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0. Presentació 

 

2011, un any especial: del conveni al 15-M 

 
 
L’any 2011, per FETS, ha estat un any excepcional en quant a recursos 

disponibles i en quant a l’enfocament de la nostra feina. Hem seguit 

realitzant tasques de sensibilització, de promoció dels instruments financers 

i de generació de coneixement al voltant de les finances ètiques. 

Però sobretot, durant l’any 2011 hem pogut gaudir de l’excepcionalitat d’un 

conveni realitzat amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

(ACCD) enfocat a treballar, essencialment, la comunicació. 

El projecte, anomenat “Finances Ètiques: Un salt endavant”, tenia l’objectiu 

de fer més notori i donar a conèixer  la societat catalana el concepte de 

finances ètiques. Donar un salt qualitatiu i quantitatiu en els nivells de 

coneixement i implicació de la societat catalana en els projectes de finances 

ètiques. 

 

Paral·lelament, el 15 de maig de 2011 va néixer un nou moviment social i 

ciutadà conegut com al moviment dels indignats o 15-M que demana un 

major aprofundiment en la nostra democràcia i un major protagonisme de 

la ciutadania en la presa de decisions col·lectives així com un millor 

repartiment de la riquesa i de l’equitat social. En aquest context, les 

finances ètiques han esdevingut un tema d’interès per a molta gent que, 

fins aleshores, no ho coneixia o no hi tenia aquest interès. 

 

La confluència d’aquests dos fets ens ha permès una presència més 

destacada que mai en el conjunt de la societat catalana. 
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1. QUI SOM 

 

FETS, Finançament Ètic i Solidari, (www.fets.org) és una associació de 

segon nivell, que agrupa entitats catalanes del Tercer Sector i de l’Economia 

Social i Solidària que volen promoure el finançament ètic i solidari al nostre 

país. 

FETS des de la seva creació està treballant per anar visualitzant que la 

banca ètica més enllà d’un projecte és quelcom tangible i real. 

 

1.1 OBJECTIUS 

 

El nostre objectiu de fons és la transformació social en positiu buscant 

realitats més justes, sostenibles i més humanes. FETS hi pretén contribuir a 

través de donar a conèixer i fer créixer el projecte de les finances ètiques i 

solidàries. 
 

Això es concreta en les següents línies d'actuació: 

 

� La sensibilització i difusió sobre l'ús ètic i solidari dels diners. 

� La promoció de les entitats financeres que ja ofereixen instruments 

de finançament ètic a Catalunya. 

� La interlocució amb les administracions públiques i altres actors 

socials. 

� La prestació de serveis per a obrir noves vies d'acció i presència 

social així com incidir en l'àmbit educatiu i de la formació. 

� La generació de coneixement i informació, estudis i anàlisis de 

temes rellevants al voltant de les finances ètiques. 

� L'impuls de l'Observatori de les Finances Ètiques i del segell 

d'assegurances ètiques ETHSI. 

� L'articulació i la construcció d'un sistema financer ètic que 

ofereixi instruments financers específics i serveis financers amplis que 

estructuri, enforteixi i faciliti l'expansió del projecte de les finances 

ètiques. 
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1.2 BASE SOCIAL 

 
L’any 2011, la base social de FETS ha estat formada per les següents entitats: 

 

Acció Solidaria Contra l'Atur   |  Acidh  |  Agermanaments Sense Fronteres  | 

Alternativa 3  |  Arc Cooperativa  |  Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)  

|  Associació d'Amics de la UPC  |  Associació Infoespai   |  Caputxins de Sarrià   |  

Càritas Diocesana  |  Centre de Cooperació per al Desenvolupament-UPC  |  

Col·lectiu Ronda  |  CCOO de Catalunya  |  Comitès Oscar Romero  |  Consell de la 

Joventut de Barcelona   |  Consell Nacional de la Joventut de Catalunya  |  COOP57  

| Crédit Coopératif | Cooperativa Agropecuària l'Olivera  | Enginyeria sense 

Fronteres |  Escoltes Catalans  |  Fed. Cooperatives de Treball de Catalunya  |  Fed. 

