder que va ordir i va camuflar o 
amagar informació. Es va autoconcedir, per a ell 
i per als seus col·laboradors, potser legalment, 
sous, plans de pensions i pòlisses d’asseguran-
ces, sense límit i sense cap criteri professional 
ni de gestió. I posats a fer -i com que mai es des-
cobrirà, devia pensar-, fem-la tan grossa com 
puguem. Ni més ni menys que gairebé 29 mi-
lions d’euros (de moment)! L’impacte sobre la 
societat en general i sobre la penedesenca en 
particular ha estat enorme i la indignació està 
creixent. Quin mal exemple el d’aquests cinc di-
rectius! Quin concepte tan particular que tenen 
de l’ètica personal, professional i empresarial! 
On situen la línia vermella que separa l’hones-
tedat i la immoralitat? L’ombra d’aquest escàn-
dol sí que esquitxa de debò Caixa Penedès i no 
les denúncies sobre les irregularitats que alguns 
hem esventat en els darrers mesos. Ja caldrà que 
els nous directius s’hi apliquin si volen redreçar 

la imatge de l’entitat i recuperar la confiança de 
la societat.
Quant a si el Banco de España i el Departa-
ment de Finances de la Generalitat de Catalu-
nya haurien pogut evitar aquestes pràctiques, 
la qüestió és una mica complexa. ¿N’estaven al 
corrent? ¿Què s’hi hauria pogut fer si hi arriba-
ven uns acords aprovats pels òrgans de govern 
d’una caixa d’estalvis reglamentàriament esta-
blerts, amb submissió a les lleis i avalats, si calia, 
per l’Assemblea General? Els reguladors havien 
de qüestionar la seva validesa? ¿Era prou clara 
la informació facilitada per Caixa Penedès als 
organismes públics com per poder deduir les 
males pràctiques que s’han produït? Culpar el 
Banco de España o el Departament de Finances 
de la Generalitat de Catalunya sembla un sub-
terfugi per fugir d’estudi, tirar pilotes fora per 
distreure l’atenció i desviar les ires contra uns 
ens anònims i impersonals. És com si es culpés 
dels delictes els Mossos d’Esquadra perquè no 
vigilen prou. 
La nota de premsa del Consell d’Administració 
distribuïda la matinada del divendres passat s’ha 
de llegir bé. No s’acusa els directius de cap de-
licte, ni d’apropiació indeguda, ni de res il·legal, 
diu, simplement, que considera inapropiats els 
fons de pensions i el sou d’uns 500.000 euros 
del director general, i que desaprova el mètode 
d’instrumentació, la falta de transparència, l’ex-
cepcionalitat i la desproporció. Res de tot això 
està contemplat com a delicte o falta en el codi 
penal. 
És curiós que els mateixos que ara troben des-
proporcionada la xifra d’uns 500.000 euros de 
sou per Manuel Troyano no vagin dir res del que 
cobrava Ricard Pagès quan era director general 
de Caixa Penedès fa només sis mesos. Ni tampoc 
dels sous i remuneracions de la resta dels direc-
tius. (Durant els exercicis 2008, 2009 i 2010, els 
tretze integrants de la cúpula directiva de Caixa 
Penedès han percebut en total 9.682.000 euros 
bruts en concepte de salaris i 5.577.000 euros 
bruts en concepte de fons de pensions i asse-
gurances. La mitjana per cap va ser de 1.173.769 
euros, és a dir, uns 194 milions de les antigues 
pessetes). A partir de finals d’aquesta setmana 
totes les xifres es faran públiques i ja hi hauria 
ocasió per comentar-les. No fóra d’estranyar que 
el sou de Ricard Pagès se situés entre els 800.000 
i 1.000.000 euros anuals. (Una o un  mileurista 
hauria de treballar com a mínim 60 anys -més de 
tota una vida laboral- per aconseguir el que Pagès 
obtenia en un sol exercici!). També coneixerem 
les xifres  dels directius dels altres bancs i caixes 
i m’imagino que els ciutadans posaran el crit al 
cel i  s’incrementarà la indignació.
La Fiscalia Superior de Catalunya ja ha obert dili-
gències i el Banco Mare Nostrum els exigeix que 
tornin els diners, però els més càustics preconit-
zen que tot s’acabarà en un no res i que els cinc 
afectats per l’escàndol demostraran documen-
talment  la seva innocència i s’embutxacaran 
uns 29 milions d’euros procedents de les asse-
gurances d’AXA. Diverses informacions publi-
cades a la premsa atribueixen 11 milions d’euros 
(més de 1.830 milions de les antigues pessetes) 
a Ricard Pagès; uns cinc milions d’euros (apro-
ximadament uns 830 milions de les antigues 
pessetes) a Manuel Troyano; uns tres milions 
d’euros (al voltant dels 500 milions de les anti-
gues pessetes) a Jaume Jorba, i cinc milions d’eu-
ros (uns 830 milions de les antigues pessetes) a 
Joan Caellas. L’exdirector general adjunt Santia-
go Abella ja va cobrar fa quatre anys uns 5 mili-
ons d’euros (més de 830 milions de les antigues 

