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La desregulació dels mercats i les polítiques que va propiciar la creació de 

productes financers especulatius i d’inversió, i l’endeutament de les famílies i de 

les entitats financeres, ha acabat produint l’actual crisi econòmica a causa de la 

fallida del sistema financer. 

 

Institucions i governs occidentals han injectat grans quantitats de recursos públics 

a les entitats financeres per evitar que tot el sistema econòmic es col·lapsés, 

mentre la crisi econòmica i les injustes polítiques de retallades i austeritat afecten 

durament a la major part de la ciutadania i debiliten l’estat de benestar, produint 

més desigualtat i més pobresa.  

 

Al nostre país, moltes entitats financeres es van endeutar per tal de treure profit 

de la situació tot afavorint una gran “bombolla immobiliària”, que els permetia 

vendre hipoteques a dojo mentre captaven recursos dels estalviadors amb 

productes financers “innovadors”.  

 

Avui, però, amb el rescat torna a fer-se evident la fallida dels sistema financer 

espanyol. Davant aquests nous fets, i els continus rescats que s’han produït fins 

avui, tornem a exigir que si hi ha intervenció de l’Estat amb fons públics es 

garanteixi el caràcter públic d’aquestes entitats!! 

 

Per tot això denunciem la manca de regulació i de control polític i 

institucional, els continus canvis de normatives que han suposat tres reformes 

del sistema, la liquidació del model de caixes d’estalvi amb la seva obra social, 

l’arrelament al territori, l’accés al crèdit de les classes populars, etc., i l’atac al 

dret a l’habitatge de milers de famílies, la situació de milions de petits estalviadors 

que no poden disposar del seus diners, i pel que fa a l’economia i a l’atur, la 

manca de crèdit a empreses, autònoms i particulars, que ofega encara més 

l’economia productiva, i la pèrdua de prop de 16.000 llocs de treball en els darrers 

2 anys. 

 

Exigim responsabilitats als gestors públics, Govern i institucions com el Banc 

d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la seva mala gestió de 

la crisi del sistema financer i per no haver exercit les competències que tenen 



atribuïdes en tant que organismes de fiscalització i control del sistema financer, i 

als gestors privats de les entitats, per haver-les dut a un carreró sense sortida i 

haver posat en perill l’economia de tot un país mentre cobraven remuneracions 

indecents.  

 

Exigim solucions per a tot el sector financer amb la posada en marxa d’una 

reforma del sistema que garanteixi la seva viabilitat, l’ocupació i que no es faci al 

servei dels interessos econòmics i polítics d’una minoria. 

 

Exigim la creació d’una banca pública per garantir la liquiditat financera 

necessària per a les persones, la petita i mitjana empresa, els autònoms i molts 

sectors productius per promoure la reactivació econòmica i la sortida de la crisi, el 

control i supervisió públiques de les inversions de les entitats financeres per a què 

compleixin amb els principis de la Responsabilitat Social i, en aquest sentit, la 

posada en marxa de l’Impost a les Transaccions Financeres (ITF). 

 

Exigim la intervenció de la fiscalia en aquelles entitats que han rebut fons públics, 

el reconeixement del dret a un habitatge digne, la dació en pagament i els lloguers 

socials, i una solució per a què els estalviadors puguin disposar dels seus diners. 

 

Per tot això, la ciutadania i els treballadors i treballadores del sector 

financer exigim responsabilitats i el control públic dels diners del rescat. 
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