


Ara fa 10 anys
crònica setmanal de com es va inflar la bombolla. 2006-2016

es no feia presagiar que
dos anys després escla-
taria la crisi econòmica.

Almenys això és el que s’interpreta
si es revisa l’hemeroteca d’aquest
diari d’avui fa deu anys. El feliç 10
de maig del 2006, Caixa Manresa
anunciava pletòrica que preveia
créixer, en els anys que vindrien,
«al mateix ritme» que el darrer
quinquenni, durant el qual es van
obrir 29 oficines i es van crear
156 nous llocs de treball, amb el
26% de creixement de plantilla. 

Segons qui llavors era director
general de l’entitat d’estalvis avui
desapareguda, Adolf Todó, afir-
mava, confiat, que «els propers

deu anys seran iguals o més bons
que els últims deu».

L’entitat d’estalvis va celebrar
aquell maig l’assemblea anual or-
dinària, durant la qual es van
aprovar els comptes del darrer
exercici. Caixa Manresa va regis-
trar un benefici net consolidat de
33,9 milions d’euros i uns recursos
de clients de 4.604 milions d’euros

Segons Todó, el creixement fu-
tur s’havia de basar «més en per-
sones que en oficines», però tam-
bé afirmava que «creixerem molt
en obra social». 

En aquest sentit, el president de
l’entitat d’estalvis, Valentí Roque-
ta, va explicar que el pressupost
de l’obra social per al 2006, repre-
sentava un increment del 10,75 %
sobre l’any passat, fins a situar-se
en 7.335.000 euros.
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omés era la punta de la
metxa d’una bomba
que va esclatar anys
després, però aquesta

setmana ha fet exactament deu
anys que Iñaki Urdangarin ento-
nava a Manresa el mea culpa que
va significar l’inici del destapa-
ment del cas Nóos. Al cap de deu
anys, Urdangarin i la infanta Cris-
tina seuen al banc dels acusats per
un procés que va començar amb
la investigació del sobrecost del ve-
lòdrom Palma Arena. 

El 10 de maig de l’any 2006, qui
encara ostentava el títol de duc de
Palma era a Manresa, assegut al
costat, ni més ni menys, que de
Diego Torres, en el marc d’una jor-
nada organitzada per la Cambra
Comerç i Mútua Intercomarcal
per parlar sobre el futur de les pe-
tites i mitjanes empreses. En aquest
acte a la capital del Bages, Iñaki Ur-
dangarin va anunciar per prime-
ra vegada públicament que es des-
vinculava de l’Institut Nóos després
que el febrer d’aquell mateix any
hagués sortit a la llum que el go-
vern  de Jaume Matas havia pagat
1,2 milions d'euros a l’Institut per-
què celebrés a Palma de Mallorca
un fòrum sobre turisme i esport.
També s’acusava Matas d’haver-ne
adjudicat directament l’organit-
zació sense haver passat per un
concurs públic. 

D’aquesta manera va començar
a destapar-se un dels casos de
corrupció institucional i política
més importants dels darrers anys.

Aquell maig del 2006, Iñaki Ur-
dangarin, assegut colze a colze
amb el fundador i aleshores pre-
sident de Nóos, Diego Torres, va as-
segurar a Manresa que es desvin-
culava d’aquell projecte. Tot i això,
el marit de la infanta Cristina no va
tenir cap inconvenient a assegurar
que obria la porta a futures col·la-
boracions amb el polèmic Institut.
Urdangarin fins i tot va declarar
que els tres anys en què havia es-

tat president de l’Institut Nóos ha-
vien estat «molt positius» i reblava:
«estic molt convençut de tots els
projectes que s’han posat en mar-
xa. Estaré molt agraït si en el futur
col·laborem en el que sigui».  Iñaki
Urdangarín va anunciar  al mateix
acte a la Cambra de Comerç de
Manresa que, després de deixar
Nóos, es dedicaria a «una funda-
ció internacional per desenvolupar
projectes d’integració social, esport
i cultura». 

Malgrat la distància posada per
Urdangarin respecte de Nóos, l’a-
fer va hibernar durant anys i l’Ins-

titut i les seves empreses satèl·lit
van seguir exercint amb impunitat
fins ben entrat l’any 2009. 

Així, el 2010 es va obrir definiti-
vament el cas, separat de del Pal-
ma Arena, ja que el jutge d’ins-
trucció número 3 de Palma, José
Castro, va trobar motius suficients
per obrir-ne una peça diferencia-
da. L’estiu del 2011 la instrucció es
va accelerar després que el ma-
gistrat prengués declaració a Die-
go Torres, i que la Fiscalia Anti-
corrupció ordenés diverses dili-
gències, com l’escorcoll de la seu
de Nóos a Barcelona. El cas va

adquirir un gran interès quan Cas-
tro va imputar el duc de Palma el
29 de desembre del 2011 i el va ci-
tar a declarar. El gener del 2014,
Castro va imputar també la in-
fanta Cristina.

L’Audiència de Palma jutja des
de l’11 de gener passat la pre-
sumpta trama establerta per be-
neficiar amb fons públics entitats
creades per Urdangarin i Torres,
que haurien percebut gairebé 6 mi-
lions de les administracions pú-
bliques. Aquesta setmana han de-
clararat 52 testimonis, entre ells, Al-
berto Ruiz-Gallardón.
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Urdangarin es distanciava, a Manresa i
per primera vegada, de l’Institut Nóos

Deu anys abans de seure al banc dels acusats, el cunyat del rei, assegut al costat de Torres, deia a la Cambra que deixava Nóos

Diego Torres i Iñaki Urdangarin a Manresa en l’acte organitzat per Mútua Intercomarcal i la Cambra, el 2006
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Dos anys abans de l’esclat
de la crisi, Caixa Manresa
preveia seguir obrint oficines
i creant nous llocs de treball



Todó deia el 2006 que «els propers deu
anys seran més bons que els últims»
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El polígon dels Dolors de Manresa estava avui fa deu anys potes enlaire
per unes obres que havien deixat els carrers com uns circuits de 4x4. Les
empreses constructores asseguraven aquell 11 de maig –amb la celebració de
l’ExpoBages  a la cantonada– que els accessos estarien a punt durant la fira.
Es preveia que el carrer Sallent (principal via interior del polígon) estigués
tallat a causa de les obres i que s’hagués d’accedir al Palau Firal des de la
ronda de Manresa. 



Arranjaven a corre-cuita els accessos a l’Expo

Adolf Todó i Valentí Roqueta
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L’experiència de tres anys
a l’Institut Nóos ha estat

molt positiva»

Estic molt convençut de
tots els projectes que

s’han posat en marxa. Estaré
molt agraït si en el futur
col·laborem en el que sigui»

Ara em dedicaré a una
fundació per desenvolupar

projectes d’integració social,
esport i cultura»

«

«

«

IÑAKI URDANGARIN
10 DE MAIG DEL 2006. MANRESA
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