Carles Querol Rovira

QUI I PER QUÈ HAURIA POGUT DESTAPAR L’ESCÀNDOL?

Qui ha mogut els fils perquè l’escàndol explotés precisament la segona quinzena de novembre 
i ho ha sabut fer en el moment més oportú. En el fons, però, tant és qui ho hagi orquestrat, el 
que importa és que s’hagi descobert. 
Sobre l’origen i el perquè de l’escàndol tot són conjectures i especulacions que un dia o altre 
s’aclariran. O no. De moment els rumors insistents apunten en diverses direccions. (Es recorda 
una vegada més que no es pot donar credibilitat a simples rumors, encara que provinguin dels 
corrillos financieros madrilenys o d’informadors i  confidents més o menys ben intencionats).
Feia setmanes, concretament d’ençà el mes de setembre, que el sindicat CCOO remenava la 
qüestió de les retribucions i remuneracions als membres dels consells d’administració i alts 
directius del sector financer i, particularment, dels de les caixes d’estalvis que havien hagut de 
ser rescatades amb diners públics procedents del FROB. Aquest sindicat hauria pogut obtenir 
de sota mà les dades dels fons de pensions que ara s’han fet públiques. (Recordem que Caja 
Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada i Sa Nostra, fusionades sota la marca Banco Mare Nos-
trum, van necessitar 916 milions d’euros del FROB per recapitalitzar-se).
Es diu que les relacions de Ricard Pagès amb Carlos Egea Krauel (president a la vegada del Ban-
co Mare Nostrum i de Caja Murcia) eren molt tenses i es van complicar encara més quan Egea 
va forçar la dimissió i acomiadament de Joan Caellas, l’exdirector general de Caixa Penedès. 
S’explica que Egea es considerava molt enganyat per Pagès des del primer moment a causa de 
les valoracions poc rigoroses dels actius que Caixa Penedès va aportar a la fusió de les quatre 
caixes. 
Per la seva banda, Pagès no s’estava de comentar en privat les males relacions que mantenia 
amb Egea i les dificultats amb què es trobava per defensar la parcel·la d’interessos de Caixa 
Penedès dins el Banco Mare Nostrum.
Se sospita també que arran de l’exigència del Banco de España de fer públic, aquest passat 30 
de novembre, el conjunt nominatiu de les remuneracions dels directius de bancs i caixes (sous, 
dietes, fons de pensions i blindatges) algú  hauria pogut filtrar amb antelació les dades corres-
ponents als tres alts directius i al president de Caixa Penedès  per tal d’evitar que l’escàndol que 
se’n derivaria quan es coneguessin esquitxés la imatge del Banco Mare Nostrum. La dita caste-
llana “que cada palo aguante su vela” en boca d’un integrant de la cúpula directiva del Banco Mare 
Nostrum seria del tot oportuna i aclaridora.
Finalment, algú hi veu la mà del Banco de España, interessat ara més que mai a demostrar 
que els abusos de les cúpules directives de les caixes d’estalvis que han estat rescatades amb 
diners públics no quedaven impunes. 
D’una forma o altra, aquesta informació tan sensible sobre les retribucions i remuneracions 
dels quatre directius de Caixa Penedès, incloses les pòlisses d’assegurança, va arribar al jove 
periodista del diari La Vanguardia, Eduardo Magallón, el qual, després de contrastar-la i verifi-
car-la, va decidir publicar-la el dijous 25 de novembre. Consta que feia setmanes que estava 
al cas de la situació a Caixa Penedès i ja havia publicat alguna informació al mateix diari. Que 
ningú es cregui que tot això ha estat una flor d’estiu o un foc d’encenalls. 

