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MORERA: "CAMPS O NO S'ASSABENTA O ENS 
ENGANYA I ELL HAURÀ D'ANAR A PLORAR A 
MADRID PERQUÈ LI DONEN CRÈDIT A LA 
GENERALITAT”  
 
divendres, 11 de juny de 2010 10:50 Actualitat  
 
El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Enric Morera, ha acusat 
al president del Consell i al PP valencià “d'intoxicar l'opinió pública amb 
falsedats. Les declaracions de Camps demostren que no s'ha llegit el Reial 
decret 216/2008 de 15 de febrer, que és on comença tota esta història i on està 
ben clar que ara, tot el poder d'estes caixes que s'unifiquen en un SIP està en 
el Consell d'Administració i en el cas de Bancaixa, en eixe consell té la majoria 
Caja Madrid i la seu operativa estarà en la plaça de Celenque de la capital 
castellana i allí és on haurà d'anar Camps a plorar perquè li donen crèdit a la 
Generalitat i no a la seu de Pintor Sorolla”. 
 
Un altre tema preocupant és el dels proveïdors, ja que el Reial decret 216/2008 
estipula que serà este òrgan central el que decidirà amb quines empreses 
treballarà la caixa d'estalvis. Segons Morera, “açò posarà en perill a tots els 
proveïdors que té Bancaixa, ja que si el Consell d'Administració, que estarà a 
Madrid, decidix canviar de proveïdors, aniran al carrer els treballadors de la 
seguretat, de la neteja, les impremtes, les empreses de publicitat i tota aquella 
mercantil que faça algun treball per a Bancaixa, la qual cosa pot ser una altra 
de les grans aportacions de la desastrosa política de Camps a la desocupació 
valenciana”. 
 
Quant a la concessió de crèdits, “la norma estatal aprovada l'any 2008 és molt 
clara i serà a Madrid on decidiran a quines empreses valencianes li donen 
crèdit o no. Açò, sens dubte, afectarà a la Generalitat, molt donada a demanar 
auxili econòmic en temes ruïnosos com Terra Mítica o el mateix València C. de 
F, que serà una empresa més per a l'ens madrileny i si decideixen no donar-li 
crèdit doncs no li'l donaran i açò seria realment lamentable”, ha assegurat el 
secretari general del BLOC. 
 
La independència de Bancaixa “a partir d'ahir és la mínima, la justa i cada 
vegada serà menys. No ho dic jo, ho diu el reial decret i la norma que ho 
desenvolupa. D'altra banda, alguns experts ja han advertit que amb el procés 
dels SIP tendiran a desaparèixer a mitjà termini les obres benèfiques i socials i 
si açò passa, el president Camps i l'ex president de la Generalitat José Luis 
Olives hauran de donar explicacions al poble valencià per eixe gran desastre”, 
ha finalitzat Morera. 



 
 

MORERA: “CAMPS CANVIA LA SEUA 
PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDAT 
PEL CONTROL DE BANCAIXA PER PART DE 
MADRID”  
 
dijous, 10 de juny de 2010 13:08 Actualitat  
 
El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Enric Morera, ha 
assegurat que la fusió de Bancaixa amb Caja Madrid, “és un colp mortal per a 
l'economia valenciana perquè ens deixa sense instruments financers baix 
control valencià i es complix el pacte Zapatero-Rajoy, que s'han repartit les dos 
principals caixes valencianes, lliurant la CAM a l'òrbita socialista i ara Bancaixa 
a l'òrbita del PP. Com era d’esperar, Camps ha canviat la seua proclamació 
provisional de candidat del PP pel control de Bancaixa per part de Madrid”. 
 
Per al líder valencianista, “ara perdem Bancaixa com ens temíem per la 
debilitat d'un president que no pot defensar els interessos econòmics 
valencians. Amb la CAM s'han perdut dipòsits per un import de 25.000 milions 
d'euros, ara amb Bancaixa, els valencians perdem altres 125.000 milions. Si 
també perdem el domicili fiscal de la nova entitat, açò causarà un impacte per 
al sistema de finançament autonòmic valencià per la pèrdua d'ingressos 
tributaris, que podia ascendir a 200 milions d'euros”. 
 
Morera ha recordat que les associacions empresarials valencianes “no estan 
d'acord, com no ho estem cap dels partits que formem la Coalició Compromís 
perquè s'ha materialitzat un pacte del centralisme més salvatge i antivalencià 
contra els interessos de la nostra terra, i tot amb el beneplàcit de Camps”. 
 
El portaveu de Compromís en el parlament valencià ha assegurat que no 
existix “cap lògica empresarial i econòmica que justifique la fusió de les dos 
caixes, per la qual cosa ens trobem amb una fusió totalment política, 
orquestrada i ordenada des de Madrid i acatada pels súbdits del centralisme 
que controlen les institucions valencianes. Sens dubte, hui és un dia trist i 
negre per a la identitat valenciana, per al nostre autogovern perquè hui ens 
hem quedat financerament orfes en una situació de crisi terrible i Camps ho ha 
consentit, com temíem des de fa molt temps ja que mai ha contestat les nostres 
preguntes sobre este tema perquè ell ja era coneixedor del guió i de com anava 
a finalitzar esta història”. 
 
