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Deu grans empresaris que han fet campanya
contra la independència

CRÍTIC radiografia 10 representants de l'elit empresarial del país
que rebutgen la independència. Del Banc Sabadell i La Caixa fins a
la farmacèutica Almirall passant per cognoms com Cuatrecasas,
Godó o Rosell.

Marc Font

CRÍTIC radiografia 10 representants de l’elit empresarial del país que rebutgen la
independència. Tots són homes i superen els 55 anys i la meitat tenen un vincle estret amb
CaixaBank, l’entitat catalana amb més lligams amb el poder polític i econòmic del país. A les ja
conegudes de Josep Lluís Bonet o Juan Rosell, s’hi van sumar les d’altres dirigents de grans grups
empresarials catalans, que van arribar a amenaçar de deixar el Principat en cas d’una declaració
unilateral d’independència (DUI).

Hi ha altres espais, grups de pressió i lobbies propis de la burgesia catalana que també s’hi han
pronunciat en contra. El Fòrum Pont Aeri, la patronal Foment del Treball, l’elitista Círculo
Ecuestre, el Cercle d’Economia o la internacional Comissió Trilateral són alguns dels grups
de pressió que rebutgen la independència i que, amb més o menys intensitat, s’han oposat a
qualsevol reclam independentista. Ho expliva CRÍTIC ja fa temps en un reportatge titulat ‘Els
‘lobbies’ econòmics que han frenat la consulta del 9-N‘.

Josep Oliu (Banc Sabadell)
La segona gran entitat financera amb seu al Principat ja va signar l’any 2015 un comunicat conjunt
de les dues patronals bancàries contrari a la independència. El president del Sabadell, Josep Oliu,
quan ha estat qüestionat sobre el tema ha recalcat que “no contempla” la independència de
Catalunya i, com Fainé, s’ha mostrat partidari —i convençut— que més d’hora o més tard hi haurà
algun acord entre les dues parts. No és cap secret que Oliu, com Fainé, no és precisament partidari
d’un estat propi per a Catalunya i, de fet, també és membre actiu del Pont Aeri. Actualment,
amenaça amb portar la seu social del banc fora de Catalunya.

Isidre Faine (CaixaBank)

https://www.elcritic.cat/investigacio/linsadollable-imperi-de-la-caixa-5282
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La principal entitat financera catalana havia mantingut certa prudència a l’hora de posicionar-se
sobre el conflicte polític entre el Principat i l’Estat espanyol, limitant-se a demanar un “gran acord”
per resoldre la qüestió, en paraules d’Isidre Fainé, president de CaixaBank. Ara bé, el setembre de
2015, poc abans de les eleccions catalanes del 27-S, l’entitat va aparcar les subtileses amb el
comunicat en què la banca amenaçava de deixar Catalunya si hi havia una declaració unilateral
d’independència. El document va ser una iniciativa de les dues patronals del sector, l’AEB i la CECA
—presidida per Fainé—, que subratllaven que CaixaBank, el banc Santander, el BBVA, Bankia, el
Banc Sabadell i el Banc Popular en són les principals entitats associades. Ja sigui a través del mateix

http://www.ara.cat/politica/Isidre_Faine-CaixaBank-proces-dret_a_decidir_0_1143485823.html
http://www.ara.cat/politica/Isidre_Faine-CaixaBank-proces-dret_a_decidir_0_1143485823.html
https://www.aebanca.es/cs/groups/public/documents/notaprensa/08-201502752.pdf
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Fainé o d’algun altre dirigent, el banc sempre compta amb representació al Fòrum Pont Aeri, un
grup de pressió que aplega grans empresaris i representants del poder financer de Barcelona i de
Madrid i cada pocs mesos es reuneix amb dirigents polítics. I rebutja frontalment la independència.

Josep Lluís Bonet (Freixenet)
Un dels empresaris més explícits a l’hora de manifestar el seu rebuig a la independència ha estat, ja
des de fa temps, Josep Lluís Bonet. President de Freixenet —532 milions de facturació l’any passat—
i de la Cambra de Comerç d’Espanya, ha afirmat que la independència seria un “desastre” tant per a
Catalunya com per a Espanya. Durant la campanya del 27-S, va demanar als empresaris que
expliquessin als seus treballadors les “conseqüències” de la independència. Després dels comicis, la
Cambra de Comerç d’Espanya va emetre un comunicat prou clar sobre la qüestió: ” que garanteixi el
benestar social i econòmic dels ciutadans. I això només pot assegurar-se si Catalunya continua
formant part d’Espanya i d’Europa. El futur govern autonòmic no pot ignorar el sentir de la majoria
dels catalans, que amb el seu vot han recolzat opcions polítiques que defensen la continuïtat de
Catalunya a Espanya”.

