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#PROCÉS CATALUNYA, AL TWITER

“Defensar República naixent i fer el
procés constituent exigeix guanyar
21-D els  partits del 155. Les eleccions
sempre són una oportunitat.” 

JOAN TARDÀ

“Última Hora.
Les empreses
comencen a escapar
de Bèlgica.”

MARTIN CASARIEGO

“Quan ho expliqui
als meus nets no
me’n recordaré de
tot.”

AMADEU BRUGUÉS

“Si està Ferreras en la sexta traient
escuma per la boca, vol dir que
Puigdemont ha pres una bona
decisió. Una simple regla de tres.” 

MAX

El Grup CaixaBank, presidit per Jordi
Gual i el conseller delegat del qual és
Gonzalo Gortázar, va obtenir els nou pri-
mers mesos del 2017 un benefici atribuït
de 1.488 milions d'euros (+53,4 % res-
pecte del setembre del 2016), fet que su-
posa el millor resultat en la història del
Grup en aquest període, i també el benefi-
ci trimestral més gran, amb 649 milions.
L'evolució fins al setembre ve marcada
per la consolidació per integració global
dels resultats de BPI des de febrer, que
impacta en els epígrafs principals del
compte de resultats, i per la intensa activi-
tat comercial de l'entitat.
Aquesta fortalesa comercial permet una
elevada capacitat de generar ingressos,
amb 6.491 milions de marge brut. La seva
evolució interanual (+9,3 %) reflecteix la
incorporació de BPI i l'increment en la
generació d'ingressos bàsics del negoci
bancari (marge d'interessos, comissions i
ingressos del negoci d'assegurances), que
augmenten un 19,4 % al Grup i un 10 % a
CaixaBank, i que permeten compensar
els resultats més baixos derivats d'actius i
passius financers.
CaixaBank manté el lideratge en banca

retail a Espanya, amb una quota de pene-
tració com a primera entitat del 26,7 %  i
la primera posició en nòmines domicilia-
des, plans i fons per recursos gestionats.
L'entitat manté el lideratge en banca en lí-
nia, amb 5,6 milions de clients, i en banca
mòbil, amb 4,1 milions.

El marge d'interessos arriba als 3.550
milions (+15,2%)
En un context de tipus d'interès en mí-
nims, el marge d'interessos arriba als
3.550 milions d'euros (+15,2 % respecte
del mateix període del 2016), impactat
per la incorporació del negoci de BPI, que
aporta un 8,7 % de creixement. 
Els ingressos per comissions arriben als
1.867 milions d'euros. Les despeses d'ad-
ministració i amortització recurrents se si-
tuen en els 3.343 milions (+11,5 %) i re-
flecteixen principalment la incorporació
de BPI. Els guanys/pèrdues per actius i
passius financers i altres es redueixen fins
als 287 milions (-60 %).

Lideratge en productes d'estalvi a llarg
termini
A CaixaBank, l'activitat comercial desta-

ca per un fort creixement del negoci d'as-
segurances i gestió d'actius. Els actius so-
ta gestió se situen en 86.860 milions d'eu-
ros, amb un augment del 6,1 % l'any.
CaixaBank manté el lideratge en assegu-
rances, plans i fons per recursos gestio-
nats, amb una quota del 21,8 %.

La ràtio de morositat del Grup se situa
en el 6,4 %
La ràtio de morositat del Grup CaixaBank
se situa en el 6,4 % (6,9 % el 31 de des-
embre del 2016), molt per sota de la mit-

jana del sector, i la ràtio de cobertura de la
cartera dubtosa millora fins al 50 % (47 %
al tancament del 2016).
Pel que fa a les clàusules terra, Caixa-
Bank ha pagat la meitat de les, aproxima-
dament 94.000 reclamacions rebudes que
entraven dins de l'àmbit del procediment
extrajudicial previst en el Reial Decret llei
1/2017. 

Reforç de la liquiditat al llarg de l'any
Els actius líquids totals se situen en
71.581 milions. Durant l'exercici s'ha re-

forçat la posició de liquiditat del Grup,
amb un Liquidity Coverage Ratio (LCR)
del 213 %, molt per sobre del mínim re-
querit del 80 %.

BPI aporta 180 milions al resultat del
Grup CaixaBank
Des de l'1 de febrer, CaixaBank integra la
participació a BPI (84,5%) pel mètode
d'integració global, que fins a la data es
consolidava pel mètode de la participació
(45,5 %). En aquests vuit mesos el BPI ha
contribuït amb 180 milions d'euros al re-
sultat del Grup CaixaBank (103 milions
el tercer trimestre).

