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El poble ha parlat



Per primera vegada en la història un Parlament 
d'esquerres.

Aquest és el fet històric més rellevant. Els dos pactes 
de progrés anteriors havien estat condicionats per 
Unió Mallorquina, tant a nivell programàtic com de 
capacitat legislativa. També pel pes desigual entre el 
PSOE i la resta de socis de govern, el PSM, EU o Els 
Verds. Ara l'esquerra disposa d'una àmplia majoria 
parlamentària de 34 diputats -comptant el de Formen-
tera- i un major equilibri entre les forces polítiques que 
impediran que les principals institucions estiguin hege-
monitzades pel PSOE. No hi haurà excusa per no 
impulsar polítiques realment progressistes, més enllà 
dels condicionaments pressupostaris, que no són 
poca cosa. En el moment d'escriure aquestes parau-
les les negociacions no han passat dels primers tante-
jos, però la música que sona és bona. La voluntat de 
superar quotes de partit per anar cap a formes de 
govern basades en la capacitat dels gestors i en el 
programa pot superar els errors dels anteriors pactes, 
més magnificats del que ho foren realment.

Un important creixement del sobiranisme.

Finalment, cal destacar el fort creixement del sobira-
nisme, expressat en distints graus, gràcies a 
l'important augment de MÉS i l'entrada del PI amb tres 
diputats. Suposa més del 23% dels vots, sense comp-
tar els vots sobiranistes d'Eivissa i Formentera, desdi-
buixats en candidatures unitàries. Però, des d'aquest 
punt de vista, el més important és la derrota del gone-
llisme. Si s'hagués consumat la victòria de Bauzá 
hauria suposat la valencianització de Balears, amb 
l'arraconament definitiu de la llengua catalana i la 
segregació lingüística. Cara al futur, difícilment un 
altre governant de dretes tornarà a intentar basar la 
seva estratègia política en un atac tan descarat contra 
la llengua i cultura de Balears. 
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El començament del gran 
canvi

Pere Sampol Mas
director de la Fundació Emili Darder

No és cap tòpic que els resultats electorals del passat 
24 de maig són històrics, per distints motius: per la 
irrupció a les institucions de noves forces polítiques, 
Podem, El Pi i Ciutadans; pel gran ascens, inesperat, 
de MÉS -castigat per les enquestes-; per la davallada 
del PSOE; i, sobretot, pel càstig, monumental, infringit 
per l'electorat al Partit Popular, personalitzat en la 
figura de José Ramón Bauzá, -possiblement en la 
història de Balears no trobaríem altre personatge que 
hagi suscitat tanta aversió, primer en els adversaris i 
després en els propis. La màgica nit del 24 de maig 
anava desvetllant l'esfondrament del PP al Parlament, 
Consells insulars i la immensa majoria d'Ajuntaments. 
Els resultats electorals varen ser rebuts amb un esclat 
d'alegria per la majoria de la població. Alegria i allibe-
rament. S'acabava un quadrienni de tortures, humilia-
cions, prepotència, degradació dels serveis públics i 
odi a la llengua i cultura pròpies. 

I, tanmateix, ho havíem d'intuir a partir de les grans 
manifestacions per la llengua i l'educació del 29 de 
setembre de 2013, en què més de 120.000 persones 
sortiren al carrer per manifestar el seu rebuig a les 
polítiques de Bauzá. Els manifestants, perplexes, 
entre l'estupor i l'alegria, érem conscients que assis-
tíem a l'inici d'un canvi profund, que afectava la 
mateixa essència del nostre Poble. Aquell Poble 
conformista i poruc, ens havien dit tantes vegades, es 
mostrava combatiu i valent. I renaixia l'esperança. 
Però, faltava tant temps per a les eleccions!

Disseny i maquetació   Pàgina Web
Alexandre Charles Rolland   Guillem Solivelles
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l’ull crític
Les eleccions autonòmiques 2015
Josep Valero
de l’Ateneu Pere Mascaró

Els resultats:

Una primera valoració dels resultats.

Malgrat no aportem els resultats al 100% de l'escrutini 
de l'any 2015, els resultats són suficientment definitius 
per extreure'n una valoració.

PP 156.692 47,76% 19 PP  95.444 27,72% 10
PSOE 79.732 24,30%  10 PSOE 62.571 18,17% 7
PSM-IV-ExM 36.181 11,03% 4 MÈS 59.069 17,15% 6  
PODEMOS  -------- -------  PODEMOS 50.276 14,60% 5
IB-LLIGA 12.294 3,75%  0 EL PI 30.387 8,82% 3
CIUTADANS  -------- -------  CIUTADANS 25.317 7,35% 2
EUIB 9.642 2,94%  GUANYEM 5.738 1,67%  
UPiD 7.336 2,24%  UpiD  3.100  0,90% 
PACMA 1.275 0,39%  PACMA 3.467 1,01% 
TOTAL VOTANTS 342.661 59,87%  TOTAL VOT. 348.923 60,27%

PP 17.479 47,73% 8 PP 11.413 30,73% 5
PSOE 10.276 28,06%  4 PSOE 8.364 22,52% 3
PSM-EN 3.723 10,17% 1 MÈSxMEN  6.491 17,48% 3
PODEMOS --------  -------   PODEMOS 5.118 13,78% 2
EM-EU 1.567 4,28%  EU-EM  1.423 3,83% 
UNIO MEN. 968 2,64%  EL PI 1.215 3,27%
UPCM -------- --------  CME-UPCM 1.908 5,14%
TOTAL VOTANTS 65.397 58,98%  TOTAL VOT. 37.729 58,36%

PP 20.690 51,87% 8 PP 14.092 33,01% 5
PSOE+PACTE 12.716 31,88% 4 PSOE  10.049 23,54%       4 
PODEMOS  ------- --------  PODEMOS 7.397 17,33%       3
    EL PI 2.452 5,74%
    GENT X EIV.  1.645 3,85% 
EIVISSA PEL CANVI 2.061 5,17%  
ENE 568 1,42%  GUANYEM 1.367 3,20%
ESOS 908 2,28%
UpiD 989 2,48%  UpiD    716 1,68%           
    ER-EIV. SI  758 1,78%
TOTAL VOTANTS 42.273 51,28%  TOTAL VOT. 43.225 49,29%

GENTxFORM + PSIB  1.904  55,25% 1 GENTxF+PSIB 2.005 59,28% 1
SA UNIO   1.353 39,26%  PP  904 26,73%
PREF 135 3,92%
    COMP. FOR 383 11,32%
TOTAL VOTANTS 3.591 59,21%  TOTAL VOT. 3.540 59,21%

PP 194.861 47,76% 35 PP 121.623 28,51% 20
PSOE 90.008 22,06% 14 PSOE 80.812 18,94% 14
PSOE-PACTE EIV. 12.716 3,12%  4 -----------   
PSM-IV-ExM 36.181 8,87%    4 MES Ma 58.999 13,83% 6
PSM-EMe 3.723  0,91%    1 MÈS-Me 6.491 1,52%      3 
PODEMOS  --------  --------  PODEMOS 62.641 14,68%  10
IB-LLIGA+CxI 24.207 5,93%  EL PI 33.991 7,97%  3
CIUTADANS  -------- --------  CIUTADANS 25.291  5,93%      2
GENTxF + PSIB 1904 0,47% 1 GENTxF+PSIB 2.005 0,47%      1
EUIB 11.209 2,60%  GUA+EUEM 8.430 1,99%
UPiD 8.731 2,14%  UPiD 3.793 0,89%
PACMA  1.658 0,41%  PACMA 3.457 0,81%
E.REPUBLICANA 5.325 1,31% 
TOTAL VOTANTS 427.093 58,80% 59 TOTAL VOT.   736.486     58,73%     59 
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El PP perd en torn a 73.000 vots a Balears. Baixa un 
19,25% en percentatge i perd 15 escons dels 35 que 
tenia. 9 a Mallorca, 3 a Menorca i 3 a Eivissa. A Mallorca 
la davallada es superior en torn al 20'04% dels vots. La 
pèrdua es quasi el doble de la mitjana estatal de pèrdua 
de vots del PP, que es situa en un 10'48%. Als efectes 
de les retallades i a la nefasta política estatal del PP, cal 
sumar el desastre global de la gestió autoritària de 
Bauzà, amb les conseqüents divisions internes del PP a 
Eivissa, Palma i a molts de pobles de la part forana de 
Mallorca. La crisi del PP a Balears està servida. 

Bauzà apareixerà en els futurs estudis de ciència políti-
ca, com el model de tot el que no hi ha que fer per 
governar amb majoria absoluta. Ho hem aprés amb 
patiment en la nostra pròpia carn, els ciutadans de les 
Illes Balears.

El PSIB-PSOE perd en torn a 21.300 vots a Balears. 
Baixa un 6,24% de percentatge. Perd 4 escons, 3 a 
Mallorca i 1 a Menorca. A Mallorca la seva baixada és del 
6,13%. On baixa més és a Eivissa amb el 8,34%,  on a 
més de la baixada general socialista, es suma la ruptura 
amb la gent antiga de ER que formava el Pacte de 2011. 

El diputat unitari de Formentera que estava adscrit al 
grup socialista l'anterior legislatura, té previst 
incorporar-se al grup mixt l'actual legislatura. La baixa-
da del PSIB-PSOE és quasi el triple en percentatge a la 
mitjana estatal que és del 2,77%. En número de vots 
encara és la primera força de l'esquerra al Parlament, 
però sofreix una pèrdua brutal de capacitat 
d'hegemonia dintre el camp de l'esquerra. De suposar 
el triple de vots i d'escons a l'any 2011, respecte al grup 
parlamentari de MÉS, ha passat a una situació de ser 
tan sols una pota més, del nou trípode que es conforma 
en la nova realitat de l'esquerra a les Illes Balears.

MÉS a Mallorca i a Menorca tenen un creixement que 
no preveien cap de les enquestes prèvies a les 
eleccions. Fou la gran sorpresa de la nit electoral. MÈS 
per Mallorca puja en torn a 22.800 vots i incrementa 
amb quasi un 5% el seu percentatge de vots a Balears, 
i un 6,12% a l'illa de Mallorca  on únicament es presen-
tava. Passa de 4 escons a 6 escons. MÈS per Menorca 
quasi dobla els seus resultats anteriors i puja en torn a 
2.700 vots. A Menorca puja un 7,31%. Passa d'un escó 
a 3. La suma de vots de MÉS per Mallorca i de MÉS per 
Menorca, 65.490 vots, els situaria com a la tercera força 
de les Balears en número de vots, amb un 15,35% en 
percentatge, malgrat serien tan sols la quarta en 
número d'escons, amb 9 representants electes.

PODEMOS confirma les expectatives pre-electorals 
creades, entra amb força a les tres illes, però no aconse-
gueix ser el referent majoritari de l'esquerra. Amb 62.600 
vots i un 14,68%, aconsegueix 10 escons, 5 a Mallorca, 
2 a Menorca i 3 a Eivissa. A Formentera retirà la seva 

candidatura per afavorir l'acord unitari del conjunt de 
l'esquerra. Ës la nova pota del trípode que conforma la 
nova realitat de l'esquerra a Mallorca, Menorca i a les 
Illes Balears, mentre que a Eivissa arreplega al Parla-
ment el vot majoritari de l'esquerra del PSOE, que en 
aquesta circumscripció no es presentava unida. 

El PI (Proposta per les Illes) assoleix un bon resultat de 
quasi 34.000 vots i el 7,97%. A Mallorca amb el 8'82%, 
aconsegueix els seus tres escons. A Eivissa va estar a 
punt d'aconseguir un diputat i té una presència discreta a 
Menorca. També rompé les expectatives de les enques-
tes prèvies. Com en el cas de MÉS per Mallorca i Menor-
ca, l'estructura municipal de partit i el nombre de candi-
datures municipals amb electes, ajudà a arrossegar vots 
cap a les candidatures del Consell i el Parlament.

CIUTADANS en torn a 25.300 vots i el 5'93% a les Illes 
Balears, obté 2 escons per l'illa de Mallorca. A Mallorca 
suposà el 7,35% dels vots, obtinguts principalment a 
Palma i als seu entorn metropolità. Es presentà tan sols 
a Mallorca i a Menorca amb una candidatura d'un perfil 
semblant, però sense el reconeixement orgànic del 
partit. Els resultats foren molt inferiors a les expectati-
ves creades i als pronòstics de les enquestes. Sens 
dubte el seu posicionament d'extrema dreta en el tema 
lingüístic, els  ha llevat la imatge de “centrisme”, que 
com a “marca nova” es volia vendre a la resta de l'estat.

GENT PER FORMENTERA amb coalició amb el PSIB 
ha revalidat amb més força el diputat d'esquerres de 
l'illa de Formentera. El seu compromís era d'anar al 
grup mixt del Parlament i donar suport a governs de 
progrés al Parlament de les Illes Balears. A l'anterior 
legislatura, la Mesa del Parlament no els deixà anar al 
grup mixt, i es varen haver d' integrar al grup socialista, 
malgrat el PSIB és una força minoritària a la coalició.

De la resta de formacions que no obtenen representa-
ció parlamentària, cal destacar l'enfonsament de UPyD 
i la marginació creixent d'Esquerra Unida o les marques 
blanques de Guanyem, com opció electoral amb possi-
bilitats d'accedir directament a les institucions autonò-
miques. Tampoc sembla que l'acord amb gent 
d'Esquerra Republicana hagi aportat més força a 
l'agrupament que es suposava que era Guanyem. 
També cal comentar els resultats de PACMA (Partit 
Animalista), que a Mallorca dobla els resultats de 2011, 
obté 3.400 vots i arriba al 1,01%. On no es presenta, sol 
donar suport  les candidatures de MÉS.

Les xifres de participació són molt semblants a les de 
les eleccions de 2011. Si es pot entendre, analitzant els 
resultats, que hi ha hagut una mobilització d'electorat 
d'esquerra que abans no participà, i que bastants 
votants de la dreta, aquesta vegada han quedat a casa 
seva, amb desacord amb les polítiques del PP i amb les 
altres opcions d'un perfil ideològic semblant.  



Les eleccións als Consells

Mallorca
Josep Valero
de l’Ateneu Pere Mascaró

El Consell de Mallorca reprodueix pràcticament els 
mateixos resultats de la circumscripció de Mallorca a 
l'elecció al Parlament. Tal volta el més significatiu és que 
el percentatge entre el PSOE i MÈS es redueix en mig 
punt i pràcticament es produeix un empat entre les dues 
formacions en torn al 17% dels vots. Els 1900 vots de 
diferència, un percentatge del 0'56%, permet per la distri-
bució dels quocients en assignar escons, que el PSOE 
tingui un conseller més que la coalició MÈS. Políticament 
el PSOE perd la majoria hegemònica en el vot de 
l'esquerra, i aquest fet pot ser clau, de cara a negociar 
uns hipotètics governs de l'esquerra.  

El PP se'n du la mateixa ensopegada que al Parlament, 
perd de manera clara la majoria absoluta, i ni amb Ciuta-
dans, ni amb el PI sumats, pot fer-se amb la majoria. 

PODEMOS segueix essent determinant per configurar 
una majoria d'esquerres, però queda clarament com a 
quarta força al Consell de Mallorca. La seva votació és 
una mica inferior a la del Parlament, però entra amb 
força i jugarà un paper clau en el joc d'aliances i en les 
línies de govern de la institució.

El PI aconsegueix superar la suma dels vots que per 
separat obtingueren la Lliga i CxI en el 2011. Aquest fet 
els dóna els tres escons i un 9'39% de vots, un percen-
tatge una mica superior als obtinguts al Parlament per a 
l'illa de Mallorca. El PI en el Consell, i degut a la seva 
implantació municipal, segurament podrà jugar un paper 
polític amb més protagonisme, malgrat no formar part 
amb probabilitat, de la majoria de govern.

Pel que fa Ciutadans, reprodueix amb unes  centèsimes 
de davallada els resultats al Parlament, amb uns candi-
dats menys coneguts mediàticament que en el Parla-
ment.

UPyD segueix el seu daltabaix també al Consell i Guan-
yem no arriba al 2% dels vots i tampoc nota l'efecte de 
suma amb l'acord d'Esquerra Unida i membres 
d'Esquerra Republicana.

Uns resultats que permeten esperar un govern 
d'esquerres al Consell de Mallorca. Uns resultats que 
segurament faran agafar un major protagonisme institu-
cional al Consell, una necessitat que cal refermar, per 
garantir l'adequat equilibri entre illes i donar major força 
política a una comunitat interinsular com la nostra. 

L’ull crític
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PP 154.965 46,08% 19  PP 95.110 27,78%   10
PSOE 79.257 23,57% 10 PSOE 61.276 17,90% 7
PSM-IV-ExM 35.548 10,54% 4 MÈS 59.344 17,34%     6
LLIGA 13.252 3,94%  PODEMOS 49.108 14,34%     5 
CxI 12.012  3,57%  EL PI  32.143 9,39%     3
CIUTADANS   ------- ------  CIUTADANS  24.955  7,29%     2
EU   9.835 2,92%  GUANYEM      5.915 1,73%     
UpiD 7.378 2,19%  UpiD      3.133 0,92%
ESQ-ERC 5.318  1,58%

TOTAL VOTANTS 338.915 60,90%  TOTAL VOT.  346.706   60,17%  
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dels seus vots. Ha passat de 14.897 vots al 2007 a  
8.340 al 2015, una davallada mai vista a Menorca. Tot i 
presentar els candidats més joves, el PSOE és als ulls 
de la gent l’encarnació de la vella política. 

Podemos, en canvi, sí que ha tret un bon resultat a 
Menorca superant el 12% de vots. Val a dir però que és 
el més modest de les tres illes. El seu resultat és molt 
homogeni a tots els municipis fet que fa pensar que hi ha 
partit per a la formació de Pablo Iglesias. IU ha aconse-
guit els mateixos vots de sempre amb un discurs exces-
sivament agre. No hi ha espai entre MÉS i Podemos. La 
millor notícia del vespre és que Ciudadanos no ho acon-
segueix i es queda fora del Consell.

I la pregunta és I ara què? Idó sí ara comença el ball. El 
primer repte és gestionar el resultat. Calen pactes a tres 
bandes. I no seran fàcils d’aconseguir. El segon repte és 
governar bé. I governar no consisteix en canviar una 
farola sinó en capgirar l’Ajuntament i el Consell sense 
regnes de Taïfes. La qüestió territorial és la clau. El tercer 
repte és organitzar-se. La nostra peculiar unitat popular 
d’arrel menorquinista és sòlida en els seus plantejaments 

Les eleccións als Consells

La primavera Menorquina
Pau Obrador
L@pauobrador 

Després de quatre anys de tenebres, la primavera ha 
arribat a Menorca de la mà de tres dones i un home a qui 
admir especialment. Joana Gomila a Ciutadella, Conxa 
Joanola a Maó, Maite Salord al Consell i Nel Martí al 
Parlament. Ells són els grans triomfadors d’aquestes 
eleccions a Menorca. No ho van fer sols però el seu 
lideratge va ser clau. El 24 M va ser un nit inoblidable 
plena d’emocions fortes, amb centenars de piulades al 
twitter i abraçades ben fortes. És una nit que durarà anys 
on vam aprendre a somniar i a guanyar. 

Abans d’analitzar el resultat cal destacar que la sorpresa 
és relativa. A principis d’any ja s’entreveia que MÉS per 
Menorca trauria entre un 17% -19% de vots. A una 
setmana de les eleccions la gran enquesta del Menorca 
va reduir aquest percentatge al 10 %. No era difícil 
d’intuir però que aquest percentatges era fals.  Si totes 
les candidatures municipals estaven per damunt del 
20%, havia d’anar bé per força també al Consell. Ens 
van fer creure (igual que al País Valencià) que MÉS 
anava de capa caiguda quan en realitat estaven lluitant 
per la presidència. Els mitjans i les seves enquestes han 
perdut la poca credibilitat que tenien. Calen dimissions 
aquí també.

La gran notícia d’aquestes eleccions és la davallada 
espectacular de vots del PP que ha passat del 46 % al 
31% de vots. Els motius són clars. De la mà de Bauzà el 
PP s’havia ancorat excessivament cap a l’espanyolisme 
més ranci, oblidant que l’electorat conservador 
d’aquestes illes té un tarannà moderat i regionalista. La 
nostra és una dreta de xanxullos urbanístics, sí, però no 
de TILS ni de tics autoritaris. Els votants de dretes aquí 
tenen poc a veure amb els de la Castella profunda. El PP 
ha perdut perquè un grup de feixistes sense escrúpols 
l’ha segrestat. I ho han fet per voluntat divina de la FAES 
de José Maria Aznar a qui només li importava 
l’espanyolització del regne. És veritat que el tarannà de 
Tadeo no és el mateix que el de Bauzà. Ara bé ni va 
saber desmarcar-s’hi ni va destacar per la seva gestió. 
El gran triomfador del 24M és el menorquinisme polític. 
Al Consell ha tret un 19% de vots i 3 consellers fregant la 
xifra màgica dels 7000 vots. Per primera vegada 
(gairebé) tot el menorquinisme és dins una mateixa 
candidatura. La clau del menorquinisme ha estat la seva

 habilitat d’articular candidatures d’unitat popular tant als 
municipis com al Consell i al Parlament. Ho ha fet amb 
bons candidats, molta feina, primàries, assemblearisme 
municipalista, un programa sòlid, sigles noves, suma de 
forces i un discurs en positiu. MÉS ha guanyat la batalla 
de la nova política sense caure en radicalismes fora de 
lloc. Prou radicals i prou moderats alhora. D’esquerres i 
alhora menorquins. Ha sabut bastir un assemblatge 
ampli i equilibrat. 

La clau de volta d’aquestes eleccions eren els ajunta-
ments de Maó i Ciutadella. Aquesta vegada no valien 
propostes a mitges. O s’articulava una proposta seriosa 
o governava el PP. És aquí on els resultats han superat 
totes expectatives. El PSM en solitari ha capgirat Ciuta-
della amb un eslògan cupaire. La seva proposta conti-
nuista i trencadora alhora ha tret un 27% de vots i 6 
regidors.

 A Maó el canvi és possible gràcies a una candidatura 
d’Unitat Popular encapçalada per una líder molt ben 
valorada pels maonesos que ha tingut l’habilitat 
d’adreçar-se directament als ex votants socialistes 
descontents amb Vicenç Tur. Conxa Juanola  ha encer-
tat de ple en el to, radical en el contingut, moderat en les 
formes. Ara Maó ha sumat 3280 vots, un 27%. És sense 
dubte el millor resultat de les Illes.

Als municipis més petits els resultats han estat més 
desiguals. A Alaior la candidatura de Junts x Lo que 
integrava PSOE, MÉS i IU tenia problemes estructurals i 
no ho ha aconseguit guanyar encara per 78 vots. A Es 
Castell i Sant Lluís les candidatures unitàries s’havien fet 
massa a darrera hora, tot i així han tingut un resultat molt 
digne. A Ferreries, L’entesa ha tret la primera majoria 
absoluta de la democràcia al poble. A Es Mercadal ha 
guanyat el PSOE amb claredat. L’Entesa hi ha tret un 
resultat molt bo, desplaçant el PP a la tercera posició. La 
victòria més contundent de Menorca ha estat la del 
PSOE d’Es Migjorn Gran que ha superat el 60% de vots. 
I dels altres poc a dir. El PSOE ha perdut la segona plaça 
a tots els municipis excepte als dos on ja governava, on 
ha tornat guanyar. Conserva, per poc, la segona plaça al 
Consell Insular on té possibilitats de fer-se amb la presi-
dència. En vuit anys el PSOE ha perdut gairebé la meitat 
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però feble organitzativament. De la seva capacitat 
d’organitzar-se en depèn que esdevingui hegemònic 
d’aquí a quatre anys. El quart repte és saber llegir els 
signes dels temps, uns temps que canvien molt de 
pressa.

Una advertència. Els ciutadans han decantat Menorca 
cap a l’esquerra i el menorquinisme però ho han fet 
sense perdre la seva tradicional moderació. No han votat 
cap revolució, ni en el cas de Podemos ni en el cas de 
MÉS. Han votat canvi democràtic, han votat corrupció 
zero, han votat honestedat i bona feina, han votat pel 
territori, han votat una nova manera de fer política, han 
votat per un país digne i en català. Però no una revolució. 
Cal crec tenir-ho en compte. I és que la radicalitat ben 
entesa era l’única via moderada possible a Maó, a 
Palma i a València.

Aquesta nit que durarà anys ens han retornat l’alegria i la 
dignitat. Perquè no podram mai amb un poble unit, 
alegre i combatiu.

El nord també existeix



dels seus vots. Ha passat de 14.897 vots al 2007 a  
8.340 al 2015, una davallada mai vista a Menorca. Tot i 
presentar els candidats més joves, el PSOE és als ulls 
de la gent l’encarnació de la vella política. 

Podemos, en canvi, sí que ha tret un bon resultat a 
Menorca superant el 12% de vots. Val a dir però que és 
el més modest de les tres illes. El seu resultat és molt 
homogeni a tots els municipis fet que fa pensar que hi ha 
partit per a la formació de Pablo Iglesias. IU ha aconse-
guit els mateixos vots de sempre amb un discurs exces-
sivament agre. No hi ha espai entre MÉS i Podemos. La 
millor notícia del vespre és que Ciudadanos no ho acon-
segueix i es queda fora del Consell.

I la pregunta és I ara què? Idó sí ara comença el ball. El 
primer repte és gestionar el resultat. Calen pactes a tres 
bandes. I no seran fàcils d’aconseguir. El segon repte és 
governar bé. I governar no consisteix en canviar una 
farola sinó en capgirar l’Ajuntament i el Consell sense 
regnes de Taïfes. La qüestió territorial és la clau. El tercer 
repte és organitzar-se. La nostra peculiar unitat popular 
d’arrel menorquinista és sòlida en els seus plantejaments 
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totes expectatives. El PSM en solitari ha capgirat Ciuta-
della amb un eslògan cupaire. La seva proposta conti-
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d’Unitat Popular encapçalada per una líder molt ben 
valorada pels maonesos que ha tingut l’habilitat 
d’adreçar-se directament als ex votants socialistes 
descontents amb Vicenç Tur. Conxa Juanola  ha encer-
tat de ple en el to, radical en el contingut, moderat en les 
formes. Ara Maó ha sumat 3280 vots, un 27%. És sense 
dubte el millor resultat de les Illes.

Als municipis més petits els resultats han estat més 
desiguals. A Alaior la candidatura de Junts x Lo que 
integrava PSOE, MÉS i IU tenia problemes estructurals i 
no ho ha aconseguit guanyar encara per 78 vots. A Es 
Castell i Sant Lluís les candidatures unitàries s’havien fet 
massa a darrera hora, tot i així han tingut un resultat molt 
digne. A Ferreries, L’entesa ha tret la primera majoria 
absoluta de la democràcia al poble. A Es Mercadal ha 
guanyat el PSOE amb claredat. L’Entesa hi ha tret un 
resultat molt bo, desplaçant el PP a la tercera posició. La 
victòria més contundent de Menorca ha estat la del 
PSOE d’Es Migjorn Gran que ha superat el 60% de vots. 
I dels altres poc a dir. El PSOE ha perdut la segona plaça 
a tots els municipis excepte als dos on ja governava, on 
ha tornat guanyar. Conserva, per poc, la segona plaça al 
Consell Insular on té possibilitats de fer-se amb la presi-
dència. En vuit anys el PSOE ha perdut gairebé la meitat 
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però feble organitzativament. De la seva capacitat 
d’organitzar-se en depèn que esdevingui hegemònic 
d’aquí a quatre anys. El quart repte és saber llegir els 
signes dels temps, uns temps que canvien molt de 
pressa.

Una advertència. Els ciutadans han decantat Menorca 
cap a l’esquerra i el menorquinisme però ho han fet 
sense perdre la seva tradicional moderació. No han votat 
cap revolució, ni en el cas de Podemos ni en el cas de 
MÉS. Han votat canvi democràtic, han votat corrupció 
zero, han votat honestedat i bona feina, han votat pel 
territori, han votat una nova manera de fer política, han 
votat per un país digne i en català. Però no una revolució. 
Cal crec tenir-ho en compte. I és que la radicalitat ben 
entesa era l’única via moderada possible a Maó, a 
Palma i a València.

Aquesta nit que durarà anys ens han retornat l’alegria i la 
dignitat. Perquè no podram mai amb un poble unit, 
alegre i combatiu.
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Les eleccións als Consells

Guanyem Eivissa i Podem 
Eivissa condicionaran la 
política insular
Maurici Cuesta i Labèrnia

La candidatura comuna de Guanyem Eivissa i Podem 
Eivissa, presentada amb el nom de Podemos va obtenir 
un gran resultat, assolint 3 consellers (Viviana de Sans, 
Miguel Vericad i Lidia Jurado) gràcies als 7.953 vots 
aconseguits (un 18,67%). Així, aquesta llista irromp amb 
força en el Consell d’Eivissa i se situa prop dels 4 escons 
del PSOE, amb qui podria entendre’s per evitar que 
governi el PP, llista més votada però que no s’ha fet amb 
la majoria absoluta, amb els 6 consellers.

Cal destacar els 7.000 vots i un 17% que ha perdut la 
llista del PP encapçalada per Vicent Serra, passant de la 
majoria absoluta de 8 consellers del 2011 als 6 actuals. 
Entre les claus que ho fan entenedor hi ha la davallada 
genèrica i, sobretot, la manca de suport a la tramitació 
personalitzada del projecte d’Abel Matutes a la platja 
d’en Bossa i Sant Jordi, a més del càstig de les crítiques 
del batle de Santa Eulària cap al paper institucional del 
Consell d’Eivissa. 14.496 sufragis (un 34,03%) li han 
donat sis consellers que, segurament, romandran a 
l’oposició per tercera vegada des de la història de la 
màxima institució insular.

La llista del PSOE encapçalada pel seu secretari general 
insular, Vicent Torres, ha aconseguit 4 consellers, 
gràcies a 10.112 vots (23,74%), un conseller menys del 
que va aconseguir en coalició amb Pacte per Eivissa, el 
2011.

La candidatura de Podem Eivissa i Guanyem Eivissa, 
formada per 8 membres de Guanyem i 5 de Podem en 
els 13 llocs titulars, ha aconseguit uns resultats magní-
fics. Excel·lents haguessin sét els 4 que l’escrutini 
donava per bons fins al 20% de l’escrutini. Gent per 
Eivissa (liderada pel conseller d’aquesta formació en 
llistes conjuntes amb el PSOE) i Proposta per les Illes 
–El Pi- varen obtenir prop de 2.000 vots i un 5%. Dels 3 
consellers de Podem i Guanyem, Vericad és membre 
d’aquesta darrera formació.

Pel que fa als resultats per la circumscripció d’Eivissa al 
Parlament de les Illes Balears, el mapa electoral també 

ha patit un capgirament. Els 12 diputats eivissencs es 
repartiran entre els 5 del PP (14.092 vots, un 33%; front 
als 8 de 2011 i un 50% dels vots emesos, amb 6.000 vots 
més que ara), liderats pel conseller balear Vicent Marí 
Bossó, els 4 del PSOE (10.049 vots, un 23,5%; els 
mateixos quatre que aconseguí PSOE-Pacte per Eivis-
sa, però baixant 2.700 vots i un 7%) encapçalats per 
Pilar Costa, i els 3 de Podem Eivissa, llista liderada per 
Aitor Morrás (també membre de Guanyem Eivissa), 
gràcies a 7.397 vots, un 17,33.

A pocs vots d’aconseguir representació va quedar la 
llista d’El Pi, amb un 5,74%. Després de la llista de Gent 
per Eivissa, va quedar la de Miquel Ramon, cap de llista 
per Guanyem Eivissa, assolint 1.367 vots, un 3,2% dels 
emesos.

A principis de juny, l’assemblea conjunta de Guanyem 
Eivissa i Podem Eivissa, que regirà el destí de la llista 
conjunta fins 2015, encara no ha decidit si els seus 3 
consellers s’integren en un govern de coalició amb el 
PSOE o si, opció que sembla majoritària, donaran suport 
institucional a un govern dels socialistes. Les negocia-
cions estan en marxa i les possibilitats, obertes. En tot 
cas, el bolc del panorama insular eivissenc també ha 
arribat al Consell d’Eivissa i podria donar com a resultat 
un tercer govern de color progressista, després dels de 
1999 de Pilar Costa i el de 2007, de Xico Tarrés.

A nivell de la configuració del Parlament i del Govern de 
les Illes Balears, els 7 regidors de PSOE i de Podem 
Eivissa ajudaran a formar una majoria progressista i 
sobiranista conjuntament amb els diputats de MÉS per 
Mallorca i MÉS per Menorca (amb magnífics resultats; 
l’enhorabona!), la de Gent per Formentera (que, a la 
vegada ha assolit la majoria absoluta al Consell de 
Formentera, amb 9 consellers) i els mallorquins i menor-
quins de PSOE i Podem. Si hi haurà un govern tri o 
bipartit, o el president serà home o dona , de MÉS per 
Mallorca o del PSOE, encara són qüestions obertes a 
principis de juny.
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Les eleccións als Consells

Formentera
Maties  Bennàssar

Les eleccions al Consell de Formentera es realitzen 
formalment com unes eleccions municipals. Per 
l'augment de població han passat d'elegir 13 represen-
tants a 17. A les competències municipals, cal incremen-
tar les competències delegades com a Consell Insular. 

