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Les alternatives al sistema bancari i financer 

tradicional creixen, s’estenen i es diversifiquen 

 La jornada AlterFinance presenta opcions com les comunitats auto-
finançades, les assegurances ètiques i els grups d’inversió de barri 

 El debat sobre ‘La revolució de les finances’ i les experiències pràcti-
ques volen conscienciar sobre l’ús socialment responsable dels diners 

 
Barcelona | 10.10.2013 

 

ACAF │ Ricardo Caballero  

comunicacio@comunidadescaf.org | T. 609 182 114 

 

 

ECAS │ Agnès Felis | afelis@acciosocial.org 

T. 93 268 3442 | M. 657 515 361 

 

 

 

  

El proper dimarts 15 d’octubre, la jornada AlterFinance: Recuperem els 

diners al servei de les persones reunirà al CaixaForum de Barcelona nombrosos 

experts, usuaris i ciutadans interessats en els sistemes alternatius a la banca 

tradicional per finançar necessitats individuals i empresarials, accedir al crèdit i 

gestionar els diners de manera ètica i socialment responsable. Es 

presentaran diverses fórmules pràctiques ja en funcionament, com ara les 

assegurances ètiques, les comunitats autofinançades –amb més de 60 grups a 

Espanya i un capital rotat de quasi un milió d’euros a Europa el 2012—, les 

assegurances ètiques i els grups d’inversió de barri.  

La jornada vol posar de relleu l’existència i ampliar l’abast d’aquestes i altres 

iniciatives locals i reclams per descentralitzar i democratitzar les finances, 

sorgides o potenciades per la crisi econòmica i el cataclisme financer dels darrers 

anys. A més de subratllar que aquestes opcions són vàlides, eficients i eficaces, 

la trobada vol fomentar una major consciència ciutadana per fer que les 

finances siguin un instrument de desenvolupament social i econòmic per a 

tota la societat. 

Al debat sobre ‘La revolució de les finances’, moderat pel director de la revista 

Alternativas Económicas, Andreu Missé, hi intervindrà la professora d’Ètica 

Begoña Román; el director de Projectes d’Innovació Social de l’Ajuntament de 

Barcelona, Josep Maria Miró; i Javi Creus, fundador d’Ideas for Change i expert 

en economia col·laborativa, models de negoci P2P oberts i societat en xarxa. 

 

Jornada AlterFinance: Recuperem els diners al servei de les persones 

Dia  Dimarts 15 d’octubre 

Hora de 9:30 a 14:15 hores 

Lloc  CaixaForum | Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8, Barcelona  

 

 

La jornada AlterFinance està organitzada per l’Associació de Comunitats 

Autofinançades (ACAF) i la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), 

amb la col·laboració de Finançament Ètic i Solidari (FETS), el grup d’emprenedors 

socials UpSocial, la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la revista Alternativas 

Económicas. Programa en PDF | Dossier de Premsa 

 

ACAF promou la creació i la difusió de comunitats autofinançades (CAF) per combatre la 

pobresa i l’exclusió social. Les CAF són comunitats d’entre 10 i 30 persones que posen en comú 

els seus estalvis per invertir en les necessitats de crèdits dels seus propis membres. 

ECAS agrupa 90 organitzacions sense afany de lucre que atenen 795.000 persones l’any. 

L’atenció directa que presten les organitzacions membres i la tasca de la pròpia federació es 

fonamenten en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. 

http://alterfinance.wordpress.com/programa/
http://alterfinance.wordpress.com/programa/
http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2013/10/AlterFinance-jornada-ACAF-ECAS_programa.pdf
http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2013/10/AlterFinance-Dossier-Premsa_ACAF-ECAS.pdf

