
 
En el marc de les 11es Jornades de Sensibilització: Construïm Biocivilització 

 
Cinefòrum sobre el documental ‘Con tu dinero’ amb Fiare Banca Ètica 

 i Taula rodona d’iniciatives locals ‘biocivilitzatòries’ 
 
La 11es Jornades de Sensibilització: Construïm Biocivilització segueixen amb la seva 
programació. La propera setmana la Casa de la Cultura de Sant Cugat acollirà dues activitats: 
dimarts 17 de febrer la celebració del Cinefòrum sobre el documental Con tu 
dinero  amb representació de Fiare Banca Ètica, i el dimecres 18 de febrer la Taula rodona 
d’iniciatives locals “biocivilitzatòries”. 
 
Les 11es Jornades de Sensibilització: Construïm Biocivilizació, que organitza 
l’Associació IMAGO Catalunya (del 9 de febrer al 16 d’abril), tenen l’objectiu de realitzar 
un treball de sensibilització, a través de les arts visuals, col·loquis, taules rodones i altres 
activitats, en relació a la convivència sostenible, la solidaritat i la cura de la nostra casa: la 
Terra. 
 
Descripció de les activitats: 
 
Dimarts 17 de febrer 2015 
19h - Casa de Cultura de Sant Cugat 
Cinefòrum sobre el documental Con tu dinero amb Fiare 
 
Amb la ponència de Sergi Salavert, del Grup Iniciativa Territorial (GIT) del Vallès de Fiare 
Aquest cinefòrum acollirà la projecció del documental Con tu dinero i comptarà amb una 
xerrada- col·loqui posterior, de la mà de Sergi Salavert, representant de Fiare Banca Ètica, 
sobre la banca ètica en contraposició a la banca convencional. 
 
Con tu dinero (any 2013, 1h 7min) és un documental dirigit per Iker Espúñez i produït per Setem, 
ONGD de cooperació sensibilització i educació per al desenvolupament; i el col·lectiu 
d’artistes Mobiolak per la creació i producció de projectes artístics.  
 
Sinposi del documental: Con tu dinero mostra algunes de les males pràctiques en las què 
incorren las entitats bancàries, des d’inversions en armament fins als desnonaments de famílies 
desfavorides. En la pel·lícula es presenten alternatives com la banca ètica i les xarxes 
d’economia alternativa. 
   
Dimecres 18 de febrer 2015 
19h - Casa de Cultura de Sant Cugat 
Taula rodona d’iniciatives locals “biocivilitzatories”  
A càrrec de diversos participants  
 
Trobada de representants d’organitzacions catalanes que treballen per la construcció d’un nou 
model de convivència sostenible, ecològica i ètica des d’àmbits locals com la banca ètica, les 
energies renovables, el periodisme, l’alimentació ecològica, les cooperatives de consum o el 
reciclatge i la prevenció de residus. 
 
Els integrants de la taula rodona seran: 
- Jose Manuel Frías, membre de la comissió de comunicació del grup local de Som Energia a 



Sabadell.  
Som Energia és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre fundada el 
2010. Amb el compromís d’impulsar un canvi del model energètic actual per assolir un model 
100% renovable, les activitats principals de la cooperativa són la comercialització i la producció 
d’energia d’origen renovable. Així doncs el setembre de 2011 va iniciar la comercialització 
d'electricitat verda certificada, així com la construcció de la primera instal·lació de producció 
d'energia renovable de la cooperativa, una coberta fotovoltàica de 100kW a Lleida, que va 
començar a generar electricitat el març de 2012. 
 
- Mercè Botella, representant d’Eticom-Som Connexió. 
Eticom-Som Connexió és una cooperativa sense afany de lucre, que treballa en l’àmbit de 
l’economia social i solidària. Els seus principals objetius són: oferir accés de qualitat a serveis de 
telefonia i internet, incidir en un canvi de mentalitat col·lectiva sobre la capacitat transformadora 
que pot tenir el consum cooperatiu en un marc d’economia social i solidària, reduïr els impactes 
ambientals i socials que genera el sector de las telecomunicacions. 
 
- Núria Gibert, representant de Cal Temerari. 
Cal Temerari serà un espai autogestionat, obert a la participació popular on treballar, des de 
Sant Cugat, per la transformació social i política. Cal Temerari treballarà per: vetllar i potenciar la 
cultura popular i catalana des de la base; promoure la generació d’oci alternatiu i no consumista; 
fomentar i ser part activa del teixit associatiu local; ser un espai obert a la participació, la reflexió, 
el debat i la crítica; contribuir a la creació d’espais de relació lliures, fomentar el cooperativisme 
com a eina que enforteix l’economia i la societat en base a principis realment 
democràtics,  defensar la intervenció comunitària i la reapropiació de la política a nivell local; 
practicar l’autogestió des de la participació ciutadana.  
 
- Catalina Olid i Narcís Macià, representants de Fiare Banca Ètica.  
Fiare Banca Ètica neix de la unió de dos projectes basats en les finances ètiques: Banca 
Popolare Etica, un banc cooperatiu que treballa a Itàlia des del 1999 i Fiare que opera a 
Espanya des del 2005. Tots dos volen ser una eina al servei de la transformació social a través 
del finançament de projectes de l'economia social i solidària i la promoció d'una cultura de 
la intermediació financera, sota els principis de la transparència, la participació, la democràcia i 
el crèdit com a dret. 
 
- Rosa García, representant de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum 
Responsable. 
La Fundació catalana per a la prevenció de residus i el consum responsable (FPRC) neix 
el 2005 com una entitat privada sense ànim de lucre i d'àmbit català. Ha estat impulsada per 
entitats ecologistes i cíviques del país amb el suport i la participació de sectors diversos de la 
societat civil, les administracions i el món empresarial. Junts s'ha valorat la necessitat de crear 
una eina comuna que aglutini als diferents agents socials per tal d'aconseguir frenar el consum 
irresponsable de recursos i energia derivat del model de consum. 
Davant del malbaratament dels recursos naturals, l’augment desproporcionat dels residus i la 
despesa energètica derivada del model de societat actual -un greu problema ambiental i social 
no resolt adequadament fins ara-, la FPRC proposa mecanismes i accions que els diferents 
agents socials i econòmics poden desplegar, amb mesures i objectius concrets de reducció de 
residus, implantació d’energies renovables i sostenibles, així com bones pràctiques ambientals 
de gestió i de fiscalitat ecològica per assolir els principis esmentats. 
 
- Montse Valderrama Solà, representant de l'Associació El Cabàs. 



El Cabàs és una associació de consum de productes ecològics que funciona a Sant Cugat des 
de l’any 2006. Actualment està formada per unes 100 unitats de consum que es troben 
els dimecres i dijous per recollir la cistella de la compra d’El Cabàs. Cada 3 mesos l’associacó 
celebra una assemblea en la què es debat, tot allò que afecta a tots els seus membres. El Cabàs 
treballa per un consum ecològic, sense envasos, i de la màxima proximitat. 
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