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Els banquers
i la mala gent
EFE / JAVIER LIZÓN

33 Francisco González i Emilio Botín, presidents del BBVA i Santander.

E

spanya és un país pinto·
resc, enrevessat i rectifica·
dor. És a dir, una mica gò·
tic, la tècnica ideada per
corregir la foscor de les catedrals ro·
màniques i aixecar-ne altres plenes
de lluminositat. Avui, després del
parèntesi del Barça-Madrid, MessiRonaldo, on va brillar el futbol,
molts espanyols viuen enfilats al
dubte hamletià d’un possible rescat
de l’economia. Mariano Rajoy no.
Ahir, després de mesos de cocció
lenta, va entrar en vigor el Mecanis·

me Europeu d’Estabilitat (MEDE), el
fons permanent de la zona euro que
presideix Klaus Regling. Disposarà
d’una capacitat de fins a 500.000 mi·
lions d’euros per prestar a països en
dificultats. Amb condicions, és clar.
El propòsit de Rajoy és no recórrer
a una medecina que és tan doloro·
sa com agressiva. Els exemples de
Grècia, Irlanda i Portugal no estimu·
len.
L’ànima estrambòtica d’Espanya
alimenta que els banquers reclamin
al Govern que demani el rescat ben

aviat. Comparteixen el mateix som·
ni alguns constructors. És difícil
trobar un altre exemple similar al
món.
Carlos Solchaga, en els seus
temps de ministre d’Hisenda de Felipe González, es va quedar entre la
broma i la ironia amb la seva fra·
se: «Ja se sap, els banquers són ma·
la gent». La tradició diu que els ban·
quers recolzin el Govern de torn. Hi
ha exemples innombrables. L’úl·
tim, les lloances encara calentones
d’Emilio Botín a Zapatero, que va
creure sincers aquells afalacs sobre
la seva sapiència econòmica, i que
en el seu retir està fabricant un lli·
bre sobre economia.
Francisco González, president
del BBVA, va ser l’únic banquer crític
algun temps amb Zapatero. Ara ins·
ta el Govern, en veu alta i en públic,
a demanar el rescat amb urgència.
Botín ho fa amb més discreció. Dolores Dancausa, consellera delega·
da de Bankinter, va aprofitar l’audi·
ència d’Espejo público a Antena 3TV.
Altres com Fainé (Caixabank),
Oliu (Sabadell), Ron (Popular) prefe·
reixen un perfil més baix. Ni tots els
bancs ni tots els banquers són iguals,
però el somni unànime d’un rescat
que abarateixi i faciliti el seu finan·
çament és molt compartit.
També constructors com Rafael
del Pino (Ferrovial) i Juan Miguel
Villar Mir (OHL). Fins i tot Gay de
Montellà també en sembla partida·
ri. Cada un vigila el seu terreny.
Ningú garanteix que el rescat fos
balsàmic per al país i la societat, si·
nó tot al contrari. Més confusió, els
sindicalistes Méndez i Toxo, que exi·
geixen al Govern un referèndum im·
possible sobre les mesures econòmi·
ques, el rebutgen. Rubalcaba també,
cosa que no impedeix que el rescat li
doni una arma contra Rajoy, i que la
utilitzi. El president ho té clar: «Si és
possible, que passi de mi aquest cal·
ze», però en un país pintoresc, enre·
vessat i rectificador, sempre hi ha
sorpreses. H
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GUARDONS DE LA PATRONAL DEL VALLÈS

Catalana Occident, Ficosa i Volta
Motor, premiades per Cecot
Artur Mas presidirà
l’entrega dels premis
el 26 d’octubre
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El jurat dels Reconeixements Cecot
al Progrés Empresarial 2012 ha dis·
tingit el president del grup Catalana
Occident, Josep Maria Serra, per la
seva trajectòria professional al cap·
davant del grup assegurador fami·
liar; l’empresa Ficosa, en reconeixe·
ment a la innovació, i Volta Motor
Company, per la capacitat d’empre·
nedoria al crear una companyia que
dissenya motocicletes elèctriques
amb línies molt innovadores.

Els guardons s’entregaran en
l’edició número 18 de la Nit de l’Em·
presari, que se celebrarà el divendres
26 d’octubre a Terrassa. En aquesta
ocasió també serà distingit l’Institut
Català de Finances (ICF) per les seves
pràctiques en l’administració públi·
ca i el grup Carinsa com a l’empresa
més internacional. De manera paral·
lela, el Cercle Cecot de Joves Empre·
saris reconeixerà la companyia So·
cial Car, que vol estendre l’hàbit de
compartir el cotxe entre diversos
usuaris.
Aprofitant aquesta cita empre·
sarial, s’atorgaran el Premi BBVAUnnim a la creació de valor social a
Velmus Idi i el guardó Egarsat al lloc
de treball més segur i saludable a

Abacus Cooperativa, a més a més de
premiar Kantar Worldpanel pel seu
esforç en la formació, així com l’As·
sociació Multisectorial d’Empreses
Exportadores (Amec). D’altra banda,
l’Associació educativa integral del
Raval ha estat reconeguda per la se·
va tasca d’integració, especialment
en temps de crisi.
La patronal d’empreses de Terras·
sa, presidida per Antoni Abad, cele·
bra cada any l’entrega d’uns guar·
dons que persegueixen premiar les
millors iniciatives empresarials a
Catalunya. En l’edició d’aquest any
s’han presentat un total de 51 em·
preses candidates davant un jurat
en què participa EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA. H
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