d'Assoc. de Veïns de Barcelona  | Fidem   |  Fundació Catalana de l'Esplai  |  

Fundació Champagnat  |  Fundació Equilibri  |  Fundació Futur  |  Fundació 

Innovació per a l'Acció Social (FIAS)  |  Fundació Privada Trinijove  |  Fundació Roca 

i Galès  |  Grup Cultura 03 |  Institut Erich Fromm  |  Intered  |  Intermon Oxfam  |  

Institut d'Innovació Social (ESADE)   |  Justícia i Pau  |  Lliga dels Drets dels Pobles 

  |  Mans unides  |  Medicus Mundi  |  Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi  |  

Oikocredit Catalunya  |  Proyecto Local  |  Secretariat d'Entitats de Sants, 

Hostafrancs i la Bordeta  |  Setem   |  Solidaritat, Educació i Desenvolupament 

(SED) |  Teixidors SCCL  |   Universitat Internacional de la Pau 

 

Actualment FETS també compta amb 17 col·laboradors individuals, que ens 

donen suport econòmic. 
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1.3 L’EQUIP HUMÀ 

 

L’equip humà que treballa per tirar endavant els objectius de l’entitat està 

formada per tres grups: la junta directiva, l’equip tècnic i els voluntaris i 

col·laboradors de l’entitat. 

 

La Junta directiva: 

 

La junta directiva de FETS, escollida per l’assemblea de socis, està formada 

per representants d’entitats sòcies. Durant el 2011 han format part de la 

junta directiva:  

 

President: 

Jordi Via i Llop (Arç Cooperativa) 

Vice-president: 

Josep M. Gasch i Riudor (Acció Solidària Contra l'Atur ) 

Tresorer: 

Marc Pintor i González (Intermon-Oxfam ) 

Secretari: 

Luis Villarejo i Muñoz (SETEM ) 

Vocals: 

Narcis Sánchez i Pelach (Universitat Internacional de la Pau ) 

David Díaz de Quijano (Oikocredit Catalunya ) 

Ramon Fàbrega i Sala (CCOO de Catalunya ) 

Rodérick Egal (Crédit Coopératif ) 

Eulàlia Reguant i Cura (Justícia i Pau ) 

Raimon Gassiot i Ballbè (COOP57 ) 
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Equip tècnic i voluntaris: 

 

Durant l’any 2011 l’entitat va comptar amb 4 persones contractades, tres a 

mitja jornada i una jornada completa. 

Aquests quatre professionals tenien els següents rols: 

� 1 persona en la direcció. 

� 2 Tècnics de projectes 

� 1 persona en comunicació 

 

Durant el 2011 hem comptat amb 3 voluntaris que han col·laborat amb 

l’Observatori de Finances Ètiques i en tasques genèriques de sensibilització. 

 

 

1.4 TREBALL EN XARXA 

 

Des de FETS pensem que cal treballar en xarxa, que és important la 

participació i el treball conjunt amb d’altres organitzacions  i entitats a dos 

nivells. Per una banda hem continuat col·laborant amb altres actors socials 

als àmbits nacionals, estatals i internacionals. I per l’altra, s'ha mantingut 

una línia oberta de treball amb els actors institucionals (administracions 

públiques, universitats, partits i representants polítics).  

