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«S’ha de millorar la cultura financera de la 
societat d’aquest país per evitar equivocacions. 
No hi ha res pitjor que prendre decisions sense 
tenir el coneixement suficient»

PERE GUARDIOLA DIR. INSTIT. LA CAIXA

«Millorarà la cultura financera»

«Les entitats financeres publiciten confiança, 
transparència, seguretat i lleialtat, però la realitat 
és que ara mateix hi ha una crisi de confiança 
per part dels ciutadans»

ÒSCAR SERRANO ADVOCAT COL. RONDA

«Hi ha una crisi de confiança»

«L’Administració persegueix les males pràctiques 
financeres, però té limitacions. Els ciutadans amb 
coneixements econòmics poden protegir-se 
d’actes que els perjudiquin»

JORDI ÒLIVA DIRECTOR POLÍTICA FINANCERA

«El coneixement protegeix»

«Els nois de 15 anys ja tenen algunes nocions 
econòmiques però encara no poden entendre 
determinades coses. És necessari que la banca 
sigui més ètica i respecti la llei»

ÀLEX CASTILLO PRESIDENT DE LA FAPAC

«Als 15 anys hi ha limitacions»

«En la iniciativa és important el continent, però 
sobretot el contingut, de quina manera es 
desenvoluparà l’assignatura. Hi ha riscos que tot 
quedi en un titular sense contingut efectiu»

J. M. FERNÁNDEZ SEIJO MAGISTRAT

«Que no es quedi en un titular»

«En el curs aportem coneixements bàsics per als 
nois de 4t d’ESO. Les persones adquireixen una 
percepció de la nostra situació econòmica a una 
edat cada vegada més prematura»

JORDI JOFRA EMPLEAT LA CAIXA I PROFESSOR

«Els nois ja veuen la situació»
«En aquest país fa falta molta alfabetització 
financera. Aquest any ja arribarem gairebé al 10% 
dels alumnes catalans de 4t d’ESO, però esperem 
anar ampliant la xifra cada curs»

JOSEP SOLER DIR. INST. ESTUDIS FINANCERS

«Fa falta molta alfabetització»

El banquer a l’ESO
Empleats i jubilats de banca donaran formació 
financera a estudiants catalans de 15 anys

Els afectats per preferents valoren la idea, però 
demanen «classes d’ètica» a les entitats bancàries

VÍCTOR VARGAS LLAMAS
BARCELONA

D
urant unes setmanes can-
vien el taulell de la seva 
entitat financera per la 
pissarra d’un institut. I la 

gestió de dipòsits, nòmines i hipote-
ques es transforma en tasca pedagò-
gica davant un grup d’adolescents 
sense recursos econòmics propis. 
¿On és el negoci? ¿Què hi fa un em-
pleat de banca entre nanos de quart 
d’ESO? Aquesta vegada, sembla que 
no hi ha ànim de lucre. Des d’aquest 
mes fins al maig, un grup de 250 
professionals i jubilats del sector 
bancari impartiran com a volunta-
ris classes d’educació financera a 
uns 6.500 alumnes d’uns 15 anys 
d’un centenar d’instituts catalans. 
Una iniciativa encaminada a preve-
nir riscos que és ben rebuda, encara 
que no falten veus que recorden 
que per a aquesta prevenció és fona-
mental la regulació del mateix sec-
tor per evitar que es donin pràcti-
ques abusives. 

 El projecte d’Educació Finance-
ra a les Escoles de Catalunya (EFEC) 
és una idea de les conselleries d’Eco-
nomia i Ensenyament de la Genera-
litat i l’Institut d’Estudis Financers 
(IEF), en què col·laboren el BBVA, La 
Caixa, Banc Sabadell i Unnim. Un 
projecte que té com a finalitat «l’al-
fabetització econòmica» dels xavals 
perquè en el futur disposin de «no-
cions» amb les quals  puguin valo-
rar els productes financers i iden-
tificar «els riscos que comporten», 
segons explica el director de l’IEF, 
Josep Soler.

CULTURA FINANCERA / La iniciativa, pi-
onera a Espanya, parteix de la reco-
manació d’organismes internacio-
nals. «L’OCDE i la Unió Europea vo-
len dotar el ciutadà de capacitat per 
prendre decisions econòmiques 
que no el comprometin. Amb cultu-
ra financera s’eviten moltes inci-
dències relacionades amb sobreen-
deutament i morositat», assegura 
Soler. 

