
 

 

 

 

Conferència  “Llibertat financera: la nova meta del client” 

Els ingressos passius i l’estalvi permeten aconseguir 

major llibertat financera i benestar  

 

• L’analista estratègic en banca digital i experta en llibertat financera, 

Esmeralda Gómez, presenta la seva novetat editorial “Tu llave a la libertad 

financiera” a la seu de l’Institut d’Estudis Financers 

 

• L’autora assegura que mitjançant l’estalvi i els ingressos passius es pot 

obtenir una nova forma de relacionar-se amb l’economia que genera major 

llibertat i benestar 

 

• Gómez creu que la revolució digital i el context econòmic actual fan que 

l’objectiu passi per una major diversitat en els ingressos  i en un 

assessorament financer més emocional   

Barcelona, 18 d’abril de 2018.- La seu de l’Institut d’Estudis Financers ha acollit aquest 

vespre la conferència “Llibertat financera: la nova meta del client” impartida per 

l’escriptora, analista estratègic en banca digital i experta en llibertat financera, Esmeralda 

Gómez. Durant la conferència, Gómez ha explicat les línies mestres de la llibertat 

financera, un concepte encunyat per l’experta que es presenta com una eina que permeti 

a les persones obtenir una nova forma de relacionar-se amb l’economia. Una eina que 

també ha de propiciar major benestar, i que dona nom a la seva darrera novetat editorial 

Tu llave a la libertad financiera (Alienta Editorial, 2018). 

“El context actual i la digitalització de les empreses fa que ens moguem en un caos 

econòmic” ha afirmat Gómez, com a pretext per fer prendre consciència de la necessitat 

d’aconseguir una nova forma d’interacció amb els diners. Aquesta nova interacció, segons 

la ponent, passa per fomentar l’estalvi i la creació d’ingressos passius. “Ens hem 

d’acostumar a estalviar un 20% dels nostres ingressos actius, i posteriorment provar 

d’invertir-los per generar ingressos passius” ha assegurat Gómez, tot afegint que els 

ingressos passius es poden anar incorporant al sistema econòmic en forma de dividends, 

plusvàlues, publicitat, royalties o habitatge. “L’objectiu és generar suficients ingressos 

com per no dependre d’un sol pagador, així serem més lliures” ha assegurat Gómez.  

Segons la ponent, el foment de l’estalvi i la inversió implica també canvis en 

l’assessorament financer i requereix una major educació financera.  

L'Institut d'Estudis Financers (IEF) és una entitat de referència en la formació i 

divulgació bancària i financera, creada per les entitats de crèdit espanyoles més rellevants  
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i per la Generalitat de Catalunya, per tal d'afavorir la competitivitat, l'eficiència i la 

internacionalització del sector financer, així com la promoció de noves iniciatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació:  

Gabinet de premsa de l’Institut d’Estudis Financers 

Víctor Bottini victor@bottini.es / 679 983 346 

Adrià Gratacós bottini@bottini.es / 600 408 295  

Clara Bassols press@bottini.es / 620 037 450 
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