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La Vaga general es prepara amb unitat
d’acció a Europa
Les darreres setmanes ha anat estenent-se el rumor que la vaga general que es convoqui a l’Estat espanyol podria fer-se coincidir amb
altres vagues, com la que el 14 de
novembre es convocarà a Portugal.
La convocatòria d’una mobilització
coordinada a Europa per fer front a
l’ofensiva que amenaça els drets i
les conquestes socials que, amb
tant d’esforç, hem assolit al llarg de les darreres
dècades, no és una idea nova. De fet, el secretari
general de CCOO de Catalunya la va defensar el
maig del 2011 mitjançant una esmena presentada al Congrés d’Atenes de la Confederació
Europea de Sindicats. Però el repte que suposa
és important. Es tracta de fer que conflueixin en
una mateixa jornada treballadors i treballadores
que provenen de realitats econòmiques, cultures sindicals i marcs jurídics molt diferents. En
alguns països la vaga general no és ni tan sols
una possibilitat legal; en altres, ni el deute sobirà,
ni l’atur, ni tampoc la situació econòmica suposen
ara per ara un problema. Per això quan parlem de
vaga europea, ens referim a una vaga del sud,
de l’arc llatí, de la riba nord de la Mediterrània.

Aquí, a Grècia, a Portugal, a l’Estat espanyol i a
Itàlia és on l’agressió contra l’estat del benestar i
contra la classe treballadora s’ha fet més evident
els darrers dos anys. També és aquí on compartim una forta cultura del diàleg social, però
també una gran capacitat de mobilització quan
se’ns vol portar al límit. La decisió definitiva es
prendrà, previsiblement, en la propera Executiva
de la CES a Brussel·les, els dies 17 i 18 d’octubre.
Allà sabrem quants països aturaran junts les seves economies per defensar el futur, la justícia
i la cohesió de les seves societats. Però també
quants d’altres mostraran la seva solidaritat en
el marc d’una jornada d’acció europea que, esperem, representi un abans i un després en la
història social de la Unió Europea.

Nova onada de manifestacions en la Jornada
Mundial pel Treball Digne

La Jornada Mundial pel Treball Digne, celebrada el passat 7 d’octubre, va viure unes

seixanta manifestacions a tot
l’Estat, convocades per la Cimera Social, de la qual CCOO
forma part. L’objectiu era tornar a donar un toc d’alerta
davant les constants retallades
socials i laborals, que només
porten atur i patiment a una
gran part de la ciutadania. A
Barcelona, la manifestació va
ser convocada per la Platafor-

ma Prou Retallades i va aplegar milers de ciutadans que
van cridar a favor de la convocatòria d’una vaga general. Un
grup de joves va encapçalar la
manifestació per fer evident la
problemàtica que tenen, amb
un atur de més del 50%, que
n’està expulsant molts del
mercat de treball i fins i tot del
país.

Desigualtats
Les estadístiques oficials corroboren
l’augment de les desigualtats a la nostra societat.
Un 29,5% de la població catalana està en situació de pobresa. S’incrementa el nombre
de llars que no tenen cap ingrés i creix de
manera alarmant la pobresa infantil.
Al mateix temps
les grans fortunes continuen
augmentant els
seus guanys.
Les sicav, que
són les societats d’inversió
creades per les
grans
fortunes per pagar
menys impostos tributant a
l’1%, augmenten el seus patrimonis.
Aquesta situació és el resultat d’unes polítiques injustes i inútils per sortir de la crisi. La
injustícia es veu en les desigualtats socials i
la inutilitat la ha constatat el mateix FMI en el
seu informe semestral.
La retallada de la Renda Mínima d’Inserció a
Catalunya, la retallada de la prestació d’atur
a Espanya, les polítiques que prioritzen el
retorn dels crèdits als bancs abans que el
pagament de les pensions o les despeses
socials a Europa... Totes tenen al darrera
el mateix objectiu ideològic de desmuntar
l’Estat del Benestar aprofitant-se de la crisi.
Hi ha alternatives i diners per dur-les a terme. Només cal canviar les polítiques, a Catalunya, a Espanya i a Europa.
No callem!

www.ccoo.cat
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Els treballadors del metro de Barcelona
tornen a convocar jornades de vaga
Els treballadors del metro de Barcelona han decidit
en assemblea fer vaga parcial el dia 22 d’octubre
i també el 31. El personal del metro demana que
no s’apliqui el Reial decret del Govern espanyol
que suprimeix la paga de Nadal a tot el personal
públic. Aquestes convocatòries són la continuació
de les ja realitzades el 7 d’octubre i també el 24
de setembre.

