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AIXÍ ESTÀ EL PATI

AIXÍ ESTÀ EL PATI
La Generalitat va gastar 18,9
milions d’euros en subvencions
a les 35 empreses militars
catalanes entre 2002 i 2011

HABITATGE // HISTÒRICAMENT, L’ENTITAT HA MANTINGUT VINCLES AMB L’OPUS DEI I EL FRANQUISME

El Banco Popular, d’esquenes
a la negociació col·lectiva
Popular, Nova Galícia i UCI Banco són les
entitats menys disposades a negociar.
Gustavo G., de la plataforma del Vallès,
calcula que, durant el darrer any, més
d’una vintena d’afectades del Popular
han passat per l’entitat i, actualment, n’hi
ha sis d’actives.

Gemma Garcia
@gemma_g_fabrega

P

er la direcció del Banco Popular,
hi han desfilat Fèlix Millet Maristany, Fernando Camacho Baños i
els germans Valls Taberner, entre altres.
Ara, l’encapçala Ángel Ron. La trajectòria
del banc està marcada per les bones relacions amb el poder i, durant una època
llarga, se’l considerava el braç financer
de l’Opus Dei a l’Estat espanyol. El darrer
any, l’entitat ha estat objecte de múltiples
protestes, protagonitzades per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH),
que denuncia que l’entitat ha incomplert
el protocol de negociació col·lectiva signat el 26 de febrer i no vol donar solucions i exigeix un canvi d’interlocutor, que
fins ara ha estat Alberto Lardíes.

El Banco Popular va
finançar el 80% de la
darrera campanya
electoral del PP amb
crèdits d’11,7 i 13,5
milions d’euros
“Si acceptéssim la dació en pagament,
cosa que no és acceptada correntment
per cap legislació occidental, les transaccions sobre l’habitatge disminuirien,
el valor de les cases cauria, els bancs
finançarien menys percentatge”, es
posicionava Ángel Ron, actual president
del Banco Popular, davant prop de 600
persones empresàries el mes de juny. I
afegia: “Estaríem fomentant la desigualtat social”. Efectivament, les dacions en
pagament que concedeix el Banco Popular són anecdòtiques. Alhora, l’entitat
ha assegurat a la DIRECTA que no fa llan-

çaments forçosos, però, en canvi, no ha
facilitat les dades sobre execucions hipotecàries, dacions en pagament acceptades i hipoteques multidivisa concedides.
Cal tenir en compte que el decret llei
aprovat pel govern espanyol el novembre
de 2012 estableix una moratòria de dos
anys dels desnonaments, sempre que es
reuneixin uns requisits determinats, que
exclouen moltes famílies.
A Catalunya, a través de la PAH, 120
persones afectades pel Banco Popular
han presentat la documentació i esperen
una solució per part de l’entitat. Sussana
Ordóñez, membre de la Plataforma i
afectada per l’entitat, assegura que és la
que “rep més reclamacions i, al mateix
temps, la que desnona menys”. De fet,
el Banco Popular, juntament amb Caja

España i Citi, és l’entitat contra la qual
es va presentar un nombre més elevat de
reclamacions el 2012, segons dades del
Banc d’Espanya. Ordóñez lamenta que
“les negociacions s’eternitzin, cosa que
provoca un alt nivell d’angoixa i desesperació entre els afectats”.
La desesperació té noms i cognoms.
El mes de maig, Miguel Carrillo Picardo
es va suïcidar a Chiclana (Cadis) després
de rebre una carta del Banco Popular
que li donava un termini de dos dies per
pagar un deute hipotecari de 167.343
euros. José Antonio López, afectat per
una hipoteca multidivisa, es troba en
tractament psiquiàtric i Lina Poyatos ha
pensat treure’s la vida en més d’una ocasió i continua endeutada amb el Popular.
La PAH de Sabadell conclou que el Banco

La PAH va ocupar la
seu central del Banco
Popular a Barcelona el
28 febrer d’enguany /
ROBERT BONET

