
ACAMPADA CORNELLÀ
ACTA ASSEMBLEA GENERAL  4 DE JUNY DE 2011-06-06 
Tema: la Banca

1. Els company/es que han anat a la reunió de pobles i barris que ha 
tingut  lloc  avui  al  matí  a  la  Pça.  Catalunya  de  Barcelona,  ens 
comenten  que  el  proper  dimarts  7  de  juny,a  les  17  hores  hi  ha 
convocada una reunió d’acampades i assemblees del Baix Llobregat 
per  tal  d’iniciar  converses  de  cara  a  poder  coordinar-nos  a  nivell 
comarcal.

2. Es recorda que el diumenge 5 de juny a les 19h. es farà la primera 
Assemblea Cornellà a la mateixa plaça Catalunya de Cornellà.

3. Assemblea temàtica: La Banca

En  Joan  ens  fa  una  introducció  sobre  el  tema  i  ens  aclareix  el 
significat  d’alguns  termes  referits  a  aquesta  temàtica.  (Vegeu 
document del Joan)

A  partir  d’aquest  punt,  els  assistents  a  l’assemblea  fan  les  seves 
reflexions,  propostes i preguntes:

• Quina inversió han fet a Cornellà les caixes d’estalvi? De quina 
manera s’ha revertit a la nostra ciutat els diners que aquestes 
entitats han guanyat amb els estalvis dels cornellanencs? Com 
ho podem saber?

• Com podem fer-ho per evitar la conversió de caixes a bancs? 
Els bancs i caixes són lladres legals.

• S’hauria d’aplicar la tassa Tobin, la qual grava les transaccions 
i  els diners obtinguts es destinen a erradicar la pobresa així 
s’evitaria la impunitat amb la qual s’especula actualment.

• Banca ètica: caldria passar a la pràctica i posar-hi els nostres 
estalvis.  Els  que  no  tenim estalvis,  no  sabem si  és  factible 
tenir-hi només la nòmina.

• Per tal que es produeixin canvis en aquest àmbit, cal que els 
grans capitals inverteixin en la banca social.

• Cal evitar l’evasió d’impostos en paradisos fiscals i acabar amb 
institucions com el SICAV, que afavoreixen les grans fortunes.

• Les  retallades  que  estem  patint  són  una  línia  política, 
econòmicament no són necessàries.

• Ens recomanen la lectura de  1000 millones de mejillones per 
entendre com funciona el sistema capitalista.

• Es podrien crear bancs regits per les nostres lleis, o sigui, per 
lleis que afavorissin la majoria?

• Els sous dels banquers i directius dels bancs són molt elevats. 
Què farien els bancs si tothom en tragués els diners?

• Cal que es jutgi els banquers per mala praxis.
• Cal nacionalitzar els bancs que hagin rebut injecció pública.


