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La vella guàrdia de CDC té vincles
familiars amb la cúpula d'Andbank
L'actual conseller delegat de l'entitat, Jordi Comas, és el fill d'Antoni Comas,
l'exconseller de Benestar Social de la Generalitat, entre 1988 i 1999 | Diverses
informacions vinculen els Pujol en aventures empresarials al Principat amb la
complicitat de les principals famílies andorranes

La seu d'Andbank a Escaldes-Engordany. Foto: J. A. G.

La cúpula d'Andbank, una de les entitats bancàries andorranes afectada per l'escàndol del cas
Pujol i on, segons les filtracions dels informes de la UDEF hi havia els diners de l'herència de
l'expresident català, té vincles amb la vella guàrdia de Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC). Un detall poc conegut i que no ha acabat de trascendir és que l'actual conseller delegat
d'aquesta entitat, Jordi Comas i Planas, és precisament fill d'Antoni Comas i Baldellou,
l'exconseller convergent de Benestar Social entre els anys 1988 i 1999, i germà de l'actual
president del Gremi d'Editors de Catalunya, Antoni Comas i Planas. Ara els Pujol semblen estar
disposats a presentar querella
(http://www.naciodigital.cat/noticia/72688/pujol/preparen/querella/contra/dos/bancs/vells/amics/an
dorra) contra aquesta entitat per violació del secret bancari.
Comas va arribar a la cúpula d'aquesta entitat financera andorrana el maig del 2008 i l'encàrrec
que se li va fer va ser desenvolupar el pla estratègic 2008-2012 del banc andorrà, que preveia
l'expansió a l'exterior, l'optimització del compte de resultats i l'augment de l'eficiència. El fill de
l'exconseller català no va arribar sol a l'entitat andorrana. Al mateix temps es va fitxar Ricard
Tubau com a director general. Els dos provenien de la mateixa companyia, The Boston
Consulting Group, una consultora que va començar a operar a l'estat espanyol el 1979, però que no
va inaugurar la seva primera oficina fins al 1988. Actualment en té tant a Barcelona com a
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Madrid. Comas va ocupar la vicepresidència d'aquesta consultoria que ha elaborat informes per
a la Generalitat.
Tant Comas com Tubau van ser ascendits en l'organigrama d'Andbank el 2012, moment en què,
segons la informació del banc andorrà, es van aconseguir els resultats esperats
d'internacionalització, passant d'una presència de cinc països a dotze, duplicant el nombre
d'empleats. Comas és llicenciant en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB i màster per
la Wharton School de la Universitat de Pennsilvanyia (EUA). De la seva banda, Tubau ha passat
per la Universitat de Harvard.
Vincles empresarials dels Pujol
D'altra banda, fonts consultades per Nació Digital vinculen els Pujol amb múltiples aventures
empresarials al Principat pirinenc de la mà de diferents famílies andorranes. La petjada dels Pujol
es podria localitzar en companyies com ara Ceacsa i Cevalls (ara part del Grup Heracles), o
també a Gabon, a l'Àfrica, de la mà de Josep Duró Coma, excònsol d'Ordino; i a l'Argentina, a la finca
Sant Martín, de Salta, amb la família Pérez (propietària del Grup Pyreénés d'Andorra la Vella). Les
dades que aporten les fonts consultades mostren que, malgrat la frontera entre Catalunya i
Andorra, hi ha hagut una sèrie de vasos comunicants entre famílies d'una banda i altra que s'han
donat un cop de mà per col·laborar en els seus negocis.
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