Gent per Formentera, un partit sorgit des de la pròpia 
realitat illenca, amb sobirania pròpia i que rep el suport 
extern de pràcticament el conjunt de l'esquerra del 
PSOE, passa de ser la força més votada el 2011 a tenir 
la majoria absoluta el 2015. Incrementa en 155 vots el 
seu suport i amb un 5,71% el seu percentatge, arribant al 
49,75%. El lideratge de la institució i la bona feina feta 
han fet que capitalitzés la bona gestió efectuada.

El PP es presenta com  la candidatura de la dreta sense 
la cobertura de la coalició anterior de Sa Unió. La seva  
desfeta es gran, perdent més de 540 vots i el 13,63% 
dels vots i baixant de 5 a 4 representants. 

El PSOE es manté estable amb una baixada lleugera de 
vots i del 0,48% en percentatge. Manté els seus dos 
representants.

La novetat és Compromís amb Formentera, que aconse-
gueix un 12'60% de vots i 2 escons. Es presenta com la 
Formentera plural i ecologista, formada per gent nova en 
la política i amb un programa amb moltes propostes 
concretes, que fa èmfasi en la participació, les noves 
tecnologies, la defensa del medi ambient, i la resolució 

Gent x Formentera    1.662 44,04      6 GxF 1.817 49,75      9
Sa Unió          1.308 34,66      5 PP    768 21,03      4
PSOE 577 15,29      2 PSOE     541 14,81      2
PREF 152   4,03      0 Compromís amb F 460 12,60      2

Elecció al Parlament de les Illes Balears
GxF+PSOE          1.904 54,03 1 GxF 2.005 59,28      1
Sa Unió          1.353 38,39 0 PP    904 26,73      0
PREF 135   3,83 0 Compromís amb F      383  11,32      0
PACMA 54   1,53 0

TOTAL VOTANTS 338.915 60,90%  TOTAL VOT.  346.706   60,17%  

Partit Vots % Esc. Partit Vots % Esc
2011 2015

Elecció al Consell de Formentera

“ràpida i sense burocràcies” de les petites coses de la 
vida quotidiana municipal. Critiquen a GxF perquè diuen 
que no poden esser “el nou impuls”, ja que fa massa 
anys que tenen el poder. Es consideren un partit de 
centre, plural i ecologista. Acaba el seu programa electo-
ral amb les fotos dels candidats i amb la frase “persones 
abans que polítics”.

Pel que fa a l'elecció del diputat, la coalició GxF+PSIB 
manté l'escó i augmenta en 101 vots. El seu percentatge 
del 59,28% és aclaparador i augmenta amb un 5,25%. 
Cal constatar que tan en el 2011 com en el 2015, la suma 
de la coalició és inferior als vots obtinguts per separat de 
GxF i pel PSOE al Consell. No obstant, en elegir-se tan 
sols un diputat per Formentera, el sistema de votació 
aconsella que el conjunt de l'esquerra vagi junta i no 
dispersar el vot. PODEMOS retirà la seva candidatura, 
malgrat formalment la va presentar. El diputat elegit 
s'inscriurà al grup mixt.

El PP millora els resultats al Consell, però queda molt 
lluny amb el 26'73% i empitjora en 449 vots els resultats 
de Sa Unió.

Compromís amb Formentera perd 77 vots respecte al 
Consell i obté un 11,32%. El fet de presentar-se a aques-
ta circumscripció, implica que no participa en la dinàmica 
unitària del conjunt de l'esquerra formenterenca. Segura-
ment el fet de considerar-se un partit de centre, els du a 
justificar la teorització de l'equidistància. 



dem que l'escola ha tingut en diferents lleis educatius el 
paper d'element igualador de les diferències socials. 
Els actuals currículums i l'actual organització promogu-
da per la LOMCE continua desenvolupant aquesta 
funció?

Selecció sobre la base de quin criteri? Comencem amb 
una frase de l'actual ministre d'Educació José Ignacio 
Wert pronunciada en seu parlamentària: “Nuestro 
interés es españolizar a los niños catalanes”. Així, 
l'educació té un paper ideològic, sigui per construir un 
projecte d'estat, sigui per qüestions de tipus religiós, 
etc. 

Per això, la selecció de continguts no és neutral, serà 
una selecció per reforçar una determinada visió del 
món traspassada a les noves generacions immerses 
en la socialització educativa. Per això, el “Descobri-
ment” d'Amèrica o la creació d'Espanya amb els Reis 
Catòlics es converteixen en dogmes repetits dins els 
currículums i els oblits sempre seran intencionats (les 
masacres indígenes durant la invasió del continent 
americà, les expulsions dels jueus, moriscs i d'altres 
durant el període imperial espanyol o els repressaliats 
de la Guerra Civil, entre molts d'altres). 

Selecció en referència a què? Quina és la nostra idea 
de l'escola influirà com a marc de referència del desen-
volupament del currículum. L'escola és formadora de 
ciutadans lliures, crítics, reflexius davant dels proble-
mes de la seva pròpia vida i de la societat en la que es 
troben o l'escola és la formació de persones submises i 
que no qüestionen l'ordre establert? Així, si la nostra 
referència és una escola lliure, el desenvolupament del 
currículum ha d'utilitzar sistemes pedagògics d'acord 
amb aquesta idea i, per exemple, qüestionar conceptes 
com autoritat, lideratge o d'altres que sovint apareixen 
en els discursos dels nostres governants. Si el nostre 
referent és el segon tipus d'escola, altres conceptes 
com disciplina o matèries de primera i de segona seran 
el nostre emblema. 

Així, els currículums són tècnics, estan expressats en 
terminologies no sempre comprensibles, abstractes, de 
difícil accés, però són de vital importància, perquè en 
teoria conformaran l'educació formal dels nostres 
infants, de les noves generacions, dels que hauran de 
ser el futur del nostre territori, dels que es poden veure 
perjudicats o beneficiats com a persones segons les 
nostres decisions actuals. 
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Canvis al currículum

Albert Lobo
Professor

En els darrers temps ha tornat a ser notícia el món 
educatiu (com ja és habitual) amb una polèmica relacio-
nada amb un concepte tècnic, però que, a la vegada, és 
clau per entendre què es vol aconseguir amb 
l'educació. Aquest concepte és el de currículum.

Però, què és un currículum? ens podem demanar i no 
és tan fàcil respondre a aquesta aparent simple qües-
tió. Un currículum és una selecció dels continguts que, 
en teoria, s'haurien d'assolir en acabar un període de 
temps determinat (un curs acadèmic per regla general), 
una selecció dels procediments que s'utilitzaran per 
assolir aquest contingut i, finalment, una selecció de 
metodologies de valoració que qualificaran l'alumnat 
segons uns criteris diversos. 

Per tant, ens trobam que la paraula que defineix al 
currículum és selecció. Però, ens poden sorgir una 
sèrie d'interrogants, selecció de qui? Selecció per a 
què? Selecció sobre la base de quin criteri? Selecció en 
referència a què?, etc. D'aquí sorgeixen algunes de les 
polèmiques més actuals en relació amb els currícu-
lums. 

Selecció de qui? Dels tècnics, dels docents, dels peda-
gogs, dels representants polítics? A Balears s'han 
adaptat els currículums de la nova llei educativa 
(LOMCE) en un temps rècord de dues setmanes 
utilitzant el criteri de selecció que es basa en qui ho vol 
fer, no en la capacitat, el prestigi o d'altres i, a més, 
oferint com a recompensa una substanciosa quantitat 
de diners per un temps limitat de feina. 

Selecció per a què? La nova llei educativa ens parla 
d'alumnes emprenedors, de competitivitat i d'altres 
conceptes lligats a la lluita, al conflicte, no a la coopera-
ció entre individus. Seleccionam els continguts per 
aconseguir persones formades en els valors de les 
nostres societats, per formar ciutadans o per formar 
persones que lluitaran entre elles per aconseguir un lloc 
de treball basant-se en una selecció natural del mercat 
de treball? Què forma part d'allò considerat essencial 
per a una persona? O l'escola ha perdut el seu paper 
socialitzador que històricament havia adquirit? Recor-

què està
passant?
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Hi hagué un dia primer

Antoni Alorda

La terra era caòtica i desolada, tot ho cobrien les tene-
bres. Aleshores, el Poble separà la llum de les tenebres. 
I digué a la llum “dia”, i a les tenebres, “nit”. Era un dia 
24, i fou el dia primer. I el Poble veié que tot això era bo. 

Esborrau aquesta imatge. Que no en quedi rastre: és 
un miratge. No és això el que ha passat.

Comptau-me entre els sorpresos pels resultats electo-
rals, no per la tendència, naturalment, que tots ende-
vinàvem, sinó per la seva rotunditat. Les enquestes 
pronosticaven 20 diputats al PP i tothom es resistia a 
creure-ho, i això que les dades confirmen que n'hi havia 
moltes ganes. L'estrepitosa caiguda de la prepotència 
incommensurable de Bauzá, tan merescuda, tan tenaç-
ment assolida, la desautorització implacable de les 
polítiques devastadores de l'estat del benestar, i 
l'esperança en propostes alternatives com les de MÉS 
per Mallorca i Podemos, els vencedors d'aquests comi-
cis, ens donen moltes lliçons que convé retenir. 

Tanmateix, el 24M, amb tota la seva colossal potència, 
no és cap epifania col·lectiva, només la resposta d'avui 
a la situació d'avui. Demà pot ser una altra. De fet, si 
una cosa ha canviat, és l'augment de la volatilitat políti-
ca, la gent ha pres el gust a anar per lliure i experimen-
tar. Convé que en siguin ben conscients els afortunats 
gestors d'aquest moment polític, perquè seran pagats 
amb la mateixa moneda si defrauden (i no em referesc, 
només, al sentit penal del terme -déu mos en guard.

Però tampoc creguem que, en general, els ciutadans 
esperin miracles. La gent és més lúcida del que alguns 
pensen. El que sí s'exigeix és una actitud, humil i 
agosarada a l'ensems, honesta, una sensibilitat social i 
humanista, i nacional. Explicar planerament la situació, 
sense excessos maniqueus, sense prejudicis, i explicar 
planerament, intel·ligiblement, les decisions que 
s'adopten, sense enganar, sense dramatitzar, amb 
plantejaments alhora compromesos i factibles. I 
eficaços. Escoltant tothom, sense l'arrogància dels 
dogmàtics. Hi ha moltes ganes d'acompanyar un 
procés de canvis i regeneració, però sempre que a un 
se'l tengui en compte i no se li assigni l'ingrat paper 
d'atrezzo.

La pluralitat ideològica obliga al pacte i a les enteses, a 
la intel·ligència i la generositat. Sense oblidar que és el 
moment de l'audàcia: hi ha gent que no pot esperar, 
aquests van primer. Tanmateix, la consolidació del 
canvi passa perquè el gruix de la població senti que ha 
millorat, que ha encertat. 

El gran derrotat és el PP, però també el bipartidisme. En 
l'acció del nou govern, hi ha un repte previ: la credibili-
tat, transmetre que ha entès la comanda que se li fa. 
Per això seria un greu error, que la gent sentís que el 
canvi promès es concreta en el deja-vu de PP a PSOE. 
Aquest no és el missatge. No magnific la importància 
de les presidències (tampoc la negligesc), però avui 
esdevé un gest de primer ordre i els resultats exigeixen 
que el President sigui Jarabo o Barceló, o dos anys per 
hom. Si PP i PSOE ho troben inquietant, idò més a 
favor meu. Bona part de l'èxit d'aquesta nova legislatu-
ra, depèn de què el PSOE ho vegi amb lucidesa i ho 
visqui amb esportivitat. No és fàcil. 

I en la lleialtat de tots els actors, sentint al clatell, amb 
responsable serenitat, el “no nos falles” que va ignorar 
Zapatero. Dues forces potencialment contràries s'han 
de conciliar: l'audàcia i el consens. Trobar la manera 
que les propostes trencadores resultin majoritàries, 
populars. I això és possible, se respira, s'hi ha de 
connectar, desant les pissarres obsoletes entre les 
relíquies històriques. Ho ha entès oportunament Pode-
mos i no se n'ha sortit IU, tot i l'operació Guanyem. 

El limitat èxit de C's i l'entrada del Pi apunten que 
l'element “mallorquinista”, les enconades provocacions 
del PP contra la llengua i l'autogovern, també han jugat 
un paper en els resultats i, en concret, en la posició de 
MÉS per Mallorca. En tot cas, els resultats constaten 
que PSM i Iniciativa varen encertar en la creació de 
MÉS, en deixar-se engolir per MÉS i, en certa mesura, 
confirmen (més enllà del canvi de moment polític) que 
el model del Bloc, el de coordinació de cúpules i reparti-
ment de quotes, tan del gust dels partits, no servia prou; 
com no servirà, ja ho dic ara, una coalició de govern de 
regnes taifes assetjada per malfiances, vanitats i gelo-
sies. Cal transitar a paradigmes de col·laboració i 
deixar-se orientar per mecanismes de participació 
ciutadana reals, sense confiar, naturalment, que sigui 
un camí de roses.

No són els projectes polítis amb més vots els que 
sobreviuen, sinó els que millor s'adapten en els 
canvis. La societat líquida liquidarà els qui no ho facin. 
El riu no oblida que l'objectiu és arribar a la mar, però 
no s'entesta en anar-hi dret: Be water my friend, be 
water.
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Illesdefutur.org primera platafor-
ma d’experiències de resiliència.

José María Aranda
Membre d’Avanç filmacions educatives

Coincideix amb l’estrena del documental ‘Illes de futur 
II. Expèriencies de resiliència a Mallorca’

El passat 28 de gener l’associació Avanç filmacions 
educatives presentà a  l´espai de CineCiutat de Palma, 
el documental ILLES DE FUTUR II: EXPERIÈNCIES 
DE RESILIÈNCIA A MALLORCA.

Paral·lelament es va presentar la web www.illesdefutur.org 
una plataforma participativa que té com a objectiu mos-
trar experiències de resiliència  d'arreu  del món.

Després de l´èxit d’una primera part del 
documental,estrenat l’any 2013,  on es va posar de 
manifest l’interès social i mediàtic per conèixer alternati-
ves a l’actual model de producció, consum, alimentació 
i en general, de forma de vida, Avanç filmacions educa-
tives oferí sis noves històries de persones i col·lectius 
que participen en iniciatives amb un alt impacte 
resilient.

ILLES DE FUTUR II conta les experiències d´empreses 
com Ekomind o Pep Lemon; iniciatives socials com la 
PAH (Plataforma d´afectats per les 
hipoteques),CineCiutat i l´Objecció fiscal; o la medicina 
tradicional i alternativa de la mà del metge homeòpata 
Carles Amengual.

Mentre que el primer documental Illes de Futur parlava 
d'experiències relacionades amb l'agricultura i el mitjà 
natural, bioconstrucció, permacultura, cooperatives de 
consum ecològic, energia verda i eco-escoles, aquesta 
segona part amplia el camp temàtic a experiències de 
caire més social i cultural, incloent experiències com les 
de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques o el movi-
ment d'Objecció Fiscal, que mostren la manera d'unir 
esforços per a lluitar per un món més just i equitatiu.

Daniel Wahl, educador i consultor en disseny sosteni-
ble, Ivan Murray, geògrafi professor del departament de 

construint
alternatives

ciències de la Terra de la UIB i la Dra. Vandana Shiva, 
científica, ambientalista i escriptora, ofereixen una visió 
experta i global del panorama actual i incideixen en la 
necessitat de cercar nous camins i models de resilièn-
cia, deixant evidència de com qualsevol ciutadà pot 
contribuir a generar un futur més sostenible i solidari.
Daniel Wahl - el fil conductor dels diferents arguments 
del documental ILLES DE FUTUR lI - adverteix que 
l'any 2015 serem uns 9.000 milions d'habitants en el 
planeta i que, per tant, hi ha una sèrie d'aspectes a tenir 
en compte, com que «el canvi climàtic està empitjorant, 
els recursos es redueixen, els ecosistemes estan 
fallant, la pesca i els subministraments d'aigua s'estan 
reduint». I afegeix que «tots aquests problemes vénen 
junts i ens forçaran a transformar la manera en què 
vivim en aquest planeta».

Per aquesta raó ha ressorgit amb força el concepte de 
´resiliència´, un fenomen individual i social que, segons 
el professor Wahl, ha d'entendre's com «la capacitat 
d'una persona per a resistir, adaptar-se i transformar 
una comunitat, ciutat, regió o illa sencera, enfront dels 
diversos canvis i crisis que confrontem en aquests 
temps transformatius».

De la mà de la realitzadora Ariadna Relea, aquestes 
noves sis històries locals d’alt impacte resilient, expo-
sen models de resiliència, que és la capacitat dels 
éssers vius però també de grups organitzats per 
sobreposar-se a períodes de dolor emocional i situa-
cions adverses. 

Avanç Filmacions Educatives és una organització 
sense ànim de lucre, que cerca fomentar una cultura de 
pau, justícia social, solidaritat i respecte mediambiental 
mitjançant els seus serveis de producció audiovisual 
informativa i educativa. Han desenvolupat projectes de 
vídeos documentals, de sensibilització i d’avaluació; 
exposicions; materials didàctics  i altres continguts amb 
l’objectiu d’informar i educar sobre aspectes del desen-
volupament social, econòmic, mediambiental.
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Legalitat  i  valors ètics

Pere Albertí i Carmel Bonnín
economista i advocat  

La supressió de l’assignatura de l’Ètica a les 
escoles espanyoles, derivada de l’aplicació de 

la LOMCE,  no és una qüestió menor i 
suposa una passa 

enrere en la impres-
cindible proposta 
per incorporar 
valors i principis 
en una societat 
democràtica que 
n’ha de ser 
salvaguarda i 
referent. La 
vinculació de 
la democràcia 
amb la ètica és 

vital per a la 
convivència i 
bàsica en el 
procés educa-
tiu dels infants i 
joves. De cap 
manera ha 
d ’ e s t a r 

altres veus subjecte a interessos partidistes i necessita d’un altre 
valor, el consens, perquè així l’acceptació i l’aplicació dels 
valors ètics en la vida pública restin garantides.

És important notar que les lleis han de servir per organit-
zar la convivència i per això han de ser justes i equitati-
ves, però en cap cas són un fi en si mateixes. Les lleis, 
també, han de servir per millorar la democràcia. Quan 
s’oblida que la legalitat només és un mitjà i se li dóna la 
categoria d’objectiu s’entra en una confusió: els mitjans 
esdevenen finalitats, propiciant el caos conceptual que 
ens allunya del que ha de ser la finalitat de qualsevol 
norma legal, el benestar col.lectiu. 
El que indicam, té a veure amb la “sacralització” de les 
lleis, com passa quan es contempla la Constitució Espan-
yola com un referent “intocable” o quan la llei Electoral, 
per ser modificada, necessita  majories reforçades, 
exigència  que dificulta la seva actualització i millora.
L’ús partidista que es fa de les lleis, és un altre factor de 
manipulació, que posa en estat de qüestió la salut de la 
democràcia actual. Bàsicament, aprofitant les majories 
absolutes, es legisla sobre realitats que queden subjectes 
als interessos dels partits polítics. En una democràcia 
més participativa, les qüestions que afecten de manera 
important els ciutadans, necessitarien ser consultades 
directament als electors. Suposaria un canvi democràtic 
qualitatiu, anar transformant la democràcia representati-
va ( un vot cada quatre anys) en una democràcia partici-
pativa (la consulta preceptiva, en temes cabdals).

Des dels valors ètics, cal plantejar els assumptes des 
d’un enfocament diferent. En el nostre cas, ens pregun-
tam si un govern, legalment i democràticament elegit,  
pot arribar a no ser èticament legítim. Un raonament molt 
simple pot il·lustrar el que mantenim. Quina és la finalitat 
de qualsevol govern? Doncs la planificació i la gestió 
dels assumptes públics que procurin el millor benestar 
possible a la majoria de la ciutadania, la qual cosa és el 
mateix que  afirmar que la raó de ser d’un govern és 
procurar el bé comú. Què passa quan, arreu d’Europa i 
a Espanya de la mateixa manera,  ens trobam amb 
governs, les lleis i la  política dels quals es fan en benefici 
d’una minoria? L’interrogant no és gens demagògic. La 
prova està en la desigualtat social que s’ha generat des 
de fa uns anys, un abisme que augmenta dia rere dia 
entre un grup privilegiat i la majoria de ciutadans  de 
cada cop més empobrits, amb els drets humans fona-
mentals, els drets econòmics i els socials progressiva-
ment retallats. Aquesta situació suposa una fractura 
social de conseqüències imprevisibles.

Davant unes dades ben significatives, prou conegudes, 
com ara que més del 24 per cent de persones en edat de 

treballar es troba sense ocupació, percentatge que 
augmenta fins el 54 per cent entre els joves d’entre 18 a 
25 anys(1);  que els ingressos de les famílies espanyoles 
estan per sota del 60 per cent de la renda mitjana estatal, 
que és de 7.500 euros, segons l’informe Foessa-Càritas 
(2); que la baixada de la renda ha deixat onze milions 
d’espanyols  sota el llindar de la pobresa,segons la 
mateixa font, cal plantejar algunes preguntes, ben impor-
tants, com ara:  de qui s’ha preocupat el govern? per a qui 
ha governat?  Potser que ho hagi fet al dictat o a favor 
dels mercats financers, per a l’Europa dels mercaders 
més que per al benestar dels ciutadans.  

Per salvar el sistema, s’ha rescatat la banca, però de les  
persones pobres, de les dependents, de les desnonades, 
qui n’ha tingut cura?   Al menys 14.885 milions d’euros 
–quantitat equivalent al 15 per cent del PIB-  s’han evapo-
rat dels comptes de les Administracions públiques, 
central i autonòmiques, en el bienni 2010-2012, sense 
incloure les retallades dels pressuposts autonòmics en la 
sanitat i en serveis  socials, mentre en 380.000 famílies 
cap dels seus membres treballa (3) La trista realitat de les 
dades precedents  per ventura no lleven legitimitat al 
govern?  Des del punt de vista de la legalitat, tenim un 
govern legítim, perquè democràticament va ser elegit pel 
poble. Des del punt de vista dels valors ètics, potser que 
el govern hagi perdut legitimitat quan no ha fet una políti-
ca que procuràs el bé comú.   

Afirmen que l’economia ha millorat i que creen llocs de 
feina. Cal preguntar: l’economia de quines persones 
prospera? Quina casta de llocs de treball surten al 
mercat? Treballs precaris, mal pagats, explotació horària,  
retall de drets laborals.  Mentrestant, les grans empreses 
cotitzades en borsa  augmenten els beneficis en un 64% 
(4).  Avui són molts els ciutadans que viuen en la insegu-
retat. Saben que un imprevist qualsevol pot condemnar-
los a viure de manera precària. De la precarietat a la 
 vulnerabilitat social sols hi ha una passa.

Ara, quan cada partit ens vol vendre el seu programa 
com si fos el remei que solucionarà tots els problemes 
que tenim, potser que, a l’hora de votar,  sigui de perso-
nes assenyades  tenir en compte no el que diuen, sinó 
el que han fet fins ara, a qui han servit i en favor de qui 
han legislat.

Al nostre parer seria una sort que emergeixin nous 
elements de la propera contesa electoral  que portin la 
ruptura del bipartidisme i la incorporació  de nous postu-
lats  que s’acostin més al bé comú.

(1) Font: l’INE
(2) Prats, Jaime. Más desigualdad, más miseria. El País, 31.03.2013, cita 
Alfonso Novales, catedràtic d’Economia Quantitativa de la Universidad Complu-
tense, pàg.36.
(3) Nogueira, Charo. El gran hachazo al bienestar. El País, 16.12.2012,pàg. 38.
(4) El Pais Negocios. 1.03.2015. Las ganancias empresariales cobran brio.
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subjecte a interessos partidistes i necessita d’un altre 
valor, el consens, perquè així l’acceptació i l’aplicació dels 
valors ètics en la vida pública restin garantides.

És important notar que les lleis han de servir per organit-
zar la convivència i per això han de ser justes i equitati-
ves, però en cap cas són un fi en si mateixes. Les lleis, 
també, han de servir per millorar la democràcia. Quan 
s’oblida que la legalitat només és un mitjà i se li dóna la 
categoria d’objectiu s’entra en una confusió: els mitjans 
esdevenen finalitats, propiciant el caos conceptual que 
ens allunya del que ha de ser la finalitat de qualsevol 
norma legal, el benestar col.lectiu. 
El que indicam, té a veure amb la “sacralització” de les 
lleis, com passa quan es contempla la Constitució Espan-
yola com un referent “intocable” o quan la llei Electoral, 
per ser modificada, necessita  majories reforçades, 
exigència  que dificulta la seva actualització i millora.
L’ús partidista que es fa de les lleis, és un altre factor de 
manipulació, que posa en estat de qüestió la salut de la 
democràcia actual. Bàsicament, aprofitant les majories 
absolutes, es legisla sobre realitats que queden subjectes 
als interessos dels partits polítics. En una democràcia 
més participativa, les qüestions que afecten de manera 
important els ciutadans, necessitarien ser consultades 
directament als electors. Suposaria un canvi democràtic 
qualitatiu, anar transformant la democràcia representati-
va ( un vot cada quatre anys) en una democràcia partici-
pativa (la consulta preceptiva, en temes cabdals).

Des dels valors ètics, cal plantejar els assumptes des 
d’un enfocament diferent. En el nostre cas, ens pregun-
tam si un govern, legalment i democràticament elegit,  
pot arribar a no ser èticament legítim. Un raonament molt 
simple pot il·lustrar el que mantenim. Quina és la finalitat 
de qualsevol govern? Doncs la planificació i la gestió 
dels assumptes públics que procurin el millor benestar 
possible a la majoria de la ciutadania, la qual cosa és el 
mateix que  afirmar que la raó de ser d’un govern és 
procurar el bé comú. Què passa quan, arreu d’Europa i 
a Espanya de la mateixa manera,  ens trobam amb 
governs, les lleis i la  política dels quals es fan en benefici 
d’una minoria? L’interrogant no és gens demagògic. La 
prova està en la desigualtat social que s’ha generat des 
de fa uns anys, un abisme que augmenta dia rere dia 
entre un grup privilegiat i la majoria de ciutadans  de 
cada cop més empobrits, amb els drets humans fona-
mentals, els drets econòmics i els socials progressiva-
ment retallats. Aquesta situació suposa una fractura 
social de conseqüències imprevisibles.

Davant unes dades ben significatives, prou conegudes, 
com ara que més del 24 per cent de persones en edat de 

treballar es troba sense ocupació, percentatge que 
augmenta fins el 54 per cent entre els joves d’entre 18 a 
25 anys(1);  que els ingressos de les famílies espanyoles 
estan per sota del 60 per cent de la renda mitjana estatal, 
que és de 7.500 euros, segons l’informe Foessa-Càritas 
(2); que la baixada de la renda ha deixat onze milions 
d’espanyols  sota el llindar de la pobresa,segons la 
mateixa font, cal plantejar algunes preguntes, ben impor-
tants, com ara:  de qui s’ha preocupat el govern? per a qui 
ha governat?  Potser que ho hagi fet al dictat o a favor 
dels mercats financers, per a l’Europa dels mercaders 
més que per al benestar dels ciutadans.  

Per salvar el sistema, s’ha rescatat la banca, però de les  
persones pobres, de les dependents, de les desnonades, 
qui n’ha tingut cura?   Al menys 14.885 milions d’euros 
–quantitat equivalent al 15 per cent del PIB-  s’han evapo-
rat dels comptes de les Administracions públiques, 
central i autonòmiques, en el bienni 2010-2012, sense 
incloure les retallades dels pressuposts autonòmics en la 
sanitat i en serveis  socials, mentre en 380.000 famílies 
cap dels seus membres treballa (3) La trista realitat de les 
dades precedents  per ventura no lleven legitimitat al 
govern?  Des del punt de vista de la legalitat, tenim un 
govern legítim, perquè democràticament va ser elegit pel 
poble. Des del punt de vista dels valors ètics, potser que 
el govern hagi perdut legitimitat quan no ha fet una políti-
ca que procuràs el bé comú.   

Afirmen que l’economia ha millorat i que creen llocs de 
feina. Cal preguntar: l’economia de quines persones 
prospera? Quina casta de llocs de treball surten al 
mercat? Treballs precaris, mal pagats, explotació horària,  
retall de drets laborals.  Mentrestant, les grans empreses 
cotitzades en borsa  augmenten els beneficis en un 64% 
(4).  Avui són molts els ciutadans que viuen en la insegu-
retat. Saben que un imprevist qualsevol pot condemnar-
los a viure de manera precària. De la precarietat a la 
 vulnerabilitat social sols hi ha una passa.

Ara, quan cada partit ens vol vendre el seu programa 
com si fos el remei que solucionarà tots els problemes 
que tenim, potser que, a l’hora de votar,  sigui de perso-
nes assenyades  tenir en compte no el que diuen, sinó 
el que han fet fins ara, a qui han servit i en favor de qui 
han legislat.

Al nostre parer seria una sort que emergeixin nous 
elements de la propera contesa electoral  que portin la 
ruptura del bipartidisme i la incorporació  de nous postu-
lats  que s’acostin més al bé comú.

(1) Font: l’INE
(2) Prats, Jaime. Más desigualdad, más miseria. El País, 31.03.2013, cita 
Alfonso Novales, catedràtic d’Economia Quantitativa de la Universidad Complu-
tense, pàg.36.
(3) Nogueira, Charo. El gran hachazo al bienestar. El País, 16.12.2012,pàg. 38.
(4) El Pais Negocios. 1.03.2015. Las ganancias empresariales cobran brio.
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Crònica de les 
Eleccions Britàniques.

Pau Obrador

Pels qui vivim a llocs com Newcastle les eleccions al 
Regne Unit van ser un cubell d’aigua freda. Tot el meu 
entorn desitjava una victòria laborista, si podia ser 
amb el suport de l'SNP i dels Verds. Milliband havia fet 
una bona campanya. Però no ha estat possible: 
tindrem cinc anys més de govern conservador. Aquí 
s'acaba l'estat de benestar (RIP 2015). El 2020, amb 
un poc de sort, només hi quedarà la sanitat, massa 
estimada per a desfer-la, i els menjadors socials, 
perquè ningú no es mori de fam al mig del carrer. La 
gent ha legitimat a les urnes un programa social durís-
sim que no afectarà els escocesos. L'autonomia és un 
sistema de protecció social de què el nord 
d'Anglaterra no disposa.

Hem tornat a l'any 1992, quan contra tot pronòstic Neil 
Kinnock va perdre les eleccions. D’aquella derrota 
inesperada en va néixer el lideratge de Tony Blair i amb 
ell el mite que només es pot guanyar des del centre 
radical. Igual com va passar llavors, un líder laborista 
decent i honest ha perdut miserablement, un primer 
ministre 'tory' mediocre ha guanyat espectacularment. 
Comença una legislatura dominada pel referèndum 
europeu que dividirà de segur la dreta. M'hauria de fer 
la nacionalitat britànica per si de cas? Potser sí. Per cert 
el fill de Neil Kinnock casat amb la primera ministra 
danesa, ha estat elegit diputat per Gal·les.

És molt difícil de resumir què ha passat en unes quan-
tes línies. Ha estat l'economia, cert, però també també 
la qüestió nacional. El laborisme ha quedat atrapat 
entre el nacionalisme escocès i l'anglès. La reinvenció 
del laborisme escocès de la mà de Jim Murphy com 
una força ultraunionista i centrista ha estat letal. Han 
perdut 40 dels 41 diputats que tenien. Igual que el PSC 
a Catalunya, s'ho han fet tot solets. La qüestió escoce-
sa ha fet molt de mal també 'south of the border'. Els 
conservadors han sabut explotar molt bé la por anglesa 
a un govern britànic controlat per l'SNP. La premsa ha 
repetit una vegada i una altra que votar pel laborisme 
era un vot a l'SNP. Una situació no gaire diferent de la 
d'Espanya, on el suport català et fa perdre les eleccions 
a Espanya. Ho sap molt bé Pablo Iglesias.

