
  

 

NOTA DE PREMSA 

L'entitat FETS-Finançament Ètic i Solidari organitz a les jornades 
"L'impacte de les finances al Sud" 

• L'acte comptarà amb ponents com Arcadi Oliveres (Ju stícia i Pau), Jesús Carrión 
(Observatori Pel Deute en la Globalització) o Alber t Sales (SETEM) 
 

• L'objectiu és reflexionar sobre l'impacte de les fi nances des de tres punts de 
vista diferents: afectació negativa, afectació posi tiva i canvi d'hàbits 

 

18 octubre (Barcelona). El proper 21 d'octubre tindrà lloc la jornada "L'impacte de les finances 
al Sud", organitzades per l'entitat FETS. L'objectiu 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 positivament 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. 

-Taula 1: L’impacte de l’activitat financera de cai xes i bancs a les poblacions del Sud 

ARCADI OLIVERES (Justícia i Pau), JESÚS CARRIÓN (ODG), PERE ORTEGA (Centre Delàs) 

-Taula 2: L’impacte de les finances ètiques al Sud a través dels criteris ètics i projectes 
finançats 

DAVID DÍAZ DE QUIJANO (Oikocredit), DAVID SCHURJIN (Associació Comunitats 
Autofinançades), RAFAEL VIDAL (Adina, consultora de microfinances) 

-Taula 3: Canvi d’hàbits al Nord per un major impac te positiu i transformador al Sud. El 
cas de les finances ètiques, el mercat alimentari i  la indústria tèxtil  

XAVIER TEIS (FETS) , XAVIER MONTANYÈS (Aliança per la Sobirania Alimentària), ALBERT 
SALES (SETEM) 

-Es tracta d'unes jornades gratuïtes, per assistir- hi només cal confirmar assistència a: 
fets@fets.org.  

-Si esteu interessats a entrevistar algun dels pone nts, poseu-vos en contacte amb 
premsa@fets.org.  

-Al document adjunt hi trobareu més informació sobr e els ponents. 