EL BANC, L’OPUS I EL FRANQUISME
Des que es va fusionar amb el Banco Pastor
el 2011, el Banco Popular és el cinquè grup
més important del mapa financer espanyol
en volum de negoci. És una entitat que
manté vincles importants amb el poder. La
memòria econòmica publicada per Anonymous posa en relleu que el Banco Popular
va finançar el 80% de la darrera campanya
electoral del Partit Popular amb crèdits
d’11,7 i 13,5 milions d’euros.
La relació amb el poder es remunta
al franquisme. Sobretot durant els anys
50, es va produir un transvàs del grup
financer a l’administració pública. Mariano Navarro Rubio va ser conseller delegat del Banco Popular i, a finals dels 50,
va passar a ocupar la cartera d’Hisenda.
Gonzalo Fernández de la Mora va passar
de ser conseller de l’entitat a ser nomenat
subsecretari d’Assumptes Exteriors. El
conseller del banc Camilo Alonso Vega va
ser un repressor franquista, va ocupar el
càrrec de director de la Guàrdia Civil i el
de ministre de Governació.
Alhora, hi ha hagut una àmplia presència de membres de l’Opus Dei als
màxims òrgans de govern de l’entitat. El
mateix Navarro Rubio formava part de la
secta. Però el més significat va ser Lluís
Valls Taberner, membre numerari de
l’Opus des de 1945. El 1957, es va incorporar al Banco Popular com a vicepresident executiu i, el 1972, va passar a ser el
nou president, gràcies al seu oncle Fèlix
Millet i Maristany, que va presidir l’entitat
durant el franquisme. Actualment, el fill
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El Banco Popular és
el cinquè grup més
important del mapa
financer espanyol en
volum de negoci /
ROBERT BONET

de Millet i Maristany, Fèlix Millet i Tusell,
està imputat en el cas Palau per un delicte
d’estafa, falsedat documental, apropiació
indeguda i malversació, amb peticions
elevades de presó.
Lluís Valls Taberner era conegut dins
el sector com l’últim magnífic de la banca.
Durant 32 anys, el magnífic va multiplicar
el benefici del banc per 166 i, per fer-ho, va
formar tàndem amb el seu germà Xavier.
Ambdós van estar vinculats, des del primer moment, els anys 50, amb la creació
i el desenvolupament d’un incipient Crèdit Andorrà. La seu central de l’Opus es
trobava a Roma, fet que, segons explica
l’exmembre de l’Opus Dei Alberto Moncada al llibre Història oral del Opus Dei,
va conduir l’Obra a crear el grup andorrà
per facilitar l’enviament de diners. L’aleshores director del Crèdit Andorrà, Rafael
Termes, posteriorment va ser conseller
delegat del Banco Popular.

El vicepresident de
l’entitat, Lluís Herrando
Prat de la Riba, és germà
del vicari regional de
l’Opus Dei
Des que Ángel Ron va substituir Lluís
Valls Taberner, el 2004, s’ha produït
un desmarcatge explícit. Ron, quan va
aterrar al càrrec, ho va voler deixar clar:
“L’Opus Dei no influeix per res i dubto
que hagi influït (en la gestió) en el passat”. És cert que, a diferència d’anteriors presidents del banc, Ron –aparentment– no manté cap vincle amb l’Opus,
però treballa al Popular des de 1984 i,
per tant, coneix part de les tres dècades

amb Lluís Valls Taberner al capdavant.
Actualment, per exemple, el vicepresident de l’entitat, Lluís Herrando Prat de
la Riba, és germà del vicari regional de
l’Opus Dei.

BANCO PASTOR
Xavier Nevado Bosch va signar una hipoteca per valor de 284.000 euros amb el
Banco Pastor l’any 2005, però, ara, el
seu cas està en mans del Banco Popular.
La seva companya es va suïcidar pocs
mesos després de sol·licitar el préstec
i la seva filla va passar a heretar el 50%

del deute contret. Des de 2005, ha tornat
106.000 euros al banc, però, a partir de
2013, ja no ha pogut pagar. Tot i que va
entaular diverses negociacions a través
d’Ofideute, Caritas Diocesana i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, no va
obtenir cap solució. Nevado lamenta que
l’actitud del Banco Pastor, l’actual Banco
Popular, sempre ha estat la mateixa:
“Reclamar el deute mitjançant cartes o
trucades telefòniques de l’empresa EOS
Spain”. Nevado denuncia que el valor de
subhasta de l’habitatge és de 447.278,70
euros. Si el banc se l’adjudica pel 60%,

