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L’arribada de la banca ètica a Catalunya és la conseqüència lògica d’un procés de
maduració social que implica quatre elements diferents: la disconformitat amb els ac-
tuals instruments d’intermediació financera, la necessitat de completar un sistema d’al-
ternatives a les actuals relacions econòmiques internacionals, la urgència per poder
facilitar crèdit a les iniciatives d’economia social i la possibilitat de practicar inversions
coherents amb determinades maneres de pensar.

Els bancs i les caixes convencionals han anat desvirtuant la seva tradicional activitat
d’intermediació. S’han ampliat els diferencials entre els interessos rebuts pels crèdits i
els abonats pels dipòsits, s’han buscat ingressos atípics mitjançant el cobrament de
dubtoses comissions, s’ha exclòs del crèdit aquells que no disposaven de garanties reals
o avals personals, i s’han acabat obtenint beneficis exagerats que ni tan sols es corres-
ponen amb la lògica capitalista del guany a canvi del risc. S’han creat hòldings de par-
ticipació en indústria i en els serveis convertint el petit estalviador en el finançador de
les grans empreses. Les relacions econòmiques internacionals són a hores d’ara notable-
ment injustes.

Tanmateix, algunes propostes de caràcter alternatiu ja han estat formulades: pràctica
del comerç just, establiment de codis de conducta per a les companyies transnacionals,
abolició del deute extern, etc. En aquesta direcció prenen el seu sentit els estris financers
que pretenen retornar al diner el seu paper de catalitzador entre el qui compra i el qui
ven, entre l’estalviador i l’inversor.

Arcadi OLIVERES. «La banca ètica». El Punt. 20 de gener de 2005.
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Encercleu la resposta correcta o escriviu-la, segons correspongui.

1. El gerundi d’exclòs és:
a) excloguent
b) excloent
c) excluint
d) excloient

2. El plural de procés és _____________________ .

3. El femení plural de diferents és _____________________ .

4. En el text, el mot desvirtuant significa:
a) fent que sigui menys virtuosa
b) fent que sigui menys clara
c) fent que tingui menys mèrit
d) fent que tingui més virtuts

5. En el text, el mot dubtoses significa:
a) que són insegures o incertes
b) que es dubta que existeixin
c) que són moralment qüestionables
d) que no se sap si són reals

6. Quin d’aquests substantius amb el mateix radical que financers és correcte?
a) financiació
b) finançament
c) financiament
d) financiasió

7. La funció sintàctica de coherents amb determinades maneres de pensar és la de:
a) complement especificatiu
b) complement directe
b) complement explicatiu
c) complement indirecte

8. La funció sintàctica del relatiu que (de la frase «En aquesta direcció prenen el seu sentit els
estris financers que pretenen retornar al diner el seu paper de catalitzador entre el qui com-
pra i el qui ven») és la de:
a) complement circumstancial
b) subjecte
c) complement directe
d) complement preposicional

9. Quin és el pronom feble amb què se substituiria el sintagma amb la lògica capitalista del
guany a canvi del risc si hagués de substituir-se?
a) hi
b) li
c) en
d) ho

10. Quin és l’atribut de són (en la frase «Les relacions econòmiques internacionals són a hores
d’ara notablement injustes»)?
a) notablement injustes
b) a hores d’ara
c) injustes
d) notablement
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