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Presentació

La majoria de persones no ens plantegem gaires preguntes 
sobre com gestionem els nostres estalvis i les conseqüències 
que se’n poden derivar. Dipositem la nostra confiança en enti-
tats financeres, sense ser conscients de l’ús que en fan, i gairebé 
mai ens preguntem si la nostra entitat gestiona els nostres 
diners en sintonia amb els nostres valors, invertint en projectes 
i empreses en les que invertiríem nosaltres. Formant part de 
la construcció d’un consum més responsable i sostenible, les 
finances ètiques ens proposen, no només recuperar aquesta 
consciència, sinó també assumir un paper actiu i implicar-nos 
socialment. 

La proposta que us fem és veure com les finances ètiques 
faciliten l’accés al crèdit en aquells projectes o sectors que massa 
sovint resten marginats o exclosos, a la vegada que centren les 
seves inversions i la seva capacitat financera en aquells projectes 
que obtenen un gran rendiment social i no tan sols econòmic. 
Amb aquest curs us convidem a conèixer millor una proposta 
políticament possible, econòmicament rendible i socialment 
implicada. Una alternativa financera que, mantenint la seva 
filosofia i rendint comptes de manera transparent davant dels 
seus clients i inversors, està capacitada per estimular el desen-
volupament d’una economia amb valors, de la que avui, potser, 
coneixem els límits però no estem disposats a posar-li fronteres. 

En definitiva, com a resposta a un sistema financer injust, 
que crea i perpetua desigualtats i exclusions, i com a resposta 
a un sistema bancari opac i orientat a la maximització dels 
beneficis econòmics, les finances ètiques proposen la cons-
trucció de respostes financeres per a les necessitats de les 
persones generalment excloses del sistema financer tradicio-
nal, i per a aquelles organitzacions que cerquen la construcció 
d’una societat justa i inclusiva. 

Lloc i horari del curs

Lloc: Aula 2F6. Facultat de Biblioteconomia UB
(C. Melcior de Palau, 140 · Barcelona)
Horari: Dimarts i dijous, de 18.30h a 21h
Preu: 40 euros (socis: 25 euros)

Avaluació

Per obtenir el certificat d’assistència cal assistir al 80% de les 
classes. Per obtenir el certificat de crèdits cal, a més, presentar 
un treball sobre els continguts del curs.

Matriculació

Cal fer una transferència per l’import de la matrícula a aquest 
compte corrent:
“la Caixa”: 2100 3642 11 2200036125
El resguard de la transferència cal portar-lo a Món-3, 
on caldrà emplenar el full d’inscripció.

Professorat

l	Arcadi Oliveres, professor d’Economia Aplicada (UAB)
l	Jordi Marí, Director de FETS, Finançament Ètic i Solidari
l	Jordi García, cooperativista, docent i escriptor sobre temes 

d’economia solidària i alternatives socials
l	Jean Claude Rodríguez, Fundador i director de la Asociació 

CAF, Comunitats Autofinançades
l	Martí Boneta, President d’Oikocrèdit Catalunya
l	Ramon Pascual, Director del Coop 57
l	Isabel Sánchez, Directora territorial per Catalunya i Balears 

de Triodos Bank
l	Peru Sasia, Director del Projecte FiarePrograma

Programa

Dimarts, 2 de març
Per què són necessàries les finances ètiques?
Arcadi Oliveres

Dijous, 4 de març
Conceptes bàsics de finances ètiques i inversió socialment
responsable. Vídeo: acció de sensibilització
Jordi Marí

Dimarts, 9 de març
Les finances ètiques i la construcció d’una economia solidària
Jordi García

Dijous, 11 de març
Riquesa i diversitat d’instruments de les finances ètiques
Jean Claude Rodríguez, Martí Boneta i Ramon Pascual

Dimarts, 16 de març
Un model de banca ètica: Triodos Bank
Isabel Sánchez

Dijous, 18 de març
Un model de banca ètica: Projecte FIARE
Peru Sasia
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