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Nou-cents cinc dies després 
que el Consell d’Administra-
ció  de Caixa Penedès (CP) 
del 24 de novembre de 2011 
forcés la dimissió fulminant 
del president de l’entitat, Ri-
card Pagès Font, i del direc-
tor general, Manuel Troyano 
Molina, es va iniciar a l’Au-
diència Nacional, a Madrid, 
dilluns 19 de maig, el judici 
contra ells i contra dos altres 
directius de l’entitat, Joan 
Caellas Fernández i Santiago 
Abella Rodríguez. Un cinquè 
acusat, Jaume Jorba Cuxart, 
va morir d’un infart el gener 
de 2012, però els seus hereus, 
que també  assisteixen al ju-
dici, podrien ser considerats 
responsables civil subsidiaris 
i es veurien també  irremeia-
blement afectats per les con-
seqüències d’una sentència 
adversa. 
Convé recordar que no els 
jutgen per assignar-se sous i 
sobresous milionaris, o per 
comercialitzar participacions 
preferents i altres productes 
financers entre clients ina-
dequats, o per  haver portat 
l’entitat centenària a la ruïna 
amb la seva mala gestió abans 
i durant la crisi fins a provocar  
la seva desaparició del mapa fi-
nancer català després d’haver 
rebut  dos rescats multimili-
onaris de diners públics,  amb 
la pèrdua d’uns 1.200 llocs de 
treball i gairebé la totalitat 
dels 981 ME de valor patrimo-
nial de què CP gaudia el 2009 
(ves per on, per tot això no els 
ha jutjat ningú), sinó per ha-
ver-se aprofitat dels càrrecs 
atorgant-se  plans de pensions 
milionaris de forma irregular, 
o com diu literalment la que-
rella “por vincular fraudulen-
tamente a la caja de ahorros que 
regían, generando obligaciones 
económicas para su beneficio 
particular y en perjuicio de la 
entidad, actuando de espaldas 
a los máximos órganos colegia-
dos de la misma. El querellado 
Ricard Pagès, a la sazón Direc-
tor General de Caixa Penedès y 
máximo responsable ejecutivo 
de la caja, prevaliéndose de un 

poder de hecho omnímodo para 
la gestión de la entidad y con-
tando desde el principio con el 
conocimiento y el voluntario e 
imprescindible auxilio del direc-
tor de recursos humanos, Jaume 
Jorba -recientemente fallecido-, 
y los directivos más cercanos a 
ambos, los querellados Abella, 
Troyano y más tarde Caellas, di-
señó una estrategia a largo plazo 
destinada a garantizarse él mis-
mo y sus más cercanos colabo-
radores una desproporcionada 
ganancia patrimonial a costa 
de la entidad, pensada para el 
momento en que pudieran ce-
sar en sus puestos de trabajo por 
cualquier motivo, desbordando 
el marco de su contrato laboral 
y enmascarando su actuación 
frente a los órganos colegiados 
de la misma, que ni conocieron 
ni por supuesto autorizaron la 
actuación de los querellados”. 
Si ho haguéssim d’explicar de 
forma breu i barroera (ja em 
disculpareu) diríem que els 
jutgen perquè, senzillament, 
sembla que van fotre la mà 
al calaix. I això, en una caixa 
d’estalvis, segons el manual 
a l’ús, és de jutjat de guàrdia 
ipso facto. 
I també cal recordar que va 
ser el fiscal anticorrupció qui 
va presentar la querella;  quan 
ni el Consell de CP, ni el del 
Banco Mare Nostrum (el banc 
resultant de la fusió en la qual 
va participar CP), ni cap enti-
tat, institució o particular de 
la comarca present a l’Assem-
blea General de l’entitat, ni 
tampoc cap dels seus clients, 
havien mogut un dit per de-
nunciar-los. Al Penedès som 
així d’altruistes i responsables!
Els imports totals de les pò-
lisses d’assegurances indivi-
duals subscrites a favor dels 
cinc alts directius de CP eren 
un misteri abans d’aquell 24 
de novembre de 2011, ja que,  
com també afirma el fiscal, els 
directius havien aconseguit “ 
mantenerlos en una conveniente 
penumbra mediante informaci-
ones fragmentarias e incom-
pletas acerca de su verdadera 
naturaleza y extensión”. Ara sa-
bem que les xifres  oscil.laven 
entre els 11’6 ME (onze mili-
ons, sis-cents mil euros) per a 
Ricard Pagès, fins els 3’3 ME 
per a Jaume Jorba (heretats ja 

per la seva vídua i fills), pas-
sant pels 4’8 ME per a Joan 
Caellas (pendents de cobra-
ment) , 5’7 ME per a Santiago 
Abella i 6’1 ME per a Manuel 
Troyano (també pendents 
de cobrament) . En total, uns 
31’6 ME (uns 5.255.000.000 
de les antigues pessetes, cinc 
mil  dos-cents cinquanta-cinc 
milions), extrets directament 
de la caixa forta d’una entitat 
d’estalvis que per definició i 
per a més inri tenia una fun-
ció eminentment social.

