
CaixaBank preveu reduir en els
pròxims tres anys 821 oficines ur-
banes, un 18% de la xarxa actual,
cosa que implicarà un important
ajust de plantilla que l'entitat per
ara ha evitat concretar.

CaixaBank vol seguir creixent,
apostant per la digitalització i ofe-
rint el millor servei als clients,
però aquest objectiu passa pel re-
dimensionament de la seva xarxa
comercial, un dels eixos bàsics del
nou pla estratègic 2019-2021, que
el president del banc, Jordi Gual,
i el conseller delegat, Gonzalo
Gortázar, van presentar ahir a
premsa, analistes i inversors a
Londres.

CaixaBank, que tenia el 2014
un total de 5.358 oficines, tant ur-
banes com rurals, preveu tancar
aquest any amb 4.461 sucursals i
situar-se el 2021 amb 3.640.
Aquest ajust de la xarxa es cana-
litzarà principalment per la re-
ducció d'unes 820 oficines en zo-
nes urbanes, el que comportarà
una «inevitable» reducció de
plantilla que CaixaBank, que ac-
tualment té més de 32.000 em-
pleats, encara no ha quantificat.
«Resultarà un excedent de plan-
tilla en què buscarem negociar
amb els sindicats la millor manera
de fer-hi front», va declarar en
roda de premsa Gonzalo Gortá-
zar, que va destacar que «la hipò-
tesi més raonable» és que aquest
procés de reestructuració es du-
gui a terme de forma «gradual» i
«tranquil·la».

CaixaBank, en canvi, aposta en
aquesta nova etapa per mantenir

la xarxa d’AgroBank, és a dir,
aquelles sucursals situades en po-
blacions de menys de 10.000 ha-
bitants, actualment formada per
unes 1.100 oficines que represen-
ten el 24% del total. «Volem man-
tenir-la perquè pensem que és
important per a molts espanyols
que viuen en zones rurals, perquè
tinguin accés a serveis financers i
perquè la inclusió financera és
part de la nostra vocació», va dir
el primer executiu de CaixaBank.

Gortázar, això no obstant, va re-

cordar que l'entitat necessita ope-
rar amb menys persones i que
també a la xarxa d'AgroBank cal-
drà aplicar mesures de flexibilitat
perquè el servei segueixi sent via-
ble a llarg termini. Per això, dema-
na «l'ajuda i la comprensió» dels
sindicats: «Si no la tenim, haurem
de plantejar-nos mesures que no
ens agraden», va advertir.

CaixaBank vol estendre a les
ciutats el seu model d'oficina Sto-
re, que són sucursals més grans,
enfocades a l'atenció personalit-
zada al client i amb un horari
d'obertura més ampli. En aquest
sentit, preveu passar de les 285
oficines previstes al tancament
del 2018 fins a les 600 el 2021. «Per
ser reeixits com a banc haurem de
donar el millor servei al client», va

dir Gortázar, que va subratllar que
les oficines seguiran tenint impor-
tància en els plans de CaixaBank,
ja que per als clients la proximitat
i disponibilitat física segueixen
sent els principals factors a l'hora
d'elegir l'entitat financera amb la
qual treballar.

CaixaBank ha elaborat el seu
nou pla estratègic tenint en comp-
te l'actual context de transforma-
ció digital, però també les actuals
condicions del mercat, amb una
eventual pujada dels tipus d'inte-
rès i un creixement previst del PIB
d'Espanya i Portugal del 2% anual
els anys vinents. En aquest sentit,
el banc vol assolir una rendibilitat
(ROTE) superior al 12% d'aquí al
2021, sempre que els tipus pugin.
Això es traduiria en uns beneficis
de 2.700 milions d'euros segons
els analistes. 

El banc es proposa també in-
crementar els seus ingressos core
i reduir els seus actius no estratè-
gics, situar la ràtio de morositat
per sota del 3% i mantenir una po-
lítica de dividend atractiva per als
inversors, amb un objectiu de
payout (percentatge del benefici
que es destina a dividends) per
damunt del 50%. El pla, que no
preveu cap operació inorgànica,
no fixa un objectiu de benefici net,
encara que els analistes apunten
que podria superar els 2.700 mi-
lions el 2021.

El president del banc, Jordi
Gual, es va mostrar «orgullós»
dels «enormes èxits» aconseguits
en els últims quatre anys, en què
l'entitat ha aconseguit créixer en
un context molt complex.