Conferència d’Almudena Grandes a CCOO
L’Àrea de Cultura i la Fundació Cipriano García de
CCOO de Catalunya, en el marc dels debats del
X Congrés, han organitzat una conferència que
oferirà l’escriptora Almudena Grandes sota el títol: “MEMORIA Y DESMEMORIA. Presentación de
los Episodios de una guerra interminable”. L’acte
tindrà lloc dijous, 18 d’octubre, a les 19 hores, a
la sala d’actes de la seu de CCOO de Catalunya
(Via Laietana, 16, de Barcelona), i serà presentat
per Carles Vallejo, secretari de Formació i Cultura de CCOO del Barcelonès. L’acte es fa amb la
col·laboració de Tusquets Editores.

El sector de l’educació se sent agredit
Els sindicats representatius de l’ensenyament a Catalunya es van mobilitzar el passat 8 d’octubre, Dia
Mundial del Treball Digne Docent, per mostrar el seu
rebuig a l’agressió que estan patint els professionals de l’educació a Catalunya, aquest curs 20122013, per part del Departament d’Ensenyament.
Segons CCOO i la resta de sindicats, l’agressió és
contra el conjunt del professorat, però molt especialment contra els interins, ja que més de 2.000
no han pogut ocupar enguany una vacant i estan
al carrer. El professorat substitut també surt molt
perjudicat davant el canvi unilateral, sense negociació, de les seves condicions laborals i salarials.
Aquestes mesures de la consellera Rigau tenen
una enorme repercussió negativa en la qualitat i
la dignitat de l’educació pública, agreujada encara més per la decisió de no substituir les baixes
del professorat fins passats deu dies laborals. Els
sindicats han anunciat que continuaran les protestes. De moment, el Marc Unitari de la Comunitat
Educativa ha convocat manifestació el dissabte
27 d’octubre a les 18 h., a la pl. Urquinaona de
Barcelona.

Els preus es disparen i agreugen la situació
de pobresa de bona part de la ciutadania de
Catalunya
L’índex de preus al consum
(IPC) del mes de setembre a
l’Estat continua el seu increment fins al 3,4%, 7 dècimes
més de taxa interanual que el
mes anterior, a causa novament del preu dels carburants i
l’augment dels preus dels serveis bàsics com l’electricitat,
l’aigua i el gas i el dels medicaments. Això reflecteix la dependència de l’economia del
preu del petroli, la repercussió
que tenen sobre els consumidors l’IVA i les taxes i copagaments aplicats pel Govern i els
marges que apliquen les empreses als preus finals.
Augmenten els preus dels
serveis bàsics
La inflació subjacent, és a
dir, l’estructural, que no té
en compte ni els aliments no
elaborats ni el preu dels carburants, també s’incrementa
7 dècimes fins al 2,1%.
L’augment d’aquest indicador que reflecteix el preu dels
aliments i dels serveis bàsics
perjudica especialment les
persones que tenen sous, pensions i rendes baixes.

L’euro per recepta es nota a
Catalunya
A Catalunya, l’indicador de
l’IPC s’incrementa també en 8
dècimes fins al 3,9%. Aquest
diferencial de 6 dècimes amb
la inflació estatal es deu principalment a l’aplicació de
l’euro per recepta que perjudica especialment les persones amb menys recursos i els
pensionistes i el diferencial de
preus afecta negativament la
competitivitat de les empreses
catalanes.
La inflació de la zona euro es
manté en el 2,7%, i augmenta de forma important el diferencial amb l’IPC espanyol, fet
que posa més dificultats a la
competitivitat de les empreses
exportadores.
Creixen les dificultats econòmiques de moltes persones
L’increment de la inflació en un
context de recessió econòmica perjudica especialment les
persones que tenen més dificultats econòmiques (aturats,
pensionistes i treballadors amb
salaris baixos). En aquest sentit,
la pujada de l’IVA i l’increment

