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Inscripcions

Inauguració institucional

L’impacte de l’activitat financera de caixes i bancs a les poblacions del Sud
Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau
Jesús Carrión, membre de l’Observatori del Deute en la Globalització
Pere Ortega, coordinador del Centre Delàs

Pausa / Cafè

L’impacte de les finances ètiques al Sud a través dels criteris ètics i projectes finançats
David Díaz de Quijano, coordinador Oikocredit Catalunya
David Schurjin, membre de l’Associació de Comunitats Autofinançades
Rafael Vidal, director d’ADINA, consultoria de microfinances

Canvi d’hàbits al Nord per un major impacte positiu i transformador al Sud. 
El cas de les finances ètiques, el mercat alimentari i la indústria tèxtil
Xavier Teis, membre de FETS-Finançament Ètic i Solidari
Xavier Montanyès, membre d l’Aliança per la Sobirania Alimentària
Albert Sales, membre de Setem i responsable campanya Roba Neta

Conclusions i agraïments

L’objectiu de les jornades és reflexionar sobre l’impacte de les finances al Sud des de tres punts de vista diferents: l’afectació negativa que 
poden representar algunes inversions Nord-Sud, l’afectació positiva d’aquestes inversions, i el canvi d’hàbits al Nord per tal d’incidir positi-
vament en el desenvolupament al Sud. 

Aquestes jornades  volen servir per acostar la realitat del Sud a les persones del Nord i, sobretot, per oferir alternatives i potenciar un canvi 
d’hàbits en les rutines de la població als països desenvolupats. Les jornades mostraran com petits canvis en el nostre dia a dia, poden tenir 
un fort impacte a les poblacions del Sud.

Com a ponents comptem amb representants de les principals entitats que treballen en el camp de la cooperació, la pau, la justícia social, el 
consum responsable, l’emprenedoria social i les finances ètiques.
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