La nit electoral va culminar amb la dimissió d’Ed Milliband 
a qui se l’acusa de ser massa d'esquerres. Tanmateix el 
problema laborista no és de líders. Segurament ell és el 

líder més interessant i competent que ha tingut el laboris-
me en molt de temps. El problema és més profund. És la 
incapacitat de desferrar-se de la vella política però sobre-
tot és la incomprensió de la qüestió nacional. Es 
pensaven que la revolta escocesa era una pura qüestió 
social quan és molt més que això. Us sona?  El laborisme 
té un problema nacional a Escòcia però també a Anglate-
rra amb el UKIP. Els hi ha anat bé al centre de les ciutats 
multiculturals, però no a la perifèria obrera on han perdut 
la confiança d’una part important de la 'White working 
class', molt temorosa de la immigració. En definitiva no 
han estat capaços de bastir un assemblatge polític prou 
ampli. Si Milliband no ha estat capaç de reinventar la 
socialdemocràcia a Europa, no veig qui ho pot fer. Pedro 
Sánchez de segur que no.

La victòria dels conservadors és contundent i clara. 
Però, compte: és més precària que no sembla. El nou 
govern tindrà 30 diputats menys que li donen suport. 
Els conservadors han estat molt hàbils. L'estratègia 
principal ha estat no perdre diputats enfront dels labo-
ristes i impedir-ne així el creixement. La coalició 
CON-DEM ha condemnat els liberals a l'ostracisme. 
L'eròtica del poder els ha mort. Cap sorpresa. Han 
perdut una cinquantena de diputats. El problema ara 
és dins el partit conservador. La dreta conservadora 
farà la vida impossible a David Cameron, sobretot pel 
que fa a Europa i Escòcia. 

Aquests dos anys vinents s'ha de discutir la integració 
europea i la unitat del regne. Hi ha interessos i visions 
molt divergents. Han guanyat, però ara no els serà 
fàcil de gestionar.

De lliçons polítiques, n'hi ha hagut moltes i difícils de 
pair. La clau de tot plegat, crec, és l'articulació de la 
qüestió social i nacional a Escòcia i també a Anglaterra.

Una nit trista a Anglaterra però joiosa a Escòcia.

 He mirat aquesta terra
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Armènia, la lluita pel 
reconeixement del genocidi

Miquel Àngel Llauger
Escriptor i professor
Presidenta d’Amics de la Terra Mallorca
Aquest any 2015, en què hem commemorat el setantè 
aniversari de l’alliberament d’Auschwitz i de Mauthau-
sen, també hem recordat, de manera molt més discre-
ta, els cent anys del genocidi armeni. Les compara-
cions són molt perilloses, en terrenys com aquest, però 
el lligam entre el gemocidi armeni i l’Holocaust el va 
establir el propi Hitler quan preguntà: “Però qui se’n 
recorda dels armenis?”. L’eliminació massiva de cente-
nars de milers de persones sense altre motiu que la 
seva pertinença nacional li va servir de model.  Aquest 
paral·lelisme fa que siguin més cridaneres les diferèn-
cies entre el record d’un esdeveniment i de l’altre: 
l’Holocaust nazi és universalment reconegut com una 
de les majors expressions del mal en la història de la 
humanitat, i Alemanya ha assumit la seva culpabilitat 
històrica, amb trauma nacional inclòs. Turquia, per la 
seva banda, segueix entestada en el negacionisme, 
fins a l’extrem de perseguir com a delictives les mani-
festacions de reconeixement dels fets de 1915 com a 
genocidi. La importància comercial i estratègica 
d’aquest país musulmà membre de l’OTAN, amb 75 
milions d’habitants, fa que tots els països s’ho pensin 
molt a l’hora de reconèixer la veritat històrica.

Repassem els fets, de forma telegràfica. L’any 1915,  
en plena guerra mundial, el règim dels Joves Turcs 
(nom amb què es coneix el partit que va regir l’Imperi 
Otomà durant els darrers anys de la seva existència) va 
emprendre una campanya de persecució sistemàtica 
contra la població armènia de dins l’Imperi. La campan-
ya ràpidament va derivar en un extermini massiu. Els 
historiadors han establert una xifra aproximada d’un 
milió i mig d’armenis assassinats per part de forces 
turques, i de més d’un milió de deportats.

De llavors ençà, la comunitat armènia, conformada per 
la població d’Armènia, antiga república soviètica inde-
pendent des de 1991, amb poc més de 3 milions 
d’habitants, i per una diàspora de prop de 6 milions, ha 
fet de la lluita pel reconeixent la seva gran aspiració 
nacional. De la mateixa manera que no hi ha superació 
d’un trauma personal sense l’assumpció d’allò que ens 
ha portat el dol, tampoc no hi ha superació del trauma 
d’un col·lectiu que ha sofert un atac d’aquesta magnitud 
sense reconeixement dels fets. L’anhel dels armenis de 
veure reconegut internacionalment el genocidi de 1915 
és la seva manera d’honorar les víctimes i de reclamar 
la seva dignitat com a membre d’allò que alguna 
vegada s’ha anomenat la societat internacional.

Les misèries de la realpolitik, com dèiem, han fer que el 
reconeixement internacional del genocidi armeni sigui 
lluny de ser unànime, ni tan sols general. Només hi ha 
26 països que el reconeguin, alguns tan importants, 
això sí, com Alemanya, França o Rússia. Als Estats 
Units hi ha hagut un reconeixement parlamentari, però 
no el de la presidència, que és el determinant en un 
país en què la política exterior està en mans del cap de 
l’estat. El papa Francesc el va reconèixer, amb motiu 
d’aquest centenari. Espanya no l’ha reconegut, però sí 
que ho han fet els parlaments de Catalunya, País Basc, 
Navarra i les Illes Balears.

El passat 24 d’abril, data internacionalment adoptada 
de commemoració del genocidi, Palma també va ser 
present als actes de record i homenatge celebrats a tot 
el món, amb una vetllada senzilla i emotiva que va tenir 
lloc a Can Alcover. L’acte era organitzat pel PEN 
Català, l’Obra Cultural Balear i el Grup Blanquerna, i 
també va comptar amb la participació de l’AELC i amb 
la presència de representants d’Esquerra Republicana, 
MÉS per Mallorca, Podem i el PSIB. El més important, 
però, és que hi va assitir una significativa representació 
de la petita comunitat armènia de Mallorca. Recordar 
les víctimes dels grans crims de la història és la millor 
manera de posar una pedra en l’edifici del “mai més”.
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Sicília sense morts,
Guillem Frontera

Maties Garcias Salvà
Professor d’EOI

Un president de Govern que nom Juan Antonio i que 
rep paquets amb rates mortes, un polític que del no-res 
s’ha encimbellat al capdamunt del poder illenc, un 
dirigent de dretes que fa net en el partit i promet regene-
ració després d’un antecessor corrupte i d’un govern 
d’esquerres i nacionalista, un polític conservador 
entrampat en negocis de restauració i esclau dels 
usurers, un periodisme que destapa draps bruts però 
que també té les seves vergonyes, possessions que 
han baratat d’amo amb males arts, especuladors que 
diuen que les lleis proteccionistes ofeguen l’illa, violèn-
cia domèstica a cal president, projectes d’hipòdroms 
flotants que són l’apoteosi de la corrupció de la penúlti-
ma legislatura, un Arena de Palma ja construït, negocis 
funeraris podrits i productius, suïcidis d’empresaris a 
les penyes del cap Blanc, noies eslaves que malviuen 
interpretant música per les cantonades, periodistes 
vells que la saben llarga, matons txetxens que lloguen 
la seva força bruta i que fiquen els peus a la galleda, 
empresaris alemanys que dicten ordres al president del 
seu land d’aquí, instants feliços que “són tan fràgils que 

cultura

es trenquen si els verifiques”, amors joves i amors 
madurs, records d’una Barcelona vitenca, una Calama-
jor que aplega turisme residual i residents de mal 
encaix social, consellers àulics de poca confiança, un 
Molinar transformat per a gaudi de la classe mitjana 
alta, jutges arromangats, els dicteris d’un foraster 
prepotent: “quina mala raça els mallorquins, o més 
llestos o més beneits que nosaltres, però no els enten-
drem mai”, expolicies i cintes comprometedores, un 
país que “encara no ha après a votar”, una periodista 
ucraïnesa intel·ligent i que escriu i parla un català millor 
que el de molts autòctons, trampes, traïcions, venjan-
ces, set de poder, aventures homosexuals, fotos com-
prometedores, fracassos, caçadors caçats, el president 
atrapat a la teranyina, el txetxè mort i el dubte de si 
invalida la comparança siciliana d’en Manresa, un pare 
poderós, distant i protector. 

José Antonio Bergas, Rosa Palop, Miquel Bassa, Josep 
Pons Ventura, Baltasar Bennàssar, Justino Berrocal... 

Mateu Llodrà, Maria Formosa, Cecil, Nerea Domenti, 
Liudmila. 

Terra cremada, terra borda i sembrada de sal: Sicília 
sense morts. Mallorca.

Guillem Frontera.  
Sicília sense morts. Barcelona: 2015.
Núm de pàg: 320 pàgs.
Encuadernació: Coberta tova
Editorial: CLUB EDITOR
Llengua: CATALÀ
ISBN: 9788473291897
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CRISI ECONOMICA, MERCAT 
DE TREBALL I BENESTAR 
SOCIAL. EL CAS DE LES ILLES 
BALEARS,
Maties Bennàssar

Aquest es el títol del treball realitzat per l'economista 
Ferran Navinés, les sociòlogues Antònia Puigrós i 
Maria del Mar Ribas , amb la col·laboració de 
l'economista Javier Franconetti. Està editat per l'Ateneu 
Pere Mascaró i aviat es penjarà també a la pàgina web 
de la Fundació.

Aquest equip de treball ja realitzava un important tasca 
de seguiment d'aquests temes, en els informes anuals 
que editava el Consell Econòmic i Social de les Illes 
Balears. La desgraciada decisió del Govern PP de 
suspendre indefinidament aquest òrgan estatutari, 
apart de eliminar un lloc de trobada, reflexió i anàlisis 
dels diferents sectors econòmics i socials de les Illes, 
va impedir que el CES pogués seguir elaborant i treba-
llant uns informes anuals de reconeguda qualitat i que 
eren un referent imprescindible per estudiar i conèixer 
la realitat economia i social de les Illes Balears.

El voluntarisme dels autors ha possibilitat seguir unes 
línies d'investigació ja iniciades en el CES. Ferran ha 
escollit com indicador el Gap d'ocupació assalariada 
per mantenir estable la participació dels salaris en la 
renda regional (GOAMESR), que permet analitzar la 
distribució funcional de la renda i el cost d'oportunitat 
que s'ha de pagar en termes d'un excés de desocupa-
ció. Antònia ha treballat els indicadors IQT's que perme-
ten analitzar els canvis en l'àmbit de les relacions labo-

Ferran Navinés, Antònia Puigrós 
i Maria del Mar Ribas.
Crisi economica, mercat de treball 
i benestar social. El cas de les illes 
balears. Palma: 2015.
Encuadernació: Coberta tova
Editorial: l'Ateneu Pere Mascaró
Llengua: CATALÀ

rals i Maria del Mar ha treballat els indicadors Laeken, 
que es triaren per consens en el seu dia en el CES, i 
que analitzen els canvis a l'àmbit de les relacions 
socials. Malgrat l'especialització pròpia de les investiga-
cions, el treball presentat es un treball d'equip, així com 
estan consensuades les diferents conclusions que es 
presenten.

El treball es presentà en plena campanya d'eufòria 
publicitària del govern central i autonòmic del PP, sobre 
la suposada recuperació de l'economia espanyola i de 
les Illes. Ferran exposà, en la presentació,  que el 
model econòmic de les Illes Balears és cada cop més 
ineficient, i cada cop més injust i desigual. La ineficièn-
cia i la desigualtat estan fortament interrelacionades i 
contínuament es retroalimenten. A sobre, les reformes 
laborals han agreujat sensiblement les condicions labo-
rals i socials dels treballadors i de la majoria de la 
població. L'estudi demostra en xifres contundents, 
l'empitjorament relatiu dels índexs de qualitat de treball 
i socials de les Illes. Es comprova amb la pèrdua de 
posicions de la majoria d'indicadors, respecte a les 
altres comunitats autònomes de l'Estat. Les Illes no són 
el suposat »motor» de l'economia espanyola. Amb 
aquesta fal·làcia econòmica, ens estan venent una 
hipoteca tremendament tòxica, que posa en perill el 
nostre futur com a poble i el nostre territori.

En definitiva un estudi imprescindible per a conèixer la 
nostra realitat i sobre quines febleses caldria actuar 
més immediatament. Esperem que el nous governants 
ho tinguin present. De moment ja es una gran notícia, 
que dintre de les prioritats dels acords que es negocien, 
es vulgui posar de nou  en funcionament i el més aviat 
possible, el Consell Econòmic i Social de les Illes 
Balears.
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Josep Antoni Cifre Rodríguez
President de la Caixa de Colonya
Per Biel Pérez i Pep Valero

Amb tota amabilitat ens rep al seu despatx i en un 
pollencí inconfusible anam entrant amb olivetes.
El meu nom és Josep Antoni Cifre Rodríguez, 43 anys, 
misser de professió, casat amb tres filles.

Com arribes a la Presidència de la Caixa de Colonya?
La meva relació amb Colonya comença amb què mon 
pare era fuster i anava per feines a Colonya. Jo feia de 
mosset i anava amb ell,  aquest és el primer record que 
tenc de Colonya. Amb el temps ja em vaig posar pel 
meu compte, vaig fer un post-grau a la Universitat i 
Colonya facilitava les matrícules. Vaig fer un préstec 
per les matrícules, el vaig tornar, i a partir d’aquí sempre 
vaig tenir molt bona relació amb la gent de per allà. Amb 
el temps es va donar que vaig esser designat pel Con-
sell de Mallorca com a representant dins l’Assemblea 
de Colonya. A l’Assemblea em varen triar pel Consell 
d’Administració, l’any 2007 vaig esser el Secretari, i es 
va donar la circumstància que aquest any tots els mem-
bres del Consell d’Administració excepte jo tenien la 
incompatibilitat del màxim de dotze anys en el càrrec i 
vaig esser designat President. 

Era el més veterà amb 36 anys. Es va donar la circum-
stància que, potser (això no està comprovat), jo fos el 
president d’una entitat financera més jove que hi ha 
hagut a l’Estat espanyol. Era l’any 2008.

En què consisteix aquesta presidència?
És un càrrec honorífic, representatiu,  no està remune-
rat. Està remunerat el meu càrrec amb dietes (cent 
euros) com a membre del Consell d’Administració.

Encara existeixen les caixes d’estalvis, o només en 
queda el nom?
Sí, sí, existeixen. Radicalment sí. I vos ho diré. En el 
cas de Colonya, és l’única possibilitat que tenia. Quan 
l’any 2008 comença tot el procés de transformació de 
les caixes en entitats socials mercantils, totes excepte 
dues, Ontinyent i Pollença, estaven en una necessitat 
de capital, en una necessitat de recursos, perquè 
havien de fer front als seus deutes. Manco dues: Colon-
ya i Ontinyent, que no tenien necessitat de tornar 
doblers perquè no els devien. En aquesta situació, per 

l’entrevista

a les altres entitats era fàcil transformar-se en societats 
de capital, perque tots els recursos propis quedaven 
diluïts en les seves necessitats financeres.

En canvi Colonya, amb els seus 135 anys d’història, 
tenia trenta milions d’euros. Què en fèiem amb aquest 
trenta milions d’euros si no continuàvem essent...? Els 
regalàvem? Els tornàvem als clients? Els regalàvem a 
la societat? Els regalàvem a una altra entitat que ens 
absorbís? Què fèiem amb aquests recursos que la 
nostra activitat financera i els nostres clients havien fet 
possibles? Llavors aquesta manca de necessitat de 
capital que teníem , amb recursos propis i la satisfacció 
per la feina feta, ens permeteren poder continuar 
l’activitat financera com una entitat de gestió social. 
Conscients,  a més, del repte que això suposa.

Colonya assumeix l’opció d’esser una caixa. Et vàrem 
sentir, a l’informe de l’Estalvi Ètic, sobre el dany que 
suposava per l’economia espanyola la pèrdua dels fons 
de l’obra social de les caixes. Vares donar una xifres. 
Podries dir el que ha suposat, no tan sols per a 
l’economia, sinó també per a la gent, la pèrdua 
d’aquests fons socials. De quin volum estam parlant?
Ara no tenc els números davant. Les xifres que vaig 
donar varen ésser uns 1.280 milions d’euros que el 
conjunt de les caixes d’estalvi havien aportat a la socie-
tat a través d’obra social l’any 2008. I que aquesta 

quantitat, l’any 2013 (que eren les darreres dades que 
teníem), havia minvat a la meitat. I que haver minvat 
aquestes aportacions té uns efectes socials importants, 
especialment en el que són les atencions socio-
sanitàries. 

Pensau que l’obra social és un dels recursos més 
importants del finançament del Tercer Sector Social. I 
avui en dia el Tercer Sector està suplint moltíssimes 
necessitats que haurien d’esser cobertes per les Admi-
nistracions Públiques. En temps de bonança ja no ho 
cobrien i en època de reducció dels recursos tributaris, 
els estan retallant. Tot el tema de dependències...

El que a mi em preocupava, i aquesta és la reflexió que 
vaig voler fer, és que, així com s’ha estimulat moltíssim 
que les caixes es convertissin en bancs, ningú s’ha 
preocupat de prendre cap mesura perquè aquesta obra 
social, com a mínim es veiés incentivada. Han estimulat 
la transformació en entitat mercantil, però no han consi-
derat l’efecte que tindria la pèrdua d’aquesta obra 
social. I la gent té aquesta percepció,  i la tenen sobre 
tot les persones del Tercer Sector Social que estan 
lluitant cada dia.

Això deu tenir a veure amb l’esperit fundacional i com el 
viuen els dirigents de cada caixa. Perquè, si no tens el 
suport  de l’Administració...
El que plantejau és un tema del que es pot treure molt de 
suc! En tot el procés de reestructuració ha jugat un paper 
molt important, jo crec, el factor reputacional. Notícies 
com les pràctiques de molts de consells d’administració 
de les caixes, de les pràctiques de persones que estaven 
dins aquests consells, el fet que tot això, en un moment 
determinat, sortís a la premsa, és la busca dins l’ull que 
no ha deixat veure el paller. La figura global de la “caixa 
d’estalvis” ha patit un descrèdit important. La seva funció, 
no tan sols d’obra social, sinó de banc de proximitat, de 
banca regional, d’inclusió dins la xarxa de banca minoris-
ta; d’aquests factors,  ningú se n’ha recordat quan era el 
seu factor major de reputació.

La campanya mediàtica atacà interessadament el pres-
tigi de les caixes en la seva globalitat. Fa uns anys, 
2009-2010, la CECA (Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis) va plantejar la contractació d’una 
campanya mediàtica per fer veure que les caixes 
d’estalvis tenien coses positives. Evidentment hi havia 
hagut moltes desviacions i moltes situacions que des 
del punt de vista del prestigi eren importants, però 
també hi havia molt a perdre. I la societat, davant tot 
això, estava com anestesiada.

És evident que dins el repartiment del mercat financer a 
uns bancs els ha anat molt bé... 
Si ho voleu em banyaré! Avui ens trobam dins un allau 

normatiu impressionant, impressionant. Pensau que el 
Banc Central Europeu està assumint les instruccions 
de determinades entitats que ja es consideren sistèmi-
ques. Jo sempre he tingut la percepció que Europa 
estava avesada al principi de llibertat d’empresa, de 
lluitar contra el monopoli, i, curiosament, amb aquest 
allau normatiu i de requeriments normatius que tenim a 
la banca, Europa no està fent distincions entre la gran 
banca i la banca dedicada a l’activitat minorista. Perquè 
els mateixos requeriments que s’estan demanant a la 
gran banca, s’estan demanant a la banca petita, a la 
banca minorista. Els mateixos requeriments que té 
Spart Kassen o que té Colonya els té el Santander; 
però amb aquesta normativa el que es vol fer és evitar 
els riscs que generen les grans banques. I a nosaltres 
ens estan demanant normatives d’un risc que no 
podem causar amb l’activitat que feim. 

Llavors, aquest sistema d’ofegar normativament la 
banca minorista, sembla que va en contra dels principis 
que jo entenc que haurien de regir a Europa, que és la 
llibertat d’empresa i evitar monopolis. Bé, no sé si és 
radical, però és el que pens. I això em preocupa, clar! 
Perquè, endemés, pens que Colonya fa una activitat de 
banca minorista; si no ho fa Colonya, ho farà qualcú, 
però no ho farà la gran banca. No sé si serà Colonya la 
que faci aquest tipus de banca, però hi ha una necessi-
tat d’aquest tipus i no ho faran estructures bancàries 
molt més grosses. Perquè hi ha molts d’objectius que 
cobreixen les caixes d’estalvis, com pugui esser 
l’exclusió financera especialment (20 milions de perso-
nes a Europa estan en situació d’exclusió financera 
només a Europa!), la proximitat, implicació dins el 
territori... Ara mateix Colonya és l’única entitat financera 
de gestió social que hi ha a les Illes Balears.

Heu tingut l’oportunitat de créixer. Vos ha fet por?
Tal vegada hem estat molt puristes, molt conseqüents. 
Colonya no sorgeix per a ésser una entitat financera. D. 
Guillem Cifre va voler crear una sistema pedagògic, 
una escola i, per finançar aquesta escola, va crear una 
caixa d’estalvis. La caixa d’estalvis venia a esser una 
eina financera per poder fer factible el seu projecte 
pedagògic. Després, evidentment, amb els temps, va 
anar ampliant els seus objectius, com era la lluita contra 
l'usura, i després va pensar si s’havia de promocionar 
l’activitat empresarial pròpia. També va crear projectes 
(el carbó de Formentor...) i es va arruïnar. 

Si pensam que l’any 1976 només teníem oficines a 
Pollença i sols obríem els dissabtes... De l’any 76 fins 
ara hem crescut amb 21 oficines, ha estat un creixe-
ment tranquil, pausat, sempre bastant coherent i en 
funció de les necessitat que anaven sorgint. L’arribada 
a Palma no va esser per una decisió estratègica, va 
esser perquè varen començar a venir clients que ens 

deien que necessitaven un servei a Palma. Hem anat 
creixent en la mesura amb què hem tingut demanda de 
servei i hem estat prudents. 

Hem tingut com a sagrat un equilibri de balanç. És a dir, 
el creixement en inversió creditícia havia d’anar en 
proporció del creixement en dipòsits. No podíem invertir 
més del que ens dipositaven amb confiança, evitant 
sempre el risc. Aquest fet, en uns moments 
d’especulació, de creixement econòmic desaforat 
especialment dins el sector immobiliari, se’ns deia que 
era covardia. Amb el temps s’ha demostrat que ha estat 
la nostra possibilitat de no passar regirós. Això no és un 
mèrit dels que hi som ara,  això és una estratègia que 
ve d’enfora. Aquesta línia de creixement que ens ha 
permès ara triar què vol esser Colonya, ve de la línia de 
negoci que s’ha duit des de fa temps. I, efectivament, 
ens els anys de creixement (de finals dels noranta fins 
a 2007), ens deien que havíem estat covards, que no 
havíem aprofitat les oportunitats. En aquells moments 
la gent que duia la responsabilitat financera va haver de 
resistir moltes pressions. 

Quantitativament no sou dominants, però sou influents. 
Quin és el paper de Colonya en el mercat financer?
Què vol esser Caixa de Colonya? Vol ésser un instru-
ment financer de gestió social propi de les Illes Balears. 
I quina dimensió tindrà Colonya? La dimensió que 
vulgui la societat balear. Què no farà Colonya? Renun-
ciar als seus principis de vinculació al territori i les 
persones de les Illes Balears, a la coherència financera 
i als valors que sempre hem defensat. El que no farem 
és un altre tipus de banca per a créixer. Tot pot canviar 
perquè és una entitat de gestió social i les opinions van 
canviant, però la convicció que jo he notat durant 
aquests anys és aquesta.

Aquella sensibilitat fundacional a favor del treballador 
explotat, característica de D. Guillem Cifre, segueix 
pesant com a criteri a l’hora de les ajudes?
És cert que Colonya era a Pollença la caixa dels més 
desfavorits. Això ha canviat en sentit que quan jo la vaig 
conèixer era a la inversa: en un moment determinat 
Colonya va atreure més les persones del que podríem 
anomenar un sector centre dreta, amb més capacitat 
econòmica i el sector més d’esquerres se’n va anar al 
Montepio. Amb el temps això ha quedat més difuminat. 
Avui en dia el que sí defineix Colonya és que lluita molt 
per la cohesió social. Aquest és, ara mateix, el factor 
més sensible. Colonya ha de possibilitar que una 
persona que vol fer qualque cosa pugui obtenir-ho. La 
responsabilitat de Colonya és que els doblers que està 
deixant són la confiança que li està donant el client. En 
això Colonya ha crescut, compatibilitzant molt l’activitat 
financera amb els valors.

I aquí hi entraria l’Estalvi Ètic.
L’Estalvi Ètic és la guia de l’entitat amb el que es sent 
més reconeguda. Ens hem de llevar complexes que 
tenim amb l’Estalvi Ètic, jo reconec complexes...

Com és ara...
No és tan sols producte financer... creim que és una 
gran avanzadilla, però hem d’esser molt més conse-
qüents. La banca ètica no és tan sols una marca, es 
tracta de “fer banca ètica”. I a l’ètica la veim cada dia,  i 
cada dia en l’activitat que fa qualsevol: des del senyor 
que tramita una petició o el delegat que fa una opera-
ció. Si aquesta activitat va en la direcció del valor ètic, ja 
ens va bé. No és una marca, no lluitarem per la marca. 
És una actitud de l’entitat, de les persones que la 
formen. Aquesta és la percepció que tenc en aquests 
moments.

Això ho cuidau com entitat?
Això se cuida, és una prioritat. El que no ens poden 
agafar és en “renuncias”, que diuen en castellà, en 
contradiccions. I aquest és un tema al que li dedicam 
molt de temps.

El funcionament de les caixes, suposa una activitat 
financera que dóna guanys i que una part dels mateixos 
van a l’obra social. i, després, a més d’això en el vostre 
cas, hi ha el tema de l’estalvi ètic, que té el seu propi 
recorregut. Aleshores, el que tu estàs dient és que vos 
preocupa la manera com estau obtenint els guanys 
financers. No tan sols com repartiu els guanys (que és 
un altre debat), sinó que en la pròpia activitat econòmi-
ca de relació entre els impositors i el crèdit, introduïu 
aquest valor de proximitat, d’interès ètic... Això deu 
esser el més difícil d’aconseguir?

Tu diguem una entitat financera que en tres dies et doni 
una resposta. Ara mateix, en tres dies el podem donar 
una resposta: això és banca de proximitat. Nosaltres en 
una setmana, fins i tot en un poc menys, podem tenir 
una operació a ca un notari. I nosaltres coneixem els 
nostres clients, això ho fa la banca de proximitat. No 
hem vist clients que hagin quedat en situació d’exclusió 
financera, nosaltres hem pogut lluitar contra l’exclusió 
financera. Vos posaré un exemple de col·laboració: si 
ho recordau, durant la legislatura passada moltes 
entitats del Tercer Sector Social sortiren davant el 
Parlament dient que no havien cobrat les subvencions. 
L’única entitat financera que va finançar el Govern (pel 
que vàrem esser criticats) per poder avançar totes les 
subvencions del Tercer Sector va esser Colonya. Jo no 
vaig veure cap altra entitat disposada a això. Perquè en 
aquell moment hi havia un tancament de crèdit vos ne 
recordau? Això ho va fer Colonya. Això és veure quines 
necessitats socials teníem.

I l'Obra Social segeuix funcionant igual?
 L’obra social és important, però no vaig veure la gent al 
carrer quan hi havia unes condicions del Banc 
d’Espanya que obligà que la distribució dels beneficis 
d’una entitat no es pogués donar més del 25% del 
benefici a obra social. Jo no vaig veure la gent al carrer. 
I nosaltres vàrem seguir, no sols donant el 25%. Vàrem 
seguir les recomanacions del Banc d’Espanya, però, 
endemés, ho vàrem complementar amb tot el que és 
Estalvi Ètic, que no ens computava com obra social. I 
vàrem augmentar l’Estalvi Ètic. Era un moment 
d’aportar. 

Una altra cosa és que no tinguem capacitat de comuni-
cació, això és una autocrítica que ens feim. Però nosal-
tres no pagam publicitat en els mitjans de comunicació. 
No importa que siguem més explícits! No podem 

col·locar continguts a les notícies, això és així. Per què 
no ho feim? Perquè es va decidir no fer-ho. Sempre 
cont, com anècdota, que Colonya no ha volgut contrac-
tar una llibreta amb la que vos regalin un televisor, un 
rentavaixelles... Per què? Perquè hi ha un acord del 
Consell d’Administració dels anys noranta en què es 
deia que el qui ven electrodomèstics o  ven vaixelles 
també és client nostre i no li podem fer una competèn-
cia deslleial. Ens vàrem autoimposar no fer aquest tipus 
de promocions a nivell de productes de Colonya. 
Tampoc hem anat publicitant aquestes coses, però ho 
hem fet! Ens hem autoimposat una forma d’actuar, uns 
determinats valors. La gent que contracta amb Colonya 
sap que aquesta és, ha d’esser, la nostra credibilitat. 
Qui vulgui aprofitar-se’n circumstancialment d’altres 
tipus de campanyes... escoltau! Que ho facin. És un 
altre tipus de banca compatible; han d’esser-hi totes 
dins una unitat. Nosaltres pensam que aquesta també 
té el seu espai.

Quin és el paper de les Administracions Públiques dins 
la Caixa de Colonya? Hem vist en el balanç publicat 
que han augmentat molt els dipòsits. En el primer Pacte 
de Progrés, un dels temes que es va aconseguir va 
esser tenir relacions comercials amb Colonya.
Hi ha hagut col·laboració en aquesta legislatura i a les 
anteriors. Però Colonya té part de responsabilitat en 
què no hagi estat més present. Colonya ha tingut un 
creixement modest. Si penses la diferència que hi havia 
l’any 75 entre Sa Nostra i Colonya...Des del moment 
que tu no obtens recursos molt aviat per créixer en 
crèdit, quan hi ha una gran demanda de crèdit i tu no 
tens recursos per fer front a aquesta demanda, jugues 
un paper secundari. I aquest mateix paper hem tingut 
en les relacions amb les Administracions quan ens han 
tingut en compte. Aquests darrers anys, amb tot el 
procés de reestructuració, hem tingut un paper més 
important. També nosaltres ens hi hem dedicat molt 
més; i no s’ha de perdre mai de vista que un dels objec-
tius de les caixes d’estalvis és la col·laboració amb les 
Administracions per tal de lluitar a favor de la cohesió 
social, les necessitats pròpies del territori. La disponibi-
litat de Colonya a col·laborar amb les Administracions 
ha estat completa. Fa un parell d’anys (deu fer vuit o 
dotze anys) va haver-hi una resolució del Parlament de 
les Illes Balears instant, no a fer feina amb Colonya, 
però sí a col·laborar amb Colonya en la mesura amb 
que feia banca ètica. Convidava les administracions a 
que, com a mínim, obrissin comptes a l’Estalvi Ètic. 
Això no s’ha complit al cent per cent, però sí és cert 
que, especialment  l’Ajuntament de Palma i alguna 
administració més, en aquesta legislatura han fet un 
esforç de col·laboració amb nosaltres. Com a mínim, i 
és l’únic que sempre hem demanat, que ens hagin 
tingut en compte com altres entitats. No demanam cap 

privilegi, sinó que ens tenguin en compte igual que a les 
altres entitats. Que ens cridassin si tenien una necessi-
tat de crèdit o si hi havia necessitat de dipòsit. Que 
tinguéssim les mateixes possibilitats de participar. I jo 
crec que en aquesta legislatura, com a les anteriors, 
s’ha avançat.

Què ens dius de l’Estalvi Ètic?
Si miram les reivindicacions socials que hi ha hagut els 
darrers cinc o sis anys, veurem que l’Estalvi Ètic és una 
resposta. Una resposta que no és interessada per la 
conjuntura, perquè l’Estalvi Ètic té més de quinze anys. 
Aquesta resposta de banca ètica és molt anterior a les 
reivindicacions actuals. L’Estalvi Ètic és important en la 
mesura que pensam que és un cercle bastant complet  
del que entenem que ha d’esser compatibilitzar 
l’operatòria financera, les necessitats financeres, amb 
els valors que pugui tenir la persona. Com és cert que 
per la utilització de determinats productes (un compte 
d’estalvi, una targeta, la subscripció d’una assegu-
rança) part dels interessos o de la bonificació de la 
quota que es genera va a un fons ètic amb el qual es 
nodriran projectes que afavoreixen la cohesió social i el 
desenvolupament sostenible del territori a través de les 
entitats del Tercer Sector, això és el més conegut.