de tarifes de serveis bàsics i el
preu dels medicaments posen
al límit la situació de moltes
persones, empobreixen una
part de la població i són inútils
per incrementar la competitivitat del país.
CCOO de Catalunya denuncia
les mesures del Govern del
PP de repagament dels medicaments, d’augmentar l’IVA
i de retallar prestacions, perquè comporten més pobresa
i desigualtat i ens allunyen de
la recuperació de l’economia.
El sindicat rebutja la mesura
de l’euro per recepta aprovada
pel Govern de CiU, que fa augmentar els preus a Catalunya
respecte dels de l’Estat. CCOO
considera que cal resoldre la
dependència energètica per
l’efecte negatiu que té sobre
els preus i la competitivitat de
les empreses, i reclama al Govern una política de regulació i
control de preus, sobretot dels
que afecten els serveis bàsics,
per garantir que la inflació no
afecti negativament la recuperació de l’economia i continuï
perjudicant les persones amb
menys recursos.

Acció Jove celebra la seva III Assemblea Nacional
A

Aina Vidal és la nova
coordinadora nacional

Els passats 5 i 6 d’octubre es va celebrar a Barcelona la III Assemblea Nacional d’Acció Jove. Durant dos dies, més de 130 joves del sindicat van

escollir el nou equip i van treballar per definir les
línies estratègiques i el document polític.
La Tània Pérez, coordinadora nacional des del
2008, deixa el càrrec, que passa a ocupar l’Aina
Vidal, anterior responsable d’Organització. L’Adrià
Labazuy, delegat de personal del Decathlon, serà
el nou responsable d’Organització.
Acció Jove vol seguir sent un espai obert de trobada i interconnexió, on delegats i delegades,
afiliats i afiliades i gent propera es coneixen, es

formen, es capaciten i intercanvien experiències.
Acció Jove vol ser capaç de transmetre al sindicat
el canvi de codis de la societat. Continuar essent
un agent de regeneració sindical, en termes sindicals i humans, és una prioritat, així com també ho
són la necessitat de seguir construint i estabilitzar
una xarxa activa i viva de joves del sindicat (territorialment i federativament parlant), i fer créixer la
intervenció socioeducativa que ens pertoca com a
sindicat de classe, nacional i sociopolític.
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COMPTE ENRERE PER A LA BANCA ÈTICA
Les finances ètiques a Catalunya i a l’Estat espanyol entren en una etapa decisiva. Comença el
compte enrere per consolidar la primera banca ètica, fruit del procés de confluència de Fiare amb la
Banca Popolare Etica italiana.

Després que bancs i caixes convencionals hagin tallat l’aixeta del crèdit a les PIME, les associacions i la majoria de particulars, en aquests
darrers anys les societats catalana i espanyola
acumulen moltes necessitats de ﬁnançament
insatisfetes. Aquest motiu, acompanyat de la
indignació ciutadana amb un sistema ﬁnancer esquitxat pels escàndols i responsable
destacat de la crisi actual, han fet que molta
gent obri els ulls i traspassi els seus estalvis a
entitats com COOP57, Oikocredit o Fiare. De
fet, des del 2006 el creixement anual de les
ﬁnances ètiques ha estat espectacular; els dipòsits han augmentat en un 1.760% i els préstecs en un 1.150%, segons dades del SETEM.
En aquest context, Fiare ha iniciat un procés
d’integració amb la Banca Popolare Etica (BE)
que culminarà durant el 2013 quan Fiare implanti aquest banc cooperatiu italià a Catalunya i a l’Estat espanyol. La BE constitueix un referent dintre del món de les ﬁnances ètiques
europees. Es va fundar el 1999 i avui té gairebé 38.000 socis, dels quals 5.760 són entitats.
El seu capital social puja als 40 milions d’euros
i disposa entre 7 i 8 milions com a reserva. La
BE es troba en ple desenvolupament, l’any
passat, el seu capital va augmentar un 14%
i els crèdits concedits, un 24%, i va obrir tres
noves oﬁcines a Perusa, Ancona i Trieste, que
s’afegeixen a la quinzena que ja tenia escampades per tot el país.
La relació entre les dues cooperatives de crèdit ve de lluny, podem dir que el nuviatge
haurà durat vuit anys si tenim present que