En este aspecte, Morera ha matisat que ara, “es creuaran les dades de risc de 
les dos caixes i per eixe simple fet, ara moltes empreses valencianes ho tindran 
més difícil per a aconseguir crèdit i, per tant, la fusió perjudicarà seriosament a 
moltes firmes valencianes, especialment del sector immobiliari”. 
 
 



COMPROMÍS RECORDA QUE EL MILLOR PER A 
LA VERTEBRACIÓ TERRITORIAL VALENCIANA I 
LA SEUA ECONOMIA ÉS LA FUSIÓ ENTRE 
CAIXES DE LA TERRA, TAL COM HAN 
RECONEGUT LES ASSOCIACIONS 
EMPRESARIALS 
 
dimarts, 11 de maig de 2010 15:12 Actualitat 
 
El secretari general del BLOC i portaveu de Compromís en les Corts 
Valencianes, Enric Morera, ha coincidit amb els presidents de CEV i Cierval, a 
l'apostar perquè la CAM es fusione amb una entitat de la terra i no de fora del 
nostre territori. Segons Morera, “des del primer dia que es va obrir el debat de 
les fusions, des del BLOC i des de Compromís hem defensat que, arribat a este 
cas, el millor per a la nostra economia, per als nostres sectors productius i per a 
la nostra societat és una caixa d'estalvis valenciana fort”. 
 
Per a Morera, “la fusió entre Bancaixa i la CAM és el més idoni per a la 
vertebració territorial i social del poble valencià, perquè enfortiria la nostra 
economia i també enfortiria el nostre sentiment de pertinença al mateix país, 
superant les divisions provincials imposades des de fa un parell de segles des 
de Madrid per a afeblir-nos nacionalment”. 
 
El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes ha recordat que la 
maniobra de fusionar la CAM amb Caixa Madrid “és una estratègia del PP de 
Mariano Rajoy, encarregada a Rodrigo Rato i com els valencians tenim un 
govern feble i poc reivindicatiu, a més d'estar més que callat per temes obvis, 
no s'han pronunciat en cap moment, ni a favor ni en contra, encara que el 
silenci de Camps en el tema de les caixes d'estalvi és molt revelador i, al 
mateix temps, molt fatídic per a la nostra economia”. 
 
Morera ha recordat que en l'última sessió de control al president de la 
Generalitat, dijous passat 6 de maig, li va llançar este tema en el seu discurs “i 
ni es va dignar a contestar-me, pel que ja diu molt amb això”. 
 



 
 

MORERA: “EL PP CONTRADIU A CAMPS I VOL 
DEIXAR LA NOSTRA TERRA SENSE PODER 
ECONÒMIC”  
 
dimecres, 3 de març de 2010 17:05 Actualitat  
 
El síndic de Compromís i secretari general del BLOC alerta de la proposta 
llançada per la direcció estatal del PP i que defensa el portaveu econòmic dels 
populars, Cristóbal Montoro, que suposaria, “la pèrdua del control de les caixes 
que són nostres i no entenem l'obsessió malaltissa de Gènova 13 per deixar-
nos sense caixes d'estalvis potents als valencians”. A més, aquesta proposta 
contradiu al president Camps i al conseller d'Economia, que sempre han 
defensat la llibertat de les caixes valencianes per a determinar el seu futur i el 
dret del parlament valencià a manifestar-se sobre aquest tema. 
El líder valencianista ha fet una crida a la societat civil, als agents econòmics i 
socials i a l’empresariat valencià “perquè mostren la seua total repulsa a una 
iniciativa que és totalment perjudicial per als interessos valencians”. 
 
La proposta del PP de crear caixes d'estalvi “nacionals” per a evitar el veto de 
les comunitats autònomes i obrir així la porta a la privatització, ha estat 
contestada pel portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Enric Morera, 
qui ha acusat al PP estatal de tenir una “obsessió malaltissa amb el tema de les 
caixes d'estalvi, molt més amb les valencianes perquè ja no saben que 
proposar perquè Caixa Madrid es faça amb el control de les nostres entitats, un 
fet que, des del primer dia, venim advertint que serà molt perjudicial per a 
l'economia de la nostra terra”. 
 
Per a Morera, la proposta defensada per Montoro és “una tornada a l'antic 
règim unificador que vol desmuntar l'estat de les autonomies i qüestionar 
l'autogovern, una cosa que tant ens ha costat d'aconseguir i nosaltres no ho 
anem a consentir”. 
 
El secretari general del BLOC, ha recordat la important funció de les obres 
socials de les caixes d'estalvis valencianes en favor de la cultura, de les festes i 
de les ONG, “i tot això podria perdre la important ajuda de les entitats si es 
materialitza la proposta del PP”. 
 
Aquesta proposta “ve a ratificar l'interès del PP per fusionar la CAM amb Caixa 
Madrid i Caixa Galícia, per a crear una gran entitat financera que portaria a 
Bancaixa a una situació de greu perill, pel que si cal fer fusions, nosaltres 
seguim reivindicant la unió entre caixes de la nostra terra”, ha declarat Morera. 
 