 

Així durant el 2011 hem participat principalment en les següents xarxes: 

 

Projecte FIARE: Un dels objectius fundacionals de FETS és l’impuls d’una 

entitat financera alternativa a casa nostra que respongui als principis de la 

banca ètica. Aquest desig es va traduir en el suport al Projecte FIARE que 

avui en dia es concreta en la nostra participació a l’Associació Projecte 

FIARE a Catalunya i al Projecte FIARE, a nivell estatal. A més de participar 

en les juntes directives de les dues entitats, a través de la promoció i 

l’actuació de FETS s’ajuda a que aquest projecte pugui tirar endavant 

contribuint a engrandir-lo i a fer-lo arribar a més persones i entitats. 
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Xarxa d’Economia Solidària (XES): Som entitat de suport de la Xarxa 

d’Economia Solidària per tal de col·laborar en la construcció d’una xarxa que 

ajudi i enforteixi l’economia social i solidària. Donem suport econòmic i 

participem de les diferents dinàmiques i actuacions de la XES on diàriament 

s’assagen noves formes de treballar, consumir i invertir, i que demostren a 

tothom que és possible fer empreses eficaces i, alhora, democràtiques, 

equitatives i sostenibles. 

 

SpainSIF: Participem a SpainSIF des de la seva creació ja que en som 

membres fundadors. SpainSIF vol ser una plataforma de referència per 

difondre que és la Inversió Socialment Responsable (ISR) així com impulsar 

canvis en els processos de presa de decisions pel que fa als criteris 

d’inversió. Des de FETS actuem per incidir i influir tant com ens sigui 

possible amb la nostra visió del que ha de ser una correcte ISR. 

 

INAISE: Com a entitat no financera que treballa en el camp de les finances 

ètiques som una entitat associada a INAISE. Participem en les trobades i 

assemblees que es convoquen i participem en el procés de creació d’un 

Observatori de les finances ètiques a nivell mundial. 

 

Altres llocs destacats on hem participat fent un treball col·lectiu i en xarxa: 

 

Som membres i hem participat activament en la “Plataforma per una 

fiscalitat justa, ambiental i solidària” (www.fiscalitatjusta.cat).  

 

També som membres del Consell Municipal de les Associacions de 

Barcelona, durant l’any hem participat activament en les sessions de 

treball que s’han realitzat.  

 

Grup treball de les caixes. Arrel de l’aprovació de la llei d’òrgans rectors 

de les caixes d’estalvi (LORCA)  es va crear un grup de denúncia i defensa 

de les caixes on hi participem activament juntament amb els sindicats 

majoritaris, organitzacions de consumidors, de veïns i altres. 
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Programa emprenedoria social: Participem en el grup d’entitats que 

impulsen el Programa de Suport a l’Emprenedoria Social a Catalunya que 

està impulsat pel Departament de Treball i el Departament d’Economia i 

Finances de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és identificar persones 

emprenedores socials i donar impuls a les seves iniciatives 

 

Plataforma Prou retallades: Hem participat activament de la plataforma 

treballant en totes les activitats que s’han realitzat, en l’elaboració de 

documents i manifestos i en el debat estratègic de la plataforma. 
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2 QUÈ FEM 

 
L’any 2011, per FETS, ha estat un any excepcional en quant a recursos 

disponibles i en quan a l’enfocament de la nostra feina. Hem seguit 

realitzant tasques de sensibilització, de promoció dels instruments financers 

i de generació de coneixement al voltant de les finances ètiques. 

Però sobretot, durant l’any 2011 hem pogut gaudir de l’excepcionalitat d’un 

conveni realitzat amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

(ACCD) enfocat a treballar, essencialment, la comunicació. 

El projecte, anomenat “Finances Ètiques: Un salt endavant”, tenia l’objectiu 

de fer més notori i donar a conèixer  la societat catalana el concepte de 

finances ètiques. Donar un salt qualitatiu i quantitatiu en els nivells de 

coneixement i implicació de la societat catalana en els projectes de finances 

ètiques. 

 

El nostre treball s’ha articulat al voltant de: 

 

� 2.1. Sensibilització 

� 2.2. Promoure la creació i consolidació d’una banca ètica i 

ciutadana a Catalunya 

� 2.3. Observatori de les Finances Ètiques 

� 2.4. Comunicació 

 

2.1 SENSIBILITZACIÓ  

 
La sensibilització i la promoció dels instruments de finançament ètic són un 

dels principals actius de la nostra entitat, doncs és el primer pas que cal fer 

per tal d’aconseguir la transformació cap a una societat més justa. 