començà el 2005, quan Fiare es va convertir
en l’agent de la BE a l’Estat espanyol, i que el
casament s’oﬁciarà el proper 2013.
Fins ara Fiare s’havia hagut de cenyir a oferir
productes de crèdit i alguns altres d’estalvi
com ara dipòsits a terminis i llibretes d’estalvi
amb una operativitat limitada. Aquesta oferta
modesta de productes ﬁnancers feia impossible satisfer amb Fiare totes les necessitats
ﬁnanceres; calia disposar també d’un compte
en un banc per fer les gestions del dia a dia.
En canvi, la integració suposarà que les persones, famílies i organitzacions socialment
responsables podran tenir BE-Fiare com a primera o com a única opció, perquè hi podran
obrir un compte corrent on domiciliar rebuts,
pagar amb targeta, operar per Internet, etc.
BE-Fiare serà la primera experiència de ﬁnances ètiques completes a l’Estat espanyol.
Deu anys fent camí
El 2003 es va constituir la Fundació d’Inversió
i Estalvi Responsable (Fiare). Les 52 organitzacions basques de l’anomenat Tercer Sector
que la impulsaven volien explorar les vies per
crear una banca ètica, cooperativa i ciutadana
a tot l’Estat que, per un cantó, ﬁnancés activitats econòmiques amb un impacte social positiu i transformador i, per l’altre, permetés a la
ciutadania participar-hi dipositant-hi els seus
estalvis, aportant al capital social i controlant
la gestió de l’entitat. En paraules de Peru Sasia,
el seu director, “el projecte Fiare sorgeix d’una
convicció i una intuïció. La convicció que són

necessàries alternatives en l’esfera econòmica
que tractin de superar els problemes estructurals del sistema neoliberal, especíﬁcament
la seva incapacitat per posar ﬁ a les desigualtats. La intuïció, que el teixit associatiu i la
consciència ciutadana presenten en aquests
moments a l’Estat espanyol els vímets mínims
necessaris per intentar consolidar una iniciativa d’aquest tipus, tal com ja ha passat en
alguns altres llocs d’Europa”.
Al llarg d’aquests anys, Fiare s’ha anat estenent
per tot l’Estat ﬁns a consolidar-se com un instrument ﬁnancer vinculat a dotze xarxes territorials amb més de 600 organitzacions socials.
Al mateix temps, ha desplegat una activitat
creditícia respectable, orientada en dues direccions. Per un costat, ha donat suport a
entitats que treballen amb persones excloses
socialment, bé sigui a través de la cooperació
al desenvolupament dels països empobrits
del sud, bé ﬁnançant processos d’inclusió social de col•lectius en situació o risc d’exclusió
en la nostra societat. Per l’altre costat, ha donat suport a projectes d’organitzacions que
plantegen alternatives a situacions d’injustícia
i d’insostenibilitat: el cooperativisme, el comerç just, l’agroecologia, el turisme responsable,
les activitats culturals, d’investigació i de sensibilització, etc.
L’any 2011 es van concedir crèdits per més
de 13 milions d’euros. D’aquests, uns 5,5 milions corresponen a operacions al País Basc,
gairebé 2 milions a Catalunya i 1,4 milions
al País Valencià; la llista s’allarga ﬁns a quinze
comunitats autònomes. Pel que fa al nombre
d’operacions efectuades, Catalunya ocupa
el primer lloc tant en l’exercici del 2010 com
en el del 2011; la majoria són bestretes de liquiditat per tensions de tresoreria. Pel que fa
al sector d’activitat, l’any passat el 62% dels
crèdits es van adreçar a projectes d’economia
solidària i inserció social, el 20% a projectes de
transformació de valors socials, el 13% a la cooperació internacional i el comerç just, i el 5%
a projectes d’agroecologia.

4
Núm 156 - dilluns, 15 d’octubre de 2012

La participació, el mitjà i la finalitat
La ﬁnalitat de les entitats de ﬁnances ètiques
és promoure projectes socialment positius
i transformadors amb els estalvis, però també combatre allò que podem anomenar
l’alienació de l’estalviador, en el sentit que la
majoria de vegades el client d’una entitat ﬁnancera no té cap control sobre la destinació
dels seus estalvis. Aquesta alienació només es
pot eliminar a base de participació, la qual és,
alhora, un mitjà per garantir que les decisions
que adopta l’entitat ﬁnancera són congruents
amb els seus valors.
La participació és, doncs, un tret fonamental
de qualsevol banca que es digui ètica. Podem
aﬁrmar que si tot banc se sustenta en tres
potes, el capital social, l’estalvi i el crèdit, un
banc ètic és més estable perquè n’afegeix una
quarta, la participació. En aquest sentit, Fiare i
BE han estat iniciatives d’acció col·lectiva sorgides directament de la societat. Ara el repte
és mantenir BE-Fiare a partir de la integració,
la participació i la vinculació al territori, al llarg
del temps i en una entitat cada dia més gran,
complexa i que tindrà repartida la seva base
social en dos estats diferents.
La situació de partida és bona, ja que tant Fiare com la BE han desenvolupat sistemes participatius molt similars. Fiare ha vetllat des de
l’inici perquè el projecte s’anés construint des
de la seva xarxa social. El seu sistema de participació es concreta en un model cooperatiu

