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La Caixa concedeix a Godó crèdits, pòlisses i
avals per valor de 50 milions d’euros durant
els anys de la crisi

La Caixa ha concedit a Javier Godó Muntanyola, editor de 'La
Vanguardia', crèdits per un valor global de 48,7 milions d’euros en
els últims sis anys de crisi econòmica. Són préstecs, avals, pòlisses
i línies de crèdit per a les seves empreses, 'confirmings' i un
compte de crèdit personal milionaris. El comte de Godó és un dels
vicepresidents de l’entitat.

Sergi Picazo

La Caixa ha concedit a Javier Godó Muntanyola, editor de La Vanguardia, crèdits per un
valor global de 48,7 milions d’euros en els últims sis anys de crisi econòmica. L’entitat d’estalvis
va donar préstecs, avals, pòlisses per a les seves empreses i confirmings just quan la majoria de
bancs i caixes tancaven l’aixeta del crèdit a petits i mitjans empresaris. El comte de Godó és un
dels vicepresidents de l’entitat, ha format part dels consells d’administració de CaixaBank,
de l’asseguradora VidaCaixa i, des del juliol passat, és vicepresident de Criteria, la pedra
angular del banc. L’empresari i noble barceloní és l’únic dels consellers de l’entitat que tenia
—almenys fins al 2013— un compte de crèdit a títol personal de 2,4 milions d’euros que
renova cada any.

Així consta de forma explícita en els informes corporatius de l’empresa dels últims sis anys. Les
caixes d’estalvis havien de publicar el vincle financer que mantenen amb els seus consellers i
membres dels òrgans de govern per evitar mals usos o tractaments de favor. Això no vol dir que
Godó o les seves empreses hagin utilitzat tot el valor del crèdit ni que hagi gastat els 48,7
milions, sinó només que en podia disposar. Disposar d’un compte de crèdit de 2,4 milions l’any
seria com tenir un compte bancari que pot arribar a estar en negatiu fins a 2,4 milions l’any sense
donar explicacions a l’entitat. Les seves empreses, com la majoria de grans companyies, disposen de
línies d’aval i de pòlisses milionàries atorgades per La Caixa que van renovant any a any,
però això tampoc no vol dir que acabin disposant del total de la quantitat.

L’any 2009, Godó va arribar a ser el conseller d’una caixa d’estalvis d’arreu de l’Estat que
va rebre més crèdits de la seva pròpia entitat, tal com van indicar els informes presentats a la
CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors) que van aparèixer aleshores en alguns mitjans de
comunicació. Els anys 2009 i 2010, les empreses del Grup Godó —on hi ha La Vanguardia, Rac1 i
8TV, entre d’altres— van necessitar més diners que mai i van demanar a l’entitat d’estalvis crèdits,
avals i un préstec amb garantia hipotecària amb un valor global de 27,8 milions d’euros. Entre les
moltes operacions de crèdit, destacava un important préstec a una de les seves empreses per valor
de 10,8 milions d’euros amb garantia hipotecària a retornar en 15 anys.

 

Godó, a part d’aconseguir diners per la via del crèdit, s’ha embutxacat personalment uns
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260.000 euros de mitjana l’any en dietes i remuneracions de La Caixa. És el segon conseller
de l’entitat que millors remuneracions i més dietes ha obtingut en la darrera dècada. Va només per
darrere de Salvador Gabarró, que és vicepresident primer del banc i alhora president de Gas
Natural. En remuneracions com a conseller d’altres societats del grup, Godó ha ingressat
un total de 602.000 euros en els últims tres anys, una mitjana de 200.000 euros l’any: 198.000
euros, el 2013; 205.000 euros, el 2012, i 198.800 euros, el 2011. I en concepte de dietes per
assistir a reunions del Consell d’Administració de La Caixa ha cobrat 550.700 euros en nou
anys: és a dir, uns 61.000 euros anuals de mitjana només en dietes. A més, va generar primes per
assegurances de mort, accidents i salut que li posa La Caixa per valor de 9.000 euros (2013 i 2012) i
8.000 euros (2011).

Curiosament, el mateix Godó és una de les persones que fixen aquestes retribucions, ja que era fins
al 2013 un dels tres membres de la Comissió de Retribucions i Nomenaments de La Caixa
junt amb Gabarró i Fainé.

Bones relacions entre La Caixa i Godó
La relació entre La Caixa i Godó, que és propietari de La Vanguardia, Rac1 i 8TV, ve de lluny. Aquest
Gran d’Espanya era conseller de l’antiga La Caixa designat a proposta de les “entitats
fundadores i d’interès social”. Després, arran de la creació de la Fundació Bancària La Caixa, va
ser nomenat conseller dins d’un grup de nou persones escollides “pels seus coneixements i la seva
experiència financera”: eren Isidro Fainé; l’empresari mexicà Carlos Slim; el president de Telefónica
i home proper a Aznar, César Alierta; l’exconseller d’Economia de la Generalitat Francesc Homs
(CiU); el notari Juan José López Burniol; Alejandro García-Bragado, Josefina Castellví i Maria Teresa
Bassons; i, finalment, el mateix Javier Godó. Al juny passat va deixar la vicepresidència del Consell
d’Administració de CaixaBank, però al juliol va passar a ser vicepresident del Consell
d’Administració de Criteria CaixaHolding, la societat amb què es controlen les empreses
participades com Telefónica, Repsol, Gas Natural o Abertis.

El més subvencionat per la Generalitat
Godó ha aconseguit, a més de mantenir l’aixeta del crèdit de La Caixa sempre a punt per a La
Vanguardia, 8TV, Rac1 o Mundo Deportivo, ser el grup mediàtic que més subvencions rep a
Catalunya. Godó és propietari de la ràdio i del diari amb més audiència i, per tant, més ingressos
econòmics i, alhora, és el grup de comunicació que més ajudes rep per part de la Generalitat. El
2012, tal com va constatar Media.cat, els diferents mitjans del grup van sumar 1,45 milions
d’euros en ajudes en la convocatòria específica per a mitjans de comunicació i, a més, van signar
un conveni de dos milions per la inserció de publicitat institucional.

Segons va explicar Media.cat, l’any 2011, el Departament de Presidència de la Generalitat va
concedir una subvenció de 5,5 milions d’euros a Cre-a Impresiones de Catalunya, SL, la
rotativa del Grup Godó, on s’imprimeixen La Vanguardia i Mundo Deportivo entre d’altres. L’ajuda
—a pagar-se en tres anys, 2011, 2012 i 2013— va justificar-se per la necessitat d’ampliar la planta
d’impressió per a l’edició de La Vanguardia en català i va fer-se pública al DOGC del 15 de juny de
2012. Aquesta quantitat suposava dedicar el 45% del pressupost per a subvencions de la conselleria
dirigida per Francesc Homs a un de sol dels 63 projectes aprovats.

Amfitrió del ‘lobby’ Pont Aeri
Godó, que s’ha mostrat contrari a la independència i partidari de la via del diàleg entre els governs
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català i espanyol, és un dels empresaris que formen part del Fòrum Pont Aeri, un lobby que
reuneix alts directius de Madrid i de Barcelona cada tres mesos amb líders polítics i econòmics de
l’Estat espanyol. El lobby és considerat contrari al procés independentista que viu Catalunya.
Precisament Godó ha estat l’amfitrió a casa seva de dos dels sopars més destacats entre els
empresaris del Pont Aeri: el que van convidar l’actual president del Govern espanyol, Mariano Rajoy,
i el que van convidar l’actual rei d’Espanya, Felip VI.
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