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A l'atenció del Servei d'Atenció al Client, 

Jo,                                                                  , amb DNI                                     ,  com a client/a de Banc Santander, em 
dirigeixo a vostès per manifestar-los el meu desacord absolut amb les seves inversions i finançament a empreses 
vinculades amb el negoci de la guerra, el disseny i manteniment de l'armament nuclear, la militarització i la 
securització de les nostres fronteres i societats. Existeixen dades que vostès coneixen àmpliament, ja que són 
objecte de denúncia des de fa més de 10 anys a la Campanya Banca Armada, promoguda pel Centre Delàs 
d'Estudis per la Pau, SETEM, Justícia i Pau, l'Observatori del Deute en la Globalització, FETS, Alternativa 
Antimilitarista-Movimiento de Objeción de Conciencia, Col·lectiu RETS, la Fundació Novessendes i la Fundació 
Finances Ètiques. 

I tot i que vostès assegurin que tenen polítiques en matèria de defensa, hi ha evidències, contrastables a partir de 
les dades de la Campanya Banca Armada,  del Centre Delàs d'Estudis per la Pau (http://database.centredelas.org), 
que demostren aquestes pràctiques. De fet, el Banc Santander té l'honor nefast de ser el qui ha apostat pel sector 
de l'economia de guerra de manera més diversificada. 

La Campanya Banca Armada ha pogut confirmar que durant el període 2014-2019, el Banc Santander es va 
relacionar amb almenys 15 empreses del sector. La suma total de tots els crèdits i inversions dels quals tenim 
coneixement – que sabem que és una xifra molt inferior de la real –, va ascendir a la suma de més de 3.000 
milions de dòlars.  I quines són aquestes empreses? A què es dediquen? Per començar, hi ha empreses Marca 
Espanya com MAXAM holding i Navantia. 

La naviliera espanyola Navantia és una de empreses seleccionades des de 2015, quan van participar en un crèdit 
revolving de més de 347 milions de dòlars, sindicant juntament amb d'altres entitats. El Santander va aportar més 
de 38 milions de dòlars en facilitats de crèdit. S'ha de recordar que Navantia és la constructora de les cinc 
corbetes Avante-2200 encarregades pel govern d'Aràbia Saudita al 2018 i que s'entregaran al 2022. S'ha de 
destacar especialment aquest cas, ja que Aràbia Saudita és un país que no destaca per ser amic dels drets humans 
i actualment i des de 2015, està implicat en un dels conflictes bèl·lics més sanguinaris contra la població civil: el 
conflicte iemenita que, tot i que hagi estat especialment silenciat pels mitjans de comunicació i la comunitat 
internacional, ha provocat la crisi humanitària més rellevant de les últimes dècades. 

Però el Santander és un banc global i també ha fet negoci prestant serveis financers i amb la participació 
accionarial a altres cinc empreses que també poden haver venut armes amb destinació a la guerra del Iemen: 
Airbus, Boeing, Leonardo, Thales i Rolls-Royce. En total, durant el període 2015-2019, el Banc Santander va 
finançar amb 1.830 milions de dòlars aquestes 6 empreses, que han exposat armament a Aràbia Saudita i als 
Emirats Àrabs Units, tots dos implicats en aquest conflicte armat. 

La francesa Thales és la que més recolzament ha rebut en aquest període per part del Santander, més de 650 
milions de dòlars. Thales, a més de participar en la fabricació d'armament nuclear, també ha tingut com a client 
final a l'Aràbia Saudita i als Emirats Àrabs Units, fent diverses exportacions de radars i sensors en aquesta última 
dècada. Les comandes més recents foren radars COBRA de localització d'armament d'alt calibre. L'Aràbia Saudita 
els va demanar l'any 2014 i els té des de 2019. Per la seva banda, els Emirats Àrabs Units, van fer la comanda al 
2019. 

El Santander també va participar en dues línies de crèdit revolving sindicant en més de 1.500 milions de dòlars al 
2015 i de 3.500 milions de dòlars el 2018 atorgades a Rolls-Royce, dels quals va assumir un 5% de l'import de 
cadascuna d'elles, 96 i 175 milions de dòlars respectivament. 

També són destacables les dades que revela l'informe  Shorting our security: Financing the companies that make 
nuclear weapons, escrit i publicat per PAX, Profundo i ICAN, segons els quals vostès han decidit invertir part del 



patrimoni dels seus accionistes i clients en les següents empreses relacionades amb armament nuclear: Thales, 
652,7 milions de dòlars, Safran, 487,6 milions, Boeing, 417,7 milions,  Airbus, 331,4 milions, Fluor, 145 milions, 
Honeywell International també, 145 milions i Serco, 14,3 milions. En total, 2.193,7 milions de dòlars. 

Boeing, per exemple, està construint noves armes nuclears per als Estats Units mitjançant un contracte de 349,2 
milions de dòlars per al què s'anomena “Dissuasió Estratègica Terrestre”, que substituirà els míssils balístics 
intercontinentals nuclears ICBM Minuteman III. Una altra d'aquestes empreses, Fluor, està involucrada en 
diverses instal·lacions empresarials d'armes nuclears estatunidenques. A través d'una empresa conjunta, 
Savannah River Nuclear Solutions (SRNS), té un contracte de 8 mil milions de dòlars per construir components 
clau per al programa  W88 Alt370, l'ogiva nuclear desplegada al míssil Trident II. 

Personalment, i com a client/a d'aquest banc, sento una gran incomoditat i un particular disgust en relació amb 
aquestes pràctiques. Vostès consideren que és moralment ètic continuar ajudant aquestes empreses a finançar-
se, mitjançant la concessió de crèdits revolving o participant com a bookrunners en les seves emissions de bons a 
empreses que firmen aquesta mena de contractes? Són conscients que dues terceres parts de les seves inversions 
en armament estan destinades a empreses relacionades amb armes nuclears? 

M'agradaria aprofitar aquesta oportunitat per demanar-los que deixin d'invertir i finançar aquesta mena 
d'empreses i que s'acullin a les seves polítiques de responsabilitat social, en les quals asseguren que “l'equip 
executiu i el consell del Banc Santander tenen en consideració els aspectes socials i ambientals en els seus 
projectes d'inversió”. Ja que aquesta afirmació és incompatible amb la fabricació d'armament nuclear o d'armes 
que s'acaben destinant a països amb conflictes armats. 

Molt cordialment, 

 

                                                                           . 
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