guiat pel principi d’una persona un vot en la
presa de decisions a l’assemblea general, una
densa estructura de xarxes territorials i sectorials molt autònomes les unes de les altres,
una rica trama de grups locals de suport, amb
la constitució de punts informatius en trentadues ciutats, així com la participació de més
d’una cinquantena de persones voluntàries
en el Comitè d’Ètica i les comissions territorials d’avaluació eticosocial, que són les encarregades de valorar les sol·licituds de ﬁnançament per garantir que comportaran impactes
socials, laborals i ambientals positius.
Un sistema similar funciona a Itàlia. La BE, a
part de ser un model de transparència (és la
primera banca del món on totes les inversions
es publiquen al seu web), ha ordit una xarxa
formada per un centenar de grups d’iniciativa
territorial (GIT) escampats arreu del país i estructurats en quatre àrees territorials (nord
oest, nord est, sud i centre). Aquests col•lectius
formats per socis voluntaris de cada ciutat discuteixen sobre la política del banc i difonen
la banca ètica en trobades, seminaris, cursos
a col·legis, etc., sempre treballant braç a braç
amb l’estructura operativa del banc. Actualment alguns socis impulsen la campanya “Non
con i miei soldi!” (“No amb els meus diners!”),
que apel·la la ciutadania perquè deixi de
col·laborar indirectament amb l’especulació
ﬁnancera, tenint els seus estalvis en la banca
convencional, i es passi a la banca ètica.

FIARE I BANCA ÈTICA EN XIFRES:

FIARE
Persones físiques sòcies:
Persones jurídiques sòcies:
Capital social:
Estalvi:
Crèdits totals:

2.881
374
3,5 M €
28,9 M €*
27,7 M €*

(*Dades de 31/12/11; les altres són de 31/08/12. Extretes de www.proyectofiare.com)

BANCA ÈTICA
Persones físiques sòcies:
Persones jurídiques sòcies:
Capital social:
Estalvi:
Crèdits totals:

32.112
5.760
40,5 M €
757 M €
814 M €

(Dades de 31/08/12. Extretes de www.bancaetica.com)