El líder valencianista ha animat a la societat civil, als agents econòmics i 
socials, a l’empresariat “i també als companys de partit de Montoro que isquen 
a la palestra i que mostrin la seva total oposició a aquesta proposta que no 
portarà res de bo per al poble valencià i que atacarà molt més a la nostra 
malmesa economia”. Segons el portaveu de Compromís en les Corts 



Valencianes, “aquesta idea de crear caixes d'estalvis nacionals per a evitar el 
control de les autonomies és un autèntic colp d'estat a la realitat social, plural i 
política d'Espanya i emplacem al senyor Rajoy que avorte immediatament 
aquesta proposta, més pròpia de partits de l'extrema dreta”. 
 



 
 

ENRIC MORERA: “EL CONSELL ESTÀ 
IMPROVISANT AMB LA FUSIÓ DE LES CAIXES I 
ENTRE ELLS ES CONTRADIUEN, TOT MENYS 
ENCOMANAR ESTUDIS SERIOSOS”  
 
dilluns, 30 de novembre de 2009 14:52 Actualitat  
 
El secretari general del BLOC, Enric Morera, ha dit este matí en Alzira (La 
Ribera Alta) que el Consell el que ha de fer, abans de tot, “és encomanar un 
estudi seriós i rigorós a l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques per 
vore si és viable o no la fusió entre les dos principals caixes d’estalvi 
valencianes. Això seria més profitós que vore com des del PP cadascú diu una 
cosa i uns es contradiuen als altres i cada dia hi trobem versions diferents als 
diaris”. 
 
El líder valencianista ha posat d’exemple el cas de Galícia, on governa el PP i 
on el president de la Xunta “ha lliurat a les dos caixes gallegues un informe 
tècnic, cosa que ací no s’ha fet i sembla que tant PP com PSOE volen que la 
CAM s’entregue sense més a Caja Madrid i això seria molt penós per a la 
nostra economia i per la nostra imatge de no defensar el que és nostre. A la 
vista està que totes les autonomies volen retindre les seues entitats financeres i 
evitar fusions ‘interregionals’, però el govern valencià encara no té una postura 
clara, ferma i coherent”. 
 
Segons Morera, “tot apunta que des de Madrid volen crear una caixa forta per 
fer-li competència a La Caixa i sembla que l’instrument que necessiten és una 
entitat valenciana i això pot perjudicar a l’economia valenciana”. Per al secretari 
general del BLOC, “la qüestió de la fusió de les caixes ha estat des de primer 
moment una gran improvisació per part del Consell de Camps i abans de parlar 
de res, calen informes de l’IVIE i de consultors independents i especialitzats 
que analitzen la conveniència o no de la fusió, considerant els aspectes 
favorables i desfavorables, les oportunitats i les amenaces, tant des d’un punt 
de vista econòmic com també social”. 
 



 

EL BLOC ADVERTIX QUE UNA FUSIÓ DE LA 
CAM AMB CAJAMADRID FARIA QUE ALACANT 
PERDERA LA SEUA POSICIÓ DE CENTRE 
FINANCER  
 
dimecres, 18 de novembre de 2009 11:36 Actualitat  
 
Ignasi Bellido, Secretari territorial del BLOC, ha realitzat una valoració crítica 
este matí sobre la possible creació d´una gran grup financer liderat per 
CAJAMADRID, en el que participarien també la CAM i Caixa Galícia. 
 
Com ha advertit Bellido "la fusió de la CAM amb CAJAMADRID, i possiblement 
Caixa Galícia, del tipus que siga, tradicional o virtual, portarà en menor o major 
temps que els alacantins perdem el nostre centre de decisió financer.  Per això 
esperem que la societat civil i empresarial alacantina manifeste una posició 
contrària davant de la possibilitat d´establir a Madrid la seu central de d´una de 
les grans caixes del nostre País". 
 
Per al secretari territorial del BLOC, "per a la nostra formació política és bàsic 
comptar amb un potent sistema financer propi que residisca en la nostra 
comunitat autònoma, orientat a la internacionalització de la nostra economia, 
que actue amb transparència i responsabilitat en els moviments de fusions que 
s´estan donant en l´actualitat de les caixes d´estalvi a Espanya, i que vetle per 
complir els seus objectius socials donant servici al teixit productiu i la 
ciutadania. Desgraciadament, i mentres el BLOC fixa la seua posició en este 
tema, el PP va canviant de parer dia a dia, ara apostant per la fórmula de la 
fusió virtual, i el PSPV no pareix saber massa bé que dir. Nosaltres continuem 
dient clarament que cal dibuixar un acord autonòmic sòlid que respecte la 
sensibilitat territorial alacantina, garantisca un pla de viabilitat dels llocs de 
treball i supose un valor afegit a poder afrontar els grans reptes del sistema 
econòmic i productiu valencià: la internacionalització i la competitivitat. Reptes 
que són ineludibles per a créixer i tornar a crear treball i benestar per a la 
nostra ciutadania". 
 