Obra Social: canviant presents, cons-
truint futurs
La Fundació Bancària "la Caixa", lidera-
da per Isidre Fainé, culmina el tercer tri-
mestre de 2017 constatant l'impacte
transformador dels seus projectes. La
recta final de l'any també marca l'equa-
dor en l'aplicació del Pla Estratègic
2016-2019 de l'entitat, que compromet
una inversió global de més de 2.000 mi-
lions d'euros en acció social, educativa,
cultural i de recerca. 

EMPRESES

CaixaBank augmenta el seu benefici un 53,4 %, fins als 1.488 milions,
amb 11.346 milions més de recursos gestionats a Espanya

No ser com, però la vida conti-
nua. Si fa cent anys, els rus-
sos van tenir el seu Octubre

Roig (aquells tres dies que van estre-
mir el món, segons el llibre de John
Reed), nosaltres, a partir del 27 d'oc-
tubre recentment passat, amb la pro-
clamació d'una República que de mo-
ment ha durat ben poc, se suposa que
també tindrem -encara que siguin po-
ques- unes línies en les pàgines de la
Història. 
El que és cert és, pel que es continua
veient, que l'alta política va per un
costat i que la vida -feta massa sovint
per les decisions d'aquesta alta políti-
ca- va per un altre camí. Vull dir que
aquest novembre, a més de continuar
veient com es desenvolupa aquest
"155 tolerat", en feliç expressió del co-
mentarista Ernesto Ekaizer, i de veure
què decideixen els partits sobre la

proposta enverinada de Rajoy d'elec-
cions el 21 de desembre, per mi,
aquest novembre, també té altres al·li-
cients, lligats al que deia de la conti-
nuïtat de la vida. 
Per començar, aquests quatre caps de
setmana tinc unes cites que, d'una
manera o altra, haig de complimentar.
El 3 i 4, per exemple, al Col·legi d'Ar-
quitectes de Barcelona, on l'entitat
SOS Monuments (creada justament a
Tortosa fa vint anys, encapçalada per
l'arquitecte Salvador Tarragó i altres
experts d'arreu de Catalunya) comme-
mora aquest aniversari amb uns "Dià-
legs sobre el Patrimoni" on es passarà
revista a les accions de salvament por-
tades a terme i sobre allò que no s'ha
pogut salvar, que també deu ser molt. 
Després, els dies 10 i 11, a Deltebre i
Sant Jaume, es celebrarà el II Fòrum
Internacional de Desenvolupament

Sostenible, on participen diverses as-
sociacions catalanes i exteriors, coor-
dinades pel també tortosí Manuel
Bestratén, destinades a debatre i a
tractar d'aportar solucions factibles a
l'urgent problemàtica de la crisi so-
cial, ecològica i econòmica que estem
vivint. Parlarem del territori, produc-
tes i empreses, és a dir, d'agricultura,
turisme, renovació industrial i, és clar,
d'aigua i energia, amb una Taula de
Debat formada per Manolo Tomàs,
Josep M. Franquet, Albert Pujol i re-
presentants de l'ACA, del CSIC i de
l'Observatori de l'Ebre.
Encara, els dissabtes 11, 18 i 25, a
Reus, Tortosa i Tarragona, l'anomenat
Congrés "Catalunya i Futur" (sorgit
dels capdavanters que van crear
l'ANC, el 2012) preveu debatre, amb
activistes dels moviments socials, les
problemàtiques de l'ordenació del te-

rritori, l'aigua i l'energia que haurà
d'encarar la Catalunya del futur im-
mediat. No sigui que tinguem una
República, si s'arriba a fer efectiva, do-
minada com fins ara per empreses i
bancs que ja veiem com actuen quan
veuen com es mou la societat, també
contra les seves decisions. 
Per acabar, del 13 al 17 de novembre,
hi ha convocades les III Jornades del
Patrimoni Literari Ebrenc sobre la
Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre, a la
Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tor-
tosa, on em trobaré amb companys de
tanta solvència com Josep Bayerri,
Roc Salvadó, Carme Meix, Emigdi
Subirats, Toni Orensanz, Marina Pa-
llàs, Andreu Caralt, Josep M. Figue-
res, Laura Borràs, Montse Castellà,
Maria Bohigas (neta de Joan Sales) i,
en fi, els veterans que van viure la
guerra de molt joves: Jesús Massip,

Cinta Llassat i Victòria Campos, a
més de Josep Rodríguez, net de l'al-
calde afusellat pel franquisme.
I el dissabte 18, a Lleida (Institut
d'Estudis Ilerdencs), la I Jornada so-
bre Historiografia Local, sobre la II
República, convocada per la Coordi-
nadora de Centres d'Estudis de Parla
Catalana (amb seu a Móra la Nova)
en els 25 anys de la seva creació, amb
participació, també, d'alguns dels
més remarcables historiadors actuals
No tindrem, de moment, la III Re-
pública, però de la Segona en sabrem
un niu.
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