en trauria 268.367,22 euros i podria acabar amb el deute reclamat, que és de
261.859,87 actualment.
Lina Poyatos, de Torrelles de Foix
(Vilafranca del Penedès), també va contraure el deute, inicialment, amb el
Banco Pastor i va viure un llarg periple
amb dos intents de desnonament. Fa
poc temps, va rebre una carta del Banco
Popular, a través de la qual li comunicaven que havien venut el seu deute a una
empresa de cobraments de Luxemburg
i li reclamaven la casa i 125.000 euros.
Com Poyatos, hi ha moltes altres persones que van contractar la hipoteca amb
el Banco Pastor i que, des de 2011, es troben en mans del Banco Popular. A Vilafranca, hi ha dos casos més d’afectades
pel Popular i, segons Poyatos, l’entitat no
respon davant les demandes de la PAH.
Tot i la negativa d’oferir una solució
col·lectiva a les persones afectades, el
Banco Popular va registrar un benefici
net de 104,2 milions d’euros el primer

El Banco Popular va
registrar un benefici net
de 104,2 milions d’euros el
primer trimestre de 2013
trimestre de 2013, xifra que suposa un
augment del 4% respecte el mateix període de 2012, segons dades de la Comissió
Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Una part dels beneficis deriven del sector
militar, ja que, segons denuncien organitzacions com Setem o el Centre d’Estudis
per la Pau JM Delàs, el Banco Popular es
troba entre les 42 entitats financeres que
donen suport financer al complex militar
industrial. 3

Una hipoteca en iens
Un dels compromisos que va arrencar la PAH al Banco Popular va ser solucionar les hipoteques multidivisa. Tot i que l’entitat bancària assegura que només representen el 0,4% de la
seva cartera creditícia, la PAH ha topat amb més d’un cas. Precisament, el mes de juny, es va
dur a terme una acció coordinada de les PAH catalanes per ocupar un vintena d’oficines del
Banco Popular en solidaritat amb dues persones: Lupe –que finalment ha aconseguit un acord
amb l’entitat– i Jose Antonio López, afectat per una hipoteca multidivisa.
La crua realitat de Jose Antonio López és que va contractar un hipoteca de 390.000 euros el
2007 i, ara, segons el Banco Popular, en deu 590.000. La multidivisa és un producte que es
troba a cavall entre el producte bancari i el d’inversió, ja que, des que es constitueix la hipoteca, es converteix en un derivat financer que es regeix per la fluctuació aleatòria del valor
d’una divisa, en la majoria dels casos, els iens japonesos. Es calcula que, a tot l’Estat espanyol,
més de 30.000 famílies la van contractar. Tot i que es va comercialitzar entre 2004 i 2008,
gran part de les multidivisa –segons l’advocat del Col·lectiu Ronda Oscar Serrano– es van concedir durant els dos darrers anys, quan les entitats ja sabien que l’euro es devaluaria respecte
al ien i, per tant, el capital del préstec es dispararia.
Tot i així, l’any 2007, el Banco Popular va aconsellar a Jose Antonio López que contractés una
hipoteca multidivisa. Segons Serrano, “no s’informava sobre el risc de canvi” i, a més, contradiu l’article 1753 del Codi Civil, que, en relació amb el préstec dinerari o mutu, ordena que:
“Qui acull en préstec diners o una altra cosa fungible n’adquireix la propietat i està obligat a
tornar al creditor el mateix de la mateixa espècie i qualitat”. Ronda ha aconseguit dues sentències de nul·litat total del contracte i la negociació d’un nou préstec substitutiu, però, fins
ara, el Banco Popular ha rebutjat solucionar el cas de Jose Antonio.

Jose Antonio López va contractar una hipoteca
de 390.000 euros el 2007 i, ara, segons el Banco
Popular, en deu 590.000 / ROBERT BONET