 Però també és molt important a mesura que les perso-
nes estaven reivindicant participació. Aquesta participa-
ció nosaltres l’aconseguim també a través del que 

anomenam el Comitè Ètic, que està 
format per persones que no formen 

part de Colonya (en aquest moment 
hi la la Fundació Deixalles i 
Càritas), que decidirà quins 
projectes presentat pel Tercer 
Sector podran esser beneficiaris 
d’aquest esforç que està fent el 
client de l’Estalvi Ètic. Aquesta 
participació dins la gestió és molt 

important. Després hi ha el 
tema del finançament, que 

és una altra part. Perquè 
estam parlant dels 

dipòsits i dels 
recursos que es 
generen amb els 
dipòsits, però 
també aquestes 

persones que 
estan dipositant 
els seus doblers 
en una llibreta 
d’estalvis, són 
un doblers que 
Colonya, com a 

caixa, ha de gestionar i ha de gestionar perquè crei 
inversió. 

Si Colonya està remunerant un depòsit a un u per cent, 
per poder fer això els ha d’invertir. On s’inverteixen i en 
què s’inverteixen? Això també és important, hi ha 
d’haver un criteri en la inversió. I això és el que estam 
dient, que es generi també , no tan sols amb els dipòsits 
i els beneficis que treus d’aquests dipòsits, sinó també 
en la inversió. I tot aquest cercle s’ha de tancar amb un 
factor important, que és la transparència. D’aquí la 
importància de la Memòria. S’ha de dir quantes perso-
nes estan dipositant, quins recursos s’estan generant i 
el que hauríem de poder dir és on s’estan invertint 
aquests doblers per tancar el cercle d’informació i trans-
parència que pensam que ha de tenir la Banca Ètica. 
En aquest moment tenim el plantejament damunt la 
taula, però vos he de dir que no estam aconseguint la 
part d’inversió. En el sentit que aquesta economia dedi-
cada a la cohesió social i el desenvolupament sosteni-
ble hauria de servir-se més d’aquests recursos per a 
obtindre crèdit. És una de les assignatures pendent que 
tenim, i és important. 

Com complementam això des del que és Colonya 
Caixa? En el darrer acte d’entrega de subvencions ja 
ho vàrem dir: hem optat per introduir dins els òrgans de 
govern de Colonya, amb la mateixa proporció que hi ha 
Administracions  Públiques també les entitats del Tercer 
Sector. Creim que és una decisió que no té precedents 
perquè, imaginem que fos una entitat de capital, seria 
regalar accions  a aquestes entitats. Ara mateix estam 
pensant quines serien les més adequades: bàsicament 
es repartiran entre el Tercer Sector Social, Universitat, 
cooperatives d’economia social i qualque entitat de 
patrimoni i cultura. Quancú ens critica la relació amb les 
Administracions Públiques, però és que l’objectiu de les 
caixes és també la col·laboració amb les administra-
cions públiques.

L’any passat a l’Estalvi Ètic vàrem repartir un qüestiona-
ri on demanàvem a la gent si trobava que havíem 
d’ampliar les persones destinatàries de les subven-
cions. I, curiosament, una de les caselles era sobre la 
col·laboració amb les administracions públiques. El 
noranta per cent va respondre que amb les administra-
cions públiques, res. Però pensam que és un tema de 
credibilitat de les administracions públiques en aquests 
moments, per diverses circumstàncies, però com a 
caixa d’estalvis no podem deixar de col·laborar-hi. I 
més en les circumstàncies actuals en què anam cap a 
una oligarquia financera de molt poques entitats. I si 
tancam portes, si privam d’aquesta eina a les adminis-
tracions públiques, estam perjudicant als nostres repre-
sentants polítics i a les polítiques socials i de proximitat 
que puguin fer.

Vos sentiu ofegats per la gran banca?

No. Pensam que podem existir. Que l’espai que 
ocupam nosaltres existeix i ells no hi estan gaire 
interessats. La banca que nosaltres volem és compati-
ble. També pensam que les línies de reforma que hi ha 
hagut no van en la direcció de protecció de la banca 
minorista, però us puc posar l’exemple d’Alemanya: 
cada any el Bundestag té un dia dedicar a les spart 
kassen. Colonya és molt petit, no és molt grossa, però 
a l’Estat espanyol hi ha unes dues-centes quaranta 
entitats financeres i Colonya estaria entre les cent 
primeres. Hi ha entitats més petites que Colonya. I 
tenen dret a estar dins el mercat i oferir els seus produc-
tes a la gent i la gent ha de poder triar. És important el 
que tries, i com ho tries i el que fas. Té un valor i 
pensam que és compatible amb la banca tradicional 
grossa (que cada vegada n’hi haurà menys). Potser hi 
haurà competències deslleials i ells tenen l’avantatge 
de la seva estructura de lobby d’influència damunt els 
legisladors. Des de la banca minorista ens estam 
queixant molt de què ens estan aplicant normatives, 
que supòs que tenen com objectiu la prevenció de 
determinats riscs, però que nosaltres, pel nostre volum, 
no els podem produir. Però són normatives que hem de 
seguir complint. Ara mateix tenim els serveis centrals 
de les entitats que estan destinant una gran proporció 
del seu temps a complimentar requeriments normatius 
i no fer l’activitat financera pròpia. Això és una burocra-
tització preocupant.

Estan sorgint altres experiències de Banca Ètica: 
Triodos, Fiare.
Nosaltres no tenim contacte permanent amb altres 
entitats. Sí que amb Triodos estam formant part de 
FEDEA, la Federació Europea de Banca Ètica. Són 
estructures diferents. Nosaltres partim d’una caixa, que 
és una entitat de gestió social. L’altre és un banc, una 
societat mercantil. Nosaltres estam dins una normativa 
pròpia de l’Estat Espanyol, tenim la supervisió del Banc 
d’Espanya, i Triodos té la seu a Holanda, amb una 
normativa diferent, i amb uns objectius molt més 
globals. Nosaltres defensam la vinculació amb el territo-
ri i la vinculació amb la gent del propi espai, tenim uns 
objectius molt més concrets. No vol esser cap tipus de 
crítica, al contrari, ho veim des de la implicació, no com 
a competència. 

Fiare també està vinculada a la banca ètica italiana. 
Són mecanismes complicats. L’important no és que 
Colonya tengui Banca Ètica, sinó que es faci banca 
ètica. Nosaltres no tenim per què dubtar que aquestes 
entitats estan fent una bona labor. Nosaltres no som tan 
ambiciosos, som molt més concrets. 

Tot i que és ver que alguns clients ens varen encoratjar 
a entrar en inversions de microcrèdits, sobre tot a 
països de Sudamèrica. Encara que no ho tenien planifi-
cat, ho hem fet perquè hi ha hagut una demanda des de 
l’Estalvi Ètic. No ho hem fet directament, sinó a través 
d’entitats i no n’estam descontents, hi ha poca morosi-
tat. Érem escèptics, però ens vàrem posar en contacte 
amb el Fons Europeu d’Inversions. I, quan comences a 
relacionar-te amb les institucions europees, te n'adones  
que és increïble no poder arribar directament. És molt 
més fàcil fer-ho directament a Europa que a través de 
l’Estat Espanyol. 

Vàrem passar una revisió a fons per comprovar que 
érem viables per a poder relacionar-se amb nosaltres. 
Una vegada passada aquesta revisió vàrem veure com 
podíem col·laborar. Ens demanaren si volíem doblers i 
els varen respondre que no, que en teníem. El que 
nosaltres volíem era tenir garanties, perquè en aquell 
moment hi havia dificultat de crèdit; una espècie d’aval 
per a poder arribar més enllà de les Illes. Ells ens digue-
ren que això podíem fer-ho a través de microcrèdits. 
Amb préstecs no superiors a 25.000€ i amb determi-
nats perfils de persones: serveis d’ocupació juvenil, 
petits i mitjans empresaris. El Fons Europeu se n’havia 
donat compte que ja s’havia acabat l’època de les 
inversions en grans infraestructures i necessitaven 
arribar a la gent, sobre tot a l’ocupació, a l’atur juvenil. 
També estaven interessats en entitats de la nostra 
grossària perquè tenim una capilaritat molt més impor-
tant que aquestes grans estructures financeres. I vàrem 
fer aquest conveni amb el Fons Europeu d’Inversions, 
el vàrem dotar amb quatre milions d’euros i ens dona-
ven garantia. Això ha estat molt bo , ha facilitat moltís-
sims de microcrèdits de fins a 25.000€: cooperatives, 
associacions de dones, universitaris... Hem estat la 
segona entitat espanyola que ho ha pogut fer i n’estam 
molt satisfets.

Vols dir-nos res més?
No, vos he dit el que sent,  xerr molt. No podem caure 
en l’autocomplaença, tenim molts de reptes per enda-
vant. Mantenim la Caixa de Colonya per convicció, però 
també creim que és necessària per a la societat balear.

Amb quina paraula tancaries l’entrevista?
Quedaria bé dir esperança, però la paraula és preocu-
pació. Em preocupa no saber estar a l’altura davant el 
repte que tenim davant, però m’encoratja l’esforç 
col·lectiu que han fet tots els implicats amb Colonya 
durant aquests anys tan difícils.

Tractant-se d’un pollencí haurem d’acabar dient-li 
“Amunt, ànima forta!”
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Josep Antoni Cifre Rodríguez
President de la Caixa de Colonya
Per Biel Pérez i Pep Valero

Amb tota amabilitat ens rep al seu despatx i en un 
pollencí inconfusible anam entrant amb olivetes.
El meu nom és Josep Antoni Cifre Rodríguez, 43 anys, 
misser de professió, casat amb tres filles.

Com arribes a la Presidència de la Caixa de Colonya?
La meva relació amb Colonya comença amb què mon 
pare era fuster i anava per feines a Colonya. Jo feia de 
mosset i anava amb ell,  aquest és el primer record que 
tenc de Colonya. Amb el temps ja em vaig posar pel 
meu compte, vaig fer un post-grau a la Universitat i 
Colonya facilitava les matrícules. Vaig fer un préstec 
per les matrícules, el vaig tornar, i a partir d’aquí sempre 
vaig tenir molt bona relació amb la gent de per allà. Amb 
el temps es va donar que vaig esser designat pel Con-
sell de Mallorca com a representant dins l’Assemblea 
de Colonya. A l’Assemblea em varen triar pel Consell 
d’Administració, l’any 2007 vaig esser el Secretari, i es 
va donar la circumstància que aquest any tots els mem-
bres del Consell d’Administració excepte jo tenien la 
incompatibilitat del màxim de dotze anys en el càrrec i 
vaig esser designat President. 

Era el més veterà amb 36 anys. Es va donar la circum-
stància que, potser (això no està comprovat), jo fos el 
president d’una entitat financera més jove que hi ha 
hagut a l’Estat espanyol. Era l’any 2008.

En què consisteix aquesta presidència?
És un càrrec honorífic, representatiu,  no està remune-
rat. Està remunerat el meu càrrec amb dietes (cent 
euros) com a membre del Consell d’Administració.

Encara existeixen les caixes d’estalvis, o només en 
queda el nom?
Sí, sí, existeixen. Radicalment sí. I vos ho diré. En el 
cas de Colonya, és l’única possibilitat que tenia. Quan 
l’any 2008 comença tot el procés de transformació de 
les caixes en entitats socials mercantils, totes excepte 
dues, Ontinyent i Pollença, estaven en una necessitat 
de capital, en una necessitat de recursos, perquè 
havien de fer front als seus deutes. Manco dues: Colon-
ya i Ontinyent, que no tenien necessitat de tornar 
doblers perquè no els devien. En aquesta situació, per 

a les altres entitats era fàcil transformar-se en societats 
de capital, perque tots els recursos propis quedaven 
diluïts en les seves necessitats financeres.

En canvi Colonya, amb els seus 135 anys d’història, 
tenia trenta milions d’euros. Què en fèiem amb aquest 
trenta milions d’euros si no continuàvem essent...? Els 
regalàvem? Els tornàvem als clients? Els regalàvem a 
la societat? Els regalàvem a una altra entitat que ens 
absorbís? Què fèiem amb aquests recursos que la 
nostra activitat financera i els nostres clients havien fet 
possibles? Llavors aquesta manca de necessitat de 
capital que teníem , amb recursos propis i la satisfacció 
per la feina feta, ens permeteren poder continuar 
l’activitat financera com una entitat de gestió social. 
Conscients,  a més, del repte que això suposa.

Colonya assumeix l’opció d’esser una caixa. Et vàrem 
sentir, a l’informe de l’Estalvi Ètic, sobre el dany que 
suposava per l’economia espanyola la pèrdua dels fons 
de l’obra social de les caixes. Vares donar una xifres. 
Podries dir el que ha suposat, no tan sols per a 
l’economia, sinó també per a la gent, la pèrdua 
d’aquests fons socials. De quin volum estam parlant?
Ara no tenc els números davant. Les xifres que vaig 
donar varen ésser uns 1.280 milions d’euros que el 
conjunt de les caixes d’estalvi havien aportat a la socie-
tat a través d’obra social l’any 2008. I que aquesta 

quantitat, l’any 2013 (que eren les darreres dades que 
teníem), havia minvat a la meitat. I que haver minvat 
aquestes aportacions té uns efectes socials importants, 
especialment en el que són les atencions socio-
sanitàries. 

Pensau que l’obra social és un dels recursos més 
importants del finançament del Tercer Sector Social. I 
avui en dia el Tercer Sector està suplint moltíssimes 
necessitats que haurien d’esser cobertes per les Admi-
nistracions Públiques. En temps de bonança ja no ho 
cobrien i en època de reducció dels recursos tributaris, 
els estan retallant. Tot el tema de dependències...

El que a mi em preocupava, i aquesta és la reflexió que 
vaig voler fer, és que, així com s’ha estimulat moltíssim 
que les caixes es convertissin en bancs, ningú s’ha 
preocupat de prendre cap mesura perquè aquesta obra 
social, com a mínim es veiés incentivada. Han estimulat 
la transformació en entitat mercantil, però no han consi-
derat l’efecte que tindria la pèrdua d’aquesta obra 
social. I la gent té aquesta percepció,  i la tenen sobre 
tot les persones del Tercer Sector Social que estan 
lluitant cada dia.

Això deu tenir a veure amb l’esperit fundacional i com el 
viuen els dirigents de cada caixa. Perquè, si no tens el 
suport  de l’Administració...
El que plantejau és un tema del que es pot treure molt de 
suc! En tot el procés de reestructuració ha jugat un paper 
molt important, jo crec, el factor reputacional. Notícies 
com les pràctiques de molts de consells d’administració 
de les caixes, de les pràctiques de persones que estaven 
dins aquests consells, el fet que tot això, en un moment 
determinat, sortís a la premsa, és la busca dins l’ull que 
no ha deixat veure el paller. La figura global de la “caixa 
d’estalvis” ha patit un descrèdit important. La seva funció, 
no tan sols d’obra social, sinó de banc de proximitat, de 
banca regional, d’inclusió dins la xarxa de banca minoris-
ta; d’aquests factors,  ningú se n’ha recordat quan era el 
seu factor major de reputació.

La campanya mediàtica atacà interessadament el pres-
tigi de les caixes en la seva globalitat. Fa uns anys, 
2009-2010, la CECA (Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis) va plantejar la contractació d’una 
campanya mediàtica per fer veure que les caixes 
d’estalvis tenien coses positives. Evidentment hi havia 
hagut moltes desviacions i moltes situacions que des 
del punt de vista del prestigi eren importants, però 
també hi havia molt a perdre. I la societat, davant tot 
això, estava com anestesiada.

És evident que dins el repartiment del mercat financer a 
uns bancs els ha anat molt bé... 
Si ho voleu em banyaré! Avui ens trobam dins un allau 

normatiu impressionant, impressionant. Pensau que el 
Banc Central Europeu està assumint les instruccions 
de determinades entitats que ja es consideren sistèmi-
ques. Jo sempre he tingut la percepció que Europa 
estava avesada al principi de llibertat d’empresa, de 
lluitar contra el monopoli, i, curiosament, amb aquest 
allau normatiu i de requeriments normatius que tenim a 
la banca, Europa no està fent distincions entre la gran 
banca i la banca dedicada a l’activitat minorista. Perquè 
els mateixos requeriments que s’estan demanant a la 
gran banca, s’estan demanant a la banca petita, a la 
banca minorista. Els mateixos requeriments que té 
Spart Kassen o que té Colonya els té el Santander; 
però amb aquesta normativa el que es vol fer és evitar 
els riscs que generen les grans banques. I a nosaltres 
ens estan demanant normatives d’un risc que no 
podem causar amb l’activitat que feim. 

Llavors, aquest sistema d’ofegar normativament la 
banca minorista, sembla que va en contra dels principis 
que jo entenc que haurien de regir a Europa, que és la 
llibertat d’empresa i evitar monopolis. Bé, no sé si és 
radical, però és el que pens. I això em preocupa, clar! 
Perquè, endemés, pens que Colonya fa una activitat de 
banca minorista; si no ho fa Colonya, ho farà qualcú, 
però no ho farà la gran banca. No sé si serà Colonya la 
que faci aquest tipus de banca, però hi ha una necessi-
tat d’aquest tipus i no ho faran estructures bancàries 
molt més grosses. Perquè hi ha molts d’objectius que 
cobreixen les caixes d’estalvis, com pugui esser 
l’exclusió financera especialment (20 milions de perso-
nes a Europa estan en situació d’exclusió financera 
només a Europa!), la proximitat, implicació dins el 
territori... Ara mateix Colonya és l’única entitat financera 
de gestió social que hi ha a les Illes Balears.

Heu tingut l’oportunitat de créixer. Vos ha fet por?
Tal vegada hem estat molt puristes, molt conseqüents. 
Colonya no sorgeix per a ésser una entitat financera. D. 
Guillem Cifre va voler crear una sistema pedagògic, 
una escola i, per finançar aquesta escola, va crear una 
caixa d’estalvis. La caixa d’estalvis venia a esser una 
eina financera per poder fer factible el seu projecte 
pedagògic. Després, evidentment, amb els temps, va 
anar ampliant els seus objectius, com era la lluita contra 
l'usura, i després va pensar si s’havia de promocionar 
l’activitat empresarial pròpia. També va crear projectes 
(el carbó de Formentor...) i es va arruïnar. 

Si pensam que l’any 1976 només teníem oficines a 
Pollença i sols obríem els dissabtes... De l’any 76 fins 
ara hem crescut amb 21 oficines, ha estat un creixe-
ment tranquil, pausat, sempre bastant coherent i en 
funció de les necessitat que anaven sorgint. L’arribada 
a Palma no va esser per una decisió estratègica, va 
esser perquè varen començar a venir clients que ens 

deien que necessitaven un servei a Palma. Hem anat 
creixent en la mesura amb què hem tingut demanda de 
servei i hem estat prudents. 

Hem tingut com a sagrat un equilibri de balanç. És a dir, 
el creixement en inversió creditícia havia d’anar en 
proporció del creixement en dipòsits. No podíem invertir 
més del que ens dipositaven amb confiança, evitant 
sempre el risc. Aquest fet, en uns moments 
d’especulació, de creixement econòmic desaforat 
especialment dins el sector immobiliari, se’ns deia que 
era covardia. Amb el temps s’ha demostrat que ha estat 
la nostra possibilitat de no passar regirós. Això no és un 
mèrit dels que hi som ara,  això és una estratègia que 
ve d’enfora. Aquesta línia de creixement que ens ha 
permès ara triar què vol esser Colonya, ve de la línia de 
negoci que s’ha duit des de fa temps. I, efectivament, 
ens els anys de creixement (de finals dels noranta fins 
a 2007), ens deien que havíem estat covards, que no 
havíem aprofitat les oportunitats. En aquells moments 
la gent que duia la responsabilitat financera va haver de 
resistir moltes pressions. 

Quantitativament no sou dominants, però sou influents. 
Quin és el paper de Colonya en el mercat financer?
Què vol esser Caixa de Colonya? Vol ésser un instru-
ment financer de gestió social propi de les Illes Balears. 
I quina dimensió tindrà Colonya? La dimensió que 
vulgui la societat balear. Què no farà Colonya? Renun-
ciar als seus principis de vinculació al territori i les 
persones de les Illes Balears, a la coherència financera 
i als valors que sempre hem defensat. El que no farem 
és un altre tipus de banca per a créixer. Tot pot canviar 
perquè és una entitat de gestió social i les opinions van 
canviant, però la convicció que jo he notat durant 
aquests anys és aquesta.

Aquella sensibilitat fundacional a favor del treballador 
explotat, característica de D. Guillem Cifre, segueix 
pesant com a criteri a l’hora de les ajudes?
És cert que Colonya era a Pollença la caixa dels més 
desfavorits. Això ha canviat en sentit que quan jo la vaig 
conèixer era a la inversa: en un moment determinat 
Colonya va atreure més les persones del que podríem 
anomenar un sector centre dreta, amb més capacitat 
econòmica i el sector més d’esquerres se’n va anar al 
Montepio. Amb el temps això ha quedat més difuminat. 
Avui en dia el que sí defineix Colonya és que lluita molt 
per la cohesió social. Aquest és, ara mateix, el factor 
més sensible. Colonya ha de possibilitar que una 
persona que vol fer qualque cosa pugui obtenir-ho. La 
responsabilitat de Colonya és que els doblers que està 
deixant són la confiança que li està donant el client. En 
això Colonya ha crescut, compatibilitzant molt l’activitat 
financera amb els valors.

I aquí hi entraria l’Estalvi Ètic.
L’Estalvi Ètic és la guia de l’entitat amb el que es sent 
més reconeguda. Ens hem de llevar complexes que 
tenim amb l’Estalvi Ètic, jo reconec complexes...

Com és ara...
No és tan sols producte financer... creim que és una 
gran avanzadilla, però hem d’esser molt més conse-
qüents. La banca ètica no és tan sols una marca, es 
tracta de “fer banca ètica”. I a l’ètica la veim cada dia,  i 
cada dia en l’activitat que fa qualsevol: des del senyor 
que tramita una petició o el delegat que fa una opera-
ció. Si aquesta activitat va en la direcció del valor ètic, ja 
ens va bé. No és una marca, no lluitarem per la marca. 
És una actitud de l’entitat, de les persones que la 
formen. Aquesta és la percepció que tenc en aquests 
moments.

Això ho cuidau com entitat?
Això se cuida, és una prioritat. El que no ens poden 
agafar és en “renuncias”, que diuen en castellà, en 
contradiccions. I aquest és un tema al que li dedicam 
molt de temps.

El funcionament de les caixes, suposa una activitat 
financera que dóna guanys i que una part dels mateixos 
van a l’obra social. i, després, a més d’això en el vostre 
cas, hi ha el tema de l’estalvi ètic, que té el seu propi 
recorregut. Aleshores, el que tu estàs dient és que vos 
preocupa la manera com estau obtenint els guanys 
financers. No tan sols com repartiu els guanys (que és 
un altre debat), sinó que en la pròpia activitat econòmi-
ca de relació entre els impositors i el crèdit, introduïu 
aquest valor de proximitat, d’interès ètic... Això deu 
esser el més difícil d’aconseguir?

Tu diguem una entitat financera que en tres dies et doni 
una resposta. Ara mateix, en tres dies el podem donar 
una resposta: això és banca de proximitat. Nosaltres en 
una setmana, fins i tot en un poc menys, podem tenir 
una operació a ca un notari. I nosaltres coneixem els 
nostres clients, això ho fa la banca de proximitat. No 
hem vist clients que hagin quedat en situació d’exclusió 
financera, nosaltres hem pogut lluitar contra l’exclusió 
financera. Vos posaré un exemple de col·laboració: si 
ho recordau, durant la legislatura passada moltes 
entitats del Tercer Sector Social sortiren davant el 
Parlament dient que no havien cobrat les subvencions. 
L’única entitat financera que va finançar el Govern (pel 
que vàrem esser criticats) per poder avançar totes les 
subvencions del Tercer Sector va esser Colonya. Jo no 
vaig veure cap altra entitat disposada a això. Perquè en 
aquell moment hi havia un tancament de crèdit vos ne 
recordau? Això ho va fer Colonya. Això és veure quines 
necessitats socials teníem.

I l'Obra Social segeuix funcionant igual?
 L’obra social és important, però no vaig veure la gent al 
carrer quan hi havia unes condicions del Banc 
d’Espanya que obligà que la distribució dels beneficis 
d’una entitat no es pogués donar més del 25% del 
benefici a obra social. Jo no vaig veure la gent al carrer. 
I nosaltres vàrem seguir, no sols donant el 25%. Vàrem 
seguir les recomanacions del Banc d’Espanya, però, 
endemés, ho vàrem complementar amb tot el que és 
Estalvi Ètic, que no ens computava com obra social. I 
vàrem augmentar l’Estalvi Ètic. Era un moment 
d’aportar. 

Una altra cosa és que no tinguem capacitat de comuni-
cació, això és una autocrítica que ens feim. Però nosal-
tres no pagam publicitat en els mitjans de comunicació. 
No importa que siguem més explícits! No podem 

col·locar continguts a les notícies, això és així. Per què 
no ho feim? Perquè es va decidir no fer-ho. Sempre 
cont, com anècdota, que Colonya no ha volgut contrac-
tar una llibreta amb la que vos regalin un televisor, un 
rentavaixelles... Per què? Perquè hi ha un acord del 
Consell d’Administració dels anys noranta en què es 
deia que el qui ven electrodomèstics o  ven vaixelles 
també és client nostre i no li podem fer una competèn-
cia deslleial. Ens vàrem autoimposar no fer aquest tipus 
de promocions a nivell de productes de Colonya. 
Tampoc hem anat publicitant aquestes coses, però ho 
hem fet! Ens hem autoimposat una forma d’actuar, uns 
determinats valors. La gent que contracta amb Colonya 
sap que aquesta és, ha d’esser, la nostra credibilitat. 
Qui vulgui aprofitar-se’n circumstancialment d’altres 
tipus de campanyes... escoltau! Que ho facin. És un 
altre tipus de banca compatible; han d’esser-hi totes 
dins una unitat. Nosaltres pensam que aquesta també 
té el seu espai.

Quin és el paper de les Administracions Públiques dins 
la Caixa de Colonya? Hem vist en el balanç publicat 
que han augmentat molt els dipòsits. En el primer Pacte 
de Progrés, un dels temes que es va aconseguir va 
esser tenir relacions comercials amb Colonya.
Hi ha hagut col·laboració en aquesta legislatura i a les 
anteriors. Però Colonya té part de responsabilitat en 
què no hagi estat més present. Colonya ha tingut un 
creixement modest. Si penses la diferència que hi havia 
l’any 75 entre Sa Nostra i Colonya...Des del moment 
que tu no obtens recursos molt aviat per créixer en 
crèdit, quan hi ha una gran demanda de crèdit i tu no 
tens recursos per fer front a aquesta demanda, jugues 
un paper secundari. I aquest mateix paper hem tingut 
en les relacions amb les Administracions quan ens han 
tingut en compte. Aquests darrers anys, amb tot el 
procés de reestructuració, hem tingut un paper més 
important. També nosaltres ens hi hem dedicat molt 
més; i no s’ha de perdre mai de vista que un dels objec-
tius de les caixes d’estalvis és la col·laboració amb les 
Administracions per tal de lluitar a favor de la cohesió 
social, les necessitats pròpies del territori. La disponibi-
litat de Colonya a col·laborar amb les Administracions 
ha estat completa. Fa un parell d’anys (deu fer vuit o 
dotze anys) va haver-hi una resolució del Parlament de 
les Illes Balears instant, no a fer feina amb Colonya, 
però sí a col·laborar amb Colonya en la mesura amb 
que feia banca ètica. Convidava les administracions a 
que, com a mínim, obrissin comptes a l’Estalvi Ètic. 
Això no s’ha complit al cent per cent, però sí és cert 
que, especialment  l’Ajuntament de Palma i alguna 
administració més, en aquesta legislatura han fet un 
esforç de col·laboració amb nosaltres. Com a mínim, i 
és l’únic que sempre hem demanat, que ens hagin 
tingut en compte com altres entitats. No demanam cap 

privilegi, sinó que ens tenguin en compte igual que a les 
altres entitats. Que ens cridassin si tenien una necessi-
tat de crèdit o si hi havia necessitat de dipòsit. Que 
tinguéssim les mateixes possibilitats de participar. I jo 
crec que en aquesta legislatura, com a les anteriors, 
s’ha avançat.

Què ens dius de l’Estalvi Ètic?
Si miram les reivindicacions socials que hi ha hagut els 
darrers cinc o sis anys, veurem que l’Estalvi Ètic és una 
resposta. Una resposta que no és interessada per la 
conjuntura, perquè l’Estalvi Ètic té més de quinze anys. 
Aquesta resposta de banca ètica és molt anterior a les 
reivindicacions actuals. L’Estalvi Ètic és important en la 
mesura que pensam que és un cercle bastant complet  
del que entenem que ha d’esser compatibilitzar 
l’operatòria financera, les necessitats financeres, amb 
els valors que pugui tenir la persona. Com és cert que 
per la utilització de determinats productes (un compte 
d’estalvi, una targeta, la subscripció d’una assegu-
rança) part dels interessos o de la bonificació de la 
quota que es genera va a un fons ètic amb el qual es 
nodriran projectes que afavoreixen la cohesió social i el 
desenvolupament sostenible del territori a través de les 
entitats del Tercer Sector, això és el més conegut.

 Però també és molt important a mesura que les perso-
nes estaven reivindicant participació. Aquesta participa-
ció nosaltres l’aconseguim també a través del que 

anomenam el Comitè Ètic, que està 
format per persones que no formen 

part de Colonya (en aquest moment 
hi la la Fundació Deixalles i 
Càritas), que decidirà quins 
projectes presentat pel Tercer 
Sector podran esser beneficiaris 
d’aquest esforç que està fent el 
client de l’Estalvi Ètic. Aquesta 
participació dins la gestió és molt 

important. Després hi ha el 
tema del finançament, que 

és una altra part. Perquè 
estam parlant dels 

dipòsits i dels 
recursos que es 
generen amb els 
dipòsits, però 
també aquestes 

persones que 
estan dipositant 
els seus doblers 
en una llibreta 
d’estalvis, són 
un doblers que 
Colonya, com a 

caixa, ha de gestionar i ha de gestionar perquè crei 
inversió. 

Si Colonya està remunerant un depòsit a un u per cent, 
per poder fer això els ha d’invertir. On s’inverteixen i en 
què s’inverteixen? Això també és important, hi ha 
d’haver un criteri en la inversió. I això és el que estam 
dient, que es generi també , no tan sols amb els dipòsits 
i els beneficis que treus d’aquests dipòsits, sinó també 
en la inversió. I tot aquest cercle s’ha de tancar amb un 
factor important, que és la transparència. D’aquí la 
importància de la Memòria. S’ha de dir quantes perso-
nes estan dipositant, quins recursos s’estan generant i 
el que hauríem de poder dir és on s’estan invertint 
aquests doblers per tancar el cercle d’informació i trans-
parència que pensam que ha de tenir la Banca Ètica. 
En aquest moment tenim el plantejament damunt la 
taula, però vos he de dir que no estam aconseguint la 
part d’inversió. En el sentit que aquesta economia dedi-
cada a la cohesió social i el desenvolupament sosteni-
ble hauria de servir-se més d’aquests recursos per a 
obtindre crèdit. És una de les assignatures pendent que 
tenim, i és important. 

Com complementam això des del que és Colonya 
Caixa? En el darrer acte d’entrega de subvencions ja 
ho vàrem dir: hem optat per introduir dins els òrgans de 
govern de Colonya, amb la mateixa proporció que hi ha 
Administracions  Públiques també les entitats del Tercer 
Sector. Creim que és una decisió que no té precedents 
perquè, imaginem que fos una entitat de capital, seria 
regalar accions  a aquestes entitats. Ara mateix estam 
pensant quines serien les més adequades: bàsicament 
es repartiran entre el Tercer Sector Social, Universitat, 
cooperatives d’economia social i qualque entitat de 
patrimoni i cultura. Quancú ens critica la relació amb les 
Administracions Públiques, però és que l’objectiu de les 
caixes és també la col·laboració amb les administra-
cions públiques.

L’any passat a l’Estalvi Ètic vàrem repartir un qüestiona-
ri on demanàvem a la gent si trobava que havíem 
d’ampliar les persones destinatàries de les subven-
cions. I, curiosament, una de les caselles era sobre la 
col·laboració amb les administracions públiques. El 
noranta per cent va respondre que amb les administra-
cions públiques, res. Però pensam que és un tema de 
credibilitat de les administracions públiques en aquests 
moments, per diverses circumstàncies, però com a 
caixa d’estalvis no podem deixar de col·laborar-hi. I 
més en les circumstàncies actuals en què anam cap a 
una oligarquia financera de molt poques entitats. I si 
tancam portes, si privam d’aquesta eina a les adminis-
tracions públiques, estam perjudicant als nostres repre-
sentants polítics i a les polítiques socials i de proximitat 
que puguin fer.

Vos sentiu ofegats per la gran banca?

