
PER UNA TRANSPARÈNCIA RESPONSABLE DELS GOVERNS I DELS BANCS 
www.transparents.org – info@transparents.org 

 
Demanem als governs i als bancs que abans del 30 de març de 2009 prenguin 2 compromisos:  

A. Els governs explicaran d'on surten els diners de la injecció de recursos al sistema 
financer, a qui beneficien i quin cost tenen. Publicaran per internet -en una pàgina accessible i 
comprensible- totes les operacions.  

B. Els governs i els bancs publicaran per internet una declaració jurada dels ingressos que 
reben anualment provinents dels interessos del deute extern dels països del Sud i de que no operen 
en paradisos fiscals.  
 
En cas que aquests dos compromisos no es duguin a terme en la data proposada, els sotasignants 
ens comprometem a aplicar alguna de les 3 mesures noviolentes següents:  

1. Declarar-nos objectors fiscals i deduir una quantitat voluntària en la declaració de la renda 
per dedicar-la a campanyes cíviques a favor de la transparència i de la rendició de comptes públics, a 
favor de l'aplicació dels Objectius del Mil·lenni...  

2. Votar només els partits que promoguin i apliquin la transparència 
responsabilitzadora que plantegem, d'una manera concreta i efectiva.  

3. Retirar els nostres dipòsits d'aquells bancs i caixes que no hagin publicat les 
declaracions jurades dels ingressos provinents del cobrament d'interessos del deute extern i que no 
hagin declarat que no operen en paradisos fiscals. Així mateix, transferirem els nostres dipòsits a 
aquelles entitats amb compromisos de gestió ètica i transparent dels diners.  

 
Sense transparència, no podem cooperar. 

 
 
Jo, ______________________________, el dia ___ de____________, em comprometo a: 

(Marca amb una creu les accions a les què et compromets) 

� 1. Fer objecció fiscal 

� 2. Votar partits transparents 

� 3. Transferir els meus dipòsits a bancs ètics 

còpia per mi 

còpia per a transparents.org 
Per tal de formalitzar el meu compromís, lliuro el formulari  
següent a transparents.org: 

� 1. Fer objecció fiscal 

� 2. Votar partits transparents 

� 3. Transferir els meus dipòsits a bancs ètics 

Nom i cognoms*:  _____________________________________________________ 

Correu-e: ___________________________________________________________ 

Població*:  __________________________________________________________ 

País*:  _____________________________________________________________ 

Organització (opcional)*:  _________________________________________________ 

Comentaris (opcional)*: __________________________________________________ 

Aquestes dades s’afegiran a la llista de signants on-line, visible des  de www.transparents.org  
Es mostraran públicament els camps marcats amb (*). 

� No vull rebre informacions puntuals per correu electrònic sobre Transparents.org o altres campanyes similars. 
� No vull que el meu nom es mostri públicament. Vull aparèixer com a ciutadà anònim a la llista de signatures. 

Enviar a: Nova - Projecte Transparents / Ap. de correus 145 / 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - Catalunya 