 

pessetes) que li corresponien per la seva pòlissa 
d’assegurança d’AXA. Molt segur de la seva inno-
cència deu estar Pagès, que fins i tot s’ha ofert a 
col·laborar amb la fiscalia. Tot un detall.
Per substituir Pagès i Troyano el consell ha 
nomenat president provisional Albert Van-
cells Noguer (fins ara vicepresident primer i 
membre de la Comissió de Retribucions de 
Caixa Penedès, i vicepresident també de la 
Cambra de Comerç... de Palamós) i Ricard 
Banquells, director general (pendent del con-
sell de l’1 de desembre). Aquest ha estat fins 
ara el secretari del consell de Caixa Penedès 
i darrerament havia optat per passar-se a la 
direcció del Banco Mare Nostrum en contra 
de la voluntat del mateix Pagès. Vancells i 
Banquells han estat durant molt de temps 
vinculats al tàndem Pagès-Troyano, l’un amb 
responsabilitats a la Comissió de Retribuci-
ons, la que hauria d’haver aprovat les pòlisses 
d’assegurances per els alts directius, i l’altre, 
com ja s’ha indicat, a la secretaria del consell. 
Aquestes vinculacions tan estretes provo-
quen, d’entrada, un gran recel que s’hauria 
d’esvair. Hi ha massa vincles i massa històries 
que fan pensar en aquella famosa cita de Giu-
seppe Tomasi de Lampedusa: “Se vogliamo che 
tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. 
(Si volem que tot segueixi igual, és necessari 
que tot canviï”). S’espera que aclareixin ben 
aviat què pensen fer durant aquesta etapa 
de provisionalitat i com ho faran, però els 

esdeveniments es poden precipitar al marge 
de les seves intencions i el seu calendari. 
Al Consell d’Administració i al president i al 
director general provisionals el missatge que 
els envia la societat és ben nítid: encarreguin 
immediatament una auditoria d’urgència, 
no fos cas que a més dels fons de pensions 
camuflats existissin altres prebendes de les 
quals tampoc sabessin res. Aixequin totes 
les catifes, estirin de la manta, obrin tots els 
calaixos, siguin transparents i informin la 
ciutadania. Revisin amb una lupa despieta-
da tota la tramitació i contractació de les pò-
lisses d’assegurança i facin mans i mànigues 
per recuperar aquests gairebé 29 milions. I no 
tinguin pietat, que no se la mereixen. I si tro-
ben alguna irregularitat i il·legalitat flagrant, 
caigui qui caigui, no dubtin a comunicar-la a 
la justícia. 
I sobretot posin en marxa immediatament 
un procés de renovació democràtica de tots 
els òrgans de govern sense les interferènci-
es, els vicis i les conxorxes que han estat tan 
habituals a Caixa Penedès. Després del que 
ha succeït, no els queda més alternativa si el 
que volen realment és salvar el bon nom de 
l’entitat, guanyar-se de nou la confiança de la 
societat, destinar les inversions en Obra So-
cial als projectes més prioritaris del Penedès, 
aixecar la moral del personal i passar pàgina 
d’aquesta història tan decebedora. 

(continuarà...)

Sant Sadurní

Un voluntari de CC ONG, Òscar Navarro, ha creat un 
calendari solidari amb Mali

Els beneficis aniran desti-
nats al projecte de seguretat 
alimentària que la ONG té a 
Mali (14 menjadors escolars a 
la Comuna Rural d’Hombori) i 
a Taller de Somnis (el pallasso 

Anskari viatja pel món fent 
somnis realitat). El calenda-
ri té un preu de 10 euros i es 
pot demanar al correu info@
ccong.es o dirigint-se directa-
ment a l’oficina de l’ONG. // P26

“Patent de  
cors dels  
rapinyaires”

ARTICLE DE SERGI SOL


