
PER UNA TRANSPARÈNCIA RESPONSABLE  
DELS GOVERNS I DELS BANCS 

www.transparents.org 

Sí, junts volem i podem exigir als governs i als bancs una 

transparència necessària per recuperar la confiança que els hem 

atorgat per administrar els nostres recursos.  

En 5 mesos, fins el 30 de març, els governs i els bancs han de 

demostrar que no tenen res a amagar. I si no ho fan, 

deixarem de cooperar: ens comprometem a fer objecció fiscal, 

a votar els partits que apostin per la transparència, a 

transferir els nostres dipòsits cap a bancs ètics i 

transparents.  

Estem tips de paraules i de manifestacions. Emprenem un camí 

de no cooperació amb l’opacitat i la corrupció, i de pressió 

per avançar en la cultura de la transparència responsable. 

Si vols, podem passar de la protesta a la proposta i de la 

proposta a l’acció. Depèn de mi, de tu, de nosaltres… que 

esdevinguem una ciutadania activa. 

Sense transparència no podem cooperar. 

Signa el teu compromís i adhereix-te a la campanya a 
www.transparents.org 

 
Ciutadania Activa som un col·lectiu obert a les persones i entitats que volen 

implicar-se en aquesta transformació responsable basada en la transparència. 
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