No. Pensam que podem existir. Que l’espai que 
ocupam nosaltres existeix i ells no hi estan gaire 
interessats. La banca que nosaltres volem és compati-
ble. També pensam que les línies de reforma que hi ha 
hagut no van en la direcció de protecció de la banca 
minorista, però us puc posar l’exemple d’Alemanya: 
cada any el Bundestag té un dia dedicar a les spart 
kassen. Colonya és molt petit, no és molt grossa, però 
a l’Estat espanyol hi ha unes dues-centes quaranta 
entitats financeres i Colonya estaria entre les cent 
primeres. Hi ha entitats més petites que Colonya. I 
tenen dret a estar dins el mercat i oferir els seus produc-
tes a la gent i la gent ha de poder triar. És important el 
que tries, i com ho tries i el que fas. Té un valor i 
pensam que és compatible amb la banca tradicional 
grossa (que cada vegada n’hi haurà menys). Potser hi 
haurà competències deslleials i ells tenen l’avantatge 
de la seva estructura de lobby d’influència damunt els 
legisladors. Des de la banca minorista ens estam 
queixant molt de què ens estan aplicant normatives, 
que supòs que tenen com objectiu la prevenció de 
determinats riscs, però que nosaltres, pel nostre volum, 
no els podem produir. Però són normatives que hem de 
seguir complint. Ara mateix tenim els serveis centrals 
de les entitats que estan destinant una gran proporció 
del seu temps a complimentar requeriments normatius 
i no fer l’activitat financera pròpia. Això és una burocra-
tització preocupant.

Estan sorgint altres experiències de Banca Ètica: 
Triodos, Fiare.
Nosaltres no tenim contacte permanent amb altres 
entitats. Sí que amb Triodos estam formant part de 
FEDEA, la Federació Europea de Banca Ètica. Són 
estructures diferents. Nosaltres partim d’una caixa, que 
és una entitat de gestió social. L’altre és un banc, una 
societat mercantil. Nosaltres estam dins una normativa 
pròpia de l’Estat Espanyol, tenim la supervisió del Banc 
d’Espanya, i Triodos té la seu a Holanda, amb una 
normativa diferent, i amb uns objectius molt més 
globals. Nosaltres defensam la vinculació amb el territo-
ri i la vinculació amb la gent del propi espai, tenim uns 
objectius molt més concrets. No vol esser cap tipus de 
crítica, al contrari, ho veim des de la implicació, no com 
a competència. 

Fiare també està vinculada a la banca ètica italiana. 
Són mecanismes complicats. L’important no és que 
Colonya tengui Banca Ètica, sinó que es faci banca 
ètica. Nosaltres no tenim per què dubtar que aquestes 
entitats estan fent una bona labor. Nosaltres no som tan 
ambiciosos, som molt més concrets. 

Tot i que és ver que alguns clients ens varen encoratjar 
a entrar en inversions de microcrèdits, sobre tot a 
països de Sudamèrica. Encara que no ho tenien planifi-
cat, ho hem fet perquè hi ha hagut una demanda des de 
l’Estalvi Ètic. No ho hem fet directament, sinó a través 
d’entitats i no n’estam descontents, hi ha poca morosi-
tat. Érem escèptics, però ens vàrem posar en contacte 
amb el Fons Europeu d’Inversions. I, quan comences a 
relacionar-te amb les institucions europees, te n'adones  
que és increïble no poder arribar directament. És molt 
més fàcil fer-ho directament a Europa que a través de 
l’Estat Espanyol. 

Vàrem passar una revisió a fons per comprovar que 
érem viables per a poder relacionar-se amb nosaltres. 
Una vegada passada aquesta revisió vàrem veure com 
podíem col·laborar. Ens demanaren si volíem doblers i 
els varen respondre que no, que en teníem. El que 
nosaltres volíem era tenir garanties, perquè en aquell 
moment hi havia dificultat de crèdit; una espècie d’aval 
per a poder arribar més enllà de les Illes. Ells ens digue-
ren que això podíem fer-ho a través de microcrèdits. 
Amb préstecs no superiors a 25.000€ i amb determi-
nats perfils de persones: serveis d’ocupació juvenil, 
petits i mitjans empresaris. El Fons Europeu se n’havia 
donat compte que ja s’havia acabat l’època de les 
inversions en grans infraestructures i necessitaven 
arribar a la gent, sobre tot a l’ocupació, a l’atur juvenil. 
També estaven interessats en entitats de la nostra 
grossària perquè tenim una capilaritat molt més impor-
tant que aquestes grans estructures financeres. I vàrem 
fer aquest conveni amb el Fons Europeu d’Inversions, 
el vàrem dotar amb quatre milions d’euros i ens dona-
ven garantia. Això ha estat molt bo , ha facilitat moltís-
sims de microcrèdits de fins a 25.000€: cooperatives, 
associacions de dones, universitaris... Hem estat la 
segona entitat espanyola que ho ha pogut fer i n’estam 
molt satisfets.

Vols dir-nos res més?
No, vos he dit el que sent,  xerr molt. No podem caure 
en l’autocomplaença, tenim molts de reptes per enda-
vant. Mantenim la Caixa de Colonya per convicció, però 
també creim que és necessària per a la societat balear.

Amb quina paraula tancaries l’entrevista?
Quedaria bé dir esperança, però la paraula és preocu-
pació. Em preocupa no saber estar a l’altura davant el 
repte que tenim davant, però m’encoratja l’esforç 
col·lectiu que han fet tots els implicats amb Colonya 
durant aquests anys tan difícils.

Tractant-se d’un pollencí haurem d’acabar dient-li 
“Amunt, ànima forta!”
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Josep Antoni Cifre Rodríguez
President de la Caixa de Colonya
Per Biel Pérez i Pep Valero

Amb tota amabilitat ens rep al seu despatx i en un 
pollencí inconfusible anam entrant amb olivetes.
El meu nom és Josep Antoni Cifre Rodríguez, 43 anys, 
misser de professió, casat amb tres filles.

Com arribes a la Presidència de la Caixa de Colonya?
La meva relació amb Colonya comença amb què mon 
pare era fuster i anava per feines a Colonya. Jo feia de 
mosset i anava amb ell,  aquest és el primer record que 
tenc de Colonya. Amb el temps ja em vaig posar pel 
meu compte, vaig fer un post-grau a la Universitat i 
Colonya facilitava les matrícules. Vaig fer un préstec 
per les matrícules, el vaig tornar, i a partir d’aquí sempre 
vaig tenir molt bona relació amb la gent de per allà. Amb 
el temps es va donar que vaig esser designat pel Con-
sell de Mallorca com a representant dins l’Assemblea 
de Colonya. A l’Assemblea em varen triar pel Consell 
d’Administració, l’any 2007 vaig esser el Secretari, i es 
va donar la circumstància que aquest any tots els mem-
bres del Consell d’Administració excepte jo tenien la 
incompatibilitat del màxim de dotze anys en el càrrec i 
vaig esser designat President. 

Era el més veterà amb 36 anys. Es va donar la circum-
stància que, potser (això no està comprovat), jo fos el 
president d’una entitat financera més jove que hi ha 
hagut a l’Estat espanyol. Era l’any 2008.

En què consisteix aquesta presidència?
És un càrrec honorífic, representatiu,  no està remune-
rat. Està remunerat el meu càrrec amb dietes (cent 
euros) com a membre del Consell d’Administració.

Encara existeixen les caixes d’estalvis, o només en 
queda el nom?
Sí, sí, existeixen. Radicalment sí. I vos ho diré. En el 
cas de Colonya, és l’única possibilitat que tenia. Quan 
l’any 2008 comença tot el procés de transformació de 
les caixes en entitats socials mercantils, totes excepte 
dues, Ontinyent i Pollença, estaven en una necessitat 
de capital, en una necessitat de recursos, perquè 
havien de fer front als seus deutes. Manco dues: Colon-
ya i Ontinyent, que no tenien necessitat de tornar 
doblers perquè no els devien. En aquesta situació, per 

a les altres entitats era fàcil transformar-se en societats 
de capital, perque tots els recursos propis quedaven 
diluïts en les seves necessitats financeres.

En canvi Colonya, amb els seus 135 anys d’història, 
tenia trenta milions d’euros. Què en fèiem amb aquest 
trenta milions d’euros si no continuàvem essent...? Els 
regalàvem? Els tornàvem als clients? Els regalàvem a 
la societat? Els regalàvem a una altra entitat que ens 
absorbís? Què fèiem amb aquests recursos que la 
nostra activitat financera i els nostres clients havien fet 
possibles? Llavors aquesta manca de necessitat de 
capital que teníem , amb recursos propis i la satisfacció 
per la feina feta, ens permeteren poder continuar 
l’activitat financera com una entitat de gestió social. 
Conscients,  a més, del repte que això suposa.

Colonya assumeix l’opció d’esser una caixa. Et vàrem 
sentir, a l’informe de l’Estalvi Ètic, sobre el dany que 
suposava per l’economia espanyola la pèrdua dels fons 
de l’obra social de les caixes. Vares donar una xifres. 
Podries dir el que ha suposat, no tan sols per a 
l’economia, sinó també per a la gent, la pèrdua 
d’aquests fons socials. De quin volum estam parlant?
Ara no tenc els números davant. Les xifres que vaig 
donar varen ésser uns 1.280 milions d’euros que el 
conjunt de les caixes d’estalvi havien aportat a la socie-
tat a través d’obra social l’any 2008. I que aquesta 

quantitat, l’any 2013 (que eren les darreres dades que 
teníem), havia minvat a la meitat. I que haver minvat 
aquestes aportacions té uns efectes socials importants, 
especialment en el que són les atencions socio-
sanitàries. 

Pensau que l’obra social és un dels recursos més 
importants del finançament del Tercer Sector Social. I 
avui en dia el Tercer Sector està suplint moltíssimes 
necessitats que haurien d’esser cobertes per les Admi-
nistracions Públiques. En temps de bonança ja no ho 
cobrien i en època de reducció dels recursos tributaris, 
els estan retallant. Tot el tema de dependències...

El que a mi em preocupava, i aquesta és la reflexió que 
vaig voler fer, és que, així com s’ha estimulat moltíssim 
que les caixes es convertissin en bancs, ningú s’ha 
preocupat de prendre cap mesura perquè aquesta obra 
social, com a mínim es veiés incentivada. Han estimulat 
la transformació en entitat mercantil, però no han consi-
derat l’efecte que tindria la pèrdua d’aquesta obra 
social. I la gent té aquesta percepció,  i la tenen sobre 
tot les persones del Tercer Sector Social que estan 
lluitant cada dia.

Això deu tenir a veure amb l’esperit fundacional i com el 
viuen els dirigents de cada caixa. Perquè, si no tens el 
suport  de l’Administració...
El que plantejau és un tema del que es pot treure molt de 
suc! En tot el procés de reestructuració ha jugat un paper 
molt important, jo crec, el factor reputacional. Notícies 
com les pràctiques de molts de consells d’administració 
de les caixes, de les pràctiques de persones que estaven 
dins aquests consells, el fet que tot això, en un moment 
determinat, sortís a la premsa, és la busca dins l’ull que 
no ha deixat veure el paller. La figura global de la “caixa 
d’estalvis” ha patit un descrèdit important. La seva funció, 
no tan sols d’obra social, sinó de banc de proximitat, de 
banca regional, d’inclusió dins la xarxa de banca minoris-
ta; d’aquests factors,  ningú se n’ha recordat quan era el 
seu factor major de reputació.

La campanya mediàtica atacà interessadament el pres-
tigi de les caixes en la seva globalitat. Fa uns anys, 
2009-2010, la CECA (Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis) va plantejar la contractació d’una 
campanya mediàtica per fer veure que les caixes 
d’estalvis tenien coses positives. Evidentment hi havia 
hagut moltes desviacions i moltes situacions que des 
del punt de vista del prestigi eren importants, però 
també hi havia molt a perdre. I la societat, davant tot 
això, estava com anestesiada.

És evident que dins el repartiment del mercat financer a 
uns bancs els ha anat molt bé... 
Si ho voleu em banyaré! Avui ens trobam dins un allau 

normatiu impressionant, impressionant. Pensau que el 
Banc Central Europeu està assumint les instruccions 
de determinades entitats que ja es consideren sistèmi-
ques. Jo sempre he tingut la percepció que Europa 
estava avesada al principi de llibertat d’empresa, de 
lluitar contra el monopoli, i, curiosament, amb aquest 
allau normatiu i de requeriments normatius que tenim a 
la banca, Europa no està fent distincions entre la gran 
banca i la banca dedicada a l’activitat minorista. Perquè 
els mateixos requeriments que s’estan demanant a la 
gran banca, s’estan demanant a la banca petita, a la 
banca minorista. Els mateixos requeriments que té 
Spart Kassen o que té Colonya els té el Santander; 
però amb aquesta normativa el que es vol fer és evitar 
els riscs que generen les grans banques. I a nosaltres 
ens estan demanant normatives d’un risc que no 
podem causar amb l’activitat que feim. 

Llavors, aquest sistema d’ofegar normativament la 
banca minorista, sembla que va en contra dels principis 
que jo entenc que haurien de regir a Europa, que és la 
llibertat d’empresa i evitar monopolis. Bé, no sé si és 
radical, però és el que pens. I això em preocupa, clar! 
Perquè, endemés, pens que Colonya fa una activitat de 
banca minorista; si no ho fa Colonya, ho farà qualcú, 
però no ho farà la gran banca. No sé si serà Colonya la 
que faci aquest tipus de banca, però hi ha una necessi-
tat d’aquest tipus i no ho faran estructures bancàries 
molt més grosses. Perquè hi ha molts d’objectius que 
cobreixen les caixes d’estalvis, com pugui esser 
l’exclusió financera especialment (20 milions de perso-
nes a Europa estan en situació d’exclusió financera 
només a Europa!), la proximitat, implicació dins el 
territori... Ara mateix Colonya és l’única entitat financera 
de gestió social que hi ha a les Illes Balears.

Heu tingut l’oportunitat de créixer. Vos ha fet por?
Tal vegada hem estat molt puristes, molt conseqüents. 
Colonya no sorgeix per a ésser una entitat financera. D. 
Guillem Cifre va voler crear una sistema pedagògic, 
una escola i, per finançar aquesta escola, va crear una 
caixa d’estalvis. La caixa d’estalvis venia a esser una 
eina financera per poder fer factible el seu projecte 
pedagògic. Després, evidentment, amb els temps, va 
anar ampliant els seus objectius, com era la lluita contra 
l'usura, i després va pensar si s’havia de promocionar 
l’activitat empresarial pròpia. També va crear projectes 
(el carbó de Formentor...) i es va arruïnar. 

Si pensam que l’any 1976 només teníem oficines a 
Pollença i sols obríem els dissabtes... De l’any 76 fins 
ara hem crescut amb 21 oficines, ha estat un creixe-
ment tranquil, pausat, sempre bastant coherent i en 
funció de les necessitat que anaven sorgint. L’arribada 
a Palma no va esser per una decisió estratègica, va 
esser perquè varen començar a venir clients que ens 

deien que necessitaven un servei a Palma. Hem anat 
creixent en la mesura amb què hem tingut demanda de 
servei i hem estat prudents. 

Hem tingut com a sagrat un equilibri de balanç. És a dir, 
el creixement en inversió creditícia havia d’anar en 
proporció del creixement en dipòsits. No podíem invertir 
més del que ens dipositaven amb confiança, evitant 
sempre el risc. Aquest fet, en uns moments 
d’especulació, de creixement econòmic desaforat 
especialment dins el sector immobiliari, se’ns deia que 
era covardia. Amb el temps s’ha demostrat que ha estat 
la nostra possibilitat de no passar regirós. Això no és un 
mèrit dels que hi som ara,  això és una estratègia que 
ve d’enfora. Aquesta línia de creixement que ens ha 
permès ara triar què vol esser Colonya, ve de la línia de 
negoci que s’ha duit des de fa temps. I, efectivament, 
ens els anys de creixement (de finals dels noranta fins 
a 2007), ens deien que havíem estat covards, que no 
havíem aprofitat les oportunitats. En aquells moments 
la gent que duia la responsabilitat financera va haver de 
resistir moltes pressions. 

Quantitativament no sou dominants, però sou influents. 
Quin és el paper de Colonya en el mercat financer?
Què vol esser Caixa de Colonya? Vol ésser un instru-
ment financer de gestió social propi de les Illes Balears. 
I quina dimensió tindrà Colonya? La dimensió que 
vulgui la societat balear. Què no farà Colonya? Renun-
ciar als seus principis de vinculació al territori i les 
persones de les Illes Balears, a la coherència financera 
i als valors que sempre hem defensat. El que no farem 
és un altre tipus de banca per a créixer. Tot pot canviar 
perquè és una entitat de gestió social i les opinions van 
canviant, però la convicció que jo he notat durant 
aquests anys és aquesta.

Aquella sensibilitat fundacional a favor del treballador 
explotat, característica de D. Guillem Cifre, segueix 
pesant com a criteri a l’hora de les ajudes?
És cert que Colonya era a Pollença la caixa dels més 
desfavorits. Això ha canviat en sentit que quan jo la vaig 
conèixer era a la inversa: en un moment determinat 
Colonya va atreure més les persones del que podríem 
anomenar un sector centre dreta, amb més capacitat 
econòmica i el sector més d’esquerres se’n va anar al 
Montepio. Amb el temps això ha quedat més difuminat. 
Avui en dia el que sí defineix Colonya és que lluita molt 
per la cohesió social. Aquest és, ara mateix, el factor 
més sensible. Colonya ha de possibilitar que una 
persona que vol fer qualque cosa pugui obtenir-ho. La 
responsabilitat de Colonya és que els doblers que està 
deixant són la confiança que li està donant el client. En 
això Colonya ha crescut, compatibilitzant molt l’activitat 
financera amb els valors.

I aquí hi entraria l’Estalvi Ètic.
L’Estalvi Ètic és la guia de l’entitat amb el que es sent 
més reconeguda. Ens hem de llevar complexes que 
tenim amb l’Estalvi Ètic, jo reconec complexes...

Com és ara...
No és tan sols producte financer... creim que és una 
gran avanzadilla, però hem d’esser molt més conse-
qüents. La banca ètica no és tan sols una marca, es 
tracta de “fer banca ètica”. I a l’ètica la veim cada dia,  i 
cada dia en l’activitat que fa qualsevol: des del senyor 
que tramita una petició o el delegat que fa una opera-
ció. Si aquesta activitat va en la direcció del valor ètic, ja 
ens va bé. No és una marca, no lluitarem per la marca. 
És una actitud de l’entitat, de les persones que la 
formen. Aquesta és la percepció que tenc en aquests 
moments.

Això ho cuidau com entitat?
Això se cuida, és una prioritat. El que no ens poden 
agafar és en “renuncias”, que diuen en castellà, en 
contradiccions. I aquest és un tema al que li dedicam 
molt de temps.

El funcionament de les caixes, suposa una activitat 
financera que dóna guanys i que una part dels mateixos 
van a l’obra social. i, després, a més d’això en el vostre 
cas, hi ha el tema de l’estalvi ètic, que té el seu propi 
recorregut. Aleshores, el que tu estàs dient és que vos 
preocupa la manera com estau obtenint els guanys 
financers. No tan sols com repartiu els guanys (que és 
un altre debat), sinó que en la pròpia activitat econòmi-
ca de relació entre els impositors i el crèdit, introduïu 
aquest valor de proximitat, d’interès ètic... Això deu 
esser el més difícil d’aconseguir?

Tu diguem una entitat financera que en tres dies et doni 
una resposta. Ara mateix, en tres dies el podem donar 
una resposta: això és banca de proximitat. Nosaltres en 
una setmana, fins i tot en un poc menys, podem tenir 
una operació a ca un notari. I nosaltres coneixem els 
nostres clients, això ho fa la banca de proximitat. No 
hem vist clients que hagin quedat en situació d’exclusió 
financera, nosaltres hem pogut lluitar contra l’exclusió 
financera. Vos posaré un exemple de col·laboració: si 
ho recordau, durant la legislatura passada moltes 
entitats del Tercer Sector Social sortiren davant el 
Parlament dient que no havien cobrat les subvencions. 
L’única entitat financera que va finançar el Govern (pel 
que vàrem esser criticats) per poder avançar totes les 
subvencions del Tercer Sector va esser Colonya. Jo no 
vaig veure cap altra entitat disposada a això. Perquè en 
aquell moment hi havia un tancament de crèdit vos ne 
recordau? Això ho va fer Colonya. Això és veure quines 
necessitats socials teníem.

I l'Obra Social segeuix funcionant igual?
 L’obra social és important, però no vaig veure la gent al 
carrer quan hi havia unes condicions del Banc 
d’Espanya que obligà que la distribució dels beneficis 
d’una entitat no es pogués donar més del 25% del 
benefici a obra social. Jo no vaig veure la gent al carrer. 
I nosaltres vàrem seguir, no sols donant el 25%. Vàrem 
seguir les recomanacions del Banc d’Espanya, però, 
endemés, ho vàrem complementar amb tot el que és 
Estalvi Ètic, que no ens computava com obra social. I 
vàrem augmentar l’Estalvi Ètic. Era un moment 
d’aportar. 

Una altra cosa és que no tinguem capacitat de comuni-
cació, això és una autocrítica que ens feim. Però nosal-
tres no pagam publicitat en els mitjans de comunicació. 
No importa que siguem més explícits! No podem 

col·locar continguts a les notícies, això és així. Per què 
no ho feim? Perquè es va decidir no fer-ho. Sempre 
cont, com anècdota, que Colonya no ha volgut contrac-
tar una llibreta amb la que vos regalin un televisor, un 
rentavaixelles... Per què? Perquè hi ha un acord del 
Consell d’Administració dels anys noranta en què es 
deia que el qui ven electrodomèstics o  ven vaixelles 
també és client nostre i no li podem fer una competèn-
cia deslleial. Ens vàrem autoimposar no fer aquest tipus 
de promocions a nivell de productes de Colonya. 
Tampoc hem anat publicitant aquestes coses, però ho 
hem fet! Ens hem autoimposat una forma d’actuar, uns 
determinats valors. La gent que contracta amb Colonya 
sap que aquesta és, ha d’esser, la nostra credibilitat. 
Qui vulgui aprofitar-se’n circumstancialment d’altres 
tipus de campanyes... escoltau! Que ho facin. És un 
altre tipus de banca compatible; han d’esser-hi totes 
dins una unitat. Nosaltres pensam que aquesta també 
té el seu espai.

Quin és el paper de les Administracions Públiques dins 
la Caixa de Colonya? Hem vist en el balanç publicat 
que han augmentat molt els dipòsits. En el primer Pacte 
de Progrés, un dels temes que es va aconseguir va 
esser tenir relacions comercials amb Colonya.
Hi ha hagut col·laboració en aquesta legislatura i a les 
anteriors. Però Colonya té part de responsabilitat en 
què no hagi estat més present. Colonya ha tingut un 
creixement modest. Si penses la diferència que hi havia 
l’any 75 entre Sa Nostra i Colonya...Des del moment 
que tu no obtens recursos molt aviat per créixer en 
crèdit, quan hi ha una gran demanda de crèdit i tu no 
tens recursos per fer front a aquesta demanda, jugues 
un paper secundari. I aquest mateix paper hem tingut 
en les relacions amb les Administracions quan ens han 
tingut en compte. Aquests darrers anys, amb tot el 
procés de reestructuració, hem tingut un paper més 
important. També nosaltres ens hi hem dedicat molt 
més; i no s’ha de perdre mai de vista que un dels objec-
tius de les caixes d’estalvis és la col·laboració amb les 
Administracions per tal de lluitar a favor de la cohesió 
social, les necessitats pròpies del territori. La disponibi-
litat de Colonya a col·laborar amb les Administracions 
ha estat completa. Fa un parell d’anys (deu fer vuit o 
dotze anys) va haver-hi una resolució del Parlament de 
les Illes Balears instant, no a fer feina amb Colonya, 
però sí a col·laborar amb Colonya en la mesura amb 
que feia banca ètica. Convidava les administracions a 
que, com a mínim, obrissin comptes a l’Estalvi Ètic. 
Això no s’ha complit al cent per cent, però sí és cert 
que, especialment  l’Ajuntament de Palma i alguna 
administració més, en aquesta legislatura han fet un 
esforç de col·laboració amb nosaltres. Com a mínim, i 
és l’únic que sempre hem demanat, que ens hagin 
tingut en compte com altres entitats. No demanam cap 

privilegi, sinó que ens tenguin en compte igual que a les 
altres entitats. Que ens cridassin si tenien una necessi-
tat de crèdit o si hi havia necessitat de dipòsit. Que 
tinguéssim les mateixes possibilitats de participar. I jo 
crec que en aquesta legislatura, com a les anteriors, 
s’ha avançat.

Què ens dius de l’Estalvi Ètic?
Si miram les reivindicacions socials que hi ha hagut els 
darrers cinc o sis anys, veurem que l’Estalvi Ètic és una 
resposta. Una resposta que no és interessada per la 
conjuntura, perquè l’Estalvi Ètic té més de quinze anys. 
Aquesta resposta de banca ètica és molt anterior a les 
reivindicacions actuals. L’Estalvi Ètic és important en la 
mesura que pensam que és un cercle bastant complet  
del que entenem que ha d’esser compatibilitzar 
l’operatòria financera, les necessitats financeres, amb 
els valors que pugui tenir la persona. Com és cert que 
per la utilització de determinats productes (un compte 
d’estalvi, una targeta, la subscripció d’una assegu-
rança) part dels interessos o de la bonificació de la 
quota que es genera va a un fons ètic amb el qual es 
nodriran projectes que afavoreixen la cohesió social i el 
desenvolupament sostenible del territori a través de les 
entitats del Tercer Sector, això és el més conegut.

 Però també és molt important a mesura que les perso-
nes estaven reivindicant participació. Aquesta participa-
ció nosaltres l’aconseguim també a través del que 

anomenam el Comitè Ètic, que està 
format per persones que no formen 

part de Colonya (en aquest moment 
hi la la Fundació Deixalles i 
Càritas), que decidirà quins 
projectes presentat pel Tercer 
Sector podran esser beneficiaris 
d’aquest esforç que està fent el 
client de l’Estalvi Ètic. Aquesta 
participació dins la gestió és molt 

important. Després hi ha el 
tema del finançament, que 

és una altra part. Perquè 
estam parlant dels 

dipòsits i dels 
recursos que es 
generen amb els 
dipòsits, però 
també aquestes 

persones que 
estan dipositant 
els seus doblers 
en una llibreta 
d’estalvis, són 
un doblers que 
Colonya, com a 

caixa, ha de gestionar i ha de gestionar perquè crei 
inversió. 

Si Colonya està remunerant un depòsit a un u per cent, 
per poder fer això els ha d’invertir. On s’inverteixen i en 
què s’inverteixen? Això també és important, hi ha 
d’haver un criteri en la inversió. I això és el que estam 
dient, que es generi també , no tan sols amb els dipòsits 
i els beneficis que treus d’aquests dipòsits, sinó també 
en la inversió. I tot aquest cercle s’ha de tancar amb un 
factor important, que és la transparència. D’aquí la 
importància de la Memòria. S’ha de dir quantes perso-
nes estan dipositant, quins recursos s’estan generant i 
el que hauríem de poder dir és on s’estan invertint 
aquests doblers per tancar el cercle d’informació i trans-
parència que pensam que ha de tenir la Banca Ètica. 
En aquest moment tenim el plantejament damunt la 
taula, però vos he de dir que no estam aconseguint la 
part d’inversió. En el sentit que aquesta economia dedi-
cada a la cohesió social i el desenvolupament sosteni-
ble hauria de servir-se més d’aquests recursos per a 
obtindre crèdit. És una de les assignatures pendent que 
tenim, i és important. 

Com complementam això des del que és Colonya 
Caixa? En el darrer acte d’entrega de subvencions ja 
ho vàrem dir: hem optat per introduir dins els òrgans de 
govern de Colonya, amb la mateixa proporció que hi ha 
Administracions  Públiques també les entitats del Tercer 
Sector. Creim que és una decisió que no té precedents 
perquè, imaginem que fos una entitat de capital, seria 
regalar accions  a aquestes entitats. Ara mateix estam 
pensant quines serien les més adequades: bàsicament 
es repartiran entre el Tercer Sector Social, Universitat, 
cooperatives d’economia social i qualque entitat de 
patrimoni i cultura. Quancú ens critica la relació amb les 
Administracions Públiques, però és que l’objectiu de les 
caixes és també la col·laboració amb les administra-
cions públiques.

L’any passat a l’Estalvi Ètic vàrem repartir un qüestiona-
ri on demanàvem a la gent si trobava que havíem 
d’ampliar les persones destinatàries de les subven-
cions. I, curiosament, una de les caselles era sobre la 
col·laboració amb les administracions públiques. El 
noranta per cent va respondre que amb les administra-
cions públiques, res. Però pensam que és un tema de 
credibilitat de les administracions públiques en aquests 
moments, per diverses circumstàncies, però com a 
caixa d’estalvis no podem deixar de col·laborar-hi. I 
més en les circumstàncies actuals en què anam cap a 
una oligarquia financera de molt poques entitats. I si 
tancam portes, si privam d’aquesta eina a les adminis-
tracions públiques, estam perjudicant als nostres repre-
sentants polítics i a les polítiques socials i de proximitat 
que puguin fer.

Vos sentiu ofegats per la gran banca?

No. Pensam que podem existir. Que l’espai que 
ocupam nosaltres existeix i ells no hi estan gaire 
interessats. La banca que nosaltres volem és compati-
ble. També pensam que les línies de reforma que hi ha 
hagut no van en la direcció de protecció de la banca 
minorista, però us puc posar l’exemple d’Alemanya: 
cada any el Bundestag té un dia dedicar a les spart 
kassen. Colonya és molt petit, no és molt grossa, però 
a l’Estat espanyol hi ha unes dues-centes quaranta 
entitats financeres i Colonya estaria entre les cent 
primeres. Hi ha entitats més petites que Colonya. I 
tenen dret a estar dins el mercat i oferir els seus produc-
tes a la gent i la gent ha de poder triar. És important el 
que tries, i com ho tries i el que fas. Té un valor i 
pensam que és compatible amb la banca tradicional 
grossa (que cada vegada n’hi haurà menys). Potser hi 
haurà competències deslleials i ells tenen l’avantatge 
de la seva estructura de lobby d’influència damunt els 
legisladors. Des de la banca minorista ens estam 
queixant molt de què ens estan aplicant normatives, 
que supòs que tenen com objectiu la prevenció de 
determinats riscs, però que nosaltres, pel nostre volum, 
no els podem produir. Però són normatives que hem de 
seguir complint. Ara mateix tenim els serveis centrals 
de les entitats que estan destinant una gran proporció 
del seu temps a complimentar requeriments normatius 
i no fer l’activitat financera pròpia. Això és una burocra-
tització preocupant.

Estan sorgint altres experiències de Banca Ètica: 
Triodos, Fiare.
Nosaltres no tenim contacte permanent amb altres 
entitats. Sí que amb Triodos estam formant part de 
FEDEA, la Federació Europea de Banca Ètica. Són 
estructures diferents. Nosaltres partim d’una caixa, que 
és una entitat de gestió social. L’altre és un banc, una 
societat mercantil. Nosaltres estam dins una normativa 
pròpia de l’Estat Espanyol, tenim la supervisió del Banc 
d’Espanya, i Triodos té la seu a Holanda, amb una 
normativa diferent, i amb uns objectius molt més 
globals. Nosaltres defensam la vinculació amb el territo-
ri i la vinculació amb la gent del propi espai, tenim uns 
objectius molt més concrets. No vol esser cap tipus de 
crítica, al contrari, ho veim des de la implicació, no com 
a competència. 

Fiare també està vinculada a la banca ètica italiana. 
Són mecanismes complicats. L’important no és que 
Colonya tengui Banca Ètica, sinó que es faci banca 
ètica. Nosaltres no tenim per què dubtar que aquestes 
entitats estan fent una bona labor. Nosaltres no som tan 
ambiciosos, som molt més concrets. 

Tot i que és ver que alguns clients ens varen encoratjar 
a entrar en inversions de microcrèdits, sobre tot a 
països de Sudamèrica. Encara que no ho tenien planifi-
cat, ho hem fet perquè hi ha hagut una demanda des de 
l’Estalvi Ètic. No ho hem fet directament, sinó a través 
d’entitats i no n’estam descontents, hi ha poca morosi-
tat. Érem escèptics, però ens vàrem posar en contacte 
amb el Fons Europeu d’Inversions. I, quan comences a 
relacionar-te amb les institucions europees, te n'adones  
que és increïble no poder arribar directament. És molt 
més fàcil fer-ho directament a Europa que a través de 
l’Estat Espanyol. 