Incorporar l’ètica a les decisions diàries d’estalvi i d’inversió pot tenir un 

gran efecte transformador. Sabent on van els nostres estalvis influïm en 

quin tipus d’activitats es financen i, per tant, quin tipus de societat estem 

construint 
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2.1.1. Activitats de sensibilització 

 

Les activitats de sensibilització  s’han centrat en la participació en múltiples 

actes, xerrades, taules rodones, conferències, cursos i jornades, així com 

activitats educatives específiques 

 

ACTIVITATS DE 

SENSIBILITZACIÓ 

 

CONFERÈNCIES / 

XERRADES / TAULES 

RODONES 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ EN ACTES 

Cruïlla de Cultures 

Jornada “Banca Ètica i 

admin. públiques” 

10ena Mostra entitats 

Països Catalans 

JORNADES FETS: L’IMPACTE DE LES FINANCES AL SUD 

FESTA COMERÇ JUST I BANCA ÈTICA 2011 

FORMACIÓ/EDUCACIÓ CURS AVALON: 

FINANCES ÈTIQUES, 

coherència i valors 

ESPLAC: Procés 

educatiu esplais 

ESCOLES: Activitats 

educatives a 3r i 4t 

d’ESO i 1r BTX 
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• CONFERÈNCIES/XERRADES/TAULES RODONES 

 

Les conferències creiem que són una eina essencial per assolir el primer 

objectiu de la nostra associació: La sensibilització i difusió de l’ús ètic dels 

diners. 

 

Durant l’any 2011 hem realitzat, coordinat o participat en molt actes de 

sensibilització i foment dels instruments financers ètics. L’esclat del 

moviment 15-M nascut la primavera de l’any 2011 va fer augmentar 

notablement l’interès per conèixer el projecte de les finances ètiques i per 

tant varem ésser cridats  i reclamats a múltiples escenaris per divulgar 

sobre el tema. Fem un recull dels més significatius: 

 

Lloc Organitza Data Títol ponència 
        

Barcelona Biblioteca Sofia Barat 17/02/2011 La banca ètica 

Centre Cívic Can Deu 
(Barcelona) 

Congrés de les 
associacions de BCN 25/02/2011 Banca ètica 

Biblioteca Central Santa 
Coloma de Gramenet 

COOP57 i Ateneu 
Popular Julia Romera 

01/03/2011 La banca ètica arriba 
a Santa Coloma 

Barcelona Col·lectiu inflexió 19/03/2011 Banca ètica 

Corbera de llobregat Coordinadora d'ONG i 
entitats solidàries  

22/03/2011 La banca ètica 

Bellaterra- Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Escola cultura de pau 24/03/2011 

La ISR i les finances 
ètiques en la 
responsabilitat 
empresarial i DDHH. 

Casa de Cultura 
Girona 

SETEM, ODG i FETS 31/03/2011 Presentació estudi 
de les caixes 

Barcelona Casa Orlandai 11/05/2011 
Alternatives a una 
crisi injusta: comerç 
just i banca ètica 

Barcelona Casal de Navas 19/05/2011 Finances ètiques 
Barcelona Casal Lambda 20/05/2011 Banca ètica 
Sant Cugat Acampada 29/05/2011 Banca ètica 
Cerdanyola Acampada 09/06/2011 Finances ètiques 
Esplugues de 
Llobregat 

Acampada/Assemblea 
Esplugues 

11/06/2011 Finances ètiques 

Barcelona 
Acampada/Assemblea 
Sarrià 

20/06/2011 Finances ètiques 
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Tarragona 
Universitat Rovira i 
Virgili 22/06/2011 

Anàlisis del sistema 
financer i la banca 
ètica com alternativa 

Barcelona Justícia i Pau i GTER 28/06/2011 
Finances ètiques a 
Catalunya: què són i 
qui hi ha 

