
reforma. En l’àmbit de les rurals, la 
caixa andalusa s’ha convertit en la 
gran guanyadora del procés de con-
centració que, de manera natural, ha 
viscut el sector en els tres últims 
anys. En aquest temps, Cajamar ha 
desenvolupat una agressiva política 
d’absorcions, fins al punt que ara com 
ara representa el 32% del sector. Ara 
bé, la seua estratègia expansiva, unida 
als problemes derivats de la bombolla 
immobiliària, fan planar dubtes sobre 
la seua solvència. 

A aquests problemes, hi va contribu-
ir la fusió, a finals de 2011, del grup 
Caixes Rurals del Mediterrani, que 
capitanejava Ruralcaixa. L’operació 
perseguia generar un gran grup coo-
peratiu, però també maquillar els pro-
blemes que la bombolla immobiliària 
havia generat en el compte de resultats 
de l’entitat valenciana. De resultes de 
la unió va nàixer Cajas Rurales Unidas 
(CRU), un grup cooperatiu amb 40.000 
milions d’actius, 1.650 oficines i 8.000 
treballadors. Al menys sobre el paper 
la fusió es presentava com una unió 
entre iguals. A la pràctica, però, la 
marca valenciana ha acabat diluint-se i 
és Cajamar qui n’ha agafat les regnes. 
D’altra banda, 19 caixes rurals més 
s’hi han unit a través d’un SIP, una 
fórmula que en teoria els permetia 
mantenir la seua independència, però 
que, a l’hora de la veritat, anticipa una 

futura absorció, segons expliquen a 
EL TEMPS persones vinculades amb 
aquest món. 

Tot plegat converteix  Cajamar en la 
principal cooperativa de crèdit de l’Es-
tat. L’entitat, a més, ha creat el Banc de 
Crèdit Social Cooperatiu (BCSC), del 
qual ostenta el 84% de les participa-
cions, amb què ha començat a operar. 
La creació de la fitxa bancària prepara 
el terreny, segons fonts financeres, 
per al futur procés de bancarització 
que enllesteix el Govern espanyol. “Si 
es dóna un procés de concentració i 
bancarització al voltant de Cajamar 
correm el perill de repetir l’episodi de 
Bankia –explica una font financera–. I 
a les entitats més xicotetes obligades a 
fusionar-nos ens passaria com a Caja 
Ávila o Caja Segovia i acabaríem ar-
raulides.” 

Una cooperació autònoma. Des 
de l’Associació Espanyola de Caixes 
Rurals abominen la possibilitat que fi-
nalment Cajamar acabe aixoplugant tot 
el sector. L’AECR està formada per 28 
caixes rurals que, en el seu conjunt, 
representen al voltant del 42% de les 
cooperatives de crèdit. “Convertir-se en 
bancs per se no garanteix que siguem 
més solvents o funcionem  millor”, as-
segura Rosendo Ortí, de Caixa Popular. 
El model d’AECR (del qual forma part 
Caixa Popular) és molt diferent del de la 
caixa d’Almeria. Es tracta d’una banca 
federada que salvaguarda l’autonomia 
de les entitats que en formen part, però 

que, alhora, permet beneficiar-se de les 
economies d’escala. Comparteixen, per 
exemple, una mateixa companyia d’as-
segurances i un altra de serveis informà-
tics. A més, tenen un banc que funciona, 
no com a capçalera, sinó com a entitat 
instrumental. “La fórmula d’integra-
ció segueix els passos d’altres sistemes 
semblants amb llarga tradició a Europa 
–explica Raúl Lorenzo–. El nostre mo-
del és el de l’alemany DZ Bank.” I hi 
afegeix: “La nostra és potser una banca 
avorrida. Però al contrari que bancs i 
caixes d’estalvi, no hem necessitat  di-
ners públics per sobreviure. Això ja és 
una garantia”. 

L’associació de què és secretari ge-
neral fa mesos que treballa en l’àmbit 
autonòmic per fer veure als responsables 
polítics la necessitat de preservar les 
caixes. “Hi ha aspectes que s’han de 
millorar, com la capitalització o el go-
vern corporatiu, però no es pot pervertir 
el sentit fundacional de les caixes”, 
explica. Amb aquest mateix argument, 
l’Institut d’Economia Social, Coope-
rativisme i Emprenedoria (IUDESCO-
OP) ha llançat un manifest públic a 
favor d’aquestes entitats. “L’economia 
valenciana necessita una banca pròpia i 
socialment responsable que desenvolupe 
la seua activitat financera en els àmbits 
locals i comarcal –diu el manifest– amb 
un model de gestió de proximitat i 
democràtic i els poders públics han de 
garantir aquest tipus de banca.”  
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Nascudes a principi del segle XX, 
la implantació i la perdurabilitat 
de les caixes rurals ha estat lliga-
da a la importància de l’agricul-
tura en l’economia valenciana. 
Inspirades en el model alemany, 
moltes van nàixer alhora que el 
cooperativisme agrari com a ins-
trument per dotar de recursos els 
agricultors petits i mitjans que 
no trobaven resposta a les se-
ues necessitats a les oficines de 
bancs i caixes d’estalvi. Moltes 
d’aquelles cooperatives de crèdit 
han perdurat fins avui a força de 
mantenir la vinculació i la relació 
de confiança amb socis i clients. 

La caixa de les 
taronges

Oficina de Cajamar, grup cooperatiu cridat a ser el pal de paller de la reforma que prepara el 
Govern espanyol.
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