 «No hi ha res pitjor que prendre 
decisions importants sense els co-
neixements necessaris. Així és molt 
fàcil equivocar-se», explica el direc-
tor d’Institucions de La Caixa, Pere 
Guardiola, l’únic representant de 
la banca que va assistir a la presen-
tació oficial de la iniciativa. En la se-
va opinió, la idea és molt adequada 
perquè els joves, futurs clients de 
banca, estiguin més capacitats per 
a manejar una realitat complexa. 
«Els productes financers i les nor-
mes que els regulen han canviat 
molt en els últims anys. Això ha ori-
ginat la falta d’informació que no 
van tenir els ciutadans», diu Guar-
diola. 
 El director general de Política 
Financera del Govern, Jordi Òliva, 
abunda en la idea de dotar d’auto-
nomia de recursos el ciutadà: «Els 
productes bancaris estan regulats i 
hi ha un esforç de perseguir les ma-
les pràctiques, però l’Administra-
ció té una capacitat limitada per 
protegir a l’usuari». 

 Per Soler, un altre avantatge que 
tenen aquestes classes és que facili-
ten «una nova relació» amb un sec-
tor que ara està «més allunyat de la 
gent del carrer». «Els voluntaris te-
nen una ocasió de brindar un servei 
a la comunitat i revaloritzar la seva 
professió», argumenta el director 
de l’IEF. 
  José María Fernández Seijo, el 
jutge que va portar davant el Tribu-
nal de la UE les clàusules abusives 
de les hipoteques espanyoles, apro-
va la conveniència de la mesura pe-
dagògica. «Fins i tot un acte tan sen-
zill com comprar un bitllet d’avió 
per internet es converteix en un 
producte financer sofisticat», expli-
ca. Però recorda que «a més de l’edu-
cació, és imprescindible que les en-
titats financeres i els grans contrac-
tadors tinguin constància que se’ls 
exigeix el compliment de les lleis, 
perquè tenen mecanismes per co-
nèixer-les i aplicar-les». 
 L’advocat del Col·lectiu Ronda 
Òscar Serrano és partidari d’una 

«Els voluntaris 
serveixen la comunitat  
i revaloritzen la seva 
professió», diu el director 
de l’IEF, Josep Soler

La iniciativa és 
pionera als instituts 
espanyols i parteix de  
les recomanacions  
de la Unió Europea

iniciativa Educativa a dEbat



LES XIFRES 
DEL 
PROJECTE

1 L’origen. La iniciativa va sorgir a 
Escòcia, on els seus centres la 
realitzen des de fa 15 anys.

2 Bona acceptació. Al 94% dels 
alumnes de la prova pilot els va 
semblar bastant o molt interessant.

3 Els centres. El 58% dels que la 
van acollir eren concertats, un 39% 
públics i un 3% privats
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«L’efectivitat de l’educació financera quedarà totalment relativitzada 
mentre hi hagi relacions de dependència i flirteig entre el món 
econòmic i el de la política. Els professionals del sector financer 
haurien de rebre classes d’ètica i humanisme»

DIEGO HERRERA PORTAVEU ESTAFA BANCA

«Tindrà una efectivitat relativa»

«L’objectiu que persegueix el taller és que els alumnes 
disposin de prou competències per a una gestió 
responsable dels seus estalvis, despeses, inversions i 
qualsevol futura decisió financera»

TERESA PIJOAN DIR. GRAL. ESO I BATXILLERAT

«La meta és la gestió responsable»

«Les entitats financeres no són oenagés, però educar 
els ciutadans també pot ser positiu per a elles. És 
important que entre tots es fomenti una relació que 
eviti nous escàndols socials»

PATRICIA CARRERAS PROFESSORA VOLUNTÀRIA

«Educar pot millorar la relació»
«La formació no sobra mai, però aquest no és el principal problema, sinó la 
falta de control de les autoritats públiques en relació amb les activitats del 
sector financer. Alguns productes haurien d’incloure una advertència a l’estil 
dels paquets de tabac: ‘Aquest producte el pot deixar sense patrimoni’»