Així mateix, Bellido, ha tornat a recordar que "la necessitat situar-se en un 
horitzó de fusions, per part de la CAM i BANCAIXA, ha vingut produït pel 
desviació de negoci d´estes entitats al bolcar-se en el negoci immobiliari el que 
ha resultat fatal per a poder respondre amb fortalesa financera a la major crisi 
de la nostra història. Actualment les caixes valencianes continuen estant 
llastades per tindre que salvar megaprojectes que no han sigut viables 
econòmicament. La política dels Srs. Camps, Francisco i Gerardo,  és el major 
problema de la solvència de la CAM i BANCAIXA. La injecció de capital que 
hauria d´estar al servici dels interessos generals de la nostra societat, dotant de 
crèdit necessari a les nostres PIMES i famílies, s´impossibilita davant de la 
dilapidació de recursos financers que porta anys realitzant-se per a sufragar la 
política de grans esdeveniments i les necessitats de la Societat de Grans 
Projectes de la Comunitat Valenciana que ha resultat ser un sac sense fons 



amb uns resultats socials i econòmics molt discutibles atenent al grau 
d´inversió pública i els esforços realitzats per les caixes de la nostra 
autonomia". 
 
 



 

MORERA: “CAMPS ARA VOL LA FUSIÓ DE 
BANCAIXA I LA CAM PERÒ NO DIU QUÈ FARÀ 
AMB ELS 4.500 TREBALLADORS QUE PODEN 
QUEDAR EN EL CARRER”  
 
dijous, 12 de novembre de 2009 15:53 Actualitat  
 
El líder valencianista lamenta que el president de la Generalitat “acaba de 
comparéixer fins el mes de febrer i ho ha fet com començà: sense donar 
respostes a les preguntes, insultant i parlant d’una Comunitat irreal i fictícia que 
sols existix als seus somnis de grandesa”. 
 
Una volta més, el BLOC ha dut a la sessió de control del president de la 
Generalitat les preocupacions de la societat valenciana i, una volta més, el 
president Camps no ha contestat i ha fet un discurs propi d’un míting. El diputat 
valencianista Enric Morera, ha preguntat per la fusió de la CAM i Bancaixa i de 
si el Consell té previst què fer amb els 4.500 treballadors que podrien quedar al 
carrer de produïr-se la fusió entre les dos entitats valencianes. 
 
Des del passat estiu, el BLOC va plantejar la fusió de les dos caixes d’estalvi 
valencianes en el cas de que es tingueren que fusionar amb alguna entitat. 
Amb l’aprovació del Fons de Reestructuració i Ordenació Bancària (FROB), el 
govern central posava en perill l’autonomia i independència de les caixes i va 
sorgir la possibilitat de que les caixes valencianes iniciaren procesos 
d’integració amb firmes de fora del País Valencià. 
 
Des del PP, sempre s’han mostrat contraris a la fusió de les dos caixes 
valencianes fins que la setmana passada, el vicepresident econòmic del 
Consell, Gerardo Camps anuncià que la Generalitat ara ho veia amb bons ulls. 
 
Morera ha declarat que des del BLOC es vol una fusió “sempre i quan les 
coses es facen ben fetes perquè ens interessa tindre una gran caixa valenciana 
que estiga al costat de la nostra societat, de la nostra administració autonòmica 
i del nostre empresariat per a fer una economia competitiva i forta, però això 
sempre i quan no supose un desastre social i queden 4.500 persones al carrer. 
Això sí que no podem tolerar”. 
 
Camps, com és habitual, no ha contestat i ha deixat eixa responsabilitat en 
mans del presidents de les dos entitats. 
 



 

MORERA: “ÉS MOLT SURREALISTA QUE 
CAMPS DIGA QUE LA DECISIÓ DE FUSIONAR 
LES CAIXES SIGA DELS SEUS PRESIDENTS”  
 
divendres, 6 de novembre de 2009 12:41 Actualitat  
 
El secretari general del BLOC considera que qualsevol escenari que es done 
“amb les nostres caixes separades, fusionades amb altres entitats de fora i 
competint entre elles, seria una gran pèrdua financera per a la Generalitat i per 
al País Valencià”. Per als nacionalistes, “no té sentit que Camps diga que la 
Generalitat va d’espectadora quan és de domini públic l’espectacle que té el PP 
pel control de Caja Madrid”. 
Els diputats del BLOC, Enric Morera i Josep Maria Pañella, han aprofitat una 
roda de premsa este matí per a parlar del plantejament de fusionar les caixes 
d’estalvi valencianes fet en les darreres setmanes pel conseller d’Economia, 
Gerardo Camps. Segons ha recordat Morera, “eixe plantejament el férem des 
del BLOC est estiu, quan va eixir el tema del FROB i la Generalitat va guardar 
un silenci sepulcral. Agraïm que el conseller Camps tinga la valentia de traure 
el debat a la llum pública perquè cal parlar del tema i cal deixar clar que no 
seria bo per al nostre país que les nostres caixes principals es fusionaren amb 
altres de fora i més poderoses, perquè això significaria perdre el control de les 
nostres entitats”. 
 
