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LA FUSIÓ ESTÀ BEN A PROP 
 
Les afirmacions públiques dels principals líders polítics no deixen lloc a cap dubte:  la 
decisió de fusionar caixes catalanes està en marxa.  El que no han explicat públicament són els 
aparellaments que es promouen des de la conselleria d’economia i finances de la Generalitat.  Ara 
com ara no és el moment que publiquem quins n’hi haurà, però no trigarem gaire a veure’ls publicats 
de manera oficial. 
 
 

SOBRE CAIXA CATALUNYA 
 

Quan es fan fusions els coeficients diversos (solvència, eficiència, rendibilitat, cobertura, mora, etc...) 
són una dada rellevant, però la dimensió i la viabilitat de futur seran les dades determinants a l’hora 
de definir la Caixa dominant. La viabilitat no es defineix solament per dos o tres índexs, sinó que es 
construeix a partir de moltes variables (dimensió, sistema informàtic, coeficients, trajectòria recent, 
provisions, participacions empresarials, densitat i extensió xarxa, vinculació a territori d’origen, origen 
fundacional de la caixa, etc...). 
  
Pel que fa a Caixa Catalunya, al SEC no tenim cap dubte que  liderarà una de les fusions que 
es faran a Catalunya.   
 
 

ORIGEN I RESPONSABILITATS DE LA SITUACIÓ 
 

Tothom sap que la principal responsabilitat sobre la situació que pateix el sector financer recau sobre 
els equips directius i consells d’administració de les entitats.  També hi ha una responsabilitat 
important del Banc d’Espanya i dels governs central i autonòmics que, durant anys, han contemplat 
passivament com s’anava fent grossa la bombolla.  I ara, quan ha petat, volen solucions fetes a la 
seva mida. El que està ben clar és que els empleats de base no tenen cap culpa del que ha 
passat i per tant no han de pagar els plats que han trencat una colla de directius i 
administradors incompetents. 
 
 

CONDICIONS PER OBTENIR EL SUPORT DE SEC 
 

Perquè el SEC doni el seu suport a la fusió caldrà que es compleixin diverses condicions bàsiques: 
 

• Garantia del nivell d’ocupació. 
• Pacte laboral per garantir condicions laborals i econòmiques. 
• Garantia de manteniment de l’estructura jurídica actual de les caixes, rebutjant fórmules de 

privatització directes o indirectes (“grup contractual” o similars , quotes participatives, etc...). 
 
 

ARA ÉS MÉS IMPORTANT QUE MAI: ELS EMPLEATS HEM DE FER PINYA 
 

La fusió de dues o més entitats introdueix un dubte important sobre el rol i les expectatives 
professionals dels empleats de totes les caixes involucrades.  Només és segur el que ja s’ha fet, no el 
que tocarà fer en el futur.  Ara és més important que mai que els sindicats col·laborem, i que 
els empleats facin pinya al voltant dels sindicats.  Només així podrem aconseguir que els 
empleats siguin respectats.  Haurem d’ensenyar les dents (fins i tot mossegar) més d’una vegada i 
cal que les direccions i els consellers les vegin ben grans i esmolades.   

 
 


