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CONTINGUTS
Breu resum del contingut:
Aquest llibre gira entorn les finances ètiques i el comerç just amb la idea d’apropar aquests
conceptes i filosofies als més joves. Es parla de l’aparició dels diners, de la seva creació i de l’ús
que li podem donar. El llibre ens recorda que depenent de l’ús que donem als nostres diners
provarem unes conseqüències o unes altres i el valor que té utilitzar-lo amb consciència,
responsabilitat i per l’ interès comú, tant pel que fa a l’estalvi com el que fa al consum.
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Introducció
La història dels diners
Els diners que gastem
Els diners que estalviem
Opcions per un ús responsable dels diners
Documents útils: Manifest de les finances ètiques/Els 10 principis del comerç
just/Bibliografia/Adreces d’interès
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