Hui mateix, el president de la Generalitat s’ha reunit amb els presidents de les 
tres caixes –Bancaixa, CAM i Caixa d’Ontinyent- i ha dit que la Generalitat no 
pot intervindre en estos procesos. En este sentit, Morera ha recordat que el 
Consell “no pot ser un espectador i no pot dir que no mana res en Bancaixa i la 
CAM, quan han estat ells els que han posat a la direcció i ells, si volen, faran 
fusions o no”. El líder valencianista ha emplaçat a Camps a “ser valent d’una 
volta per totes i dir quina és la seua postura en este tema tan capital per a 
l’economia valenciana”. 
 
Per al diputat valencianista, “Camps interiorment està desitjant més que ningú 
la fusió perquè necessita més que l’aire, en l’aspecte financer, a les dos caixes 
d’estalvi valencianes. No podem oblidar que CAM i Bancaixa compartixen 
accionariat d’empreses que gestionen hospitals públics valencians i intervenen 
en altres projectes de la Generalitat”. 
 
Segons Morera, “no té sentit que el portaveu d’Economia del PP en les Corts, 
el senyor José Marí Olano, diga en un debat que li sembla perfecte la fusió 
interautonòmica i que, dies després, el conseller Camps llance la idea d’una 
fusió autonòmica”. 
 
PRESSUPOSTS 2010  
Els diputats valencianistes han analitzat els pressupostos de la Generalitat per 
a 2010 i les conclusions són evidents: Els Pressupostos de la Generalitat 
Valenciana de 2010 “augmenten un 1% només respecte a l’any passat i el tota 
és de 14.392 milions d’euros que es destinaran, pràcticament, a pagar nòmines 



i poc més”. Segons Pañella, “això és així perquè el deute de la GV supera hui 
en dia el que té previst ingressar. La GV, lamentablement, ha tingut un mal 
govern que als darrers anys s’ho ha gastat tot en festes  i, el més preocupant, 
no paga als proveïdors. Les sentències contra sanitat, la vaga de la Justícia 
valenciana, l’abandonament de prestació de serveis d’empreses valencianes a 
les conselleries és la prova més evident de que la Generalitat no paga a qui fa 
la seua faena, però sí que paga altres coses que no deurien de pagar”. 
 



 

MORERA: “LA POLÍTICA ECONÒMICA DEL 
CONSELL PREOCUPA PERQUÈ GERARDO 
CAMPS DIU UNA COSA DE LES FUSIONS DE 
LES CAIXES I EL SEU PORTAVEU EN LES 
CORTS EL CONTRADIU”  
 
dilluns, 2 de novembre de 2009 10:02 Actualitat  
 
El secretari general del BLOC i diputat en les Corts Valencianes, Enric Morera, 
ha aplaudit les declaracions del vicepresident econòmic del Consell, Gerardo 
Camps, en donar suport a una fusió entre les dos principals caixes d’estalvi 
valencianes. Segons Morera, “el temps ens dóna la raó i, una volta més, el 
conseller torna a fer el que ja va dir en el seu dia el BLOC. Nosaltres este estiu, 
mentre els mitjans de comunicació parlaven de fusions, ja advertírem que calia 
apostar per una fusió entre les entitats valencianes i no deixar que cap caixa de 
fora es quedara amb Bancaixa o la CAM. Des del Consell no obriren la boca 
per a res i ara Gerardo Camps defensa les nostres tesis”. 
Segons Morera, en el cas de les caixes d’estalvi valencianes “ha passat el 
mateix que amb el finançament autonòmic, del qual nosaltres ja diguérem al 
seu dia que era molt insuficient la xifra que reivindicava el Consell i al debat de 
la Diputació Permanet, el conseller Camps ens donà de nou la raó”. 
 
Per al líder dels valencianistes, però, el que és preocupant “és la dualitat 
d’opinions del PP, perquè el conseller diu una cosa i el portaveu d’economia a 
les Corts, el senyor Marí Olano, contradiu el que diu el seu conseller”. Segons 
Morera, “sembla que el PP no té un criteri uniforme en polítiques econòmiques i 
en el temps de crisi que estem passant això no és molt bo per a les valencianes 
i els valencians”. 
 
A més a més, “amb esta dualitat d’opinions, on en les Corts diuen que 
preferixen les fusions interregionals i ara el conseller diu que no, doncs sembla 
que l’acció política del Consell va totalment independent i sense tindre en 
compte l’acció parlamentària”. No obstant això, des del BLOC feliciten el canvi 
de postura del conseller “i també de la principal arma propagandística del PP, 
Canal 9, que ara parla de les virtuts d’una fusió entre les grans caixes d’estalvi 
valencianes”, ha conclós el diputat valencianista. 
 