La presumpció d’innocèn-
cia  dels acusats podria te-
nir els dies comptats
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mesos i mig els cinc impli-
cats en l’afer no han gaudit 
de presumpció d’innocència 
(amb algunes excepcions, 
com la meva, tot sigui dit 
sense petulància) i han cone-
gut el sabor amarg del judici 
prematur de la ciutadania que 
ja els ha declarat culpables. 
Mentrestant els quatre que 
finalment s’han assegut el 
banc dels acusats han mani-
festat  reiteradament als seus 
familiars, amics  i personal 
a les seves ordres quan diri-
gien CP que tenen la consci-
ència molt tranquil.la ja que, 
contràriament al que afirmen 
el fiscal i el jutge instructor,  
tot allò relacionat amb els 

seus plans de pensions es va 
tramitar seguint escrupolosa-
ment el que estava establert. 
En la seva compareixença a la 
Comissió d’Investigació del 
Parlament de Catalunya del 
dia 14 d’octubre de 2013 -en 
la qual van optar per no obrir 
la boca- ni Pagès ni Troyano 
no van poder controlar els 
reflexos condicionals negant 
amb el cap o amb un som-
riure sorneguer cada vegada 
que algun  polític afirmava o 
insinuava que havien actuat 
d’amagat del consell d’admi-
nistració i dels òrgans de go-
vern de l’entitat. 
El fiscal i el jutge instruc-
tor atorguen la màxima 

responsabilitat del presump-
te frau a Ricard Pagès, al qual 
acusen de gaudir d’un poder 
omnímode, qüestió aquesta 
que ja va quedar més que de-
mostrada a la citada comissió 
d’investigació del dia 22 d’oc-
tubre de 2013, quan tots els 
compareixents per treure’s 
les puces de sobre van  reco-
nèixer que era ell qui feia i 
desfeia sense límits ni con-
templacions. Pagès, l’omní-
mode, regnant per damunt 
de nobles complaents, súb-
dits obedients i vassalls inti-
midats (ni un de rebel) i amb 
un estol de mercenaris d’obe-
diència cega a sou, que encara 
ara li són fidels. 

Els quatre acusats  dilluns passat, en el moment d’iniciar-se el judici a Madrid. D’esquerra a dreta Ricard Pagès, Joan Caellas, Manuel 
Troyano i Santiago Abella. FOTO EFE

Quadre amb els plans de pensions adjudicats als exdirectius de Caixa Penedès extret de la querella del fiscal. FONS DE L’AUTOR 

Alt i Baix Penedès  |  Judici a l’Audiència Nacional per l’escàndol de les pensions de Caixa Penedès

La tan esperada hora de la justícia  
// RECTA FINAL El judici contra els quatre exdirectius de Caixa Penedès,  Ricard Pagès, Manuel Troyano, Joan Caellas i 
Santiago Abella dilucidarà les seves responsabilitats en l’afer dels plans de pensions  milionaris que s’haurien adjudicat per un 
import de 31’6 ME. Pagès s’enfronta a tres anys i mig de presó i la resta a tres anys, i tots haurien de retornar els diners
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Creus que la nova comissió europea 
serà més receptiva amb el procés sobiranista?

Això és precisament el que 
aquest judici haurà d’aclarir 
i de com es dilucidi depen-
drà la consideració final  dels 
acusats, innocents amb tots 
els honors  o culpables sen-
se misericòrdia. Una altra 
cosa seria la valoració ètica 
en cas de ser declarats inno-
cents, ja que mentre alguns 
ho trobarien d’allò més na-
tural, d’altres ho continuarí-
em considerant una obsceni-
tat (no la sentència, sinó els 
imports percebuts pels cinc 
exdirectius). A més s’obriria 
un nou interrogant: si ells 
cinc són exculpats, ¿qui seri-
en aleshores els artífexs del 
seu enriquiment personal? 
¿A qui caldria demanar res-
ponsabilitats per la decisió 
de desentendre’s de les re-
muneracions de la cúpula di-
rectiva traspassant-los a ells 
la capacitat de decisió, per la 
connivència o per la desídia 
a l’hora d’exercir la seva obli-
gació de controlar l’entitat? 
S’endegaria immediatament 
una caça de bruixes i més 
d’un i de deu  amb cognoms 
il.lustres s’haurien d’amagar 
sota les pedres. Per si de cas, 
si jo fos d’ells m’aniria pre-
parant i em compraria una 
màscara de camuflatge o un 
passamuntanyes.  