Vàrem passar una revisió a fons per comprovar que 
érem viables per a poder relacionar-se amb nosaltres. 
Una vegada passada aquesta revisió vàrem veure com 
podíem col·laborar. Ens demanaren si volíem doblers i 
els varen respondre que no, que en teníem. El que 
nosaltres volíem era tenir garanties, perquè en aquell 
moment hi havia dificultat de crèdit; una espècie d’aval 
per a poder arribar més enllà de les Illes. Ells ens digue-
ren que això podíem fer-ho a través de microcrèdits. 
Amb préstecs no superiors a 25.000€ i amb determi-
nats perfils de persones: serveis d’ocupació juvenil, 
petits i mitjans empresaris. El Fons Europeu se n’havia 
donat compte que ja s’havia acabat l’època de les 
inversions en grans infraestructures i necessitaven 
arribar a la gent, sobre tot a l’ocupació, a l’atur juvenil. 
També estaven interessats en entitats de la nostra 
grossària perquè tenim una capilaritat molt més impor-
tant que aquestes grans estructures financeres. I vàrem 
fer aquest conveni amb el Fons Europeu d’Inversions, 
el vàrem dotar amb quatre milions d’euros i ens dona-
ven garantia. Això ha estat molt bo , ha facilitat moltís-
sims de microcrèdits de fins a 25.000€: cooperatives, 
associacions de dones, universitaris... Hem estat la 
segona entitat espanyola que ho ha pogut fer i n’estam 
molt satisfets.

Vols dir-nos res més?
No, vos he dit el que sent,  xerr molt. No podem caure 
en l’autocomplaença, tenim molts de reptes per enda-
vant. Mantenim la Caixa de Colonya per convicció, però 
també creim que és necessària per a la societat balear.

Amb quina paraula tancaries l’entrevista?
Quedaria bé dir esperança, però la paraula és preocu-
pació. Em preocupa no saber estar a l’altura davant el 
repte que tenim davant, però m’encoratja l’esforç 
col·lectiu que han fet tots els implicats amb Colonya 
durant aquests anys tan difícils.

Tractant-se d’un pollencí haurem d’acabar dient-li 
“Amunt, ànima forta!”



Josep Antoni Cifre Rodríguez
President de la Caixa de Colonya
Per Biel Pérez i Pep Valero

Amb tota amabilitat ens rep al seu despatx i en un 
pollencí inconfusible anam entrant amb olivetes.
El meu nom és Josep Antoni Cifre Rodríguez, 43 anys, 
misser de professió, casat amb tres filles.

Com arribes a la Presidència de la Caixa de Colonya?
La meva relació amb Colonya comença amb què mon 
pare era fuster i anava per feines a Colonya. Jo feia de 
mosset i anava amb ell,  aquest és el primer record que 
tenc de Colonya. Amb el temps ja em vaig posar pel 
meu compte, vaig fer un post-grau a la Universitat i 
Colonya facilitava les matrícules. Vaig fer un préstec 
per les matrícules, el vaig tornar, i a partir d’aquí sempre 
vaig tenir molt bona relació amb la gent de per allà. Amb 
el temps es va donar que vaig esser designat pel Con-
sell de Mallorca com a representant dins l’Assemblea 
de Colonya. A l’Assemblea em varen triar pel Consell 
d’Administració, l’any 2007 vaig esser el Secretari, i es 
va donar la circumstància que aquest any tots els mem-
bres del Consell d’Administració excepte jo tenien la 
incompatibilitat del màxim de dotze anys en el càrrec i 
vaig esser designat President. 

Era el més veterà amb 36 anys. Es va donar la circum-
stància que, potser (això no està comprovat), jo fos el 
president d’una entitat financera més jove que hi ha 
hagut a l’Estat espanyol. Era l’any 2008.

En què consisteix aquesta presidència?
És un càrrec honorífic, representatiu,  no està remune-
rat. Està remunerat el meu càrrec amb dietes (cent 
euros) com a membre del Consell d’Administració.

Encara existeixen les caixes d’estalvis, o només en 
queda el nom?
Sí, sí, existeixen. Radicalment sí. I vos ho diré. En el 
cas de Colonya, és l’única possibilitat que tenia. Quan 
l’any 2008 comença tot el procés de transformació de 
les caixes en entitats socials mercantils, totes excepte 
dues, Ontinyent i Pollença, estaven en una necessitat 
de capital, en una necessitat de recursos, perquè 
havien de fer front als seus deutes. Manco dues: Colon-
ya i Ontinyent, que no tenien necessitat de tornar 
doblers perquè no els devien. En aquesta situació, per 

a les altres entitats era fàcil transformar-se en societats 
de capital, perque tots els recursos propis quedaven 
diluïts en les seves necessitats financeres.

En canvi Colonya, amb els seus 135 anys d’història, 
tenia trenta milions d’euros. Què en fèiem amb aquest 
trenta milions d’euros si no continuàvem essent...? Els 
regalàvem? Els tornàvem als clients? Els regalàvem a 
la societat? Els regalàvem a una altra entitat que ens 
absorbís? Què fèiem amb aquests recursos que la 
nostra activitat financera i els nostres clients havien fet 
possibles? Llavors aquesta manca de necessitat de 
capital que teníem , amb recursos propis i la satisfacció 
per la feina feta, ens permeteren poder continuar 
l’activitat financera com una entitat de gestió social. 
Conscients,  a més, del repte que això suposa.

Colonya assumeix l’opció d’esser una caixa. Et vàrem 
sentir, a l’informe de l’Estalvi Ètic, sobre el dany que 
suposava per l’economia espanyola la pèrdua dels fons 
de l’obra social de les caixes. Vares donar una xifres. 
Podries dir el que ha suposat, no tan sols per a 
l’economia, sinó també per a la gent, la pèrdua 
d’aquests fons socials. De quin volum estam parlant?
Ara no tenc els números davant. Les xifres que vaig 
donar varen ésser uns 1.280 milions d’euros que el 
conjunt de les caixes d’estalvi havien aportat a la socie-
tat a través d’obra social l’any 2008. I que aquesta 

quantitat, l’any 2013 (que eren les darreres dades que 
teníem), havia minvat a la meitat. I que haver minvat 
aquestes aportacions té uns efectes socials importants, 
especialment en el que són les atencions socio-
sanitàries. 

Pensau que l’obra social és un dels recursos més 
importants del finançament del Tercer Sector Social. I 
avui en dia el Tercer Sector està suplint moltíssimes 
necessitats que haurien d’esser cobertes per les Admi-
nistracions Públiques. En temps de bonança ja no ho 
cobrien i en època de reducció dels recursos tributaris, 
els estan retallant. Tot el tema de dependències...

El que a mi em preocupava, i aquesta és la reflexió que 
vaig voler fer, és que, així com s’ha estimulat moltíssim 
que les caixes es convertissin en bancs, ningú s’ha 
preocupat de prendre cap mesura perquè aquesta obra 
social, com a mínim es veiés incentivada. Han estimulat 
la transformació en entitat mercantil, però no han consi-
derat l’efecte que tindria la pèrdua d’aquesta obra 
social. I la gent té aquesta percepció,  i la tenen sobre 
tot les persones del Tercer Sector Social que estan 
lluitant cada dia.

Això deu tenir a veure amb l’esperit fundacional i com el 
viuen els dirigents de cada caixa. Perquè, si no tens el 
suport  de l’Administració...
El que plantejau és un tema del que es pot treure molt de 
suc! En tot el procés de reestructuració ha jugat un paper 
molt important, jo crec, el factor reputacional. Notícies 
com les pràctiques de molts de consells d’administració 
de les caixes, de les pràctiques de persones que estaven 
dins aquests consells, el fet que tot això, en un moment 
determinat, sortís a la premsa, és la busca dins l’ull que 
no ha deixat veure el paller. La figura global de la “caixa 
d’estalvis” ha patit un descrèdit important. La seva funció, 
no tan sols d’obra social, sinó de banc de proximitat, de 
banca regional, d’inclusió dins la xarxa de banca minoris-
ta; d’aquests factors,  ningú se n’ha recordat quan era el 
seu factor major de reputació.

La campanya mediàtica atacà interessadament el pres-
tigi de les caixes en la seva globalitat. Fa uns anys, 
2009-2010, la CECA (Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis) va plantejar la contractació d’una 
campanya mediàtica per fer veure que les caixes 
d’estalvis tenien coses positives. Evidentment hi havia 
hagut moltes desviacions i moltes situacions que des 
del punt de vista del prestigi eren importants, però 
també hi havia molt a perdre. I la societat, davant tot 
això, estava com anestesiada.

És evident que dins el repartiment del mercat financer a 
uns bancs els ha anat molt bé... 
Si ho voleu em banyaré! Avui ens trobam dins un allau 

normatiu impressionant, impressionant. Pensau que el 
Banc Central Europeu està assumint les instruccions 
de determinades entitats que ja es consideren sistèmi-
ques. Jo sempre he tingut la percepció que Europa 
estava avesada al principi de llibertat d’empresa, de 
lluitar contra el monopoli, i, curiosament, amb aquest 
allau normatiu i de requeriments normatius que tenim a 
la banca, Europa no està fent distincions entre la gran 
banca i la banca dedicada a l’activitat minorista. Perquè 
els mateixos requeriments que s’estan demanant a la 
gran banca, s’estan demanant a la banca petita, a la 
banca minorista. Els mateixos requeriments que té 
Spart Kassen o que té Colonya els té el Santander; 
però amb aquesta normativa el que es vol fer és evitar 
els riscs que generen les grans banques. I a nosaltres 
ens estan demanant normatives d’un risc que no 
podem causar amb l’activitat que feim. 

Llavors, aquest sistema d’ofegar normativament la 
banca minorista, sembla que va en contra dels principis 
que jo entenc que haurien de regir a Europa, que és la 
llibertat d’empresa i evitar monopolis. Bé, no sé si és 
radical, però és el que pens. I això em preocupa, clar! 
Perquè, endemés, pens que Colonya fa una activitat de 
banca minorista; si no ho fa Colonya, ho farà qualcú, 
però no ho farà la gran banca. No sé si serà Colonya la 
que faci aquest tipus de banca, però hi ha una necessi-
tat d’aquest tipus i no ho faran estructures bancàries 
molt més grosses. Perquè hi ha molts d’objectius que 
cobreixen les caixes d’estalvis, com pugui esser 
l’exclusió financera especialment (20 milions de perso-
nes a Europa estan en situació d’exclusió financera 
només a Europa!), la proximitat, implicació dins el 
territori... Ara mateix Colonya és l’única entitat financera 
de gestió social que hi ha a les Illes Balears.

Heu tingut l’oportunitat de créixer. Vos ha fet por?
Tal vegada hem estat molt puristes, molt conseqüents. 
Colonya no sorgeix per a ésser una entitat financera. D. 
Guillem Cifre va voler crear una sistema pedagògic, 
una escola i, per finançar aquesta escola, va crear una 
caixa d’estalvis. La caixa d’estalvis venia a esser una 
eina financera per poder fer factible el seu projecte 
pedagògic. Després, evidentment, amb els temps, va 
anar ampliant els seus objectius, com era la lluita contra 
l'usura, i després va pensar si s’havia de promocionar 
l’activitat empresarial pròpia. També va crear projectes 
(el carbó de Formentor...) i es va arruïnar. 

Si pensam que l’any 1976 només teníem oficines a 
Pollença i sols obríem els dissabtes... De l’any 76 fins 
ara hem crescut amb 21 oficines, ha estat un creixe-
ment tranquil, pausat, sempre bastant coherent i en 
funció de les necessitat que anaven sorgint. L’arribada 
a Palma no va esser per una decisió estratègica, va 
esser perquè varen començar a venir clients que ens 
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deien que necessitaven un servei a Palma. Hem anat 
creixent en la mesura amb què hem tingut demanda de 
servei i hem estat prudents. 

Hem tingut com a sagrat un equilibri de balanç. És a dir, 
el creixement en inversió creditícia havia d’anar en 
proporció del creixement en dipòsits. No podíem invertir 
més del que ens dipositaven amb confiança, evitant 
sempre el risc. Aquest fet, en uns moments 
d’especulació, de creixement econòmic desaforat 
especialment dins el sector immobiliari, se’ns deia que 
era covardia. Amb el temps s’ha demostrat que ha estat 
la nostra possibilitat de no passar regirós. Això no és un 
mèrit dels que hi som ara,  això és una estratègia que 
ve d’enfora. Aquesta línia de creixement que ens ha 
permès ara triar què vol esser Colonya, ve de la línia de 
negoci que s’ha duit des de fa temps. I, efectivament, 
ens els anys de creixement (de finals dels noranta fins 
a 2007), ens deien que havíem estat covards, que no 
havíem aprofitat les oportunitats. En aquells moments 
la gent que duia la responsabilitat financera va haver de 
resistir moltes pressions. 

Quantitativament no sou dominants, però sou influents. 
Quin és el paper de Colonya en el mercat financer?
Què vol esser Caixa de Colonya? Vol ésser un instru-
ment financer de gestió social propi de les Illes Balears. 
I quina dimensió tindrà Colonya? La dimensió que 
vulgui la societat balear. Què no farà Colonya? Renun-
ciar als seus principis de vinculació al territori i les 
persones de les Illes Balears, a la coherència financera 
i als valors que sempre hem defensat. El que no farem 
és un altre tipus de banca per a créixer. Tot pot canviar 
perquè és una entitat de gestió social i les opinions van 
canviant, però la convicció que jo he notat durant 
aquests anys és aquesta.

Aquella sensibilitat fundacional a favor del treballador 
explotat, característica de D. Guillem Cifre, segueix 
pesant com a criteri a l’hora de les ajudes?
És cert que Colonya era a Pollença la caixa dels més 
desfavorits. Això ha canviat en sentit que quan jo la vaig 
conèixer era a la inversa: en un moment determinat 
Colonya va atreure més les persones del que podríem 
anomenar un sector centre dreta, amb més capacitat 
econòmica i el sector més d’esquerres se’n va anar al 
Montepio. Amb el temps això ha quedat més difuminat. 
Avui en dia el que sí defineix Colonya és que lluita molt 
per la cohesió social. Aquest és, ara mateix, el factor 
més sensible. Colonya ha de possibilitar que una 
persona que vol fer qualque cosa pugui obtenir-ho. La 
responsabilitat de Colonya és que els doblers que està 
deixant són la confiança que li està donant el client. En 
això Colonya ha crescut, compatibilitzant molt l’activitat 
financera amb els valors.

I aquí hi entraria l’Estalvi Ètic.
L’Estalvi Ètic és la guia de l’entitat amb el que es sent 
més reconeguda. Ens hem de llevar complexes que 
tenim amb l’Estalvi Ètic, jo reconec complexes...

Com és ara...
No és tan sols producte financer... creim que és una 
gran avanzadilla, però hem d’esser molt més conse-
qüents. La banca ètica no és tan sols una marca, es 
tracta de “fer banca ètica”. I a l’ètica la veim cada dia,  i 
cada dia en l’activitat que fa qualsevol: des del senyor 
que tramita una petició o el delegat que fa una opera-
ció. Si aquesta activitat va en la direcció del valor ètic, ja 
ens va bé. No és una marca, no lluitarem per la marca. 
És una actitud de l’entitat, de les persones que la 
formen. Aquesta és la percepció que tenc en aquests 
moments.

Això ho cuidau com entitat?
Això se cuida, és una prioritat. El que no ens poden 
agafar és en “renuncias”, que diuen en castellà, en 
contradiccions. I aquest és un tema al que li dedicam 
molt de temps.

El funcionament de les caixes, suposa una activitat 
financera que dóna guanys i que una part dels mateixos 
van a l’obra social. i, després, a més d’això en el vostre 
cas, hi ha el tema de l’estalvi ètic, que té el seu propi 
recorregut. Aleshores, el que tu estàs dient és que vos 
preocupa la manera com estau obtenint els guanys 
financers. No tan sols com repartiu els guanys (que és 
un altre debat), sinó que en la pròpia activitat econòmi-
ca de relació entre els impositors i el crèdit, introduïu 
aquest valor de proximitat, d’interès ètic... Això deu 
esser el més difícil d’aconseguir?

Tu diguem una entitat financera que en tres dies et doni 
una resposta. Ara mateix, en tres dies el podem donar 
una resposta: això és banca de proximitat. Nosaltres en 
una setmana, fins i tot en un poc menys, podem tenir 
una operació a ca un notari. I nosaltres coneixem els 
nostres clients, això ho fa la banca de proximitat. No 
hem vist clients que hagin quedat en situació d’exclusió 
financera, nosaltres hem pogut lluitar contra l’exclusió 
financera. Vos posaré un exemple de col·laboració: si 
ho recordau, durant la legislatura passada moltes 
entitats del Tercer Sector Social sortiren davant el 
Parlament dient que no havien cobrat les subvencions. 
L’única entitat financera que va finançar el Govern (pel 
que vàrem esser criticats) per poder avançar totes les 
subvencions del Tercer Sector va esser Colonya. Jo no 
vaig veure cap altra entitat disposada a això. Perquè en 
aquell moment hi havia un tancament de crèdit vos ne 
recordau? Això ho va fer Colonya. Això és veure quines 
necessitats socials teníem.

I l'Obra Social segeuix funcionant igual?
 L’obra social és important, però no vaig veure la gent al 
carrer quan hi havia unes condicions del Banc 
d’Espanya que obligà que la distribució dels beneficis 
d’una entitat no es pogués donar més del 25% del 
benefici a obra social. Jo no vaig veure la gent al carrer. 
I nosaltres vàrem seguir, no sols donant el 25%. Vàrem 
seguir les recomanacions del Banc d’Espanya, però, 
endemés, ho vàrem complementar amb tot el que és 
Estalvi Ètic, que no ens computava com obra social. I 
vàrem augmentar l’Estalvi Ètic. Era un moment 
d’aportar. 

Una altra cosa és que no tinguem capacitat de comuni-
cació, això és una autocrítica que ens feim. Però nosal-
tres no pagam publicitat en els mitjans de comunicació. 
No importa que siguem més explícits! No podem 

col·locar continguts a les notícies, això és així. Per què 
no ho feim? Perquè es va decidir no fer-ho. Sempre 
cont, com anècdota, que Colonya no ha volgut contrac-
tar una llibreta amb la que vos regalin un televisor, un 
rentavaixelles... Per què? Perquè hi ha un acord del 
Consell d’Administració dels anys noranta en què es 
deia que el qui ven electrodomèstics o  ven vaixelles 
també és client nostre i no li podem fer una competèn-
cia deslleial. Ens vàrem autoimposar no fer aquest tipus 
de promocions a nivell de productes de Colonya. 
Tampoc hem anat publicitant aquestes coses, però ho 
hem fet! Ens hem autoimposat una forma d’actuar, uns 
determinats valors. La gent que contracta amb Colonya 
sap que aquesta és, ha d’esser, la nostra credibilitat. 
Qui vulgui aprofitar-se’n circumstancialment d’altres 
tipus de campanyes... escoltau! Que ho facin. És un 
altre tipus de banca compatible; han d’esser-hi totes 
dins una unitat. Nosaltres pensam que aquesta també 
té el seu espai.

Quin és el paper de les Administracions Públiques dins 
la Caixa de Colonya? Hem vist en el balanç publicat 
que han augmentat molt els dipòsits. En el primer Pacte 
de Progrés, un dels temes que es va aconseguir va 
esser tenir relacions comercials amb Colonya.
Hi ha hagut col·laboració en aquesta legislatura i a les 
anteriors. Però Colonya té part de responsabilitat en 
què no hagi estat més present. Colonya ha tingut un 
creixement modest. Si penses la diferència que hi havia 
l’any 75 entre Sa Nostra i Colonya...Des del moment 
que tu no obtens recursos molt aviat per créixer en 
crèdit, quan hi ha una gran demanda de crèdit i tu no 
tens recursos per fer front a aquesta demanda, jugues 
un paper secundari. I aquest mateix paper hem tingut 
en les relacions amb les Administracions quan ens han 
tingut en compte. Aquests darrers anys, amb tot el 
procés de reestructuració, hem tingut un paper més 
important. També nosaltres ens hi hem dedicat molt 
més; i no s’ha de perdre mai de vista que un dels objec-
tius de les caixes d’estalvis és la col·laboració amb les 
Administracions per tal de lluitar a favor de la cohesió 
social, les necessitats pròpies del territori. La disponibi-
litat de Colonya a col·laborar amb les Administracions 
ha estat completa. Fa un parell d’anys (deu fer vuit o 
dotze anys) va haver-hi una resolució del Parlament de 
les Illes Balears instant, no a fer feina amb Colonya, 
però sí a col·laborar amb Colonya en la mesura amb 
que feia banca ètica. Convidava les administracions a 
que, com a mínim, obrissin comptes a l’Estalvi Ètic. 
Això no s’ha complit al cent per cent, però sí és cert 
que, especialment  l’Ajuntament de Palma i alguna 
administració més, en aquesta legislatura han fet un 
esforç de col·laboració amb nosaltres. Com a mínim, i 
és l’únic que sempre hem demanat, que ens hagin 
tingut en compte com altres entitats. No demanam cap 

privilegi, sinó que ens tenguin en compte igual que a les 
altres entitats. Que ens cridassin si tenien una necessi-
tat de crèdit o si hi havia necessitat de dipòsit. Que 
tinguéssim les mateixes possibilitats de participar. I jo 
crec que en aquesta legislatura, com a les anteriors, 
s’ha avançat.

Què ens dius de l’Estalvi Ètic?
Si miram les reivindicacions socials que hi ha hagut els 
darrers cinc o sis anys, veurem que l’Estalvi Ètic és una 
resposta. Una resposta que no és interessada per la 
conjuntura, perquè l’Estalvi Ètic té més de quinze anys. 
Aquesta resposta de banca ètica és molt anterior a les 
reivindicacions actuals. L’Estalvi Ètic és important en la 
mesura que pensam que és un cercle bastant complet  
del que entenem que ha d’esser compatibilitzar 
l’operatòria financera, les necessitats financeres, amb 
els valors que pugui tenir la persona. Com és cert que 
per la utilització de determinats productes (un compte 
d’estalvi, una targeta, la subscripció d’una assegu-
rança) part dels interessos o de la bonificació de la 
quota que es genera va a un fons ètic amb el qual es 
nodriran projectes que afavoreixen la cohesió social i el 
desenvolupament sostenible del territori a través de les 
entitats del Tercer Sector, això és el més conegut.

 Però també és molt important a mesura que les perso-
nes estaven reivindicant participació. Aquesta participa-
ció nosaltres l’aconseguim també a través del que 

anomenam el Comitè Ètic, que està 
format per persones que no formen 

part de Colonya (en aquest moment 
hi la la Fundació Deixalles i 
Càritas), que decidirà quins 
projectes presentat pel Tercer 
Sector podran esser beneficiaris 
d’aquest esforç que està fent el 
client de l’Estalvi Ètic. Aquesta 
participació dins la gestió és molt 

important. Després hi ha el 
tema del finançament, que 

és una altra part. Perquè 
estam parlant dels 

dipòsits i dels 
recursos que es 
generen amb els 
dipòsits, però 
també aquestes 

persones que 
estan dipositant 
els seus doblers 
en una llibreta 
d’estalvis, són 
un doblers que 
Colonya, com a 

caixa, ha de gestionar i ha de gestionar perquè crei 
inversió. 

Si Colonya està remunerant un depòsit a un u per cent, 
per poder fer això els ha d’invertir. On s’inverteixen i en 
què s’inverteixen? Això també és important, hi ha 
d’haver un criteri en la inversió. I això és el que estam 
dient, que es generi també , no tan sols amb els dipòsits 
i els beneficis que treus d’aquests dipòsits, sinó també 
en la inversió. I tot aquest cercle s’ha de tancar amb un 
factor important, que és la transparència. D’aquí la 
importància de la Memòria. S’ha de dir quantes perso-
nes estan dipositant, quins recursos s’estan generant i 
el que hauríem de poder dir és on s’estan invertint 
aquests doblers per tancar el cercle d’informació i trans-
parència que pensam que ha de tenir la Banca Ètica. 
En aquest moment tenim el plantejament damunt la 
taula, però vos he de dir que no estam aconseguint la 
part d’inversió. En el sentit que aquesta economia dedi-
cada a la cohesió social i el desenvolupament sosteni-
ble hauria de servir-se més d’aquests recursos per a 
obtindre crèdit. És una de les assignatures pendent que 
tenim, i és important. 

Com complementam això des del que és Colonya 
Caixa? En el darrer acte d’entrega de subvencions ja 
ho vàrem dir: hem optat per introduir dins els òrgans de 
govern de Colonya, amb la mateixa proporció que hi ha 
Administracions  Públiques també les entitats del Tercer 
Sector. Creim que és una decisió que no té precedents 
perquè, imaginem que fos una entitat de capital, seria 
regalar accions  a aquestes entitats. Ara mateix estam 
pensant quines serien les més adequades: bàsicament 
es repartiran entre el Tercer Sector Social, Universitat, 
cooperatives d’economia social i qualque entitat de 
patrimoni i cultura. Quancú ens critica la relació amb les 
Administracions Públiques, però és que l’objectiu de les 
caixes és també la col·laboració amb les administra-
cions públiques.

L’any passat a l’Estalvi Ètic vàrem repartir un qüestiona-
ri on demanàvem a la gent si trobava que havíem 
d’ampliar les persones destinatàries de les subven-
cions. I, curiosament, una de les caselles era sobre la 
col·laboració amb les administracions públiques. El 
noranta per cent va respondre que amb les administra-
cions públiques, res. Però pensam que és un tema de 
credibilitat de les administracions públiques en aquests 
moments, per diverses circumstàncies, però com a 
caixa d’estalvis no podem deixar de col·laborar-hi. I 
més en les circumstàncies actuals en què anam cap a 
una oligarquia financera de molt poques entitats. I si 
tancam portes, si privam d’aquesta eina a les adminis-
tracions públiques, estam perjudicant als nostres repre-
sentants polítics i a les polítiques socials i de proximitat 
que puguin fer.

Vos sentiu ofegats per la gran banca?

No. Pensam que podem existir. Que l’espai que 
ocupam nosaltres existeix i ells no hi estan gaire 
interessats. La banca que nosaltres volem és compati-
ble. També pensam que les línies de reforma que hi ha 
hagut no van en la direcció de protecció de la banca 
minorista, però us puc posar l’exemple d’Alemanya: 
cada any el Bundestag té un dia dedicar a les spart 
kassen. Colonya és molt petit, no és molt grossa, però 
a l’Estat espanyol hi ha unes dues-centes quaranta 
entitats financeres i Colonya estaria entre les cent 
primeres. Hi ha entitats més petites que Colonya. I 
tenen dret a estar dins el mercat i oferir els seus produc-
tes a la gent i la gent ha de poder triar. És important el 
que tries, i com ho tries i el que fas. Té un valor i 
pensam que és compatible amb la banca tradicional 
grossa (que cada vegada n’hi haurà menys). Potser hi 
haurà competències deslleials i ells tenen l’avantatge 
de la seva estructura de lobby d’influència damunt els 
legisladors. Des de la banca minorista ens estam 
queixant molt de què ens estan aplicant normatives, 
que supòs que tenen com objectiu la prevenció de 
determinats riscs, però que nosaltres, pel nostre volum, 
no els podem produir. Però són normatives que hem de 
seguir complint. Ara mateix tenim els serveis centrals 
de les entitats que estan destinant una gran proporció 
del seu temps a complimentar requeriments normatius 
i no fer l’activitat financera pròpia. Això és una burocra-
tització preocupant.

Estan sorgint altres experiències de Banca Ètica: 
Triodos, Fiare.
Nosaltres no tenim contacte permanent amb altres 
entitats. Sí que amb Triodos estam formant part de 
FEDEA, la Federació Europea de Banca Ètica. Són 
estructures diferents. Nosaltres partim d’una caixa, que 
és una entitat de gestió social. L’altre és un banc, una 
societat mercantil. Nosaltres estam dins una normativa 
pròpia de l’Estat Espanyol, tenim la supervisió del Banc 
d’Espanya, i Triodos té la seu a Holanda, amb una 
normativa diferent, i amb uns objectius molt més 
globals. Nosaltres defensam la vinculació amb el territo-
ri i la vinculació amb la gent del propi espai, tenim uns 
objectius molt més concrets. No vol esser cap tipus de 
crítica, al contrari, ho veim des de la implicació, no com 
a competència. 

Fiare també està vinculada a la banca ètica italiana. 
Són mecanismes complicats. L’important no és que 
Colonya tengui Banca Ètica, sinó que es faci banca 
ètica. Nosaltres no tenim per què dubtar que aquestes 
entitats estan fent una bona labor. Nosaltres no som tan 
ambiciosos, som molt més concrets. 

Tot i que és ver que alguns clients ens varen encoratjar 
a entrar en inversions de microcrèdits, sobre tot a 
països de Sudamèrica. Encara que no ho tenien planifi-
cat, ho hem fet perquè hi ha hagut una demanda des de 
l’Estalvi Ètic. No ho hem fet directament, sinó a través 
d’entitats i no n’estam descontents, hi ha poca morosi-
tat. Érem escèptics, però ens vàrem posar en contacte 
amb el Fons Europeu d’Inversions. I, quan comences a 
relacionar-te amb les institucions europees, te n'adones  
que és increïble no poder arribar directament. És molt 
més fàcil fer-ho directament a Europa que a través de 
l’Estat Espanyol. 

Vàrem passar una revisió a fons per comprovar que 
érem viables per a poder relacionar-se amb nosaltres. 
Una vegada passada aquesta revisió vàrem veure com 
podíem col·laborar. Ens demanaren si volíem doblers i 
els varen respondre que no, que en teníem. El que 
nosaltres volíem era tenir garanties, perquè en aquell 
moment hi havia dificultat de crèdit; una espècie d’aval 
per a poder arribar més enllà de les Illes. Ells ens digue-
ren que això podíem fer-ho a través de microcrèdits. 
Amb préstecs no superiors a 25.000€ i amb determi-
nats perfils de persones: serveis d’ocupació juvenil, 
petits i mitjans empresaris. El Fons Europeu se n’havia 
donat compte que ja s’havia acabat l’època de les 
inversions en grans infraestructures i necessitaven 
arribar a la gent, sobre tot a l’ocupació, a l’atur juvenil. 
També estaven interessats en entitats de la nostra 
grossària perquè tenim una capilaritat molt més impor-
tant que aquestes grans estructures financeres. I vàrem 
fer aquest conveni amb el Fons Europeu d’Inversions, 
el vàrem dotar amb quatre milions d’euros i ens dona-
ven garantia. Això ha estat molt bo , ha facilitat moltís-
sims de microcrèdits de fins a 25.000€: cooperatives, 
associacions de dones, universitaris... Hem estat la 
segona entitat espanyola que ho ha pogut fer i n’estam 
molt satisfets.

Vols dir-nos res més?
No, vos he dit el que sent,  xerr molt. No podem caure 
en l’autocomplaença, tenim molts de reptes per enda-
vant. Mantenim la Caixa de Colonya per convicció, però 
també creim que és necessària per a la societat balear.

Amb quina paraula tancaries l’entrevista?
Quedaria bé dir esperança, però la paraula és preocu-
pació. Em preocupa no saber estar a l’altura davant el 
repte que tenim davant, però m’encoratja l’esforç 
col·lectiu que han fet tots els implicats amb Colonya 
durant aquests anys tan difícils.

Tractant-se d’un pollencí haurem d’acabar dient-li 
“Amunt, ànima forta!”



Josep Antoni Cifre Rodríguez
President de la Caixa de Colonya
Per Biel Pérez i Pep Valero

Amb tota amabilitat ens rep al seu despatx i en un 
pollencí inconfusible anam entrant amb olivetes.
El meu nom és Josep Antoni Cifre Rodríguez, 43 anys, 
misser de professió, casat amb tres filles.

Com arribes a la Presidència de la Caixa de Colonya?
La meva relació amb Colonya comença amb què mon 
pare era fuster i anava per feines a Colonya. Jo feia de 
mosset i anava amb ell,  aquest és el primer record que 
tenc de Colonya. Amb el temps ja em vaig posar pel 
meu compte, vaig fer un post-grau a la Universitat i 
Colonya facilitava les matrícules. Vaig fer un préstec 
per les matrícules, el vaig tornar, i a partir d’aquí sempre 
vaig tenir molt bona relació amb la gent de per allà. Amb 
el temps es va donar que vaig esser designat pel Con-
sell de Mallorca com a representant dins l’Assemblea 
de Colonya. A l’Assemblea em varen triar pel Consell 
d’Administració, l’any 2007 vaig esser el Secretari, i es 
va donar la circumstància que aquest any tots els mem-
bres del Consell d’Administració excepte jo tenien la 
incompatibilitat del màxim de dotze anys en el càrrec i 
vaig esser designat President. 

Era el més veterà amb 36 anys. Es va donar la circum-
stància que, potser (això no està comprovat), jo fos el 
president d’una entitat financera més jove que hi ha 
hagut a l’Estat espanyol. Era l’any 2008.

En què consisteix aquesta presidència?
És un càrrec honorífic, representatiu,  no està remune-
rat. Està remunerat el meu càrrec amb dietes (cent 
euros) com a membre del Consell d’Administració.

