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LES FUSIONS DE LES CAIXES

ELS ALCALDES

ANDREU
FRANCISCO

JOAN VILÀ

ALCALDE D’ALELLA (ERC)

ALCALDE DE CABRERA DE
MAR (GXC)

«Qualsevol
moviment per
garantir la
viabilitat de
Caixa Laietana
és positiu. Cal,
però, esperar
que el centre
de decisió
continuï estant
al Maresme»

«S’ha
d’esperar a
veure si no és
el primer pas
abans de la
seva
desaparició.
Aleshores no
m’agradaria
gens aquesta
operació»

JOAQUIM
COLOMER
ALCALDE DE CABRILS
(PSC)

JOSEP M. JUHÉ

JOAQUIM MAS

CONXITA CAMPOY

VALENTÍ AGUSTÍ

XAVIER AMOR

ALCALDE DE CALELLA
(PSC)

ALCALDE DE CANET (PSC)

ALCALDESSA DE MALGRAT
DE MAR (PSC)

ALCALDE DE PALAFOLLS
(PSC)

ALCALDE DE PINEDA DE
MAR (PSC)

«Està en un
moment molt
inicial per
poder
opinar amb
coneixement
de causa, però
era de calaix
que s’acabaria
aliant amb
algú»

«Felicitats per
una decisió tan
intel·ligent!
Més enllà del
fet de la
identitat, les
caixes han de
poder
continuar
deixant diners
als ciutadans»

«Segueix la
tònica general
de reagrupar
les caixes, però
espero que
l’aliança
garanteixi que
l’obra social de
Caixa Laietana
no en sortirà
afectada»

JOAN ANTONI
BARON

«La necessitat
fa estranys
companys de
viatge i amb
els temps que
corren no crec
que el ventall
de possibilitats
fos massa gran
per a una
entitat petita»

«Segur que
perjudicarà
l’entorn de la
caixa. Cal
veure què
passa amb els
treballadors,
alguns dels
quals són de
Cabrils»

«Espero que
no afecti la
capacitat
d’execució de
projectes a la
comarca i que
es mantingui
com ara una
obra social
molt
beneficiosa»

MANUEL
MOMMBIELA

JOAN CARLES
GARCIA

ALCALDE DE SANT POL DE
MAR (CIU)

ALCALDE DE TORDERA
(CIU)

«Se’m fa
estrany que
hagi buscat un
soci fora de
Catalunya i
que no s’hagi
pogut arribar a
acords amb
altres entitats
del territori»

«Entenc que
és necessari,
però molt em
temo que
acabarà
absorbida per
Caja Madrid i
això seria un
cop important
al Maresme»

JOAN BALIARDA

MIQUEL BUCH

JAUME BORRELL

ALCALDE DE PREMIÀ DE
DALT (CIU)

ALCALDE DE PREMIÀ DE
MAR (CIU)

ALCALDE DE SANT CEBRIÀ
DE VALLALTA (CIU)

«Ens agradaria
que pogués
mantenir la
seva
personalitat.
En aquest
sentit, hagués
estat millor la
unió de dues
caixes
catalanes»

«Si havien de
marxar
m’hagués
estimat més
que no
sortissin de
Catalunya,
però els
beneficis
poden ser
interessants»

«Era
previsible tal
com està el
sector de les
caixes. Em
preocupa
sobretot si
aplicaran una
reducció de
despeses
dràstica»

LLORENÇ ARTIGAS

JOAQUIM FERRER

ALCALDE DE VILASSAR DE
DALT (GEVD)

ALCALDE DE VILASSAR DE
MAR (CIU)

«No és una
mala notícia.
Caixa Laietana
quedava
despenjada i
Caja Madrid
està en aquests
moments en
un procés
d’expansió
important»

«És important
no perdre el
nom per no
perdre
identitat. Si la
fusió ha de
servir per
mantenir la
viabilitat de la
caixa és una
bona notícia»

ALCALDE DE MATARÓ
(PSC)

«Espero que la
caixa
mantingui la
importància
que té per a
l’economia de
la ciutat i de la
comarca i que
la SIP respecti
la plantilla»

El diner no té pàtria ni color
Els alcaldes del Maresme lamenten que Caixa Laietana hagi pactat amb una entitat fora de Catalunya, però ho entenen
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L’aliança entre Caja Madrid i Caixa
Laietana ha agafat per sorpresa molts dels
alcaldes del Maresme consultats per
aquest diari que tenien coll avall una fusió
Pocs dels alcaldes consultats van manifestar obertament la seva satisfacció
davant l’anunci de l’aliança entre caixes –també hi
són Caja Insular de Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja de la Rioja–
que lidera Caja Madrid. La
majoria es van mostrar
cauts en les respostes i van
destacar que la notícia els
havia sorprès, perquè esperaven que la fusió es fes
amb alguna altra entitat
catalana. Tot i així, la ma-

amb alguna altra caixa de Catalunya. La
majoria lamenten que l’entitat d’estalvis
hagi buscat companyes de viatge fora del
territori català, encara que entenen que,
davant d’una situació com l’actual, el més

joria dels alcaldes valoren
positivament l’acord, encara que ahir al vespre
molts d’ells afirmaven que
falten per conèixer detalls
importants de l’operació
que acabaran determinant
els beneficis o perjudicis
que obté la caixa mataronina i, per extensió, la comarca. «Qualsevol moviment en la direcció de garantir la viabilitat de Caixa
Laietana a priori és positiu», explica l’alcalde
d’Alella, Andreu Francis-

co (ERC). El color polític
també va condicionar en
part les seves paraules, i
mentre que els alcaldes socialistes entenien que
aquesta era l’única sortida
per a una caixa que havia
esgotat fins al límit les seves possibilitats i que havia de resoldre fos com fos
l’amenaça de la intervenció del Banc d’Espanya,
els batlles convergents o
d’esquerres posaven el dit
a la llaga en el fet diferencial. Un fet diferencial que

important és garantir la continuïtat. Tot i
així, molts recorden que Laietana haurà
de fer un gran esforç per mantenir la seva
identitat i es mostren força preocupats per
com quedarà finalment la vessant social
s’interpretava tant en clau
catalanista com en clau de
presència al territori. Així,
mentre l’alcalde de Palafolls, Valentí Agustí
(PSC), felicitava Caixa
Laietana per fer quest pas
«intel·ligent», l’alcalde de
Sant Cebrià de Vallalta,
Jaume Borrell (CiU), es
preguntava sobre el futur
de les oficines que l’entitat
té a cada municipi del Maresme.
La més que possible
pèrdua d’identitat és un

de la caixa maresmenca, l’àmbit que més
ha beneficiat les poblacions de la comarca
a través de subvencions o inversions en
projectes culturals, esportius i associatius, entre d’altres.

dels aspectes que més inquieten aquests dirigents
locals. La implicació de
Caixa Laietana amb el
Maresme s’ha traduït durant anys amb desenes de
projectes i aportacions de
l’obra social al territori. A
més de Mataró, municipis
com Premià de Dalt, Cabrera de Mar, Dosrius o
Caldes d’Estrac tenen
equipaments que l’entitat
financera va anar obrint en
èpoques anteriors. La pèrdua de la identitat es lliga

sobretot al manteniment
de les oficines pròpies al
territori. «És important no
perdre el nom per no perdre identitat», destaca l’alcalde de Vilassar de Mar,
Joaquim Ferrer (CiU).
En tot cas, els caps de
govern local van coincidir
a assenyalar que el procés
d’unió de les caixes estava
irrebatiblement començat
i que la unió de Caixa Laietana amb nous socis era,
només, una qüestió de
temps.

