
 

 

Sr. Notari, desitjo que la meva intervenció consti literalment en acta

CAMPANYA BANCA ARMADA
SEGONA intervenció Junta d'Accionistes de CaixaBank- 31/03/2023

Bon dia, senyors i senyores accionistes, membres del consell d'administració, senyor
president. El meu nom és Javier Toca i estic intervenint en aquesta junta en nom de la
Campanya Banca Armada, representant a 16 accionistes que han delegat en la
campanya un total de 33.348 accions.

Sr. President, ens entristeix molt haver d'esmentar, per primera vegada, els seus
vincles amb empreses que produeixen les armes més destructives que existeixen: les
armes nuclears.

Les armes nuclears porten ja més de dos anys prohibides pel tractat internacional de
prohibició, que va entrar en vigor al gener del 2021. Però continua havent-hi empreses
que les produeixen.

51 països han ratificat el tractat internacional, que prohibeix explícitament la fabricació,
el desenvolupament, l'adquisició, l’emmagatzematge i l'emplaçament d'armes
nuclears, així com prohibeix usar o amenaçar amb usar aquestes armes, i finalment,
també prohibeix que s'assisteixi o s'ajudi de qualsevol forma perquè es puguin realitzar
aquests actes prohibits. Sr. President, finançar aquestes empreses és una forma molt
clara d'assistir o ajudar al fet que les armes nuclears continuïn existint.

Sr. President, durant el període 2020-2022 vostè ha facilitat crèdits i préstecs per un
valor de gairebé 100 milions d'euros a Boeing. A part de produir avions civils, Boeing
és una de les empreses que apareixen en l'informe “Rendiments arriscats: els
productors d'armes nuclears i els seus finançadors”, publicat per PAX, ICAN i Profundo
al desembre del 2022.

Srs. i Sres. accionistes, Boeing està produint components clau per a míssils i sistemes
de míssils nuclears estatunidencs, com el Minuteman, el Trident i el Standoff, així com
per a les bombes nuclears B-61.

I els donarem unes últimes dades que ens semblen esgarrifoses:

14 són les vegades que es podria destruir el planeta amb les armes nuclears que
existeixen al món. Repeteixo: 14.

I 3 de cada 4 armes no es podrien fabricar sense l'ajuda d'entitats financeres com
CaixaBank. Repeteixo: 3 de cada 4.

En un context com el que vivim, on dirigents de països amenacen amb utilitzar armes
nuclears i on cada vegada més l'amenaça es torna més real, es fa més necessari que
mai exigir que es compleixi amb el tractat de prohibició i que bancs com CaixaBank
deixin de relacionar-se amb empreses que fabriquen aquest armament.

Sr. President i membres del consell d'administració, avui hem donat moltes xifres,
encara que sabem que les úniques que els interessen són les que signifiquen beneficis
econòmics per a vostès. Però de veritat ens agradaria saber com pot ser que no els
faci vergonya i por contribuir d'alguna manera al fet que existeixi armament que pot
destruir la vida al planeta.

 



 

 

Srs. i Sres. accionistes, ajudin-nos a demanar-li a CaixaBank que deixi de finançar
aquest tipus d'empreses.

Moltes gràcies.

 


