
Existeixen alternatives?

Davant la “banca tradicional” que treballa tenint com a únic 
objectiu el econòmic, trobem la Banca Ètica l'objectiu del 
qual és el ús més just i responsable dels diners per tal que 
serveixin com a pont entre persones amb consciència social 
i persones amb projectes valuosos per l'entorn social i 
ambiental.

Dins de la Banca Ètica hi ha diversos elements a valorar, el 
primer d'ells és el criteri ètic en les inversions així com els 
criteris per donar finançament no basats únicament en 
avals, sinó en la valides del projecte a finançar. En segon 
lloc, la transparència de la Banca Ètica amb dacions de 
compte i amplis informes consultables públicament. 
Finalment l'estructura cooperativa de la propietat i la gestió, 
permetent a tots el membres de l'entitat participar, en major 
o menor mesura, de les decisions. Exemples de banca ètica 
son: Fiare, Coop57, TriodosBank, Oikocredit, ...

Cert que la Banca Ètica no deixen de ser banca que treballa 
amb diners, i junts podem plantejar fins a on volem canviar 
la societat, però resulta evident que ara mateix planteja una 
alternativa viable a la barbàrie bancaria que vivim i en gran 
part governa la nostra societat.

NO amb els meus diners!
Denunciem l'oligarquia bancària, 

plantegem alternatives!

Troba les fonts d'aquest document a:
www.acampadasantcugat.wordpress.com Assemblea Sant Cugat www.acampadasantcugat.wordpress.com

Tots els diumenges a les 19:00h Plaça d'Octavià

http://www.acampadasantcugat.wordpress.com/


Que vol dir “crisis”?

Fa molt que sabem que estem en crisis. 
La economia no va bé, els ERO's es 
multipliquen per tota la geografia i 
l'atur està gairebé al 18%, l'atur juvenil 
prop del 50%. Els desnonaments i les 
protestes cada dia ocupen més temps 
als telenotícies i Càrites adverteix que 
no donen a l'abast. Tenim clar que això 
és crisis.
És una crisis iniciada en el sector 

bancari, arrel de la crisis del deute als EEUU. Els bancs van 
anunciar problemes econòmics i van tancar l'aixeta del crèdit, fet 
que ha provocat un efecte dominó a tota l'economia. Fins i tot hem 
hagut de “rescatar” entitats bancaries amb fons públics. Sembla 
doncs que la situació de bancs i caixes no és gaire bona.
El que no queda clar, aleshores son els astronòmics beneficis que 
segueixen obtenint bancs i caixes en aquests anys de crisis que 
vivim: BBVA 4.606 milions d'€, Santander 8.101 milions d'€, 
Sabadell 233 milions d'€, Popular 509 milions d'€, Deutsche 10.000 
milions d'€, Bancaja 103 milions d'€ .... (beneficis de l'any 2010).

Al rescat bancari!

Malgrat els beneficis anuals de les entitats financeres, per tal de 
garantir la seva estabilitat, el govern de l'Estat ha aprovat un fons 
de rescat de 6.593 milions d'€ per bancs i caixes.
La situació no deixa de ser paradoxal, quan la major part de la 
societat patim vivament la crisis i les seves conseqüències i els 
bancs tenen beneficis multimilionaris, el govern destina més de sis 
mil milions d'€ de les finances públiques, és a dir, diners que entre 
tota la ciutadania treballadora hem pagat en forma d'impostos, per 
tal que assegurar que el negoci bancari no deixa de ser rendible.
Aquesta política està generalitzada en els governs al primer món, 
que dediquen, en conjunt, des de 2007 4,6 billons d'€; amb un 
1,08% d'aquesta xifra es podria eradicar la fam al planeta.

En que inverteixen les entitats financeres?

Alhora d'invertir i fer benefici bancs i caixes es basen 
exclusivament en la rendibilitat que poden treure dels 
diners invertits. Així doncs, tal i com exposen diversos 
informes de les mateixes entitats financeres, inverteixen 
en armament i investigació militar, fins i tot armes 
il·legals (usades per diverses dictadures arreu del món), 
empreses que participen de l'explotació infantil o la 
destrucció incessant del medi ambient.
Cal remarcar també el paper de bancs i caixes en la 
creació de la bombolla immobiliària i la pujada 
desmesurada del preu de l'habitatge dels darrers anys.

Els banquers 
pateixen la crisis?

Segons fonts de CCOO els sous 
dels directius de les entitats 
financeres creix i creix malgrat 
la crisis que patim tots dia a dia. 
A l'estat espanyol la cúpula de 
les entitats financeres la formen 
unes 1500 persones, que cobren 
anualment una mitjana de 
300.000 €. Però si mirem els alts 
càrrecs financers les xifres son 
encara més escandaloses.
El sou per ocupar un lloc 
d'assessor d'una entitat 
financera pot ascendir a 1.700.000€ anuals, i si mirem els llocs 
directius, les retribucions arriben a 4.900.000€.
Un treballador domèstic amb unes bones condicions laborals te un 
sou mitjà de 16.254€, és a dir, que hauria de treballar durant 104 
anys per arribar a guanyar el mateix que un banquer en un sol any.