Barcelona Assemblea Gràcia 29/06/2011 LA banca ètica 

Girona Acampada Girona 01/07/2011 
Alternatives a la 
banca capitalista 

Sant Feliu de 
Llobregat 

Assemblea Sant Feliu 05/07/2011 La banca ètica 

Montmeló Acampada 07/07/2011 Finances ètiques 
Corbera de Llobregat Ajuntament  16/07/2011 Banca ètica 
Caldes de Montbui Assemblea indignats 09/09/2011 Finances ètiques 
SILS IES de SILS 13/09/2011 Ètica i diners 
Montmeló Acampada 01/10/2011 Finances ètiques 

Barcelona Barcelona Acció 
Solidaria 

14/10/2011  La cooperació a 
debat 

Barcelona 
Barcelona Acció 
Solidaria 

15/10/2011 
Finançament i banca 
ètica 

Barcelona 

I Fòrum anual 
d'Amnistia 
Internacional 
Catalunya 

15/10/2011 

La banca ètica i 
l'avaluació de la 
responsabilitat de les 
empreses 

Piera Biblioteca de Piera 19/10/2011 Finances ètiques 

Terrassa ODG 20/10/2011 
Alternativa a la 
banca convencional: 
la banca ètica 

Palamós Acampada 22/10/2011 Finances ètiques 

Barcelona Agenda 21 17/11/2011 
En temps de crisis, 
aposta per les 
finances ètiques 

Barcelona 
UB, Fòrum tercer 
sector i economia 
social 

23/11/2011 Finances ètiques 

Argentona 
Ajuntament , 
departament creació 
empreses 

24/11/2011 Finances ètiques i 
emprenedoria social 

Olesa  Revolució verda 25/11/2011 Finances ètiques 
Barcelona Centre Cívic Garcilaso 01/12/2011 Finances ètiques 

Barcelona Assemblea poble sec 15/12/2011 
Banca bruta i banca 
neta 
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• PARTICIPACIÓ EN ACTES I JORNADES 

Cruïlla de Cultures 

El cap de setmana del 8 i 9 de juliol 

vam tenir un estand a aquest 

esdeveniment musical que és el 

“Cruïlla de cultures” juntament amb 

altres entitats socials com Intermon 

OXFAM, Amnistia Internacional, Som 

Energia i d’altres. 

Creiem important i interessant poder apropar, en un entorn com aquest, les 

finances ètiques i poder tenir presència i visibilitat en un dels actes musicals 

més importants del país. 

 

Jornada “Banca ètica i administracions públiques” organitzada per la 

fundació Pro-penedès. 

 

 

 

La fundació Pro penedès és una entitat centrada en la promoció econòmica i 

social que basa el seu treball en el consens conjunt entre empresaris, 

sindicats i l’administració local, amb la voluntat de fer possible reunir, en 

una mateixa taula de treball, a tots els col·lectius interessats en el 

desenvolupament del Penedès. 

Partint d’aquesta idea i emmarcada en la seva línia de treball de 

responsabilitat social del territori es va organitzar, el 22 de novembre de 

2011, una jornada amb els alcaldes de les poblacions de la comarca de l’Alt 

Penedès per parlar sobre les finances ètiques i com, les administracions 

públiques locals s’hi poden involucrar. 
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La jornada va constar d’una intervenció per part de FETS per explicar què 

són les finances ètiques i amb quines iniciatives comptem i després, Gabriel 

Abascal, president de l’associació FIARE Catalunya va apropar amb més 

detall les possibilitats d’adhesió a la banca ètica i en particular, el cas de 

FIARE. 

 

10ena Mostra d’entitats dels Països Catalans  

 

La mostra d’entitats dels Països Catalans vol ser una exposició àmplia i 

explícita de treballs i projectes al voltant de la nació catalana, la seva 

societat i la recerca de les seves llibertats individuals i col·lectives. Hi varem 

ser presents convidats, conjuntament amb el Coop57 a fer una xerrada 

sobre el tema i amb presència als espais de participació de la mostra. 