Comença la vista amb 
moltes expectatives però 
en un clima de recels i des-
confiança en la justícia

La primera sessió del judi-
ci als locals que l’Audiència 
Nacional té al polígon de 
San Fernando de Henares 
(Madrid) celebrada el passat 
dilluns 19 de maig presidit 
pel jutge José Maria Vázquez 
Honrubia, titular del Jutjat 
Central Penal de l’Audiència 
Nacional, va haver de resol-
dre i desestimar una sèrie de 
qüestions prèvies planteja-
des pels advocats defensors, 
entre les quals una que de-
manava la inhibició de l’Au-
diència Nacional i el tras-
llat de la causa als jutjats de 

Vilafranca, una altra que re-
clamava la presència a la sala 
d’un traductor de català per 
interpretar adequadament 
alguns documents interns 
de CP relacionats amb les 
pòlisses, i la prescripció del 
delicte per part de Santiago 
Abella. El fiscal va desmuntar 
una per una les pretensions 
de les defenses.
Els quatre acusats van com-
parèixer deixant a la porta  
l’arrogància i la prepotència 
que els caracteritzava men-
tre dirigien CP. Pagès més 
gras, Troyano que sembla-
va més prim i més envellit i 
els altres dos si fa no fa com 
abans, van interpretar  molt 
bé el  seu paper seriós  i com-
pungit. Però  els quatre exdi-
rectius no van poder evitar 
que dalt l’escenari de l’Audi-
ència Nacional es visualitzés 
la metàfora del trajo nou de 
l’emperador. Qui els ha vist i 
qui els veu! 
En el torn de declaracions, 
un per un, els quatre acu-
sats, començant per Santi-
ago Abella, van  admetre el 
cobrament dels seus respec-
tius plans de pensions però 
afegint immediatament que 
eren legals, que estaven esta-
blerts en els contractes d’alta 
direcció aprovats pels òrgans 
de govern de l’entitat  i que 
sel’s van adjudicar fent ús 
de les facultats delegades de 
què gaudien, i li van atribuir 
les responsabilitats del dis-
seny i l’estratègia de l’ope-
ració d’externalitzar els seus 
plans de pensions a partir del 
2001 al director de Recursos 
Humans de CP, Jaume Jorba. 
En aquestes circumstàncies 
és també de manual endos-
sar-li el mort al difunt.
Abella va considerar que si  
no hagués percebut el seu 
pla de pensions individual 
s’hauria generat una discri-
minació negativa respec-
te a la resta del personal de 
CP (com si fos remotament 
equiparable l’import que ell 
va cobrar de 5’7 ME amb el 

que va percebre un empleat 
mitjà de l’entitat). El seu ad-
vocat va afirmar que hi havia 
una falta de legitimitat en 
les acusacions particulars (el 
Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria,  el Banco 
Mare Nostrum i la Fundació 
Pinnae).
En la seva intervenció l’ex-
president Ricard Pagès va  
deixar clar que el Banco de 
España tenia coneixement 
de l’existència de les pòlisses 
d’assegurances i també dels 
ja citats contractes d’alta di-
recció, que les auditories que 
es van fer públiques en dife-
rents exercicis  recollien les 
dotacions als plans de pensi-
ons (això, exactament això 
és el que jo he vingut posant 
en evidència els darrers  tres 
anys i vuit mesos) i va afir-
mar amb èmfasi que ell mai 
hauria actuat contra CP. El 
seu minut de glòria va arribar 
quan va manifestar que per a 
ell la caixa era la seva vida i  
que s’hi va dedicar  amb es-
forç i amb total honestedat 
“fins i tot els diumenges” (cal 
recordar als desmemoriats  
que l’any 2010 Pagès cobrava 
un sou fix anual de 609.000 
euros més 369.000 variables, 
xifres ja prou elevades per 
compensar sobradament tan-
ta dedicació i tants sacrificis 
personals. En conec més d’un 
i més de deu que per aquesta 
remuneració treballarien set 
dies i set nits a la setmana, i 
no dotze sinó divuit mesos 
a l’any). Tots els acusats es 
van negar a respondre a les 
preguntes de l’advocat del 
FROB i els de les altres dues 
acusacions particulars (veu-
re requadre adjunt) i tot es va 
desenvolupar d’acord amb el 
que era previsible. No hi va 
haver sorpreses ni emoció. 