 

MORERA: “ENCARA NO SABEM QUÈ PENSA EL 
PP VALENCIÀ DE LES FUSIONS DE LES CAIXES 
D’ESTALVI QUAN ANDALUSIA I GALÍCIA SÍ QUE 
OPTEN PER LES SEUES ENTITATS”  
 
dijous, 20 d'agost de 2009 09:36 Actualitat  
El diputat valencianista i secretari general del BLOC, Enric Morera, ha insistit 
que encara no se sap “quin es el plantejament de la Generalitat Valenciana en 
el tema de les fusions de caixes d’estalvi i, el més greu, encara no sabem si els 
sembla bé o no que una de les caixes senyeres del nostre País com és 
Bancaixa puguera acabar controlada per Caja Madrid, tot el contrari que han fet 
en altres llocs, com Andalusia o Galícia, que sí que aposten per les fusions de 
les seues caixes perquè sí que saben el que volen”. 
 
Per al líder nacionalista, “està clar que PP i PSOE van a la seua, que és 
l’enfrontament continuat i ni el PSOE  al govern central ni el PP al govern 
valencià estan fent absolutament res per posar fre a la degradació social i 
econòmica que patim les valencianes i els valencians. Un cas més de tot açò, 
és que no diuen res al respecte de les caixes d’estalvi i des del BLOC ja ho 
hem advertit en vàries ocasions que la millor manera de salvar la crisi financera 
valenciana seria amb una fusió de les nostres caixes i res de fusions amb 
entitats de fora”.  
 
Segons Morera, “el govern valencià no s’atreveix a fer cap cosa, ni tan sols 
reconèixer que cal estudiar la integració de les caixes valencianes i eixa 
inactivitat pot facilitar que s’encete amb una caixa valenciana l’experiment de 
les fusions interregionals per les que aposta el Ministeri d’Economia”. 
 
La fusió de les caixes valencianes podria donar com a resultat “una entitat molt 
forta, que poguera ser un bon suport per a l’economia productiva valenciana, 
que generara més recursos per a fer front a les necessitats socials dels 
valencians, i que poguera afrontar amb més solidesa l’expansió internacional”, 
ha apuntat Morera. 
 
El diputat valencianista considera que tant el PP com el PSOE, “estan fent una 
política de parxes, ZP amb les ajudes als desocupats que s’ha inventat i que ja 
vorem a qui arriba i el PP d’ací, amb un Pla Confiança que no és de fiar perquè 
no té ni un euro de pressupost”. Segons Morera, “la situació és preocupant i els 
dos grans partits no estan fent absolutament res per salvar la situació, sols 
s’ataquen entre ells i així passen els dies i això, sincerament, no és el que 
reclama el poble”. 
 
Morera ha recordat que les xifres “alerten de com s’estan donant de baixa molts 
autònoms, estan tancant les xicotetes empreses que són el motor de la nostra 
economia productiva per falta d’ajudes, de crèdits o perquè ja no poden 
suportar molt de temps la situació i per això ens cal una caixa d’estalvis forta i 
valenciana, per donar suport a tot eixe teixit productiu que tanta riquesa i treball 



genera en la nostra terra, molt més i més estable que qualsevol gran 
esdeveniment d’eixos als que són propensos des del PP”. 

  



 

EL BLOC ALERTA DEL RETALL DE 
COMPETÈNCIES PER PART DE L’ESTAT I LA 
PASSIVITAT DEL GOVERN VALENCIÀ EN EL 
TEMA DE LES CAIXES D’ESTALVI  
 
dilluns, 10 d'agost de 2009 11:42 Actualitat  
 
El diputat del BLOC Enric Morera ha presentat una pregunta al conseller 
d’Economia, Gerardo Camps, amb l’objectiu de saber si pensa dur a revisar els 
articles del Fons Reeestructuració i Ordenació Bancaria (FROB) al Consell 
Jurídic i Consultiu. Per al diputat valencianista, “el FROB aprovat per PP i 
PSOE en el Congrés dels Diputats és una invasió palesa per a controlar 
políticament les nostres caixes i és una intromissió en les competències 
autonòmiques, unes competències que els valencians i valencianes hem perdut 
a poc a poc en compte de guanyar-ne més”. 
Segons Morera, “el FROB és una mena de control que ens pot llevar d’ací les 
nostres caixes d’estalvi i sembla que el govern de Rodríguez Zapatero vol ser 
un govern retallador de competències i centralista, cosa que no anem a tolerar 
des del BLOC, com tampoc podem tolerar la passivitat del govern de la 
Generalitat, que no està fent absolutament res al respecte”. 
 
Per al secretari general del BLOC, “cal un gran acord estratègic per a la 
competitivitat de l’economia valenciana i dins d’eixa acord, és de vital 
importància la creació d’una gran Caixa d’Estalvis valenciana, potent i 
dimensionada per als reptes de la internacionalització, amb seu al País 
Valencià”. La situació de les dos caixes d'estalvis més importants del País: Caja 
Ahorros del Mediterráneo (CAM) i Bancaixa no és bona. L'agència Moddys ha 
rebaixat la seua qualificació. La presència d'actius immobiliaris que han vist 
reduit el seu valor actua com a element negatius. L'aprovació pel Govern 
Central del Fons Reeestructuració i Ordenació Bancaria (FROB) pot ser un 
element per a dirigir políticament les nostres caixes i "obligar-les" a fusions que 
no tinguen en compte la necessitat de l'economia valenciana. 
 
