
Acords de la trobada de transparents.org

La trobada de signants de transparents.org del dissabte 28 de febrer ens ha permès
tenir una visió de conjunt i aclarir alguns dubtes sobre les accions a emprendre,
especialment sobre banca ètica i objecció fiscal.

Varem presentar la situació de la campanya transparents.org en unes diapositives
(que podeu veure aquí). 

A continuació Jordi Marí de FETS (Finançament Èric i Solidari) ens va exposar el
panorama de la banca ètica a Catalunya (aviat tindrem un article resum).

I tot seguit Txema Moya del SIOF (Servei d'Informació a l'Objecció Fiscal) ens va
introduir al sentit i a la pràctica de l'objecció fiscal a les despeses militars.

Per acabar varem avançar en algunes propostes per expandir i fer més incisiva la
campanya, així com per concretar alguns acords (que enumerem a continuació).

A la tarda varem dinar amb la gent de la Jornada d'Economia Solidària i varem
exposar la campanya al costat d'una dotzena d'iniciatives d'economia social.

Volem donar les gràcies a la gent d'Infoespai per cedir-nos el local, a la xarxa
d'Economia Solidària i al Centre La Torna, per facilitar-nos la presentació de la
campanya, al Jordi Marí i al Txema Moya per compartir el seu coneixement i al
Guglielmo Castaldo per organitzar la trobada.

Acords sobre la campanya Transparents.org

1. Aconseguir 1000 signants abans del 30 de març. Cadascú dels 260 hem
d'animar a 4 persones més a signar la campanya. (personalment, per mail, per
telèfon... o imprimint el full de signatura a la web)

2. Centrar el missatge per comunicar-lo millor. Aviat farem una proposta.

3. Facilitar l'accés a la informació sobre la banca ètica per a particulars i per
entitats: Triodos bank, Oikocredit, Fiare, Coopt57 i FETS.

3. Facilitar una objecció fiscal per la manca de transparència dels 1.000 � per
habitant que el Govern �subhasta� als bancs. Estem estudiant com fer-ho. P.ex:
dipositar 1.000 � (o l'equivalent a un 10% del que hauríem de pagar en la
declaració de la renda) com a garantia, en un dipòsit de banca ètica que
acordarem, mentre els bancs no retornin els nostres diners que el Govern els hi
ha prestat. Els interessos d'aquest compte serviran per finançar la campanya
transparents. En les properes setmanes elaborarem un programa de
transparència perquè els partits puguin assumir compromisos electorals en les
eleccions europees. (Es recullen propostes!. Per. Exemple. La supressió dels
bitllets de 500 � que serveixen bàsicament per evasió fiscal, per economia
sumergida i per tràfics il·legals.)

5. Amb l'eslògan que acabem triant fer missatges per mail, banner per webs,
postals i punts de llibre, projeccions al carrer, videoclip per mitjans digitals...

6. Adreçar-nos a programes de radio i tv, i espais en la premsa on presentar la
campanya arreu del territori.



7. Hem fet 3 equips: textos - eslògans, manteniment web i videoclip . Si hi vols
col·laborar, indica per mail a quin d'ells.

8. Donarem suport a una carta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
sobre les necessàries millores del sistemes de supervisió del sistema financer.
(publicarem la carta aviat a la web).

9. Convidem a participar en la trobada del col·lectiu crisi del proper 7 i 8 de març
http://www.17-s.info/trobada7i8demarc per veureb com reforçar vincles.


