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JORNADA INTERNACIONAL, BARCELONA

fem banca amb valors

Entitats bancàries, empreses, administracions públiques i 
agents del tercer sector i l’economia social ens trobarem per 
debatre reptes i trobar solucions. Compartirem casos d’èxit 
de transició a una banca ètica i més sostenible. Una jornada 
pràctica per parlar d’economia real, us la reserveu?

Organitzem: Comissionat d’Economia Social, Desenvolupa-
ment Local i Consum i Global Alliance for Banking on Values.

23 de novembre
9-18h a la seu de Barcelona Activa 
C/ Llacuna, 162-164. Barcelona



El sistema financer actual ens ha portat a crear una eco-
nomia on la banca, a nivell mundial, prioritza sempre els 
beneficis a curt termini per sobre del bé comú. Però des 
de fa alguns anys, una nova banca basada en valors que 
serveixen a la comunitat ha creat una alternativa sòlida, 
amb resiliència a llarg termini i el més important de tot, 
que serveix a les persones i l’economia real.

El proper 23 de novembre tindrà lloc a la seu central de 
Barcelona Activa la jornada “Fem Banca Amb Valors” per 
explicar a agents del tercer sector i l’economia social, 
empreses, entitats bancàries i administracions públiques 
què significa aquesta banca i com podem fer la transició 
cap a aquest nou model de gestió centrat en les persones. 
Ens trobarem per debatre reptes i trobar solucions. Com-
partirem casos d’èxit de transició cap a una banca més 
sostenible a nivell social. 

Volem posar en valor una rendibilitat transversal per als 
ciutadans, el planeta i la prosperitat. Que tothom sigui 
conscient que els seus diners poden invertir-se priorit-

zant les persones als beneficis econòmics. Volem apode-
rar les nostres accions individuals i col·lectives cap a en-
torns que beneficiïn a tothom a través de valors inclusius 
en la cultura dels bancs com la transparència, la cohesió 
social, i el respecte al medi ambient.

Perquè les finances també han de cercar un impacte po-
sitiu. Només invertint en l’economia real, amb persones 
que treballen pel bé comú, aconseguirem una societat 
més justa i amb menys desigualtats. Només canviant les 
finances, podrem finançar el canvi.

T’apuntes a fer aquest canvi amb nosaltres? Ens trobarem 
totes i tots en una jornada pràctica a Barcelona el 23 de 
novembre a Barcelona Activa, veurem casos d’èxit, i t’aju-
darem a iniciar un nou camí per gestionar d’acord amb els 
valors de la nostra ciutat.

Valorem els nostres diners, valorem el canvi de les finan-
ces, valorem la nostra comunitat.

JORNADA INTERNACIONAL, BARCELONA

fem banca amb valors



09.00h – 09.30h RECEPCIÓ I BENVINGUDA a les persones assistents (Sala Emprèn)

09.30h – 10.00h OBERTURA DE LA JORNADA
• Gerardo Pisarello, Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.
• Marcos Eguiguren, Director Executiu de la Global Alliance for Banking on Values.

10.00h – 10.30h INTRODUCCIÓ A LA BANCA AMB VALORS
• Marcos Eguiguren, Director Executiu de la Global Alliance for Banking on Values.
• Laura Pons, Editora de la revista “Món Empresarial”.

10.30h – 11.45h

TAULA DE DEBAT. La banca amb valors: de la teoria a la pràctica.

Taula de debat on es pretén fer arribar a les persones assistents exemples concrets que permetin descobrir com es tradueixen a la pràctica 
els 6 principis que proclama la banca amb valors.

Moderadora: 
Rebeca Pastor Berezo, Gestora de Projectes de la Global Alliance for Banking on Values.
Ponents: 
• Mikel García-Prieto, Director General de Triodos Espanya.
• Ugo Biggeri, President de Banca Etica i membre de la Junta Directiva de la Global Alliance for Banking on Values.
• Peru Sasia, President de la Federació Europea de Bancs Ètics i Alternatius (FEBEA) i membre de la Junta Directiva de Banca Etica.
• Kjell Fredrik Lovold, Director Executiu de Cultura Bank Norway.

11.45h – 12.15h PAUSA CAFÈ (amb pica-pica a càrrec de Fundació Futur)

12.15h – 13.30h

TAULA DE DEBAT. La interacció de la banca amb valors amb l’ecosistema (administracions públiques, organitzacions privades i entitats 
financeres): Elements clau i reptes de futur.

