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Jornades Formatives en matèria de Microfinances 
-Vilafranca del Penedès, 30 i 31 d’Octubre de 2013 - 

Lloc: 

Fòrum Berger Balaguer - Rambla Nostra Senyora, 6 Vilafranca del Penedès 

Info@pinnae.cat  /  93 891 65 07 

 

Horari: 

30 d’octubre de 10h a 14h i de 16h a 20h 

31 d’octubre de 10h a 14h 

 

Objectius : 

• Exposar i discutir sobre la utilització de les microcrèdits com a instrument de la 
Cooperació al Desenvolupament: el seu potencial i els seus riscos . 

• Conèixer diferents metodologies que s'utilitzen per a la implementació dels programes 
de microcrèdit : consells sobre casos reals . 

• Dotar d'eines pràctiques per dissenyar components de microcrèdit.  
• Tractar sobre l'aplicabilitat d'aquest instrument.  

 

Metodologia : 

Combinar l'exposició sobre conceptes i sobretot promoure espais per a la participació dels 
participants. 

• Debat i discussió sobre temes com : 

- El dilema sobre les idees preconcebudes sobre els crèdits: el balanç entre les oportunitats i 
obligacions que representen per als receptors; 

- L'obligació de retornar els diners i de pagar les taxes d'interès: Asitencialisme Vs 
Sostenibilitat; 

- El paper protagonista de la dona; 

- L'acceptabilitat que entitats bancàries i institucions financeres especialitzades es considerin 
"agents de desenvolupament"; 
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Cost : 

 Gratuït, prèvia inscripció. 

 

Docents : 

Antonio Serra Racó 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, amb estudis 
de Doctorat en Desenvolupament Internacional i de Màster en Comerç i Finances 
Internacionals a la mateixa Universitat, i amb un Màster de Funció Gerencial a les ONGD per 
l'Escola Superior d'Administració d'Empreses ( ESADE ) a Madrid. 

Ha treballat els últims deu anys a la Universitat de les Illes Balears com a Professor Associat a 
l'àrea d'Economia Espanyola i Mundial, actualment segueix vinculat a aquesta universitat com 
a professor d'una assignatura de Cooperació al Desenvolupament. Ha impartit diversos cursos 
sobre el microcrèdit com a eina de cooperació, i ha donat conferències sobre el tema a 
Mallorca, Madrid i Valladolid . 

Des de l'any 1998 treballa en l'àrea de la cooperació internacional, primer des de la Fundació 
Barceló, i des de l'any 2000 com a Director Executiu de l'ONGD Treball Solidari, sempre 
vinculat a projectes relacionats amb les microfinances i el suport a persones treballadores 
d'escassos recursos en països de l'àrea de Centreamèrica. 

Marcel Abbad Sort 

Té un postgrau en Economia Solidària per la Universitat Abat Oliba de Barcelona. Nascut a 
1.957, acumula una densa experiència en el sector financer, que el va portar a especialitzar-se 
en microfinances. A partir d'aquesta especialització va aprofundir en el desenvolupament, 
l'acció social i la inserció. És soci fundador de MACS Consultoria Social. Ha estat membre del 
Board of Directors de la European Microfinance Network. Va arrencar el Programa de 
Microcrèdits de l'Obra Social de " la Caixa ". Ha estat Director de Cooperació Internacional, i 
director general de Fundació Intervida i també ha estat Director General de Fundació Elea. 

Marcel Abbad ha treballat en matèria de microcrèdits, emprenedoria, desenvolupament social, 
inserció, i cooperació internacional, en països com el Marroc, Senegal, Mali, Níger, Índia, 
Filipines, El Salvador, Perú, Bolívia, Colòmbia, Paraguai, Equador, Espanya, Itàlia i França. 

És autor de llibre " Microcrèdits . Préstecs a la Dignitat " ( Ed.Icaria ) . Ha donat moltes 
conferències i ponències, entre les que destaquen la Proposta Metodològica de Microfinances, 
davant la Comissió Europea. És professor del Màster de Microcrèdits de la Universitat 
Autònoma de Madrid i ho ha estat del de la Universitat d'Alcalá d'Henares. Ha participat en 
desenes de programes de ràdio, televisió i ha aparegut en mitjans especialitzats o públics en 
incomptables ocasions. 
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Programa : dia 30 d’octubre de 2013 

Microcrèdits com a eina de cooperació per al desenvolupament 

 

Mòdul I: Els Microcrèdits i el Desenvolupament. 

• Presentacions i debat sobre les idees preconcebudes dels assistents sobre el crèdit i el 
desenvolupament : el cas del balanç - dilema d'opinió. 

• Marc conceptual i definicions: Desenvolupament Humà, microempresaris, sector informal i 
l'accés a capital com a eina d'apoderament. 

• Origen i justificació : el cas del Dr. Yunus. 

• Les persones beneficiàries: la dona com a protagonista . 

 

Mòdul II: La Operativitat dels Programes de Microcrèdit. 

• Els components del crèdit: reemborsaments del capital i el pagament d'interessos. 

• Funcionament dels programes: recomanacions i millors pràctiques. 

• Tipus d'institucions de microfinances: de les ONGDs als bancs comercials . 

 

Mòdul III : La sostenibilitat dels projectes i el pagament de tipus d'interès. 

• Els components i determinació dels tipus d'interès. 

• El Debat sobre els tipus d'interès: evolució des dels anys 80s. 

 

Mòdul IV : Fòrum participatiu resultats i aplicacions . 

• Debat sobre deu arguments de crítica a la utilització dels microcrèdits com a eina de 
cooperació i de lluita contra la pobresa. 

• Els microcrèdits a internet: Microcrèdit Summit, les empreses de qualificació de 
Microfinanceres i programes participatius: el cas de Kiva . 
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Programa : dia 31 d’octubre de 2013 

Microfinances com a oportunitat a Catalunya 

 

1) Introducció. 

2) ¿Que és un microcrèdit? ¿Poden existir les microfinances a Catalunya? 

3) Classes de Microcrèdits. Metodologia. 

4) L’escola asiàtica vs l’escola americana. 

5) Europa i els països desenvolupats. 

6) ¿Que és una I.M.F.?  

7) Cóm crear un Programa de Microfinances. 

8) El futur de les microfinances a Catalunya. 