ADA COLAU PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA

«El gran problema és la falta de control del sector»
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El jutge Seijo espera 
que les autoritats 
estenguin la proposta  
als col·lectius que  
estan més desprotegits

33 Afectats per les preferents es manifesten davant la seu del Banc d’Espanya a València, al febrer.

MIGUEL LORENZO

tasca educativa també «des de la fi-
nestreta». «La funció formadora ha 
de ser responsabilitat del director 
d’una oficina i dels empleats que 
atenen un client. Orientar-lo i adap-
tar el seu servei a les necessitats de 
l’usuari i les seves capacitats. Si és 
una persona gran, si està parat, si 
vol rendiment o seguretat per als 
seus diners», explica Serrano. El lle-
trat detecta un problema recurrent 
en nombrosos productes especula-
tius. «Molts comercials admeten un 
coneixement que no passa de super-
ficial del servei que estan venent. És 
obvi que també a ells els convindria 
més formació», relata Serrano.

COL·LECTIUS VULNERABLES / Òliva, no 
obstant, atribueix els escàndols re-
cents a un context de crisi històric: 
«Productes com les preferents, que 
haurien estat vàlids els últims 100 
anys, ho van deixar de ser al canviar 
radicalment el context i fer fallida  
algunes entitats». I insisteix que, al 
marge de circumstàncies imprevi-
sibles, el client  hauria d’ampliar els 
seus coneixements econòmics: «Si 
enganyen un client ben format, pot 
rebre compensació al reclamar da-
vant la justícia. Però a un analfabet 
financer hi ha moltes maneres d’en-
ganyar-lo i que el responsable en 
surti impune».
 Seijo apel·la les autoritats a esten-
dre les accions preventives precisa-
ment a aquests col·lectius més des-
protegits. «Els aturats, pensionistes 
i immigrants, per exemple, també 
haurien de tenir més informació. 
No en va són alguns dels grups més 

vulnerables i a qui es dirigeix bona 
part de la publicitat financera més 
agressiva», afegeix el magistrat.

CONTRACTES ININTEL·LIGIBLES / El presi-
dent de la Federació de l’Associació 
de Pares d’Alumnes de Catalunya, 
Àlex Castillo, qüestiona la capacitat 
de nois de 15 anys per entendre una 
realitat financera «tan complexa» i 

dubta de l’eficàcia que puguin tenir  
les classes. «Per millorar la segure-
tat ciutadana ¿és millor impartir 
cursos de defensa personal a la gent 
o donar més recursos a la policia?», 
es pregunta.
 La portaveu de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, Ada 
Colau, avala tot el que millori la for-
mació dels joves. Però alerta que la 

mesura pot «desviar l’atenció» de 
l’autèntic debat de fons: «La neces-
sitat de regular més, que les entitats 
financeres estiguin sotmeses a més 
control públic que eviti pràctiques 
abusives entre els ciutadans». «És 
inconcebible que per accedir a una 
vivenda, un dret fonamental, s’usi 
un contracte inintel·ligible fins i tot 
per a l’advocat. És un llenguatge de-
liberadament indesxifrable, i així 
¿de què serveix la formació?», afe-
geix Colau. 

«La tasca educativa 
també s’ha de fer a  
la finestreta, orientant  
el client», diu l’advocat 
Òscar Serrano

 Diego Herrera, representant 
d’Estafa Banca, que agrupa afec-
tats per les preferents, insisteix en  
l’opacitat d’alguns productes fi-
nancers: «Acaba de guanyar un ju-
dici una persona amb estudis supe-
riors que va ser víctima d’un asses-
sorament fraudulent. Li van donar 
a entendre que firmava una impo-
sició a termini fix i en realitat li en-
dossaven un producte tòxic». Her-
rera valora la implantació de co-
neixements financers a l’ESO, però 
reclama «classes d’ètica i humanis-
me» entre els professionals del sec-
tor per millorar la relació client-en-
titat i avançar «cap a una societat 
més justa i harmònica». H
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Aprendre economia:  
¡val més tard que mai!