Taula de debat on es pretén que les entitats representatives de l’ecosistema (administracions públiques, organitzacions privades i entitats 
de finances ètiques) traslladin a les persones assistents quins creuen que són els elements clau i els reptes de futur de la seva interacció 
amb la banca amb valors.

Modera: 
Ester Vidal, Directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona.
Ponents: 
• Jordi Ayala, Gerent de Presidència i Economia de l’Ajuntament de Barcelona.
• Lluis Viguera, Gerent Institucional de PIMEC.
• Perfecto Alonso, Representant de la Fundació Seira.
• Narcís Sánchez, Coordinador de l’Observatori de les Finances ètiques de la Plataforma Finançament Ètic i Solidari, FETS.
• Lars Pehrson, Director Executiu de Merkur Bank Denmark.

AGENDA

13.30h – 14.45h DINAR LLIURE (no inclòs)

14.45h – 16.30h TAULA DE TREBALL 1 (Aula Crea)
Administracions públiques: com fer el pas 
a la banca amb valors.

TAULA DE TREBALL 2 (Sala Emprèn)
Organitzacions privades: pros i contres a 
l’hora de col·laborar amb la banca amb valors.

TAULA DE TREBALL 3 (Aula Innova)
Entitats financeres: com implementar els 
principis de la banca amb valors.

Taula de treball on, després d’una intro-
ducció per part de les persones ponents, es 
pretén que es generi un debat amb les per-
sones assistents per tal d’arribar a generar 
un decàleg sobre les passes que ha de dur 
a terme un Ajuntament si vol fer el pas a la 
banca amb valors.

Moderadora: Ester Vidal, Directora de Serveis 
d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i 
Consum de l’Ajuntament de Barcelona.
Ponents: 
• Pau Batalla, Director de Finançament de 
l’Ajuntament de Barcelona.
• Betlem Parés, Responsable de l’Àrea de 
Serveis a les Persones i Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Manlleu.
• Juan Garibi, Director de Fiare Banca Etica.

Taula de treball on, després d’una intro-
ducció per part de les persones ponents, 
es pretén que es generi un debat amb les 
persones assistents per tal d’arribar a ge-
nerar un decàleg sobre els pros, els contres 
i les bones pràctiques de la col·laboració 
entre les organitzacions privades i la banca 
amb valors.

Moderador: Blai Collado, Consultor de la 
cooperativa Tandem Social.
Ponents: 
• Ovidio Rodriguez, Director Financer del Grup 
Filmax.
• Àngels Cobo, Directora General de Suara 
Cooperativa.
• Isabel Sánchez, Directora de la xarxa comer-
cial de Triodos a Espanya.
• Alessandro Celoni, Responsable de Desenvo-
lupament de Fiare Banca Etica.

Taula de treball on, després d’una intro-
ducció per part de les persones ponents, 
es pretén que es generi un debat amb 
les persones assistents per tal d’arribar a 
generar un decàleg sobre el procés i les 
bones pràctiques perquè una entitat finan-
cera implementi els principis de la banca 
amb valors.

Moderador: Marcos Eguiguren, Director 
Executiu de la Global Alliance for Banking on 
Values.
Ponents: 
• Juanjo Llopis, Director de l’Àrea
de Negoci de Caixa d’Enginyers.
• Fernando Giménez, Director de la zona 
Barcelona de Laboral Kutxa.
• Daniel Marsol, Director General de Caixa 
Guissona.

16.30h – 17.00h POSADA EN COMÚ DELS APRENENTATGES I LES CONCLUSIONS DE LES TAULES DE TREBALL (Sala Emprèn)
• Ester Vidal, Directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona.
• Blai Collado, Consultor de la cooperativa Tandem Social.
• Marcos Eguiguren, Director Executiu de la Global Alliance for Banking on Values.

17.00h – 17.30h TANCAMENT DE LA JORNADA
• Marcos Eguiguren, Director Executiu de la Global Alliance for Banking on Values.
• Álvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona.



COORGANITZAT PEL COMISSIONAT D’ECONOMIA SOCIAL, DESENVOLUPAMENT LOCAL I CONSUM 
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I L’ALIANÇA GLOBAL DE LA BANCA AMB VALORS

#BancaAmbValors
http://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/banca-amb-valors


