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BAIX EBRE | LA FALLIDA DE LA SECCIÓ DE CRÈDIT DE LA COOPERATIVA

t possible els seus estalvis. FOTO: JOAN REVILLAS

L ’entrenador del Barça, Pep
Guardiola, ja ho va dir du-
rant l’entrega de la meda-

lla d’or del Parlament: «Si ens ai-
xequem ben d’hora, ben d’hora,
i ens posem a pencar de debò,
aquest és un país imparable».
L’Aldea es va llevar ahir amb una
raig d’esperança. Al mateix temps
que sortia el sol l’esperança de
tot el poble es despertava amb
la il·lusió de recuperar una part
dels seus estalvis, bloquejats per
la fallida de la Secció de Crèdit de
la Cooperativa de l’Aldea.

Durant més de vint dies els
veïns d’aquesta localitat de la co-
marca del Baix Ebre han passat
de la desconfiança, envers la Jun-
ta de la Cooperativa i del seu ge-
rent, a l’anhel per recuperar, a
poc a poc, els diners que els per-
tanyen. «He vingut a les sis del ma-
tí per temor que s’acabessin els
diners que ens han promès a tots

els afectats del poble», explica-
va Joan Buera, veí de l’Aldea de
78 anys. Com ell, desenes de ve-
ïns esperaven a la porta de l’ofi-
cina de La Caixa.

Tot i que el dijous no els va to-
car la grossa de Nadal, sí que han
acariciat la sort amb la recupera-
ció d’una part dels diners blo-
quejats. «Estem contents amb
la situació perquè la feina que
hem fet durant els darrers dies es-
tà donant resultats», afirmà el
president de l’associació d’afec-
tats, Ramon Carles.

Encara que la satisfacció va
ser general, contracte i llibreta
d’estalvis en mà, d’altres afec-
tats no han deixat enrere la ma-
la impressió que els va deixar la
notícia de la falta de liquiditat de
la Secció de Crèdit. «La loteria
ens tocarà quan ens hagin retor-
nat tots els diners; ara ens ha to-
cat un avançament», afirmava.

‘Si ens aixequem
ben d’hora...’

Els afectats van fer cua a les portes
de l’oficina de La Caixa.

LA CRÒNICA | PER SILVIA FORNÓS

L a ‘crisi de l’Aldea’ requereix algunes
reflexions. En primer lloc, i pel que
sembla, la Cooperativa esmentada

era (i és) comercialment rendible. Pel que
sembla el que ha passat és que ha tingut un
problema de liquiditat originat per decisi-
ons ‘millorables’ en la política de finança-
ment de les inversions (decisions que
s’hauran d’aclarir). En segon lloc, donat
que la Cooperativa esmentada tenia una
secció de crèdit (com se sap no totes les te-
nen) sorprèn que no hi hagi cap garantia fi-

nancera pel que respecta als passius (dipò-
sits) d’aquestes entitats però si pel que res-
pecta als seus actius (els préstecs). En ter-
cer lloc, davant la incertesa general, ha
crescut el temor, poc fonamentat, que el
succés afectés d’altres entitats semblants.
En quart lloc, l’episodi ens deixa una lliçó:
si algunes d’aquestes entitats funcionen en
part, com a bancs, han de tenir-ne instru-
ments d’assegurança semblants. Si no, pot
ser millor que no en tinguin. En cinquè lloc,
més enllà de les activitats financeres, el pa-
per socioeconòmic d’aquestes entitats és
cabdal. Finalment, i per sobre de tot, hem
de demanar a la ciutadania calma i sereni-
tat, principis bàsics per a l’estabilitat del
sistema financer, i, sobretot, esperança.

Director de la Càtedra d’Economia
Local i Regional de la URV

JUAN ANTONIO DURO

La crisi de l’Aldea i la confiança financera

El futur de la Secció de Crèdit de
l’Aldea encara no està del tot clar.
De fet, és previsible que aquesta tan-
qui un cop tots els afectats recu-
perin els seus diners.

En aquest sentit, el president de
la Cooperativa, José Fernando
Falcó, qui ahir al matí es va apropar
també fins a l’oficina de La Caixa,
i en contra del que preveu el Depar-

tament d’Economia i Coneixe-
ment, ha posat en dubte el previ-
sible tancament de la Secció de
Crèdit.

«No sé què passarà. Algun im-
positor m’ha dit que després de re-
cuperar els diners volen tornar a
ingressar els diners a la Secció de
Crèdit. Però nosaltres no som qui
per dir-ho, això ens ho dirà el De-

partament d’Economia. Però de la
manera que estem, segur que no»,
afirmà el president.

D’altra banda, el president de la
Cooperativa de l’Aldea, José Fer-
nando Falcó, es mostrà satisfet
per l’inici efectiu d’aquesta pri-
mera fase del retorn dels estalvis
als afectats per la fallida de la Sec-
ció de Crèdit.

E L F U T U R

El tancament de la Secció de Crèdit

◗ A l’interior de l’oficina es donaven les llibretes dels comptes. FOTO: J. R.
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1 de desembre
■ Comptes bloquejats. Els
clients que van a la Secció de
Crèdit es troben amb la sor-
presa que no poden disposar
dels seus estalvis, perquè els
comptes han estat bloque-
jats, per falta de liquiditat de
l’entitat.

2 de desembre
■ Plataforma d’afectats. Els
impositors de la Secció de
Crèdit es reuneixen en as-
semblea i constitueixen una
plataforma d’afectats, per tal
de vetllar pels seus interes-
sos. Algunes persones s’han
quedat sense recursos i han
de recórrer a Càritas per dis-
posar de queviures.

14 de desembre
■ Ajuts d’urgència. Mentre
continua l’anàlisi de la situació
financera de la Cooperativa i
les negociacions per trobar
una sortida, l’Ajuntament lliu-
ra ajuts d’urgència de 1.000
euros per a les persones que
s’han quedat sense res.

16 de desembre
■ El pla d’actuació. La Gene-
ralitat explica la situació de la
Cooperativa i el pla que per-
metrà desbloquejar una part
dels comptes.

23 de desembre
■ Desbloqueig. Els afectats
han pogut recuperar
finalment una part dels seus
estalvis.

Mònica Benito és filla
de Juan José Benito,
un dels veïns de l’Al-
dea afectats per la cri-
si de la Secció de Crè-
dit. Aquest home, de 68
anys, ha vist en tres
setmanes com els estal-
vis de tota una vida de-
dicada a la pagesia des-
apareixien d’un dia per
l’altre.

«Durant aquestes
tres setmanes tots els
germans hem ajudat
el nostre pare amb
menjar i amb diners»,
explicava la Mònica a
l’entrada de l’oficina
de La Caixa, qui al ma-
teix temps reconeixia

que durant aquests di-
es «a casa es respirava
molta tensió».

Juan José Benito
ha estat testimoni del
seu creixement durant
els darrers anys. Per

aquest motiu la Mòni-
ca reconeixia que «se-
rà molt difícil que la
Cooperativa i la Sec-
ció de Crèdit tornin a
recuperar la confiança
del poble»

‘Els meu pare tenia tots els estalvis
de la seva vida a la Secció de Crèdit’

◗ Mònica Benito ahir a l’Aldea. FOTO: JOAN REVILLAS
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