Encara existeixen les caixes d’estalvis, o només en 
queda el nom?
Sí, sí, existeixen. Radicalment sí. I vos ho diré. En el 
cas de Colonya, és l’única possibilitat que tenia. Quan 
l’any 2008 comença tot el procés de transformació de 
les caixes en entitats socials mercantils, totes excepte 
dues, Ontinyent i Pollença, estaven en una necessitat 
de capital, en una necessitat de recursos, perquè 
havien de fer front als seus deutes. Manco dues: Colon-
ya i Ontinyent, que no tenien necessitat de tornar 
doblers perquè no els devien. En aquesta situació, per 

a les altres entitats era fàcil transformar-se en societats 
de capital, perque tots els recursos propis quedaven 
diluïts en les seves necessitats financeres.

En canvi Colonya, amb els seus 135 anys d’història, 
tenia trenta milions d’euros. Què en fèiem amb aquest 
trenta milions d’euros si no continuàvem essent...? Els 
regalàvem? Els tornàvem als clients? Els regalàvem a 
la societat? Els regalàvem a una altra entitat que ens 
absorbís? Què fèiem amb aquests recursos que la 
nostra activitat financera i els nostres clients havien fet 
possibles? Llavors aquesta manca de necessitat de 
capital que teníem , amb recursos propis i la satisfacció 
per la feina feta, ens permeteren poder continuar 
l’activitat financera com una entitat de gestió social. 
Conscients,  a més, del repte que això suposa.

Colonya assumeix l’opció d’esser una caixa. Et vàrem 
sentir, a l’informe de l’Estalvi Ètic, sobre el dany que 
suposava per l’economia espanyola la pèrdua dels fons 
de l’obra social de les caixes. Vares donar una xifres. 
Podries dir el que ha suposat, no tan sols per a 
l’economia, sinó també per a la gent, la pèrdua 
d’aquests fons socials. De quin volum estam parlant?
Ara no tenc els números davant. Les xifres que vaig 
donar varen ésser uns 1.280 milions d’euros que el 
conjunt de les caixes d’estalvi havien aportat a la socie-
tat a través d’obra social l’any 2008. I que aquesta 

quantitat, l’any 2013 (que eren les darreres dades que 
teníem), havia minvat a la meitat. I que haver minvat 
aquestes aportacions té uns efectes socials importants, 
especialment en el que són les atencions socio-
sanitàries. 

Pensau que l’obra social és un dels recursos més 
importants del finançament del Tercer Sector Social. I 
avui en dia el Tercer Sector està suplint moltíssimes 
necessitats que haurien d’esser cobertes per les Admi-
nistracions Públiques. En temps de bonança ja no ho 
cobrien i en època de reducció dels recursos tributaris, 
els estan retallant. Tot el tema de dependències...

El que a mi em preocupava, i aquesta és la reflexió que 
vaig voler fer, és que, així com s’ha estimulat moltíssim 
que les caixes es convertissin en bancs, ningú s’ha 
preocupat de prendre cap mesura perquè aquesta obra 
social, com a mínim es veiés incentivada. Han estimulat 
la transformació en entitat mercantil, però no han consi-
derat l’efecte que tindria la pèrdua d’aquesta obra 
social. I la gent té aquesta percepció,  i la tenen sobre 
tot les persones del Tercer Sector Social que estan 
lluitant cada dia.

Això deu tenir a veure amb l’esperit fundacional i com el 
viuen els dirigents de cada caixa. Perquè, si no tens el 
suport  de l’Administració...
El que plantejau és un tema del que es pot treure molt de 
suc! En tot el procés de reestructuració ha jugat un paper 
molt important, jo crec, el factor reputacional. Notícies 
com les pràctiques de molts de consells d’administració 
de les caixes, de les pràctiques de persones que estaven 
dins aquests consells, el fet que tot això, en un moment 
determinat, sortís a la premsa, és la busca dins l’ull que 
no ha deixat veure el paller. La figura global de la “caixa 
d’estalvis” ha patit un descrèdit important. La seva funció, 
no tan sols d’obra social, sinó de banc de proximitat, de 
banca regional, d’inclusió dins la xarxa de banca minoris-
ta; d’aquests factors,  ningú se n’ha recordat quan era el 
seu factor major de reputació.

La campanya mediàtica atacà interessadament el pres-
tigi de les caixes en la seva globalitat. Fa uns anys, 
2009-2010, la CECA (Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis) va plantejar la contractació d’una 
campanya mediàtica per fer veure que les caixes 
d’estalvis tenien coses positives. Evidentment hi havia 
hagut moltes desviacions i moltes situacions que des 
del punt de vista del prestigi eren importants, però 
també hi havia molt a perdre. I la societat, davant tot 
això, estava com anestesiada.

És evident que dins el repartiment del mercat financer a 
uns bancs els ha anat molt bé... 
Si ho voleu em banyaré! Avui ens trobam dins un allau 

normatiu impressionant, impressionant. Pensau que el 
Banc Central Europeu està assumint les instruccions 
de determinades entitats que ja es consideren sistèmi-
ques. Jo sempre he tingut la percepció que Europa 
estava avesada al principi de llibertat d’empresa, de 
lluitar contra el monopoli, i, curiosament, amb aquest 
allau normatiu i de requeriments normatius que tenim a 
la banca, Europa no està fent distincions entre la gran 
banca i la banca dedicada a l’activitat minorista. Perquè 
els mateixos requeriments que s’estan demanant a la 
gran banca, s’estan demanant a la banca petita, a la 
banca minorista. Els mateixos requeriments que té 
Spart Kassen o que té Colonya els té el Santander; 
però amb aquesta normativa el que es vol fer és evitar 
els riscs que generen les grans banques. I a nosaltres 
ens estan demanant normatives d’un risc que no 
podem causar amb l’activitat que feim. 

Llavors, aquest sistema d’ofegar normativament la 
banca minorista, sembla que va en contra dels principis 
que jo entenc que haurien de regir a Europa, que és la 
llibertat d’empresa i evitar monopolis. Bé, no sé si és 
radical, però és el que pens. I això em preocupa, clar! 
Perquè, endemés, pens que Colonya fa una activitat de 
banca minorista; si no ho fa Colonya, ho farà qualcú, 
però no ho farà la gran banca. No sé si serà Colonya la 
que faci aquest tipus de banca, però hi ha una necessi-
tat d’aquest tipus i no ho faran estructures bancàries 
molt més grosses. Perquè hi ha molts d’objectius que 
cobreixen les caixes d’estalvis, com pugui esser 
l’exclusió financera especialment (20 milions de perso-
nes a Europa estan en situació d’exclusió financera 
només a Europa!), la proximitat, implicació dins el 
territori... Ara mateix Colonya és l’única entitat financera 
de gestió social que hi ha a les Illes Balears.

Heu tingut l’oportunitat de créixer. Vos ha fet por?
Tal vegada hem estat molt puristes, molt conseqüents. 
Colonya no sorgeix per a ésser una entitat financera. D. 
Guillem Cifre va voler crear una sistema pedagògic, 
una escola i, per finançar aquesta escola, va crear una 
caixa d’estalvis. La caixa d’estalvis venia a esser una 
eina financera per poder fer factible el seu projecte 
pedagògic. Després, evidentment, amb els temps, va 
anar ampliant els seus objectius, com era la lluita contra 
l'usura, i després va pensar si s’havia de promocionar 
l’activitat empresarial pròpia. També va crear projectes 
(el carbó de Formentor...) i es va arruïnar. 

Si pensam que l’any 1976 només teníem oficines a 
Pollença i sols obríem els dissabtes... De l’any 76 fins 
ara hem crescut amb 21 oficines, ha estat un creixe-
ment tranquil, pausat, sempre bastant coherent i en 
funció de les necessitat que anaven sorgint. L’arribada 
a Palma no va esser per una decisió estratègica, va 
esser perquè varen començar a venir clients que ens 

deien que necessitaven un servei a Palma. Hem anat 
creixent en la mesura amb què hem tingut demanda de 
servei i hem estat prudents. 

Hem tingut com a sagrat un equilibri de balanç. És a dir, 
el creixement en inversió creditícia havia d’anar en 
proporció del creixement en dipòsits. No podíem invertir 
més del que ens dipositaven amb confiança, evitant 
sempre el risc. Aquest fet, en uns moments 
d’especulació, de creixement econòmic desaforat 
especialment dins el sector immobiliari, se’ns deia que 
era covardia. Amb el temps s’ha demostrat que ha estat 
la nostra possibilitat de no passar regirós. Això no és un 
mèrit dels que hi som ara,  això és una estratègia que 
ve d’enfora. Aquesta línia de creixement que ens ha 
permès ara triar què vol esser Colonya, ve de la línia de 
negoci que s’ha duit des de fa temps. I, efectivament, 
ens els anys de creixement (de finals dels noranta fins 
a 2007), ens deien que havíem estat covards, que no 
havíem aprofitat les oportunitats. En aquells moments 
la gent que duia la responsabilitat financera va haver de 
resistir moltes pressions. 

Quantitativament no sou dominants, però sou influents. 
Quin és el paper de Colonya en el mercat financer?
Què vol esser Caixa de Colonya? Vol ésser un instru-
ment financer de gestió social propi de les Illes Balears. 
I quina dimensió tindrà Colonya? La dimensió que 
vulgui la societat balear. Què no farà Colonya? Renun-
ciar als seus principis de vinculació al territori i les 
persones de les Illes Balears, a la coherència financera 
i als valors que sempre hem defensat. El que no farem 
és un altre tipus de banca per a créixer. Tot pot canviar 
perquè és una entitat de gestió social i les opinions van 
canviant, però la convicció que jo he notat durant 
aquests anys és aquesta.

Aquella sensibilitat fundacional a favor del treballador 
explotat, característica de D. Guillem Cifre, segueix 
pesant com a criteri a l’hora de les ajudes?
És cert que Colonya era a Pollença la caixa dels més 
desfavorits. Això ha canviat en sentit que quan jo la vaig 
conèixer era a la inversa: en un moment determinat 
Colonya va atreure més les persones del que podríem 
anomenar un sector centre dreta, amb més capacitat 
econòmica i el sector més d’esquerres se’n va anar al 
Montepio. Amb el temps això ha quedat més difuminat. 
Avui en dia el que sí defineix Colonya és que lluita molt 
per la cohesió social. Aquest és, ara mateix, el factor 
més sensible. Colonya ha de possibilitar que una 
persona que vol fer qualque cosa pugui obtenir-ho. La 
responsabilitat de Colonya és que els doblers que està 
deixant són la confiança que li està donant el client. En 
això Colonya ha crescut, compatibilitzant molt l’activitat 
financera amb els valors.

I aquí hi entraria l’Estalvi Ètic.
L’Estalvi Ètic és la guia de l’entitat amb el que es sent 
més reconeguda. Ens hem de llevar complexes que 
tenim amb l’Estalvi Ètic, jo reconec complexes...

Com és ara...
No és tan sols producte financer... creim que és una 
gran avanzadilla, però hem d’esser molt més conse-
qüents. La banca ètica no és tan sols una marca, es 
tracta de “fer banca ètica”. I a l’ètica la veim cada dia,  i 
cada dia en l’activitat que fa qualsevol: des del senyor 
que tramita una petició o el delegat que fa una opera-
ció. Si aquesta activitat va en la direcció del valor ètic, ja 
ens va bé. No és una marca, no lluitarem per la marca. 
És una actitud de l’entitat, de les persones que la 
formen. Aquesta és la percepció que tenc en aquests 
moments.
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Això ho cuidau com entitat?
Això se cuida, és una prioritat. El que no ens poden 
agafar és en “renuncias”, que diuen en castellà, en 
contradiccions. I aquest és un tema al que li dedicam 
molt de temps.

El funcionament de les caixes, suposa una activitat 
financera que dóna guanys i que una part dels mateixos 
van a l’obra social. i, després, a més d’això en el vostre 
cas, hi ha el tema de l’estalvi ètic, que té el seu propi 
recorregut. Aleshores, el que tu estàs dient és que vos 
preocupa la manera com estau obtenint els guanys 
financers. No tan sols com repartiu els guanys (que és 
un altre debat), sinó que en la pròpia activitat econòmi-
ca de relació entre els impositors i el crèdit, introduïu 
aquest valor de proximitat, d’interès ètic... Això deu 
esser el més difícil d’aconseguir?

Tu diguem una entitat financera que en tres dies et doni 
una resposta. Ara mateix, en tres dies el podem donar 
una resposta: això és banca de proximitat. Nosaltres en 
una setmana, fins i tot en un poc menys, podem tenir 
una operació a ca un notari. I nosaltres coneixem els 
nostres clients, això ho fa la banca de proximitat. No 
hem vist clients que hagin quedat en situació d’exclusió 
financera, nosaltres hem pogut lluitar contra l’exclusió 
financera. Vos posaré un exemple de col·laboració: si 
ho recordau, durant la legislatura passada moltes 
entitats del Tercer Sector Social sortiren davant el 
Parlament dient que no havien cobrat les subvencions. 
L’única entitat financera que va finançar el Govern (pel 
que vàrem esser criticats) per poder avançar totes les 
subvencions del Tercer Sector va esser Colonya. Jo no 
vaig veure cap altra entitat disposada a això. Perquè en 
aquell moment hi havia un tancament de crèdit vos ne 
recordau? Això ho va fer Colonya. Això és veure quines 
necessitats socials teníem.

I l'Obra Social segeuix funcionant igual?
 L’obra social és important, però no vaig veure la gent al 
carrer quan hi havia unes condicions del Banc 
d’Espanya que obligà que la distribució dels beneficis 
d’una entitat no es pogués donar més del 25% del 
benefici a obra social. Jo no vaig veure la gent al carrer. 
I nosaltres vàrem seguir, no sols donant el 25%. Vàrem 
seguir les recomanacions del Banc d’Espanya, però, 
endemés, ho vàrem complementar amb tot el que és 
Estalvi Ètic, que no ens computava com obra social. I 
vàrem augmentar l’Estalvi Ètic. Era un moment 
d’aportar. 

Una altra cosa és que no tinguem capacitat de comuni-
cació, això és una autocrítica que ens feim. Però nosal-
tres no pagam publicitat en els mitjans de comunicació. 
No importa que siguem més explícits! No podem 

col·locar continguts a les notícies, això és així. Per què 
no ho feim? Perquè es va decidir no fer-ho. Sempre 
cont, com anècdota, que Colonya no ha volgut contrac-
tar una llibreta amb la que vos regalin un televisor, un 
rentavaixelles... Per què? Perquè hi ha un acord del 
Consell d’Administració dels anys noranta en què es 
deia que el qui ven electrodomèstics o  ven vaixelles 
també és client nostre i no li podem fer una competèn-
cia deslleial. Ens vàrem autoimposar no fer aquest tipus 
de promocions a nivell de productes de Colonya. 
Tampoc hem anat publicitant aquestes coses, però ho 
hem fet! Ens hem autoimposat una forma d’actuar, uns 
determinats valors. La gent que contracta amb Colonya 
sap que aquesta és, ha d’esser, la nostra credibilitat. 
Qui vulgui aprofitar-se’n circumstancialment d’altres 
tipus de campanyes... escoltau! Que ho facin. És un 
altre tipus de banca compatible; han d’esser-hi totes 
dins una unitat. Nosaltres pensam que aquesta també 
té el seu espai.

Quin és el paper de les Administracions Públiques dins 
la Caixa de Colonya? Hem vist en el balanç publicat 
que han augmentat molt els dipòsits. En el primer Pacte 
de Progrés, un dels temes que es va aconseguir va 
esser tenir relacions comercials amb Colonya.
Hi ha hagut col·laboració en aquesta legislatura i a les 
anteriors. Però Colonya té part de responsabilitat en 
què no hagi estat més present. Colonya ha tingut un 
creixement modest. Si penses la diferència que hi havia 
l’any 75 entre Sa Nostra i Colonya...Des del moment 
que tu no obtens recursos molt aviat per créixer en 
crèdit, quan hi ha una gran demanda de crèdit i tu no 
tens recursos per fer front a aquesta demanda, jugues 
un paper secundari. I aquest mateix paper hem tingut 
en les relacions amb les Administracions quan ens han 
tingut en compte. Aquests darrers anys, amb tot el 
procés de reestructuració, hem tingut un paper més 
important. També nosaltres ens hi hem dedicat molt 
més; i no s’ha de perdre mai de vista que un dels objec-
tius de les caixes d’estalvis és la col·laboració amb les 
Administracions per tal de lluitar a favor de la cohesió 
social, les necessitats pròpies del territori. La disponibi-
litat de Colonya a col·laborar amb les Administracions 
ha estat completa. Fa un parell d’anys (deu fer vuit o 
dotze anys) va haver-hi una resolució del Parlament de 
les Illes Balears instant, no a fer feina amb Colonya, 
però sí a col·laborar amb Colonya en la mesura amb 
que feia banca ètica. Convidava les administracions a 
que, com a mínim, obrissin comptes a l’Estalvi Ètic. 
Això no s’ha complit al cent per cent, però sí és cert 
que, especialment  l’Ajuntament de Palma i alguna 
administració més, en aquesta legislatura han fet un 
esforç de col·laboració amb nosaltres. Com a mínim, i 
és l’únic que sempre hem demanat, que ens hagin 
tingut en compte com altres entitats. No demanam cap 

privilegi, sinó que ens tenguin en compte igual que a les 
altres entitats. Que ens cridassin si tenien una necessi-
tat de crèdit o si hi havia necessitat de dipòsit. Que 
tinguéssim les mateixes possibilitats de participar. I jo 
crec que en aquesta legislatura, com a les anteriors, 
s’ha avançat.

Què ens dius de l’Estalvi Ètic?
Si miram les reivindicacions socials que hi ha hagut els 
darrers cinc o sis anys, veurem que l’Estalvi Ètic és una 
resposta. Una resposta que no és interessada per la 
conjuntura, perquè l’Estalvi Ètic té més de quinze anys. 
Aquesta resposta de banca ètica és molt anterior a les 
reivindicacions actuals. L’Estalvi Ètic és important en la 
mesura que pensam que és un cercle bastant complet  
del que entenem que ha d’esser compatibilitzar 
l’operatòria financera, les necessitats financeres, amb 
els valors que pugui tenir la persona. Com és cert que 
per la utilització de determinats productes (un compte 
d’estalvi, una targeta, la subscripció d’una assegu-
rança) part dels interessos o de la bonificació de la 
quota que es genera va a un fons ètic amb el qual es 
nodriran projectes que afavoreixen la cohesió social i el 
desenvolupament sostenible del territori a través de les 
entitats del Tercer Sector, això és el més conegut.

 Però també és molt important a mesura que les perso-
nes estaven reivindicant participació. Aquesta participa-
ció nosaltres l’aconseguim també a través del que 

anomenam el Comitè Ètic, que està 
format per persones que no formen 

part de Colonya (en aquest moment 
hi la la Fundació Deixalles i 
Càritas), que decidirà quins 
projectes presentat pel Tercer 
Sector podran esser beneficiaris 
d’aquest esforç que està fent el 
client de l’Estalvi Ètic. Aquesta 
participació dins la gestió és molt 

important. Després hi ha el 
tema del finançament, que 

és una altra part. Perquè 
estam parlant dels 

dipòsits i dels 
recursos que es 
generen amb els 
dipòsits, però 
també aquestes 

persones que 
estan dipositant 
els seus doblers 
en una llibreta 
d’estalvis, són 
un doblers que 
Colonya, com a 

caixa, ha de gestionar i ha de gestionar perquè crei 
inversió. 

Si Colonya està remunerant un depòsit a un u per cent, 
per poder fer això els ha d’invertir. On s’inverteixen i en 
què s’inverteixen? Això també és important, hi ha 
d’haver un criteri en la inversió. I això és el que estam 
dient, que es generi també , no tan sols amb els dipòsits 
i els beneficis que treus d’aquests dipòsits, sinó també 
en la inversió. I tot aquest cercle s’ha de tancar amb un 
factor important, que és la transparència. D’aquí la 
importància de la Memòria. S’ha de dir quantes perso-
nes estan dipositant, quins recursos s’estan generant i 
el que hauríem de poder dir és on s’estan invertint 
aquests doblers per tancar el cercle d’informació i trans-
parència que pensam que ha de tenir la Banca Ètica. 
En aquest moment tenim el plantejament damunt la 
taula, però vos he de dir que no estam aconseguint la 
part d’inversió. En el sentit que aquesta economia dedi-
cada a la cohesió social i el desenvolupament sosteni-
ble hauria de servir-se més d’aquests recursos per a 
obtindre crèdit. És una de les assignatures pendent que 
tenim, i és important. 

Com complementam això des del que és Colonya 
Caixa? En el darrer acte d’entrega de subvencions ja 
ho vàrem dir: hem optat per introduir dins els òrgans de 
govern de Colonya, amb la mateixa proporció que hi ha 
Administracions  Públiques també les entitats del Tercer 
Sector. Creim que és una decisió que no té precedents 
perquè, imaginem que fos una entitat de capital, seria 
regalar accions  a aquestes entitats. Ara mateix estam 
pensant quines serien les més adequades: bàsicament 
es repartiran entre el Tercer Sector Social, Universitat, 
cooperatives d’economia social i qualque entitat de 
patrimoni i cultura. Quancú ens critica la relació amb les 
Administracions Públiques, però és que l’objectiu de les 
caixes és també la col·laboració amb les administra-
cions públiques.

L’any passat a l’Estalvi Ètic vàrem repartir un qüestiona-
ri on demanàvem a la gent si trobava que havíem 
d’ampliar les persones destinatàries de les subven-
cions. I, curiosament, una de les caselles era sobre la 
col·laboració amb les administracions públiques. El 
noranta per cent va respondre que amb les administra-
cions públiques, res. Però pensam que és un tema de 
credibilitat de les administracions públiques en aquests 
moments, per diverses circumstàncies, però com a 
caixa d’estalvis no podem deixar de col·laborar-hi. I 
més en les circumstàncies actuals en què anam cap a 
una oligarquia financera de molt poques entitats. I si 
tancam portes, si privam d’aquesta eina a les adminis-
tracions públiques, estam perjudicant als nostres repre-
sentants polítics i a les polítiques socials i de proximitat 
que puguin fer.

Vos sentiu ofegats per la gran banca?

No. Pensam que podem existir. Que l’espai que 
ocupam nosaltres existeix i ells no hi estan gaire 
interessats. La banca que nosaltres volem és compati-
ble. També pensam que les línies de reforma que hi ha 
hagut no van en la direcció de protecció de la banca 
minorista, però us puc posar l’exemple d’Alemanya: 
cada any el Bundestag té un dia dedicar a les spart 
kassen. Colonya és molt petit, no és molt grossa, però 
a l’Estat espanyol hi ha unes dues-centes quaranta 
entitats financeres i Colonya estaria entre les cent 
primeres. Hi ha entitats més petites que Colonya. I 
tenen dret a estar dins el mercat i oferir els seus produc-
tes a la gent i la gent ha de poder triar. És important el 
que tries, i com ho tries i el que fas. Té un valor i 
pensam que és compatible amb la banca tradicional 
grossa (que cada vegada n’hi haurà menys). Potser hi 
haurà competències deslleials i ells tenen l’avantatge 
de la seva estructura de lobby d’influència damunt els 
legisladors. Des de la banca minorista ens estam 
queixant molt de què ens estan aplicant normatives, 
que supòs que tenen com objectiu la prevenció de 
determinats riscs, però que nosaltres, pel nostre volum, 
no els podem produir. Però són normatives que hem de 
seguir complint. Ara mateix tenim els serveis centrals 
de les entitats que estan destinant una gran proporció 
del seu temps a complimentar requeriments normatius 
i no fer l’activitat financera pròpia. Això és una burocra-
tització preocupant.

Estan sorgint altres experiències de Banca Ètica: 
Triodos, Fiare.
Nosaltres no tenim contacte permanent amb altres 
entitats. Sí que amb Triodos estam formant part de 
FEDEA, la Federació Europea de Banca Ètica. Són 
estructures diferents. Nosaltres partim d’una caixa, que 
és una entitat de gestió social. L’altre és un banc, una 
societat mercantil. Nosaltres estam dins una normativa 
pròpia de l’Estat Espanyol, tenim la supervisió del Banc 
d’Espanya, i Triodos té la seu a Holanda, amb una 
normativa diferent, i amb uns objectius molt més 
globals. Nosaltres defensam la vinculació amb el territo-
ri i la vinculació amb la gent del propi espai, tenim uns 
objectius molt més concrets. No vol esser cap tipus de 
crítica, al contrari, ho veim des de la implicació, no com 
a competència. 

Fiare també està vinculada a la banca ètica italiana. 
Són mecanismes complicats. L’important no és que 
Colonya tengui Banca Ètica, sinó que es faci banca 
ètica. Nosaltres no tenim per què dubtar que aquestes 
entitats estan fent una bona labor. Nosaltres no som tan 
ambiciosos, som molt més concrets. 

Tot i que és ver que alguns clients ens varen encoratjar 
a entrar en inversions de microcrèdits, sobre tot a 
països de Sudamèrica. Encara que no ho tenien planifi-
cat, ho hem fet perquè hi ha hagut una demanda des de 
l’Estalvi Ètic. No ho hem fet directament, sinó a través 
d’entitats i no n’estam descontents, hi ha poca morosi-
tat. Érem escèptics, però ens vàrem posar en contacte 
amb el Fons Europeu d’Inversions. I, quan comences a 
relacionar-te amb les institucions europees, te n'adones  
que és increïble no poder arribar directament. És molt 
més fàcil fer-ho directament a Europa que a través de 
l’Estat Espanyol. 

Vàrem passar una revisió a fons per comprovar que 
érem viables per a poder relacionar-se amb nosaltres. 
Una vegada passada aquesta revisió vàrem veure com 
podíem col·laborar. Ens demanaren si volíem doblers i 
els varen respondre que no, que en teníem. El que 
nosaltres volíem era tenir garanties, perquè en aquell 
moment hi havia dificultat de crèdit; una espècie d’aval 
per a poder arribar més enllà de les Illes. Ells ens digue-
ren que això podíem fer-ho a través de microcrèdits. 
Amb préstecs no superiors a 25.000€ i amb determi-
nats perfils de persones: serveis d’ocupació juvenil, 
petits i mitjans empresaris. El Fons Europeu se n’havia 
donat compte que ja s’havia acabat l’època de les 
inversions en grans infraestructures i necessitaven 
arribar a la gent, sobre tot a l’ocupació, a l’atur juvenil. 
També estaven interessats en entitats de la nostra 
grossària perquè tenim una capilaritat molt més impor-
tant que aquestes grans estructures financeres. I vàrem 
fer aquest conveni amb el Fons Europeu d’Inversions, 
el vàrem dotar amb quatre milions d’euros i ens dona-
ven garantia. Això ha estat molt bo , ha facilitat moltís-
sims de microcrèdits de fins a 25.000€: cooperatives, 
associacions de dones, universitaris... Hem estat la 
segona entitat espanyola que ho ha pogut fer i n’estam 
molt satisfets.

Vols dir-nos res més?
No, vos he dit el que sent,  xerr molt. No podem caure 
en l’autocomplaença, tenim molts de reptes per enda-
vant. Mantenim la Caixa de Colonya per convicció, però 
també creim que és necessària per a la societat balear.

Amb quina paraula tancaries l’entrevista?
Quedaria bé dir esperança, però la paraula és preocu-
pació. Em preocupa no saber estar a l’altura davant el 
repte que tenim davant, però m’encoratja l’esforç 
col·lectiu que han fet tots els implicats amb Colonya 
durant aquests anys tan difícils.

Tractant-se d’un pollencí haurem d’acabar dient-li 
“Amunt, ànima forta!”



Josep Antoni Cifre Rodríguez
President de la Caixa de Colonya
Per Biel Pérez i Pep Valero

Amb tota amabilitat ens rep al seu despatx i en un 
pollencí inconfusible anam entrant amb olivetes.
El meu nom és Josep Antoni Cifre Rodríguez, 43 anys, 
misser de professió, casat amb tres filles.

Com arribes a la Presidència de la Caixa de Colonya?
La meva relació amb Colonya comença amb què mon 
pare era fuster i anava per feines a Colonya. Jo feia de 
mosset i anava amb ell,  aquest és el primer record que 
tenc de Colonya. Amb el temps ja em vaig posar pel 
meu compte, vaig fer un post-grau a la Universitat i 
Colonya facilitava les matrícules. Vaig fer un préstec 
per les matrícules, el vaig tornar, i a partir d’aquí sempre 
vaig tenir molt bona relació amb la gent de per allà. Amb 
el temps es va donar que vaig esser designat pel Con-
sell de Mallorca com a representant dins l’Assemblea 
de Colonya. A l’Assemblea em varen triar pel Consell 
d’Administració, l’any 2007 vaig esser el Secretari, i es 
va donar la circumstància que aquest any tots els mem-
bres del Consell d’Administració excepte jo tenien la 
incompatibilitat del màxim de dotze anys en el càrrec i 
vaig esser designat President. 

Era el més veterà amb 36 anys. Es va donar la circum-
stància que, potser (això no està comprovat), jo fos el 
president d’una entitat financera més jove que hi ha 
hagut a l’Estat espanyol. Era l’any 2008.

En què consisteix aquesta presidència?
És un càrrec honorífic, representatiu,  no està remune-
rat. Està remunerat el meu càrrec amb dietes (cent 
euros) com a membre del Consell d’Administració.

Encara existeixen les caixes d’estalvis, o només en 
queda el nom?
Sí, sí, existeixen. Radicalment sí. I vos ho diré. En el 
cas de Colonya, és l’única possibilitat que tenia. Quan 
l’any 2008 comença tot el procés de transformació de 
les caixes en entitats socials mercantils, totes excepte 
dues, Ontinyent i Pollença, estaven en una necessitat 
de capital, en una necessitat de recursos, perquè 
havien de fer front als seus deutes. Manco dues: Colon-
ya i Ontinyent, que no tenien necessitat de tornar 
doblers perquè no els devien. En aquesta situació, per 

a les altres entitats era fàcil transformar-se en societats 
de capital, perque tots els recursos propis quedaven 
diluïts en les seves necessitats financeres.

En canvi Colonya, amb els seus 135 anys d’història, 
tenia trenta milions d’euros. Què en fèiem amb aquest 
trenta milions d’euros si no continuàvem essent...? Els 
regalàvem? Els tornàvem als clients? Els regalàvem a 
la societat? Els regalàvem a una altra entitat que ens 
absorbís? Què fèiem amb aquests recursos que la 
nostra activitat financera i els nostres clients havien fet 
possibles? Llavors aquesta manca de necessitat de 
capital que teníem , amb recursos propis i la satisfacció 
per la feina feta, ens permeteren poder continuar 
l’activitat financera com una entitat de gestió social. 
Conscients,  a més, del repte que això suposa.

Colonya assumeix l’opció d’esser una caixa. Et vàrem 
sentir, a l’informe de l’Estalvi Ètic, sobre el dany que 
suposava per l’economia espanyola la pèrdua dels fons 
de l’obra social de les caixes. Vares donar una xifres. 
Podries dir el que ha suposat, no tan sols per a 
l’economia, sinó també per a la gent, la pèrdua 
d’aquests fons socials. De quin volum estam parlant?
Ara no tenc els números davant. Les xifres que vaig 
donar varen ésser uns 1.280 milions d’euros que el 
conjunt de les caixes d’estalvi havien aportat a la socie-
tat a través d’obra social l’any 2008. I que aquesta 

quantitat, l’any 2013 (que eren les darreres dades que 
teníem), havia minvat a la meitat. I que haver minvat 
aquestes aportacions té uns efectes socials importants, 
especialment en el que són les atencions socio-
sanitàries. 

Pensau que l’obra social és un dels recursos més 
importants del finançament del Tercer Sector Social. I 
avui en dia el Tercer Sector està suplint moltíssimes 
necessitats que haurien d’esser cobertes per les Admi-
nistracions Públiques. En temps de bonança ja no ho 
cobrien i en època de reducció dels recursos tributaris, 
els estan retallant. Tot el tema de dependències...

El que a mi em preocupava, i aquesta és la reflexió que 
vaig voler fer, és que, així com s’ha estimulat moltíssim 
que les caixes es convertissin en bancs, ningú s’ha 
preocupat de prendre cap mesura perquè aquesta obra 
social, com a mínim es veiés incentivada. Han estimulat 
la transformació en entitat mercantil, però no han consi-
derat l’efecte que tindria la pèrdua d’aquesta obra 
social. I la gent té aquesta percepció,  i la tenen sobre 
tot les persones del Tercer Sector Social que estan 
lluitant cada dia.

Això deu tenir a veure amb l’esperit fundacional i com el 
viuen els dirigents de cada caixa. Perquè, si no tens el 
suport  de l’Administració...
El que plantejau és un tema del que es pot treure molt de 
suc! En tot el procés de reestructuració ha jugat un paper 
molt important, jo crec, el factor reputacional. Notícies 
com les pràctiques de molts de consells d’administració 
de les caixes, de les pràctiques de persones que estaven 
dins aquests consells, el fet que tot això, en un moment 
determinat, sortís a la premsa, és la busca dins l’ull que 
no ha deixat veure el paller. La figura global de la “caixa 
d’estalvis” ha patit un descrèdit important. La seva funció, 
no tan sols d’obra social, sinó de banc de proximitat, de 
banca regional, d’inclusió dins la xarxa de banca minoris-
ta; d’aquests factors,  ningú se n’ha recordat quan era el 
seu factor major de reputació.