L
a proposta feta per l’Insti-
tut d’Estudis Financers 
(IEF) és una iniciativa que 
podria semblar lloable pe-

rò altiva. Tanmateix, és equilibra-
dora i social perquè l’analfabetis-
me econòmic no és uniforme, sinó 
regressiu. És a dir, les persones més 
formades o amb ingressos més alts 
tenen més facilitats i recursos per 
entendre o consultar què és una 
participació preferent o la clàusu-
la «terra» d’un préstec hipotecari. 
 En canvi, hi ha molts petits es-
talviadors (i deutors) amb escassos 
ingressos o poc instruïts que no te-
nen accés a una informació finan-
cera imparcial. Només saben allò 
(que han entès) del que els ha ex-
plicat el mateix que els ha venut 
el producte financer. I això és com 
posar la guineu a vigilar les galli-
nes. Només pot crear més proble-
mes.
 Fins i tot si aquesta no semblés 
una raó suficient, igualment cal 

donar-hi suport perquè som en un 
país en el qual el deute de les fa-
mílies és de 829.643 milions d’eu-
ros (el 80% del PIB). Això equival 
a dir que cada espanyol deu quasi 
18.000 euros a alguna entitat finan-
cera. D’aquesta manera, si aquells 
que han contret, fins ara, aquesta 
ingent quantitat d’obligacions, ha-
guessin entès millor el que van sig-
nar, potser ara podríem evitar al-
gunes nefastes i tràgiques conse-

qüències dels desnonaments. Com 
deia el president de Harvard, De-
rek Bok: «Si l’educació et sembla 
cara, prova-ho sense». Ara ja sabem 
els costos de la ignorància.
 En economia es diu que un mer-
cat té informació asimètrica quan 
comprador i venedor no tenen el 
mateix grau de coneixement del 
producte. El mercat de cotxes de 
segona mà en seria un clar exem-
ple. També sabem que molts dels 
titulars de complexos productes fi-
nancers no coneixien prou bé els 
seus riscos, encara que haguessin 
signat la «lletra petita». Aquests 
clients, amb una cultura finance-
ra escassa o nul·la, van confiar en 
algú, que a banda d’assessorar-los 
va cobrar un substanciós bonus per 
col·locar-los un producte que mai 
haurien d’haver contractat. Ara 
aquesta gent ha perdut una part 
important dels estalvis de tota una 
vida de feina, privacions i esforç. 
 Per això aquesta iniciativa és 

Anàlisi
Jordi Garcia Serra
DIRECTOR D’ALUMNI UB

Si els qui van contraure 
grans deutes 
haguessin entès millor 
el que van firmar, 
potser podríem evitar 
els desnonaments

tan transcendental. Perquè donarà 
fruits segur, ja que es tracta de plan-
tar una llavor en un terreny prèvia-
ment abonat. Si s’hagués iniciat fa 
anys, ningú els hauria fet gaire cas. 
¡I sé molt bé perquè ho dic! Quan 
vaig acabar la carrera se’m va ocór-
rer, ingenu com era, anar a la me-
va antiga escola de secundària per 
oferir-me com a professor d’econo-
mia. La directora, una monja ve-
nerable i cordial, em va mirar de 
fit a fit com si veiés un extraterres-
tre. Em va preguntar per la família 
i mentre m’acompanyava a la sor-
tida em va dir, amb un punt de su-
ficiència, que no existia cap pla do-
cent, ni cap escola de secundària 
que volgués ensenyar «economia». 
I que el millor que podia fer era de-
dicar-me a una altra cosa. 
 Així que comparteixo total-
ment la iniciativa de l’IEF i aplau-
deixo els voluntaris i les entitats 
que hi donen suport. Faran una bo-
na tasca. H 

que no seguiran estudiant». Per Car-
reras, ja disposen de prou maduresa 
per familiaritzar-se amb responsa-
bilitats que assumiran en un futur 
pròxim. 
 La matèria es divideix en cinc 
sessions d’una hora de durada que 
s’impartiran en 105 centres de tot 
Catalunya. Els 250 voluntaris, em-
pleats o extreballadors d’entitats 
financeres, aportaran els seus co-
neixements a 6.535 alumnes, que 