Segona jornada del judici:  
comencen a declarar els 
testimonis

Dimarts dia 20 va iniciar-se 
la segona sessió amb les de-
claracions dels testimonis. 

Els més destacats, els ex-
presidents Albert Vancells 
Noguer i Josep Parera Ripoll 
i l’exdirecor general Ricard 
Banquells Bernad. El primer 
es limità a confirmar que 
mentre ell va ser vicepresi-
dent, i abans com a membre 
de la Comissió de Control, 
mai no va saber res en abso-
lut sobre la contractació de 
les pòlisses d’assegurances 
i que les xifres que s’havien 
conegut quan es va destapar 
l’escàndol li semblaven  ini-
maginables. ¿Què hi feien, 
doncs, a la Comissió de Con-
trol?  ¿Revisar el preu/hora 
de les senyores de neteja de 
les sucursals? ¿Mai van  pre-
guntar per les remuneraci-
ons dels alts directius?
Per la seva banda Parera,  que 
va presidir l’entitat entre  
1978 i 2003, i que donada 
la seva avançada edat (té 93 
anys) i les dificultats de mo-
bilitat va declarar per video-
conferència des dels jutjats 
de Vilafranca, va admetre 
que Pagès tenia el control 
absolut de l’entitat, però que 
el cervell tècnic era Santiago 
Abella. Va reconèixer, però, 
que era tanta la confiança 
que tenia en l’equip direc-
tiu que efectivament va ser 
ell qui el 1996 va signar els 
contractes d’alta direcció 
dels imputats, l’origen dels 
abusos i ocultacions que des-
prés es van cometre. També 
va reconèixer que no es va 
adonar de si autoritzava o no 
les dotacions periòdiques als 
plans de pensions dels alts di-
rectius. La compassió davant 
d’un ancià de 93 anys no ens 
pot fer perdre de vista la ir-
responsabilitat de la seva ac-
ció, que va mantenir  blinda-
da fins que va plegar. Res de 
nou que no sabéssim. 
   Se suposa que Josep Parera, 
abans de signar els contrac-
tes de l’alta direcció, ho devia 
sotmetre a la consideració 
del Consell d’Administració 
de l’entitat, format alesho-
res per Joan Peret Freixedas, 

Miquel Conesa Gil, Pilar Bar-
trolí Torrents, Elisabeth Co-
lomer Vidal, Tomàs Gimeno 
Salvador, Jaume Llopart Ale-
many, Pere Parera Cartró, 
Pere Puignau Forns, Alfons 
Martí Borrellas, Pere Mata 
Fuentes, Jordi Bernat Esteve-
Méndez, Enric Pascual Bas-
sons, Enric Regull Llorach, 
Ramon Torra Soteras, Pere 
Ventura Moncunill i, vés per 
on,  Manuel Troyano Molina. 
Si va anar així la responsabi-
litat seria compartida. En cas 
contrari va tirar pel dret, que 
també podria ser, i ningú li 
va demanar explicacions mai 
més. 
Quan va començar a declarar 
Ricard Banquells Bernad, el 
director general que va subs-
tituir Manuel Troyano quan 
aquest va ser destituït, la 
sessió va entrar en una fase 
molt més delicada. Banquells 
va explicar que mesos abans 
d’iniciar-se el procés de fusió 
de CP amb tres caixes més va 
començar a sospitar que els 
alts directius amagaven “co-
ses molt estranyes”.  Davant 
d’algunes irregularitats, afe-
gí Banquells, va presentar la 
seva dimissió a Ricard Pagès  i 
aquest el va intentar convèn-
cer de continuar en el càrrec 
a canvi de compensar el seu 
silenci amb una pensió mili-
onària. Més endavant va des-
cobrir que el que intentaven 
amagar eren, precisament, 
els plans de pensions dels 
cinc exdirectius. 

Tercera jornada: testifi-
quen dos presidents més, 
un del BMN i l’altre de CP

Quan encara ressonaven a la 
sala les explosives declaraci-
ons de l’exdirector general 
de CP  Ricard Banquells del 
dia anterior relatant l’intent 
de suborn que va rebre per 
part de Ricard Pagès per tal 
de mantenir  ocults els plans 
de pensions del cinc exdirec-
tius de CP, dimecres passat 
21 de maig van comparèixer, 
entre d’altres, el president 