La campanya mediàtica atacà interessadament el pres-
tigi de les caixes en la seva globalitat. Fa uns anys, 
2009-2010, la CECA (Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis) va plantejar la contractació d’una 
campanya mediàtica per fer veure que les caixes 
d’estalvis tenien coses positives. Evidentment hi havia 
hagut moltes desviacions i moltes situacions que des 
del punt de vista del prestigi eren importants, però 
també hi havia molt a perdre. I la societat, davant tot 
això, estava com anestesiada.

És evident que dins el repartiment del mercat financer a 
uns bancs els ha anat molt bé... 
Si ho voleu em banyaré! Avui ens trobam dins un allau 

normatiu impressionant, impressionant. Pensau que el 
Banc Central Europeu està assumint les instruccions 
de determinades entitats que ja es consideren sistèmi-
ques. Jo sempre he tingut la percepció que Europa 
estava avesada al principi de llibertat d’empresa, de 
lluitar contra el monopoli, i, curiosament, amb aquest 
allau normatiu i de requeriments normatius que tenim a 
la banca, Europa no està fent distincions entre la gran 
banca i la banca dedicada a l’activitat minorista. Perquè 
els mateixos requeriments que s’estan demanant a la 
gran banca, s’estan demanant a la banca petita, a la 
banca minorista. Els mateixos requeriments que té 
Spart Kassen o que té Colonya els té el Santander; 
però amb aquesta normativa el que es vol fer és evitar 
els riscs que generen les grans banques. I a nosaltres 
ens estan demanant normatives d’un risc que no 
podem causar amb l’activitat que feim. 

Llavors, aquest sistema d’ofegar normativament la 
banca minorista, sembla que va en contra dels principis 
que jo entenc que haurien de regir a Europa, que és la 
llibertat d’empresa i evitar monopolis. Bé, no sé si és 
radical, però és el que pens. I això em preocupa, clar! 
Perquè, endemés, pens que Colonya fa una activitat de 
banca minorista; si no ho fa Colonya, ho farà qualcú, 
però no ho farà la gran banca. No sé si serà Colonya la 
que faci aquest tipus de banca, però hi ha una necessi-
tat d’aquest tipus i no ho faran estructures bancàries 
molt més grosses. Perquè hi ha molts d’objectius que 
cobreixen les caixes d’estalvis, com pugui esser 
l’exclusió financera especialment (20 milions de perso-
nes a Europa estan en situació d’exclusió financera 
només a Europa!), la proximitat, implicació dins el 
territori... Ara mateix Colonya és l’única entitat financera 
de gestió social que hi ha a les Illes Balears.

Heu tingut l’oportunitat de créixer. Vos ha fet por?
Tal vegada hem estat molt puristes, molt conseqüents. 
Colonya no sorgeix per a ésser una entitat financera. D. 
Guillem Cifre va voler crear una sistema pedagògic, 
una escola i, per finançar aquesta escola, va crear una 
caixa d’estalvis. La caixa d’estalvis venia a esser una 
eina financera per poder fer factible el seu projecte 
pedagògic. Després, evidentment, amb els temps, va 
anar ampliant els seus objectius, com era la lluita contra 
l'usura, i després va pensar si s’havia de promocionar 
l’activitat empresarial pròpia. També va crear projectes 
(el carbó de Formentor...) i es va arruïnar. 

Si pensam que l’any 1976 només teníem oficines a 
Pollença i sols obríem els dissabtes... De l’any 76 fins 
ara hem crescut amb 21 oficines, ha estat un creixe-
ment tranquil, pausat, sempre bastant coherent i en 
funció de les necessitat que anaven sorgint. L’arribada 
a Palma no va esser per una decisió estratègica, va 
esser perquè varen començar a venir clients que ens 

deien que necessitaven un servei a Palma. Hem anat 
creixent en la mesura amb què hem tingut demanda de 
servei i hem estat prudents. 

Hem tingut com a sagrat un equilibri de balanç. És a dir, 
el creixement en inversió creditícia havia d’anar en 
proporció del creixement en dipòsits. No podíem invertir 
més del que ens dipositaven amb confiança, evitant 
sempre el risc. Aquest fet, en uns moments 
d’especulació, de creixement econòmic desaforat 
especialment dins el sector immobiliari, se’ns deia que 
era covardia. Amb el temps s’ha demostrat que ha estat 
la nostra possibilitat de no passar regirós. Això no és un 
mèrit dels que hi som ara,  això és una estratègia que 
ve d’enfora. Aquesta línia de creixement que ens ha 
permès ara triar què vol esser Colonya, ve de la línia de 
negoci que s’ha duit des de fa temps. I, efectivament, 
ens els anys de creixement (de finals dels noranta fins 
a 2007), ens deien que havíem estat covards, que no 
havíem aprofitat les oportunitats. En aquells moments 
la gent que duia la responsabilitat financera va haver de 
resistir moltes pressions. 

Quantitativament no sou dominants, però sou influents. 
Quin és el paper de Colonya en el mercat financer?
Què vol esser Caixa de Colonya? Vol ésser un instru-
ment financer de gestió social propi de les Illes Balears. 
I quina dimensió tindrà Colonya? La dimensió que 
vulgui la societat balear. Què no farà Colonya? Renun-
ciar als seus principis de vinculació al territori i les 
persones de les Illes Balears, a la coherència financera 
i als valors que sempre hem defensat. El que no farem 
és un altre tipus de banca per a créixer. Tot pot canviar 
perquè és una entitat de gestió social i les opinions van 
canviant, però la convicció que jo he notat durant 
aquests anys és aquesta.

Aquella sensibilitat fundacional a favor del treballador 
explotat, característica de D. Guillem Cifre, segueix 
pesant com a criteri a l’hora de les ajudes?
És cert que Colonya era a Pollença la caixa dels més 
desfavorits. Això ha canviat en sentit que quan jo la vaig 
conèixer era a la inversa: en un moment determinat 
Colonya va atreure més les persones del que podríem 
anomenar un sector centre dreta, amb més capacitat 
econòmica i el sector més d’esquerres se’n va anar al 
Montepio. Amb el temps això ha quedat més difuminat. 
Avui en dia el que sí defineix Colonya és que lluita molt 
per la cohesió social. Aquest és, ara mateix, el factor 
més sensible. Colonya ha de possibilitar que una 
persona que vol fer qualque cosa pugui obtenir-ho. La 
responsabilitat de Colonya és que els doblers que està 
deixant són la confiança que li està donant el client. En 
això Colonya ha crescut, compatibilitzant molt l’activitat 
financera amb els valors.

I aquí hi entraria l’Estalvi Ètic.
L’Estalvi Ètic és la guia de l’entitat amb el que es sent 
més reconeguda. Ens hem de llevar complexes que 
tenim amb l’Estalvi Ètic, jo reconec complexes...

Com és ara...
No és tan sols producte financer... creim que és una 
gran avanzadilla, però hem d’esser molt més conse-
qüents. La banca ètica no és tan sols una marca, es 
tracta de “fer banca ètica”. I a l’ètica la veim cada dia,  i 
cada dia en l’activitat que fa qualsevol: des del senyor 
que tramita una petició o el delegat que fa una opera-
ció. Si aquesta activitat va en la direcció del valor ètic, ja 
ens va bé. No és una marca, no lluitarem per la marca. 
És una actitud de l’entitat, de les persones que la 
formen. Aquesta és la percepció que tenc en aquests 
moments.

Això ho cuidau com entitat?
Això se cuida, és una prioritat. El que no ens poden 
agafar és en “renuncias”, que diuen en castellà, en 
contradiccions. I aquest és un tema al que li dedicam 
molt de temps.

El funcionament de les caixes, suposa una activitat 
financera que dóna guanys i que una part dels mateixos 
van a l’obra social. i, després, a més d’això en el vostre 
cas, hi ha el tema de l’estalvi ètic, que té el seu propi 
recorregut. Aleshores, el que tu estàs dient és que vos 
preocupa la manera com estau obtenint els guanys 
financers. No tan sols com repartiu els guanys (que és 
un altre debat), sinó que en la pròpia activitat econòmi-
ca de relació entre els impositors i el crèdit, introduïu 
aquest valor de proximitat, d’interès ètic... Això deu 
esser el més difícil d’aconseguir?

Tu diguem una entitat financera que en tres dies et doni 
una resposta. Ara mateix, en tres dies el podem donar 
una resposta: això és banca de proximitat. Nosaltres en 
una setmana, fins i tot en un poc menys, podem tenir 
una operació a ca un notari. I nosaltres coneixem els 
nostres clients, això ho fa la banca de proximitat. No 
hem vist clients que hagin quedat en situació d’exclusió 
financera, nosaltres hem pogut lluitar contra l’exclusió 
financera. Vos posaré un exemple de col·laboració: si 
ho recordau, durant la legislatura passada moltes 
entitats del Tercer Sector Social sortiren davant el 
Parlament dient que no havien cobrat les subvencions. 
L’única entitat financera que va finançar el Govern (pel 
que vàrem esser criticats) per poder avançar totes les 
subvencions del Tercer Sector va esser Colonya. Jo no 
vaig veure cap altra entitat disposada a això. Perquè en 
aquell moment hi havia un tancament de crèdit vos ne 
recordau? Això ho va fer Colonya. Això és veure quines 
necessitats socials teníem.

I l'Obra Social segeuix funcionant igual?
 L’obra social és important, però no vaig veure la gent al 
carrer quan hi havia unes condicions del Banc 
d’Espanya que obligà que la distribució dels beneficis 
d’una entitat no es pogués donar més del 25% del 
benefici a obra social. Jo no vaig veure la gent al carrer. 
I nosaltres vàrem seguir, no sols donant el 25%. Vàrem 
seguir les recomanacions del Banc d’Espanya, però, 
endemés, ho vàrem complementar amb tot el que és 
Estalvi Ètic, que no ens computava com obra social. I 
vàrem augmentar l’Estalvi Ètic. Era un moment 
d’aportar. 

Una altra cosa és que no tinguem capacitat de comuni-
cació, això és una autocrítica que ens feim. Però nosal-
tres no pagam publicitat en els mitjans de comunicació. 
No importa que siguem més explícits! No podem 

col·locar continguts a les notícies, això és així. Per què 
no ho feim? Perquè es va decidir no fer-ho. Sempre 
cont, com anècdota, que Colonya no ha volgut contrac-
tar una llibreta amb la que vos regalin un televisor, un 
rentavaixelles... Per què? Perquè hi ha un acord del 
Consell d’Administració dels anys noranta en què es 
deia que el qui ven electrodomèstics o  ven vaixelles 
també és client nostre i no li podem fer una competèn-
cia deslleial. Ens vàrem autoimposar no fer aquest tipus 
de promocions a nivell de productes de Colonya. 
Tampoc hem anat publicitant aquestes coses, però ho 
hem fet! Ens hem autoimposat una forma d’actuar, uns 
determinats valors. La gent que contracta amb Colonya 
sap que aquesta és, ha d’esser, la nostra credibilitat. 
Qui vulgui aprofitar-se’n circumstancialment d’altres 
tipus de campanyes... escoltau! Que ho facin. És un 
altre tipus de banca compatible; han d’esser-hi totes 
dins una unitat. Nosaltres pensam que aquesta també 
té el seu espai.

Quin és el paper de les Administracions Públiques dins 
la Caixa de Colonya? Hem vist en el balanç publicat 
que han augmentat molt els dipòsits. En el primer Pacte 
de Progrés, un dels temes que es va aconseguir va 
esser tenir relacions comercials amb Colonya.
Hi ha hagut col·laboració en aquesta legislatura i a les 
anteriors. Però Colonya té part de responsabilitat en 
què no hagi estat més present. Colonya ha tingut un 
creixement modest. Si penses la diferència que hi havia 
l’any 75 entre Sa Nostra i Colonya...Des del moment 
que tu no obtens recursos molt aviat per créixer en 
crèdit, quan hi ha una gran demanda de crèdit i tu no 
tens recursos per fer front a aquesta demanda, jugues 
un paper secundari. I aquest mateix paper hem tingut 
en les relacions amb les Administracions quan ens han 
tingut en compte. Aquests darrers anys, amb tot el 
procés de reestructuració, hem tingut un paper més 
important. També nosaltres ens hi hem dedicat molt 
més; i no s’ha de perdre mai de vista que un dels objec-
tius de les caixes d’estalvis és la col·laboració amb les 
Administracions per tal de lluitar a favor de la cohesió 
social, les necessitats pròpies del territori. La disponibi-
litat de Colonya a col·laborar amb les Administracions 
ha estat completa. Fa un parell d’anys (deu fer vuit o 
dotze anys) va haver-hi una resolució del Parlament de 
les Illes Balears instant, no a fer feina amb Colonya, 
però sí a col·laborar amb Colonya en la mesura amb 
que feia banca ètica. Convidava les administracions a 
que, com a mínim, obrissin comptes a l’Estalvi Ètic. 
Això no s’ha complit al cent per cent, però sí és cert 
que, especialment  l’Ajuntament de Palma i alguna 
administració més, en aquesta legislatura han fet un 
esforç de col·laboració amb nosaltres. Com a mínim, i 
és l’únic que sempre hem demanat, que ens hagin 
tingut en compte com altres entitats. No demanam cap 

privilegi, sinó que ens tenguin en compte igual que a les 
altres entitats. Que ens cridassin si tenien una necessi-
tat de crèdit o si hi havia necessitat de dipòsit. Que 
tinguéssim les mateixes possibilitats de participar. I jo 
crec que en aquesta legislatura, com a les anteriors, 
s’ha avançat.

Què ens dius de l’Estalvi Ètic?
Si miram les reivindicacions socials que hi ha hagut els 
darrers cinc o sis anys, veurem que l’Estalvi Ètic és una 
resposta. Una resposta que no és interessada per la 
conjuntura, perquè l’Estalvi Ètic té més de quinze anys. 
Aquesta resposta de banca ètica és molt anterior a les 
reivindicacions actuals. L’Estalvi Ètic és important en la 
mesura que pensam que és un cercle bastant complet  
del que entenem que ha d’esser compatibilitzar 
l’operatòria financera, les necessitats financeres, amb 
els valors que pugui tenir la persona. Com és cert que 
per la utilització de determinats productes (un compte 
d’estalvi, una targeta, la subscripció d’una assegu-
rança) part dels interessos o de la bonificació de la 
quota que es genera va a un fons ètic amb el qual es 
nodriran projectes que afavoreixen la cohesió social i el 
desenvolupament sostenible del territori a través de les 
entitats del Tercer Sector, això és el més conegut.

 Però també és molt important a mesura que les perso-
nes estaven reivindicant participació. Aquesta participa-
ció nosaltres l’aconseguim també a través del que 

anomenam el Comitè Ètic, que està 
format per persones que no formen 

part de Colonya (en aquest moment 
hi la la Fundació Deixalles i 
Càritas), que decidirà quins 
projectes presentat pel Tercer 
Sector podran esser beneficiaris 
d’aquest esforç que està fent el 
client de l’Estalvi Ètic. Aquesta 
participació dins la gestió és molt 

important. Després hi ha el 
tema del finançament, que 

és una altra part. Perquè 
estam parlant dels 

dipòsits i dels 
recursos que es 
generen amb els 
dipòsits, però 
també aquestes 

persones que 
estan dipositant 
els seus doblers 
en una llibreta 
d’estalvis, són 
un doblers que 
Colonya, com a 

caixa, ha de gestionar i ha de gestionar perquè crei 
inversió. 

Si Colonya està remunerant un depòsit a un u per cent, 
per poder fer això els ha d’invertir. On s’inverteixen i en 
què s’inverteixen? Això també és important, hi ha 
d’haver un criteri en la inversió. I això és el que estam 
dient, que es generi també , no tan sols amb els dipòsits 
i els beneficis que treus d’aquests dipòsits, sinó també 
en la inversió. I tot aquest cercle s’ha de tancar amb un 
factor important, que és la transparència. D’aquí la 
importància de la Memòria. S’ha de dir quantes perso-
nes estan dipositant, quins recursos s’estan generant i 
el que hauríem de poder dir és on s’estan invertint 
aquests doblers per tancar el cercle d’informació i trans-
parència que pensam que ha de tenir la Banca Ètica. 
En aquest moment tenim el plantejament damunt la 
taula, però vos he de dir que no estam aconseguint la 
part d’inversió. En el sentit que aquesta economia dedi-
cada a la cohesió social i el desenvolupament sosteni-
ble hauria de servir-se més d’aquests recursos per a 
obtindre crèdit. És una de les assignatures pendent que 
tenim, i és important. 

Com complementam això des del que és Colonya 
Caixa? En el darrer acte d’entrega de subvencions ja 
ho vàrem dir: hem optat per introduir dins els òrgans de 
govern de Colonya, amb la mateixa proporció que hi ha 
Administracions  Públiques també les entitats del Tercer 
Sector. Creim que és una decisió que no té precedents 
perquè, imaginem que fos una entitat de capital, seria 
regalar accions  a aquestes entitats. Ara mateix estam 
pensant quines serien les més adequades: bàsicament 
es repartiran entre el Tercer Sector Social, Universitat, 
cooperatives d’economia social i qualque entitat de 
patrimoni i cultura. Quancú ens critica la relació amb les 
Administracions Públiques, però és que l’objectiu de les 
caixes és també la col·laboració amb les administra-
cions públiques.

L’any passat a l’Estalvi Ètic vàrem repartir un qüestiona-
ri on demanàvem a la gent si trobava que havíem 
d’ampliar les persones destinatàries de les subven-
cions. I, curiosament, una de les caselles era sobre la 
col·laboració amb les administracions públiques. El 
noranta per cent va respondre que amb les administra-
cions públiques, res. Però pensam que és un tema de 
credibilitat de les administracions públiques en aquests 
moments, per diverses circumstàncies, però com a 
caixa d’estalvis no podem deixar de col·laborar-hi. I 
més en les circumstàncies actuals en què anam cap a 
una oligarquia financera de molt poques entitats. I si 
tancam portes, si privam d’aquesta eina a les adminis-
tracions públiques, estam perjudicant als nostres repre-
sentants polítics i a les polítiques socials i de proximitat 
que puguin fer.
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Vos sentiu ofegats per la gran banca?

No. Pensam que podem existir. Que l’espai que 
ocupam nosaltres existeix i ells no hi estan gaire 
interessats. La banca que nosaltres volem és compati-
ble. També pensam que les línies de reforma que hi ha 
hagut no van en la direcció de protecció de la banca 
minorista, però us puc posar l’exemple d’Alemanya: 
cada any el Bundestag té un dia dedicar a les spart 
kassen. Colonya és molt petit, no és molt grossa, però 
a l’Estat espanyol hi ha unes dues-centes quaranta 
entitats financeres i Colonya estaria entre les cent 
primeres. Hi ha entitats més petites que Colonya. I 
tenen dret a estar dins el mercat i oferir els seus produc-
tes a la gent i la gent ha de poder triar. És important el 
que tries, i com ho tries i el que fas. Té un valor i 
pensam que és compatible amb la banca tradicional 
grossa (que cada vegada n’hi haurà menys). Potser hi 
haurà competències deslleials i ells tenen l’avantatge 
de la seva estructura de lobby d’influència damunt els 
legisladors. Des de la banca minorista ens estam 
queixant molt de què ens estan aplicant normatives, 
que supòs que tenen com objectiu la prevenció de 
determinats riscs, però que nosaltres, pel nostre volum, 
no els podem produir. Però són normatives que hem de 
seguir complint. Ara mateix tenim els serveis centrals 
de les entitats que estan destinant una gran proporció 
del seu temps a complimentar requeriments normatius 
i no fer l’activitat financera pròpia. Això és una burocra-
tització preocupant.

Estan sorgint altres experiències de Banca Ètica: 
Triodos, Fiare.
Nosaltres no tenim contacte permanent amb altres 
entitats. Sí que amb Triodos estam formant part de 
FEDEA, la Federació Europea de Banca Ètica. Són 
estructures diferents. Nosaltres partim d’una caixa, que 
és una entitat de gestió social. L’altre és un banc, una 
societat mercantil. Nosaltres estam dins una normativa 
pròpia de l’Estat Espanyol, tenim la supervisió del Banc 
d’Espanya, i Triodos té la seu a Holanda, amb una 
normativa diferent, i amb uns objectius molt més 
globals. Nosaltres defensam la vinculació amb el territo-
ri i la vinculació amb la gent del propi espai, tenim uns 
objectius molt més concrets. No vol esser cap tipus de 
crítica, al contrari, ho veim des de la implicació, no com 
a competència. 

Fiare també està vinculada a la banca ètica italiana. 
Són mecanismes complicats. L’important no és que 
Colonya tengui Banca Ètica, sinó que es faci banca 
ètica. Nosaltres no tenim per què dubtar que aquestes 
entitats estan fent una bona labor. Nosaltres no som tan 
ambiciosos, som molt més concrets. 

Tot i que és ver que alguns clients ens varen encoratjar 
a entrar en inversions de microcrèdits, sobre tot a 
països de Sudamèrica. Encara que no ho tenien planifi-
cat, ho hem fet perquè hi ha hagut una demanda des de 
l’Estalvi Ètic. No ho hem fet directament, sinó a través 
d’entitats i no n’estam descontents, hi ha poca morosi-
tat. Érem escèptics, però ens vàrem posar en contacte 
amb el Fons Europeu d’Inversions. I, quan comences a 
relacionar-te amb les institucions europees, te n'adones  
que és increïble no poder arribar directament. És molt 
més fàcil fer-ho directament a Europa que a través de 
l’Estat Espanyol. 

Vàrem passar una revisió a fons per comprovar que 
érem viables per a poder relacionar-se amb nosaltres. 
Una vegada passada aquesta revisió vàrem veure com 
podíem col·laborar. Ens demanaren si volíem doblers i 
els varen respondre que no, que en teníem. El que 
nosaltres volíem era tenir garanties, perquè en aquell 
moment hi havia dificultat de crèdit; una espècie d’aval 
per a poder arribar més enllà de les Illes. Ells ens digue-
ren que això podíem fer-ho a través de microcrèdits. 
Amb préstecs no superiors a 25.000€ i amb determi-
nats perfils de persones: serveis d’ocupació juvenil, 
petits i mitjans empresaris. El Fons Europeu se n’havia 
donat compte que ja s’havia acabat l’època de les 
inversions en grans infraestructures i necessitaven 
arribar a la gent, sobre tot a l’ocupació, a l’atur juvenil. 
També estaven interessats en entitats de la nostra 
grossària perquè tenim una capilaritat molt més impor-
tant que aquestes grans estructures financeres. I vàrem 
fer aquest conveni amb el Fons Europeu d’Inversions, 
el vàrem dotar amb quatre milions d’euros i ens dona-
ven garantia. Això ha estat molt bo , ha facilitat moltís-
sims de microcrèdits de fins a 25.000€: cooperatives, 
associacions de dones, universitaris... Hem estat la 
segona entitat espanyola que ho ha pogut fer i n’estam 
molt satisfets.

Vols dir-nos res més?
No, vos he dit el que sent,  xerr molt. No podem caure 
en l’autocomplaença, tenim molts de reptes per enda-
vant. Mantenim la Caixa de Colonya per convicció, però 
també creim que és necessària per a la societat balear.

Amb quina paraula tancaries l’entrevista?
Quedaria bé dir esperança, però la paraula és preocu-
pació. Em preocupa no saber estar a l’altura davant el 
repte que tenim davant, però m’encoratja l’esforç 
col·lectiu que han fet tots els implicats amb Colonya 
durant aquests anys tan difícils.

Tractant-se d’un pollencí haurem d’acabar dient-li 
“Amunt, ànima forta!”
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Les eleccions municipals a 
Mallorca
Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

Les eleccions municipals del passat dia 24 de maig han 
suposat un vertader daltabaix del mapa polític mallorquí. 
La primera conseqüència és la gran patacada del PP 
que, a pesar de mantenir encara la majoria de regidors, 
té una baixada molt significativa en vots i també en 
regidors, però allà on se constata la derrota sense 
pal·liatius és a les batllies. Perd Palma, Sóller, Sa Pobla, 
Inca, Marratxí, Pollença i Calvià entre les més significati-
ves. Després de dia 13 de juny podrem sumar, però se 
preveu que seran poques les primeres vares que queda-
ran en mans del PP.

La segona conseqüència és la irrupció amb força de 
MÉS per Mallorca com a segona força municipalista de 
l’illa i primera de l’esquerra. La tercera força per nombre 
de regidors electes és el PSIB – PSOE, a pesar de 
baixar en vots i regidors i la quarta el PI.

A un primer recompte de regidors i regidores,  atribuint a 
cada un dels partits anomenats  tant els regidors sortits a 
les seves llistes com a membres de candidatures 
unitàries, els resultats queden de la següent manera:

• PP 222 regidors.
• MÉS 171 regidors
• PSOE 126 regidors
• PI 87 regidors.

El PP té majoria absoluta a Santanyí, Deià, Estellencs, 
Campos, Escorca, Fornalutx, Santa Eugènia i Vilafranca. 
El PI a Ariany, Banyalbufar, Costitx i Porreres. MÉS a 
Esporles, Mancor de la Vall i Campanet. I el PSOE a cap 
municipi, encara que és la llista més votada a Inca, 
Calvià i Algaida. 

Donat que els Ajuntaments amb majories absolutes no 
són molts, la constitució definitiva dels Ajuntaments i 
l’elecció de les batllies està subjecta als pactes polítics 
que es puguin fer.

Les candidatures amb suport de Podemos, a part de 
Palma que amb cinc regidors tenen un bon resultat, a la 
resta de l’Illa se presentaven a pocs municipis i  on ho 
feien treuen uns resultats modests.

trinxera
municipal

Guanyem no aconsegueix sortir de la pràctica desapari-
ció del mapa municipal on se situava Esquerra Unida. 
Aquesta treu un regidor a Calvià a una candidatura 
conjunta amb MÉS, un a Marratxí amb el suport de 
Podemos i un altre a Artà.

Per últim els pocs regidors que obté Esquerra són a 
candidatures conjuntes amb MÉS, si exceptuen els dos 
regidors de Vilafranca després de trencar la candidatura 
unitària amb MÉS i que dóna la majoria absoluta al PP. 
A l’hora de fer una anàlisi del nou mapa municipal sorgit 
d’aquestes eleccions cal tenir present que la presència 
dels dos partits anomenats “emergents dins l’espai 
electoral espanyol” Podemos i Ciutadans, si no comptem 
Palma, han tingut una presència testimonial a les 
eleccions.

A pesar d’això el ventall de forces polítiques dins el muni-
cipis mallorquins, com deia al principi d’aquest article, 
sofreix canvis substancials. En el camp de la dreta, el PP 
deixa d’ésser una força hegemònica dins el municipalis-
me illenc, patint la pitjor derrota des de l’inici de 
l’Autonomia, ha de compartir espai amb el regionalisme 
de centre dreta que representa el PI i s’apunta una petita 
aparició de Ciudadanos. 

A l’esquerra MÉS se confirma com la primera força muni-
cipalista superant clarament al PSOE.

Però aquest és solament el primer moviment a l’hora de 
tancar el mapa polític que regirà els nostres Ajuntaments 
els propers quatre anys.  Ara queda el segon i definitiu 
que no és altre que la constitució dels equips de govern i 
les batllies.

A l’hora d’escriure aquest article s’està negociant a la 
majoria d’Ajuntaments, per tant fins el proper número de 
l’Altra Mirada no podrem fer una anàlisi definitiva dels 
nostres ajuntaments, però  gos aventurar que no haurem 
de canviar les conclusions tretes en aquest article.



Trinxera municipal
26

Guanyem Eivissa irromp amb 
molta força en el mapa polític 
municipal eivissenc. El PP perd 
fins a tres ajuntaments
Maurici Cuesta

Els resultats de les eleccions locals a l’illa d’Eivissa han 
aportat moltes novetats i, sobretot, molta il·lusió per a la 
seua ciutadania i els electors de Guanyem Eivissa.

Les llistes presentades per aquesta nova formació eivis-
senca han aconseguit uns magnífics resultats, situant-se 
com a tercera força municipal de l’illa d’Eivissa i amb 
incidència en els governs de la ciutat d’Eivissa i de Sant 
Josep, amb una suma total de 5.442 vots.

La llista liderada per Joan Ribas a l’Ajuntament d’Eivissa 
ha assolit 4 regidors gràcies als 2.456 vots (16,83%) i 
podria fer govern o donar suport al grup del PSOE (8 
regidors, els mateixos que el PP). També ha obtingut un 
escó el Moviment Ciutadà Epic, que ja era regidor viler. 
Fora han quedat els candidats del PREF, que anaren el 
2011 en llistes del PP. En la llista de Ribas hi havia tal 
renovació que la única persona amb experiència institu-
cional és Mariví Mengual, dirigent de l’Entesa d’Eivissa i 
que fou regidora de govern entre 2007 i 2011. A Vila, un 
govern progressista serà possible per cinquena vegada 
des del 1979.

La situació és similar a Sant Josep de sa Talaia, on Fran 
Ramírez i la llista han obtingut 1.221 vots (14,61%), 
donant 4 regidors; el PSOE n’ha aconseguit 9, en una 
llista liderada per Josep Marí “Agustinet”, que fou batle 
amb PSOE-ExC entre 2007 i 2011 i a qui una moció de 
censura entre PP i Alternativa Insular (Al-In) va llevar de 
l’alcaldia, el 2013. L’exbatlesa del PP i la seua llista han 
assolit 6 regidors (9, el 2011), i Al-In, dos. A Sant Josep, 
un equip de govern progressista serà realitat per segona 
vegada des de la reinstauració de la democràcia.

Un altre cas similar és el d’una llista que comptava amb 
el suport de Guanyem Eivissa, Reinicia Sant Antoni que, 
gràcies als seus 4 regidors (1.496 vots, un 18.02%) pot 
incidir o formar govern amb el PSOE (regidors) i Propos-
ta per les Illes -El PI- (3). Aquests són els únics escons 
assolits a Eivissa, per bé que incrementen en un edil els 
resultats anteriors. Amb una baixada considerable, el PP 

només ha aconseguit 8 regidors (perdent-ne 4), amb una 
llista liderada per José Sala, qui fou batle portmanyí en 
dos mandats consecutius anteriors. Al municipi portman-
yí podrà haver-hi un equip de govern progressista per 
primera vegada des del 1979.

Des de l’oposició faran feina a places ben difícils els 4 
regidors obtinguts a Santa Eulària des Riu (1.589 vots i 
un 15,27% per a la llista liderada per Óscar Rodríguez), 
en un municipi on el batle del PP, Vicent Marí, ha renovat 
majoria absoluta tot i passar de 14 a 12 escons. La resta 
de l’oposició estarà formada pel PSOE, amb 5 regidors 
(un menys que el 2011).

A Sant Joan de Labritja, on Gianandrea di Terlizzi ha 
assolit l’acta de regidor mercès als 176 sufragis (8,67%). 
Formarà l’oposició conjuntament amb els dos del PSOE 
(un més que el 2011) i l’únic regidor illenc de la coalició 
Más Eivissa-Corsaris Democràtics, persona que va ser 
l’únic regidor de l’oposició anterior. El batle del PP, Antoni 
Marí, tot i passar de 12 a 9 regidors segueix mantenint 
una folgada majoria absoluta.

Com es pot comprovar, el municipi amb major èxit de 
Guanyem Eivissa ha estat el de la ciutat que en fa 
capital, mentre que el més baix es troba a Sant Joan, 
mostra que la implantació de la nova formació és més 
sòlida en àmbits urbans, com també és el cas de les 
meses a Sant Jordi i Cala de Bou, al terme de Sant 
Josep. Cal deixar clar que la formació Podem Eivissa va 
donar suport a totes les candidatures locals de Guanyem 
Eivissa (tot i que a Vila no fou explícit per diferències amb 
els resultats de les eleccions primàries) i que alguns 
membres d’aquest partit estatalista formaren part de les 
llistes de Guanyem.

A hores d’ara, principis de juny, les assemblees locals i 
insular de Guanyem Eivissa encara han de decidir si 
optaran per entrar en governs locals amb el PSOE o si, 
en canvi, en pactaran una investidura amb un programa 
de govern. En ambdós casos, aquest serà clau en una 
nova etapa poc explorada en la política eivissenca: els 
pactes postelectorals. Ballen fins a tres batlies, que 
podrien tenir governs amb participació progressista. Dels 
5 ajuntaments amb color blau, el 2011, aquest partit 
només en conservarà dues. El canvi ha sét radical. El 
panorama municipal per a Guanyem Eivissa és ben 
il·lusionant.
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