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El president de la Fundació Bancària ”la Caixa” ha pronunciat una conferència
sobre inclusió financera en el marc de la presidència argentina del G20

Isidre Fainé reivindica a Buenos Aires la
funció social de les caixes d’estalvi i de la
banca local
•

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha
pronunciat a Buenos Aires una conferència magistral sobre
inclusió financera i desenvolupament econòmic i social, en la qual
ha destacat el compromís social de les caixes d’estalvi i els bancs
minoristes.

•

La trobada, dedicada a la banca local com a motor de societats
sostenibles, ha estat organitzada per l’Institut Mundial de Caixes
d’Estalvi i Bancs Minoristes (WSBI) en el marc de la presidència
argentina del G20.

•

En la seva conferència, Isidre Fainé, també president de l’Agrupació
Europea de Caixes d’Estalvi (ESBG), ha destacat que la «sensibilitat
especial envers els problemes socials i el nostre compromís a
l’hora de solucionar-los és el que diferencia les entitats que estem
avui reunides aquí. Pretenem, amb la nostra actitud i amb les
nostres activitats, contribuir a potenciar la nostra reputació, i
subratllar la important funció social que complim.»

Buenos Aires, 22 de març de 2018. El president de la Fundació Bancària
”la Caixa”, Isidre Fainé, ha pronunciat a la Casa Central del Banco de la Nación
Argentina una conferència magistral sobre inclusió financera i
desenvolupament econòmic i social, en el marc d’una trobada promoguda per
l’Institut Mundial de Caixes d’Estalvi i Bancs Minoristes (WSBI, per la sigla en
anglès). Aquest seminari, emmarcat en la presidència argentina del G20, s’ha
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centrat en la banca local com a motor de societats sostenibles, i ha comptat
ambe la col·laboració del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID).
En la conferència, Isidre Fainé, que també és president del referent europeu del
WSBI, l’Agrupació Europea de Caixes d’Estalvi (ESBG, per la sigla en anglès),
ha destacat que la «sensibilitat especial envers els problemes socials i el nostre
compromís a l’hora de solucionar-los és el que diferencia les entitats que estem
avui reunides aquí. Pretenem, amb la nostra actitud i amb les nostres activitats,
contribuir a potenciar la nostra reputació i subratllar la important funció social
que complim.»
Fainé ha insistit que la banca local i les caixes d’estalvi sempre estan
disposades a donar suport a les iniciatives, públiques i privades, que
persegueixen el desenvolupament humà i la qualitat de la vida col·lectiva.
L’objectiu és «continuar oferint a tots els nostres conciutadans la il·lusió d’una
feina, la possibilitat de sentir-se útils i l’energia suficient per poder forjar, amb el
seu esforç diari, una vida amb sentit, una família i, amb tota seguretat, una
societat més justa i equitativa.»
Com a president de l’ESBG, ha informat els assistents que la contribució dels
integrants d’aquesta associació a l’Obra Social se situa en els 2.000 milions
d’euros anuals, que es dediquen principalment a programes socials i culturals,
recerca mèdica i beques, lluita contra la pobresa infantil i creació d’ocupació,
atenció a la gent gran i als malalts, i defensa del patrimoni cultural i
historicoartístic.

Inclusió financera i oportunitats per a l’Amèrica Llatina i el Carib
La trobada, en la qual han intervingut diversos representants de la banca local
llatinoamericana i experts en inclusió financera, era digital i finances
sostenibles, s’ha dedicat a aprofundir en les oportunitats que ofereix la
presidència argentina del G20 per a l’Amèrica Llatina i el Carib.
Han inaugurat la jornada els discursos d’obertura del president del WSBI,
Heinrich Haasis, i del president del Grup Regional de Llatinoamèrica i el Carib
d’aquest organisme, Diego Prieto Rivera; i la clausura ha estat à càrrec del
director executiu del WSBI, Chris De Noose.
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