L’adolescència és una etapa difícil 
en la qual els nois comencen a pre-
parar-se per a les responsabilitats 
que comporta l’edat adulta. I la rea-
litat econòmica no n’és una excep-
ció. Aquesta tasca d’adaptació és la 
finalitat que persegueixen les clas-
ses d’Educació Financera, que l’any 
passat van tenir la seva experiència 
pilot en vuit centres educatius de 
Barcelona i aquest curs amplien 
el seu horitzó a tot Catalunya. Els 
continguts de la matèria s’adapten 
a les recomanacions de la Comis-
sió Europea perquè els alumnes 
prenguin consciència de l’ús dels 
diners i assimilin les operacions fi-
nanceres més elementals. 
 «Amb 15 o 16 anys, molts nois ja 
obtenen els seus primers ingres-
sos, fent de cangur, donant classes 
particulars, treballant de cambrer 
a l’estiu...», explica Patricia Car-
reras, exempleada de banca i que 
va impartir classes d’aquesta ma-
tèria l’any passat. «És un bon mo-
ment perquè comencin a conèixer 
de quina manera poden aconse-
guir una bona gestió del seu capi-
tal i quines pràctiques no són gens 
recomanables», afegeix Carreras.

Cinc sessions

Jordi Jofra, empleat de La Caixa i 
que exercirà de voluntari en l’ac-
tual curs, és conscient que els ob-
jectius s’han d’adaptar a la capa-
citat dels joves. «N’hi ha prou que 
tinguin clares quatre nocions so-
bre pressupost familiar, com admi-
nistrar els seus propis diners, si els 
convé endeutar-se o no...», expli-
ca Jofra. Els docents han rebut una 

formació prèvia per reciclar-se amb 
garanties. Un repte innovador per a 
aquests nous professors, molts d’ells 
prejubilats o jubilats d’entitats fi-
nanceres que col·laboren de mane-
ra altruista.
 ¿Per què a 4t d’ESO? El director 
general de Política Financera de la 
Generalitat, Jordi Òliva, ho raona: 
«És l’últim curs d’ensenyament obli-
gatori i d’aquesta manera no que-
den exclosos de la iniciativa els nois 

VÍCTOR VARGAS LLAMAS
BARCELONA

De la guardiola al caixer
Els alumnes aprenen a familiaritzar-se amb operacions econòmiques bàsiques H El taller, 
que va tenir una experiència pilot el 2012, s’impartirà a 105 centres educatius catalans

33 Adolescents 8 Aula de quart curs d’ESO d’un institut de Barcelona.

JULIO CARBÓ

«Alguns volien 
saber com finançar 
la compra d’una 
moto», diu una 
professora

assistiran als tallers com a activi-
tat complementària al currícu-
lum escolar. «Les classes són un 
bon complement per a la forma-
ció sobre emprenedoria que des 
d’aquest mateix curs s’inclou amb 
gran èxit com a matèria optativa a 
3r d’ESO», explica la directora ge-
neral d’Educació Secundària i Bat-
xillerat, Teresa Pijoan. 

Planificació i estalvi

En els tallers s’aprèn a administrar 
els diners, a planificar i a endeu-
tar-se amb sentit comú i a distin-
gir quins productes financers són 
els més apropiats per a cada perfil. 
També s’ensenya a gestionar situa-
cions financeres quotidianes, com 
ara distingir els apartats d’una nò-
mina, pagaments per internet i ti-
pus de canvi. «Els ensenyem con-
sells pràctics, com ara les comissi-
ons en funció del caixer que utilitzin 
o no apuntar la contrasenya al bit-
lleter», diu Carreras.
 Aspectes que apareixeran en la 
vida dels nois a mesura que es va-
gin fent grans i que ja els desper-
ten alguns dubtes. No obstant, no 
sempre se senten les mateixes pre-
guntes. «El programa era igual per 
a tots els centres, però els dubtes 
variaven segons les possibilitats 
dels alumnes», explica Carreras. I 
posa un exemple: «Alguns nois vo-
lien saber de quina manera podien 
finançar la compra de la seva pri-
mera moto, mentre que altres es 
conformaven a poder pagar-se un 
mòbil». 
 Jofra, que pertany a l’Associa-
ció de Voluntaris de La Caixa, es-
pera amb il·lusió que arribi el mo-
ment de començar el seu periple a 
les aules. I espera que amb les se-
ves explicacions els nois i noies pu-
guin entendre millor no tan sols 
la seva realitat econòmica, sinó 
també «què està passant al pa-
ís i a la Unió Europea». «L’econo-
mia nacional és la suma de peti-
tes economies –explica Jofra–. 
I és bo que els joves sàpiguen que 
el país fa fallida quan ho fan moltes 
economies com la seva». H


