
 

                                                                                                                           
                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

RESOLUCIÓ: La CONFAVC reclama una “quitança” a les hipoteques 
 

Des de l'inici de la crisi, la ciutadania ha vist com el Govern pujava l'IVA i altres 
impostos. Com als veïns i a les veïnes, se'ns ha baixat el sou en el cas de no 
perdre'l. Com s’han reduït serveis o, aquells que eren gratuïts, han deixat de ser-
ho. També hem pogut comprovar la dificultat de poder trobar finançament a les 
nostres despeses de consum, d’adquisició d'habitatges o al tenir liquiditat 
empresarial. 
 
En resum, la pressió econòmica sobre la classe treballadora ha augmentat de 
forma considerable en alguns casos, i a uns nivells pràcticament inassumibles en 
d’altres, i no és molt millor per a les petites empreses i autònoms. 
 
Aquesta situació ha provocat un fort retrocés en el consum que, a la vegada, s'ha 
traduït en reduccions dels llocs de treball o en el tancament d'empreses, i sobretot 
en una tendència a la baixa dels preus.  
 
No obstant això, crida l'atenció la resposta de les entitats financeres que han tancat 
l'aixeta al finançament tant de les empreses com dels particulars, han traït la 
confiança de milers de clients als quals han estafat amb les "participacions 
preferents". Entitats que mentre els seus dirigents s'han atorgat jubilacions 
multimilionàries, al mateix temps, han executat desnonaments de milers de 
famílies deixant sense llar i amb deutes per a tota la vida sense voler negociar un 
ajust de les mensualitats de les hipoteques. 
 
Per totes aquestes raons, des d’aquesta assemblea demanem que les 
entitats financeres assumeixin el seu compromís amb la societat i la seva 
corresponsabilitat en aquesta crisi i realitzin una "lleva" a les hipoteques que 
permeti: 
 
• Renegociar les quotes mensuals de les hipoteques als ingressos familiars reals. 
• Facilitar un estalvi que permeti l'augment del consum. 
 
Al mateix temps sol·licitem la intervenció del Govern i del Banc 
d'Espanya per a resoldre el cas de les "participacions preferents" a favor 
dels interessos d'aquelles persones enganyades per les entitats financeres. 
 
Sens dubte el terme "boicot" no afavoreix un clima de tranquil·litat que el sistema 
financer necessita, però si la seva falta de sensibilitat envers els veïns i les veïnes 
no canvia radicalment, des de la CONFAVC no parlarem de boicot sinó 
d'autodefensa i estudiarem la manera de fer efectives campanyes contra aquestes 
entitats financeres, una a una, fins que comprenguin la seva responsabilitat social. 
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