EFE LONDRES

CaixaBank preveu tancar més de
800 oficines en els propers tres anys
El banc té previst guanyar 2.700 milions el 2021 i seguir destinant a dividends més del 50% del benefici
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Gonzalo Gortázar i Jordi Gual, ahir a Londres

El Govern va acordar ahir ator-
gar la Medalla al treball President
Macià a l’empresari bagenc Vi-
cenç Mauri, entre altres persona-
litats i entitats catalanes. 

Mauri, nascut a Manresa el 4 de
juny del 1946,  es va formar com a
pèrit industrial mecànic, i ha estat
una persona molt vinculada al tei-
xit empresarial bagenc. Ha estat
president de Pimec Catalunya
Central, president de Pimec Me-
tall i vicepresident de Pimec, a
més d’haver format part del comi-
tè executiu de la Cambra de Co-
merç de Manresa, i d’haver estat
membre del Patronat del Centre
de Formació Pràctica de Manresa.
Mauri va ser assessor del presi-
dent Artur Mas en matèria empre-
sarial. Actualment és el president
de Convergència Democràtica de
Catalunya.

Precisament aquest dilluns,
Mauri va rebre a Barcelona un
dels Premis del Consell Català de
Formació Professional. La finali-
tat d’aquests guardons és distingir
actuacions i tasques individuals
dins l'àmbit dels ensenyaments
de formació professional a Cata-
lunya.  

REDACCIÓ MANRESA

Vicenç Mauri
rep el premi del
Consell Català
de l’FP i una
Medalla al Treball

L’aparellador Xavier Jovés i Gar-
cia (Manresa, 1949) va ser guardo-
nat ahir a Manresa amb el Premi
Àlex Mazcuñán i Boix en la seva
cinquena edició, un reconeixe-
ment que atorga la delegació del
Bages, Berguedà i Anoia del
Col·legi d’Aparelladors de Barce-
lona, que reconeix una trajectòria
professional, humana i social en

aquest àmbit territorial.  El premi,
de  periodicitat biennal, recorda
la figura del difunt aparellador
Àlex Mazcuñán, un entusiasta de
la seva professió, compromès
amb el seu temps i estretament
vinculat a la vida col·legial.  

Xavier Jovés va desenvolupar la
seva professió com a liberal fins
l’any 1981, posteriorment va tre-
ballar en una empresa de xalets

prefabricats i després a l’Ajunta-
ment de Manresa, primer dirigint
plans d’ocupació, i després com a
cap de Manteniment. El 2001 va
ser nomenat tècnic de protecció
civil de Manresa i posteriorment
cap de protecció civil del Bages.
Jovés ha estat vinculat a entitats
com Ampans, Creu Roja, Biela
Club Manresa, Montepio de Con-
ductors i l’ADF Pla de Bages. 

REDACCIÓ MANRESA

Xavier Jovés rep el premi Àlex
Mazcuñán i Boix dels aparelladors

MIREIA ARSO

Xavier Jovés va rebre el premi a l’auditori de la Plana de l’Om de Manresa
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ECONOMIA

 La directora general de
Comerç, Muntsa Vilalta,
constata que la previsió de
millora de vendes pel Black
Friday s'ha complert i el sector
comercial ha augmentat el 15%
les vendes amb relació al 2017

15%
L’INCREMENT DE
VENDES AQUEST
BLACK FRIDAY

LA COMPANYIALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 El benefici net de la divisió
de Nissan a l’Estat espanyol en
l’exercici fiscal d’abril del 2017
a març del 2018 s’ha situat en
35,02 milions d’euros, el 10%
més que el mateix període de
l’exercici anterior

Nissan
INCREMENTA EL SEU
BENEFICI A L’ESTAT

ESPANYOL

 Enguany es vendran a
Catalunya 325.000 vehicles
d'ocasió, fet que suposa un
increment del 9,6% respecte al
2017, quan es van vendre
297.288 cotxes, segons el
Gremi del Motor i FECAVEM


AUGMENTA LA

VENDA DE VEHICLES
D’OCASIÓ

CAIXABANK PRESENTA EL SEU PLA DE FUTUR CaixaBank, que tenia el 2014 un total de 5.358 oficines, tant
urbanes com rurals, preveu tancar aquest any amb 4.461 sucursals i situar-se el 2021 amb 3.640

ARXIU

Vicenç Mauri

El banc mantindrà les
sucursals situades en
poblacions de menys de
10.000 habitants