El FROB, acordat amb els vots del PP i del PSOE als Congrés dels Diputats, “a 
més de ser una invasió de competències autonòmiques, ens pot deixar sense 
sector financer valencià. La reordenació del sistema financer espanyol actuarà 
com a element dinamitzacor de la fusió de caixes d'estalvis . De fet operacions 
d'esta mena ja s'han anunciat : Unicaja i Caja Sur, tres caixes catalanes, 
mentre que les entitats valencianes o no mouen fitxa o se senten rumors de 
fusions amb caixes de fora del nostre territori”, ha reconegut Morera. 
 
El BLOC, “conscient de la necessita actual de l'economia valenciana, considera 
com a element clau l'existència d'una caixa d'estalvis valenciana potent, amb 
seu al País Valencià, que puga afrontar amb èxit els reptes de  la 
internacionalització de l'economia valenciana i que actue al servei del sistema 
productiu valencià. Conseqüents amb el plantejament exposat proposem dins 



de l'Acord de la Competitivitat  de l'Economia Valenciana, com un primer punt 
d'acord que el Govern Valencià done les passes per encetar el procés de fusió 
de BANCAIXA i CAM. Esta fusió s'haurà de realitzar  amb el mínin cost socials i 
laboral, primant les prejubilacions i baixes incentivades. El resultat de la fusió 
reduirà costos operatius i directius i assegurarà al sistema productiu valencià 
un element essencial com és una caixa d'estalvis al servei financer de les 
nostres empreses, autònoms i particulars”, segons el líder nacionalista. 
 



 

EL BLOC S'OPOSA A UNA FUSIÓ DE LA CAM 
AMB CAJAMADRID PERQUÈ TRASLLADARIA EL 
CENTRE FINANCER ALACANTÍ A MADRID  
 
dimarts, 4 d'agost de 2009 07:26 Actualitat  
 
Enric Morera: "el BLOC aposta per un sistema financer fort i que estiga al 
servei del teixit productiu i la ciutadania valenciana. per això ens oposarem a 
traslladar el poder de les nostres caixes fora de la nostra autonomia, al mateix 
temps que vam qüestionar que Bancaixa seguisca apostant per un model que 
ha dut al crack financer, inviertint en el 20% dels plans urbanístics del senyor 
Ortiz en Rabassa".  
El secretari general del BLOC i diputat en les Corts Valencianes, Enric Morera, 
ha realitzat una valoració molt crítica de la notícia apareguda en premsa 
concernent a la possible creació d'una gran grup financer liderat per 
Cajamadrid, en el qual participarien també la CAM i Caixa Galícia. A pesar que 
fonts de la CAM han desmentit esta notícia, "dient que a dia d'avui no hi ha cap 
contacte amb Cajamadrid" no és la primera vegada que ha transcendit la 
notícia de l'interés d'esta entitat per liderar algun acord de fusió que incloga a 
les grans caixes valencianes. 
 
De cobrar cos el rumor, suposaria traslladar el centre financer fora del País 
Valencià, en este cas de la ciutat d'Alacant, un extrem sobre el qual s'han 
posicionat clarament en contra diversos agents de la societat civil alacantina, 
especialment des de la seua Cambra de Comerç. Ara, en paraules de Morera, 
"esperarem el mateix tipus de reacció contrària davant la possibilitat d'establir a 
Madrid la seu central d'una de les grans caixes del nostre País". Segons al 
secretari general i diputat del BLOC, "per a la nostra formació política és bàsic 
contar amb un potent sistema financer propi que residisca al nostre territori, que 
actue amb transparència en els moviments de fusions que s'estan donant en 
l'actualitat del panorama de les caixes a Espanya i que vetle per complir els 
seus objectius socials donant servei al teixit productiu i la ciutadania del territori 
valencià. Desgraciadament, i mentre el BLOC fixa la seua posició en este tema, 
encara no sabem la postura del Govern de Camps en esta matèria i coneixem 
que el PSPV-PSOE camina dient coses distintes segons el dia, o segons li 
pregunten a Alarte o a Barceló, tal com està ocorrent en altres temes vitals per 
al desenvolupament del nostre territori, com puga ser el tema de l'aigua". 
 
El líder valencianista ha assenyalat que des del BLOC volen que qualsevol 
moviment a les caixes valencianes "siga informat pel Consell en les Corts 
Valencianes i que les decisions de fusions o del que siga, també s'acorde amb 
un ampli consens al parlament valencià". 
 
Així mateix, Morera, ha aprofitat per a manifestar la seua estranyesa i el 
malestar de la seua formació davant la notícia de la compra de BANCAIXA del 
20% d'una societat d'Ortiz vinculada al desgavellat PAI de RABASSA, així com 
la intenció d'associar-se amb Ortiz en el control d'una gran borsa de sòl en les 
comarques alacantines. Per a Morera "quin sentit té, amb tot el que està 



passant, i després de les desastroses experiències que ha tingut BANCAIXA en 
inversions en megaprojectes urbanístics, l'invertir ara en projectes que són 
insegurs jurídicament, són inviables en l'actualitat i continuen incidint en un 
model de creixement que ha dut al col·lapse a les entitats inmerses en el 
negoci immobiliari, a més de deixar en una situació d'absoluta precarietat al 
País Valencià para poder respondre a la major crisi de la seua història. O els 
dirigents de BANCAIXA no s'han assabentat de res del que ha passat en estos 
últims anys, o tenen unes pressions molt fortes per a donar suport un model 
fracassat en l'actualitat que solament beneficia a uns pocs. Siga com siga, és 
preocupant que el comportament d'esta entitat creditícia, que hauria d'estar al 
servei dels interessos generals de la nostra societat, regatege a l'hora d'injectar 
el crèdit necessari a les nostres PIMES i centre les seues inversions en 
operacions arriscades i amb mínim interés social".  
 



