
Més que governar els governs, qui mana en aquest món són 
les grans empreses multinacionals i el sector financer (bancs, 
asseguradores, fons d’inversió...). 

Aquestes dues treballen en connivència i de la mà: es donen 
suport per mantenir-se en el poder i augmentar els beneficis.

Inverteixi en l’l’economia
economia

més fortamés forta del món

Accions i alternatives per estalviar i fer més ètics els nostres diners

Què hi ha darrera del banc?Què hi ha darrera del banc?

L’alternativa que construïm L’alternativa que construïm 
Quan més petita sigui la caixa o el banc amb què tre-
ballem, menys concentrem el poder i més arrelada es-
tarà al nostre territori (i a les seves necessitats). 

Si es tracta d’una banca ètica horitzontal, les decisi-
ons estaran en mans dels moviments socials que la 
integren. 



A la banca convencional només hi participen les empreses ac-
cionistes. La informació i les decisions resten opaques fins i tot 
pels treballadors/es. Som només consumidors d’un caixer auto-
màtic gegant del que només veiem una pantalleta i tenim quatre 
botons per prémer.

Volem la seva opinió
Volem la seva opinió!Ompli el qüestionari 

 L’alternativa que cimentemL’alternativa que cimentem
La banca ètica ens permet fer-nos socis o sòcies, vol que 
hi participem en tots els nivells des de la informació fins 
a la decisió d’on van els diners–i ens convida a crear de 
forma participativa una alternativa. No és operativa; és 
cooperativa. 

Els bancs cada cop més estan fent de botigues. Un dels sis-
temes de fidelització de la clientela és emprar contractes de 
permanència amb regals com a cimbell. 

Aquests no ho són tal; són una venda amagada a càrrec de 
futur interessos. 

 el seus d i n ersers !No llenciNo llenci

Obri unObri un

COMPTE
COMPTE  PLUSNÒMPLUSNÒM  II  NANA

  L’alternativa que creemL’alternativa que creem  
Si hem de menester una olla a pressió o un joc de to-
valloles, podem anar a qualsevol botiga. 

Tota la clientela de la banca ètica rep els mateixos in-
teressos i no fa publicitat enganyosa. Des d’un princi-
pi explica els costos i els beneficis que té.



Augmentar el consum ni ens beneficia a nosaltres ni al plane-
ta, però sí a les oficines bancàries. Amb les targetes de crèdit 
aconsegueixen dobles guanys perquè augmenten la despesa i 
carreguen interessos força alts. 

Un sistema eficaç per pujar en borsa és acomiadar 1.000 
treballadors/es. Les grans empreses són les que tenen un 
accés més fàcil al crèdit. Les persones en atur sense aval o 
els petits negocis emprenedors de persones necessitades, 
en canvi, les que tenen més dificultats. 

  L’alternativa que alcem L’alternativa que alcem 
La millor forma de controlar la despesa és fer pagaments 
en efectiu (el petit comerç també hi surt guanyant) o en 
transferència. Però si es té targeta, la de dèbit no ens per-
metrà pagar si no tenim diners i ens facilitarà el control 
econòmic. 

L’alternativa que edifi quemL’alternativa que edifi quem  
Posar els estalvis en les finances ètiques té un impac-
te beneficiós en els països del Sud i en els col·lectius 
més necessitats d’aquí. Així no hauran d’accedir a en-
titats de crèdit amb un interès altíssim que no perme-
trà dur a terme projectes que eren viables. 

VisaVisa
DiamantDiamant

Per què pagar ara
si no li va bé? 

  als seus  als seus benef
icisbenefici

sAfegeixiAfegeixi un 0 un 0

de 10.000.000 €!de 10.000.000 €!



De lloguer?De lloguer?
per què perdre diners?

Una hipoteca, especialment quan la situació laboral o de parella 
no és molt segura, pot acabar sent una agonia. A més de ser 
molts guanys per al banc, ens empeny a entrar en l’obsessió de 
tenir una propietat. 

 

L’alternativa que aixequemL’alternativa que aixequem  
Compartir l’habitatge, anar de lloguer, participar en pro-
jectes col•lectius d’habitatge o en una casa ocupada, es-
devenen alternatives més lliures per solucionar la neces-
sitat de tenir un sostre digne. 

Per guanyar força diners i ràpid, res millor que l’especulació 
financera (els diners es mouen sense cap activitat o servei 
productiu al darrera) o certs negocis l’ètica dels quals és més 
que qüestionable. 

 

L’alternativa que muntemL’alternativa que muntem
L’estalvi, la inversió o els moviments de la banca ètica 
ens assegura que els nostres diners no alimentaran 
negocis d’armaments, indústria o extractives amb im-
pactes insostenibles en persones o medi ambient, o 
organitzacions especuladores. 

a negocis rendibles:a negocis rendibles:
El seus dinersEl seus diners

armament, blanqueigarmament, blanqueig
i privatitzacionsi privatitzacions



Educació per a l’Acció Crítica 
Sant Pere més alt, 31, 3r 4a

08003 Barcelona
 http://edpac.cat

Si busquem una banca ètica amb responsabilitat social real, 
amb l’operativa d’una llibreta d’estalvi i amb llicència bancària:

COMPTES POC CORRENTS i 
fons transparents

PARTICIPEM, CONSTRUÏM, 
ALCEM UNA BANCA ÈTICA

Amb aquest material EdPAC volem donar a conèixer les 
propostes de nous models financers que prioritzen l’eco-
nomia real, ètica, social i en xarxa, enfront l’actual model 
que persegueix enriquir-se a costa de l’especulació, dels 
negocis armamentístics o dels nostres estalvis.

Apostem per una nova manera d’entendre les relacions 
econòmiques a partir del desenvolupament d’unes finan-
ces ètiques i solidàries. Hem de fer un gir al sistema de re-
lacions actuals i fer que les finances estiguin al servei de 
la societat, i no a l’inrevés. Afortunadament a Catalunya 
tenim diversos projectes amb els que podem treballar per 
aconseguir aquests objectius.

EdPAC som entitat sòcia de Fiare, hi tenim els nostres es-
talvis i estem implicades en difondre i en construir aquest 
projecte de finances ètiques i socials. 

Us animem a que col•laboreu a fer la xarxa més gran fent 
córrer aquesta informació, passant a l’acció, apostant pels 
models alternatius i donant suport als projectes ja exis-
tents.

Fiare  http://projectefiare.cat 

Coop57 http://www.coop57.coop 

Oikocrèdit  http://oikocredit.pangea.org 

Acció Solidària Contra l’Atur

http://acciosolidaria.cat

Si cerquem finances ètiques amb responsabilitat social real:

Si volem demanar un microcrèdit provinent de fons ètics: 

DIPÒSITS D’INFORMACIÓ 0% T.A.E

Finançament ètic i solidari (FETS)                                      http://fets.org

Campanya internacional per la transparència de les actuacions del 
grans bancs                                                                               www.banktrack.org 

Campanya per denunciar la implicació en negocis d’armaments del
BBVA                                                                       http://bbvasensearmes.org


