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Biabanca Ètica  
 UN BANC SOSTENIBLE AL SERVEI DE LES PERSONES  



Estan sol.licitant 
un PRÉSTEC per 
finançar el seu 
projecte  
sostenible 

Estan obrint 
un compte 
d’ESTALVIS o 
dipòsit 
d’inversió 
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Què són los finances ètiques? 

Les finances ètiques i solidàries són un conjunt 

d’entitats financeres, que ajuden a que els projectes 

tinguin un benefici econòmic positiu, sempre que les 

persones visquin bé i en un entorn saludable. 
 



 
ORIGEN 

DEL 
DINER 





On i quan van aparèixer les primeres monedes? 

 

Les primeres monedes 

que es coneixen es 

van fer  en or i 

plata a l’antiga 

Mesopotàmia,  fa més 

de 2500 anys. 

 

Ja al segle IX d. C., durant la dinastia 

Tang, a la Xina, es va inventar la 

moneda de paper. És a dir, els primers 

bitllets. 



ELS PRIMERS BANQUERS… 
 

 

Uns anys més tard, a Grècia, van aparèixer els primers 

banquers. 
 
 
Es posaven en el camí principal del poble, anomenat CAMI 
RAL, per guardar diners i donar préstecs. 

 
 
La feina dels «banquers» tenia ja una funció important: 
guardar diners de qui en tenia en excés i deixar-los a qui 
en necessitava per dur a terme un projecte. 



Què és la banca ètica? 
 



LA BANCA ÈTICA 

Tal com fa Biabanca, altres bancs ètics tracten de posar en contacte  

estalviadors i inversors de forma TRANSPARENT:  

   els informem de que els seus diners aniran a finançar PROJECTES  

socialment responsables i èticament rendibles.   Per exemple: 

 

E nergies renovables 
Agricultura ecològica 



2) Que tinguin cura del medi 
ambient i d’altres éssers vius 

1) Que aportin  
valor al  benestar 
de les persones 

4) PRESA DE DECISIONS 
DEMOCRÀTICA 

3) NO A 
L’ESPECULACIÓ.  

SÍ A LA  
TRANSPARÈNCIA 

CARACTERÍSTIQUES 

PRINCIPALS 

La banca ètica ajuda a portar a 

terme PROJECTES SOSTENIBLES: 



IMPORTÀNCIA EN L’ÚS DELS DINERS 

·Els diners són un mitjà de canvi a través dels quals adquirim 

béns i serveis QUE NECESSITEM o utilitzem per al pagament 

d'obligacions (per exemple: impostos). 

Els diners, poden 
ser  amagats a 
paradisos fiscals 

· Però atresorar diners moltes vegades pot implicar:   

  DESIGUALTATS SOCIALS 



RISCOS DELS DINERS 

1- Et fa pensar que ho pots tenir 
tot... i no és així  realment! 

 

2- Pots passar de ser una persona 
humil a una persona arrogant o 
egoista. 

 

3- Els diners et ceguen!?... 

 

4- No saps si les persones del teu 
voltant estan interessades per tu o 
no. 



AVANTATGES DELS DINERS 

 Ens pot facilitar més la vida per realitzar els nostres 

 somnis i projectes. 

 

 Ens permet cobrir les nostres necessitats , sempre i quan 

 es faci amb consciència i pensant també en els demés. 

 

 



Exemple d’un altre banc ètic: OIKOCREDIT 

https://www.youtube.com/watch?v=OLztGYokdD4   

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OLztGYokdD4


 MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ! – I ara 
ens expliqueu una mica els vostres projectes 
sostenibles?! 
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On som? 

• Av. Puig i Cadafalch, 89 -

99. 

• 08303 Mataró 

• Telf: 937981489 

• Fax: 937984532 

• Correu electrònic: 

 biabancaetica@biada.net 