del Banco Mare Nostrum 
(BMN) Carlos Egea Krauel 
i l’expresident de CP, Josep 
Colomer Ràfols. Recordem 
que el BMN es va constituir 
a partir de la fusió de CP amb 
Caja Granada, Caja Murcia i 
Sa Nostra. El primer va  expli-
car que no va tenir constàn-
cia de les pòlisses d’assegu-
rances dels cinc exdirectius 
de CP fins que el Banco de 
España el va informar i que 
immediatament li va exigir 
la dimissió a Ricard Pagès.
Colomer, com ho havia fet 
Parera el dia anterior, va re-
conèixer que Pagès tenia am-
plis poders per fer i desfer, 
que el Consell d’Administra-
ció que ell va presidir s’assa-
bentava a posteriori de mol-
tes decisions que prenia el 
director general, que “molts 
papers no es posaven sobre la 
taula del consell” i que no va 
tenir coneixement dels im-
ports dels plans de pensions 
ocults fins que Egea li ho va 
explicar. Com si es volgués 
justificar, va afirmar que si 
hagués conegut que els cinc 
implicats s’havien adjudicat 
plans de pensions per un im-
port de 31’6  ME, s’hi hauria 
oposat. Resulta francament 
patètic que dos expresidents 
de CP reconeguin que es van 
desviar 31’6 ME dels comp-
tes de l’entitat i que  no se’n 
vagin adonar fins que ho 
van llegir als diaris i es va 
desencadenar  l’escàndol. 
Increïble!
La nota final de dimecres 
la va entonar Ricard Pagès 
quan a la vista de les declara-
cions de Colomer va afirmar 
amb vehemència: “Ja no són 
els diners, m’estic jugant el 
meu honor i és molt impor-
tant  preservar-lo per a mi 
i per a la meva família”. A 
l’hora de tancar aquesta edi-
ció (dijous) el judici segueix 
el seu ritme, però haurem de 
deixar la crònica aquí fins la 
setmana que ve. (Continuarà 
el proper divendres amb la se-
gona part).

ACUSATS: Ricard Pagès Font, Manuel Troyano Molina, 
Joan Caellas Fernández i Santiago Abella Rodríguez, tos 
ells integrants de la cúpula directiva de CP. El cinquè direc-
tiu implicat en aquest afer, Jaume Jorba Cuxart, va morir 
el gener de  2012. La seva vídua i fills també assisteixen al 
judici en el banc dels acusats. Tots ells imputats per ad-
ministració deslleial i apropiació indeguda d’un  total de 
31’6 ME.

FISCAL: Emilio Sánchez  Ulled. Fiscal delegat de la Fiscalia 
Especial contra la Corrupció i la Criminalitat de Catalu-
nya. Ha instruït també, entre d’altres, el cas del Palau de 
la Música. 

JUTGE INSTRUCTOR: Santiago Pedraz Gómez, titular del 
jutjat núm. 1 de l’Audiència Nacional. Després d’interrogar 

els quatre acusats i l’esposa de Jaume Jorba va conclou-
re la fase d’instrucció, va ordenar les corresponents fi-
ances i embargaments i va enviar el cas a judici el març 
de 2013. Darrerament, un cop aprovada la reforma de 
la justícia  universal, s’ha negat a arxivar el cas del cà-
mera de televisió José Couso, mort a l’Iraq  per les tro-
pes USA, i el del  genocidi de Guatemala. 

JUTGE: José Maria Vázquez Honrubia, titular del Jutjat 
Central Penal de l’Audiència Nacional. L’any 2007, en 
un procés similar molt mediàtic, va dictar un auto de 
sobreseïment inapel·lable gràcies al qual el president 
del BBVA, Emilio Ybarra, dos vicepresidents i un direc-
tor general de la mateixa entitat bancària quedaven 
exculpats de les acusacions d’apropiació indeguda i 
administració deslleial. 

 ADVOCATS DEFENSORS: Jesús Maria Silva Sánchez, 
catedràtic de Dret Penal (un dels advocats de  la Infan-
ta Cristina) i Bernardo Feijoo Sánchez del bufet Molins & 
Silva (advocat també, entre d’altres, de Fèlix Millet, el sa-
quejador confés del Palau de la Música) són els defensors 
de Ricard Pagès i Manuel Troyano respectivament. A més, 
els advocats de Joan Caellas, Santiago Abella i dels hereus 
de Jaume Jorba.  

ADVOCATS DE L’ACUSACIÓ PARTICULAR: L’advocat de 
l’Estat en representació del Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB), l’advocat del Banco Mare 
Nostrum, Francisco Uria Fernández,  Vicesecretari Gene-
ral i Cap de l’Assessoria Jurídica de l’Asociación Española 
de la Banca, i el de la Fundació Pinnae (l’hereva de l’Obra  
Social de  Caixa Penedès), Joan Castelló  Corbera. 

Who’s who  en aquest judici