 

EL BLOC DEMANA AL CONSELLER CAMPS QUE 
INFORME DEL POSICIONAMENT DEL CONSELL 
DAVANT LES POSSIBLES FUSIONS DE LES 
CAIXES D’ESTALVI  
 
dilluns, 27 de juliol de 2009 14:54 Actualitat  
 
El diputat del BLOC Enric Morera, ha registrat este matí una pregunta en les 
Corts Valencianes sol·licitan resposta per escrit al conseller d’Economia, 
Gerardo Camps, per tal que done a conéixer quin és el parer del govern 
valencià davant les possibles fusions de les caixes d’estalvi. La preocupació del 
BLOC, que ja l’ha mostrada en nombroses ocasions, “és que la Bancaixa, com 
a entitat financera més important del País Valencià, puguera fusionar-se amb 
altra caixa de fora del nostre territori i, a més a més, això suposaria la pèrdua 
del control de la caixa per part dels valencians”, segons Morera. 
 
Des de l’aprovació del FROB, molt s’ha parlat de fusions i molt s’ha escrit i dit al 
voltant de Bancaixa i de la CAM, però “a hores d’ara, la Generalitat Valenciana 
no ha mostrat cap postura, sembla com si els tinguera igual que la caixa més 
important de la nostra terra es fusionara amb una madrilenya, la qual cosa 
considerem que seria un error perque de segur que eixiríem perdent els 
valencians en el procés de negociació i cal que el País Valencià tinga una caixa 
d’estalvis forta i 100% valenciana”.  
 
El secretari general del BLOC ha assenyalat que en el tema de les caixes 
d’estalvi, “com també en el finançament autonòmic, som nosaltres, el BLOC, 
els que hem dut la iniciativa i ha estat després el PP el que s’ha pujat al carro 
del que hem dit perquè hui per hui, ens trobem amb un govern valencià feble, 
hipotecat, pendent d’altres coses, paralitzat i que ens mira de reüll a l’oposició 
constructiva en compte de donar-nos la mà, fer-nos cas i fer tots front comú en 
favor dels interessos de la nostra terra i del benestar dels nostres ciutadans i 
ciutadanes”. 
 



 
 

EL BLOC ALERTA DEL RUMOR DE FUSIÓ DE 
BANCAIXA AMB CAJA MADRID I LA PÈRDUA 
D’INDEPENDÈNCIA DE LES CAIXES 
VALENCIANES  
 
divendres, 26 de juny de 2009 11:18 Actualitat  
 
Enric Morera presenta una pregunta en les Corts perquè el Consell conteste 
què pensa fer davant la greu crisi que afecta al sector bancari valencià. El 
diputat del BLOC Enric Morera ha presentat una pregunta per escrit en les 
Corts Valencianes per tal de saber quin és el plantejament del Consell respecte 
a la greu situació de crisi que afecta també als bancs i caixes d’estalvi del País 
Valencià. 
 
Des del BLOC temen que el Fons d’Ordenació i Restructuració Bancària del 
govern central puguera posar en perill les entitats valencianes al ordenar 
fusions o intervindre la direcció d’estes caixes i bancs. Segons Morera, “tot 
apunta que de continuar així el motor de l’economia valenciana que són les 
nostres caixes el podríem perdre i no podem permetre que es faça realitat el 
rumor de que volen fusionar Caja Madrid amb Bancaixa, perquè seria molt 
fatídic per a la caixa valenciana i per al conjunt de la societat valenciana”. 
 
El secretari general del BLOC ha fonamentat esta pregunta en les dades de 
l’agència de qualificació crediticia Moody’s, que ha baixat el nivell del Banc de 
València del C (adequat) al D (situació feble) i sobre el deute a llarg termini s’ha 
reduit d’A2 a A3. La mateixa situació s’ha donat amb les principals caixes 
d’estalvi del País Valencià: Bancaixa i la CAM.   
 
Segons Morera, “les previsions de Moody’s per als pròxims mesos no són 
bones i això ens preocupa, perquè si les caixes valencianes no passaren per 
un bon moment l’estat espanyol intervindria en base a la direcció del govern 
central i no amb criteris beneficiosos per als sectors productius valencians”. Per 
això, Morera pregunta al Consell si té alguna estratègia “per tal d’evitar esta 
possibilitat i, al mateix temps, garantir l’existència d’entitats financeres 
valencianes, en seu a les capitals del nostre territori i amb poder de decisió a 
l’àmbit autonòmic”. 
 
 