El full de ruta
L’any passat els consells rectors de Fiare i BE
van acordar iniciar el procés d’integració. El
maig d’aquest any, una assemblea de la BE
celebrada a Roma, a la qual assistiren un miler
de persones, va aprovar el procés d’integració
amb Fiare i va modiﬁcar el reglament de la
cooperativa per poder incorporar-hi bases socials de la Unió Europea, tenint com a horitzó
una banca ètica cooperativa a escala europea.
Durant aquell mateix mes, Fiare va celebrar la
seva primera assemblea estatal, que va tenir
lloc a Rivas (Madrid). Les tres-centes persones assistents van avalar igualment el procés
d’integració amb la banca italiana i van debatre un esbós del pla de viabilitat per a la nova
entitat resultant.
La pròxima ﬁta és arribar a la integració social
en una sola entitat durant l’assemblea que
s’haurà de celebrar el maig del 2013 on conﬂuiran les bases socials de les dues cooperatives. En aquest encontre, s’hauran d’elegir
nous consellers al consell rector de BE i és
d’imaginar que s’hi incorporin persones de
Fiare, a l’estructura de govern de la banca italiana. Així mateix, Fiare esdevindrà, ara com
ara, la cinquena àrea territorial de la BE.
En un principi es preveu tenir seus a Bilbao,
Madrid i Barcelona. Si seran oﬁcines bancàries
convencionals o més aviat despatxos en locals
multifuncionals i compartits amb la mateixa
trama d’entitats que li donen suport encara
està per dilucidar. Tal com aﬁrma Ugo Biggeri,
president de la Banca Popolare Etica i soci de
Fiare des de fa anys, “haurem de buscar fórmules més lleugeres que les clàssiques oﬁcines”.
Queden, però, molts deures per fer en aquests
pròxims mesos: acabar d’elaborar el pla de
viabilitat, augmentar la implantació territorial,
desenvolupar un sistema informàtic bancari
que permeti operar amb normalitat, adequarse a la normativa bancària en qüestions de
seguretat, construir elements de governança
per mantenir el dinamisme social de la base
associativa, augmentar el capital social de Fiare mitjançant una campanya de captació per
arribar, com a mínim, als 3,7 milions al ﬁnal
d’aquest any, el 31 de desembre, i una pila de
coses més. Tot això per acabar demanant la ﬁtxa bancària al Banc d’Espanya que permeti a
Fiare operar a l’Estat espanyol com a ﬁlial de la
BE. Llavors, el somni d’una banca ètica a l’Estat
espanyol s’haurà fet realitat.
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SALVEM la Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya (UPEC)
PERQUÈ NO ES PERDI UN ESPAI DE LLIBERTAT I REFLEXIÓ,
POPULAR I DEMOCRÀTIC!
Vivim moments difícils en el nostre país, cruïlles que, sens dubte, seran vistes en un futur no gaire llunyà
com a històriques. Les esquerres semblen haver quedat bandejades d’aquest moment. Tan sols ho sembla.
L’hegemonia neoliberal, teixida des de la dècada dels noranta del segle passat, ha fet gairebé impossible pensar i governar la realitat més enllà d’uns curts paràmetres que no són altra cosa que barrots. Entremig, fins i tot
la mateixa democràcia sembla perdre el seu sentit més profund. Abdicar ara no seria res més que admetre una
derrota en el moment just en què totes les crítiques desplegades per les esquerres s’han mostrat punyentment
encertades i en què les alternatives són més necessàries que mai.
La UPEC no vol abdicar d’aquest moment i d’aquesta necessitat. Convençuts que ara, com mai, és necessari
un espai de diàleg, de formació i de reflexió de les esquerres en tota la seva diversitat, un espai que permeti
impulsar i renovar el vell programa de les esquerres, ens fem el ferm propòsit de seguir endavant. Però per
fer-ho ara, també com mai, fa falta que el poble de l’esquerra agafi de nou el seu destí en mans pròpies. Us
demanem en aquest sentit que col·laboreu en el projecte de la UPEC ajudant en el seu manteniment. Tot allò
que és possible, només ho pot ser per obra de cada un de nosaltres.
Us demanem que col·laboreu amb la UPEC ajudant a fer que NO ES PERDI UN ESPAI DE LLIBERTAT I REFLEXIÓ, POPULAR I DEMOCRÀTIC! Campanya de recollida de fons per a la Universitat Progressista d’Estiu
de Catalunya.
I aquesta és la voluntat que ens mou a buscar els recursos i els suports necessaris perquè això segueixi funcionant i per poder portar a terme la 9a edició de les jornades de la UPEC.

6
Núm 156 - dilluns, 15 d’octubre de 2012

SI VOLS COL·LABORAR-HI, HO POTS FER DE DIFERENTS MANERES:
1) Aportació ÚNICA mitjançant ingrés bancari al compte de la UPEC

ENTITAT

OFICINA DÍGIT CONTROL

1491

0001

21

COMPTE

ENTITAT

2036958722

2100

OFICINA DÍGIT CONTROL

3000

15

COMPTE

2201916046

única de 50 €
única de _ € (tria la quantitat que vols aportar) (no oblidis posar el nom en el moment de fer l'ingrés)

2) Aportació ANUAL mitjançant domiciliació bancària
Retorna’ns la butlleta
Per correu postal:
Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya
C/ Nou de Sant Francesc, 42 –local
08002 – Barcelona
O per correu electrònic:
info@upec.cat, amb l’assumpte: domiciliació rebut UPEC
—————————————————————————— —————————

Rebut domiciliat a nom de:
Quina aportació vols fer?
anual de 50 €
anual de _____ €
Domiciliació bancària. Senyors, amb càrrec al meu compte/llibreta, els demano que atenguin el rebut que
anualment els presentarà la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya.
Titular del compte:
Banc/Caixa:
ENTITAT

Signatura:
Data: ___ / _____/ ____

OFICINA

DÍGIT CONTROL

COMPTE