Joaquim Gay de Montellà (Foment del Treball)
La gran patronal catalana s’ha mantingut durant tot el procés no solament contra la independència,
sinó també contra el dret a decidir. A les últimes eleccions catalanes, la seva proposta política a
nivell d’autogovern passava pel pacte fiscal i, en un comunicat, recordava que l’Executiu sortit dels
comicis hauria de governar “per a tots els ciutadans des de la legalitat, en un entorn de seguretat
jurídica i amb estabilitat”. El president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, va advertir abans de
les eleccions que la independència suposaria “el final de l’estabilitat financera” de Catalunya i
prèviament ja havia afirmat que el procés podria durar anys si guanyava el sí. Entre els càrrecs
empresarials de Gay de Montellà hi ha el de conseller de Servihabitat, una immobiliària participada
per La Caixa.

Juan Rosell (CEOE)
La Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) també manté una posició
absolutament contrària a la independència i al dret a decidir de Catalunya. El seu president, el
català Juan Rosell, i Josep Lluís Bonet van publicar el 7 de setembre a La Vanguardia una carta
oberta per advertir de les suposades conseqüències que tindria la independència. Segons l’opinió
dels dos empresaris, amb la secessió Catalunya tindria menys feina i una pitjor qualitat de
vida. Dos dies després, la CEOE va emetre un comunicat —conjunt amb la patronal Cepyme— en
què exposava que “Espanya és un dels països més antics d’Europa, on Catalunya és una part
important i necessària” i reiterava el rebuig a una consulta dient que “les decisions que afecten un
tot, per ser legítimes, no poden ser preses per una part d’aquest tot”. Rosell també té càrrecs
remunerats a La Caixa. En concret, és conseller de CaixaBank i de Gas Natural Fenosa.

Emilio Cuatrecasas
Fins l’any 2015 president de l’adinerat bufet d’advocats que porta el seu cognom, Emilio
Cuatrecasas és un clar exponent de l’alta burgesia catalana contrària a la independència.
Recentment va manifestar que apostava per modificar la Constitució espanyola per millorar l’encaix
de Catalunya. Habitual de ‘lobbies’ com els fòrums Pont Aeri i Almagro, Cuatrecasas també ha estat
un dels pesos pesants del grup de pressió Barcelona Global, molt influent en l’era de Trias. A l’abril
de 2015, va acceptar una pena de dos anys de presó per frau fiscal. L’acord li va permetre esquivar
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l’ingrés en un centre penitenciari.

Javier Godó
El propietari del Grup Godó i editor de La Vanguardia és un altre dels habituals del Fòrum Pont Aeri
i a principis de setembre de 2015 va mantenir un sopar discret a casa seva amb el president
espanyol, Mariano Rajoy, i els factòtums de CaixaBank i del Banc Sabadell, Isidre Fainé i Josep Oliu,
respectivament. És coneguda l’aversió de l’empresari a la independència, però això no és
impediment perquè la línia editorial dels seus mitjans variï i, mentre La Vanguardia ha apostat
clarament per algun tipus de pacte que eviti la sortida de Catalunya de l’Estat espanyol, RAC1 ha
prioritzat les tesis sobiranistes. Godó és un altre dels grans empresaris del Principat vinculat
a La Caixa, en el seu cas com a vicepresident de l’entitat.

Alberto Palatchi (Pronovias)
Durant la campanya electoral pel 27-S, diverses grans empreses van amenaçar de marxar del
Principat si hi havia una DUI i van advertir els seus treballadors de les conseqüències que, al seu
parer, tindria la independència. El 2012, molt abans d’aquests comicis, ja ho havia fet l’aleshores
propietari del Grup Planeta, José Manuel Lara, mort al gener. Enguany, una de les que van fer-ho va
ser Pronovias, presidida per Alberto Palatchi. El màxim responsable de la companyia, que factura
uns 160 milions d’euros i és líder del sector a l’Estat espanyol, va assegurar en un comunicat intern
que Pronovias era “difícilment viable” en una “Catalunya fora de la UE, fora de la zona euro, sense
un sistema financer recolzat pel Banc Central Europeu i aïllada en matèria econòmica, política i de
seguretat”.

Jorge Gallardo (Almirall)
El president de la farmacèutica Almirall, Jorge Gallardo, també va intentar condicionar el vot dels
treballadors de la companyia, advertint-los dels suposats riscos de la proclamació d’una DUI.
Almirall és un dels gegants empresarials de Catalunya, amb una facturació superior als 1.400
milions d’euros el 2015.

http://www.elmundo.es/economia/2015/09/27/5604613c268e3eab738b45cc.html
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Miquel Valls (Cambra de Comerç de Barcelona)
El cas de Miquel Valls és particular. Presideix la Cambra de Comerç de Barcelona, una de les
entitats que es van adherir a l’anomenat Manifest del Far, a través del qual diverses organitzacions
empresarials catalanes mostraven el seu suport explícit al dret a decidir, que no a la independència.
Ara bé, Valls no va assistir a l’acte del 3 de setembre en què es va fer públic el manifest i diverses
informacions periodístiques situen precisament el document com una reacció a unes paraules del
president de la Cambra, que s’emmarcarien en el discurs de la por contra la independència. Al juny,
Valls va alertar del “cost” econòmic de la independència. El president de la Cambra de Comerç
també té càrrecs al grup La Caixa, en concret com a conseller de Gas Natural Fenosa i de
l’asseguradora VidaCaixa.
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