Política | Redacció | Actualitzat el 19/03/2014 a les 17:15

Un vídeo revela què se'n va fer dels
diners del Robin Hood dels bancs
Enric Duran va "expropiar" prop de mig milió d'euros a 89 bancs per a finalitats
socials decidides en assemblees
Més de cinc anys després de la publicació del diari Crisi h( ttp://enricduran.cat/wpcontent/uploads/2013/02/01crisi_cat.pdf) , on s'explicava l'"expropiació" que el jove Enric Duran va
practicar a 39 bancs diferents amb un total de 492.000 ?, ara un grup d'activistes revelen què
se'n va fer dels diners i com ho van viure, en base al convenciment que "el panorama que ens
imposa el sistema actual, la desobediència i la construcció d'alternatives són el motor d'aquesta
obra col·lectiva." El documental s'ha presentat a la xarxa aquest dilluns, dia 17, al
web www.retorn.net (http://retorn.net/) .
El dimecres dia 26 es presentarà, aquest documental «Retorn. Una història que vam construir
juntes (http://retorn.net) », a Aurea Social (C/Sardenya, 263, Barcelona), projecte públic de
la Cooperativa Integral Catalana (http://cooperativa.cat/) (19:00 h).
En aquest treball, més d'una vintena de persones que fins ara s'havien mantingut en silenci,
expliquen com van viure els fets «dels quals van tenir coneixement de primera mà abans que es
fessin públics», i recorden els projectes i iniciatives als quals es van destinar aquells recursos.
El passat mes de setembre, l'anomenat Robin Hood dels bancs, Enric Duran, avançava quina
podria ser l'actuació quan aquells fets haguessin prescrit, passats els cinc anys que estableix la
llei: «Aquella acció no hauria estat possible sense totes les persones que hi van contribuir,
especialment a través dels diversos processos assemblearis que van permetre decidir
col·lectivament el destí de bona part d'aquells fons i l'execució dels projectes sabent l'origen dels
diners, i donant-li, per tant, un significat polític revolucionari amb voluntat d'impulsar la construcció
d'alternatives al sistema establert que no hauria tingut si només hagués estat una acció
individual. Potser ara, aprofitant el pas del temps, és més factible que d'altres persones
comparteixin la seva experiència de com ho van viure i cap a on es van destinar aquells diversos
finançaments.»
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