 

• JORNADES: L’IMPACTE DE LES FINANCES AL SUD 

 

  

Van tenir lloc al pati Manning el passat 21 d’octubre de 

2011. 

 

L’objectiu fou reflexionar sobre l'impacte de les finances 

al Sud des de tres punts de vista diferents: l'afectació 

negativa que poden representar algunes inversions 

Nord-Sud, l'afectació positiva d'aquestes inversions, i el 

canvi d'hàbits al Nord per tal d'incidir positivament en el 

desenvolupament al Sud. 
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Aquestes jornades varen servir per acostar la realitat del Sud a les persones 

del Nord, i sobretot, per oferir alternatives i potenciar un canvi d'hàbits en 

les rutines de la població als països desenvolupats. 

La jornada es va articular al voltant de tres taules tractant els tres eixos 

explicats. Aquestes taules foren: 

1. L’afectació negativa que poden representar algunes inversions Nord/Sud. 

- Ponents: Arcadi Oliveres (Justícia i Pau), Jesús Carrión (Observatori del 

Deute en la Globalització), Pere Ortega (Centre d’estudis JM Delàs). 

2. L’afectació positiva que poden representar algunes inversions Nord/Sud. 

- Ponents: David Díaz (Oikocredit Catalunya), David Schurjin (Associació 

CAF), Rafael Vidal (director d'Adina) 

3. El canvi d'hàbits al Nord per tal d’incidir indirectament i positivament en 

el 

desenvolupament al Sud. 

- Ponents: Xavier Teis (FETS), Albert Sales (SETEM, Campanya Roba Neta), 

Xavier Montanyès (Aliança per la Sobirania Alimentària) 
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• FESTA DEL COMERÇ JUST I LA BANCA ÈTICA, www.festacj.org 

   

 

L’any 2011 FETS va tornar a participar en 

l’organització de la Festa del Comerç Just 

que es celebra cada any a tot Catalunya, i 

que des del 2007 també està dedicada a 

la banca ètica. Es van realitzar prop d’un 

centenar d’actes festius a municipis de tot 

Catalunya i un cop més la ciutadania va 

ser l’autèntica protagonista. 

 

 

L’objectiu general de la Festa és incrementar la sensibilització i la informació 

de la ciutadania catalana al voltant del comerç internacional i de les 

conseqüències de les polítiques 

comercials sobre els països del Sud, 

exemplificant-ho a través del Comerç 

Just i la Banca Ètica. 

La festa va tenir lloc entre els caps de 

setmana del 14 i 15, 21 i 22 i 28 i 29 de 

maig. A Barcelona es van fer festes 

descentralitzades per barris. FETS I 

FIARE varen dinamitzar la festa al Barri de Gràcia i a Sarrià Sant Gervasi.  

L’acte inicial de la festa va ser l’elaboració d’uns plats fets amb productes de 

comerç just portats a terme pel “Pinotxo”, personatge entranyable i 

rellevant del mercat de la Boqueria de Barcelona. A més a més, una roda de 

premsa on es varen presentar entre altres coses el Baròmetre de les 

Finances ètiques elaborat per FETS. 
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• FORMACIÓ 

Curs: Finances ètiques: Coherència i valors 

El 12 i 20 de desembre de 2011 varem realitzar a Casa Orlandai, al barri de 

Sarrià, i conjuntament amb AVALON (www.avalon.cat) un curs intensiu de 

dues sessions sobre finances ètiques dirigit, especialment a ONG’s i entitats 

del tercer sector social. 

L’objectiu del curs va 

consistir en presentar una 

reflexió, clara, senzilla i 

completa sobre la implicació 

que té, per a les persones i 

per a la societat, l’ús que li 

donem als nostres diners. 

Reflexionar sobre el fet que 

les nostres decisions 

financeres no són estèrils i 

comporten conseqüències, 

que poden ser negatives o positives, depenent de quin sentit li donem als 

nostres diners.  

En el curs es va voler que les entitats fessin una presa de consciència i 

veiessin que les finances ètiques els hi poden permetre, apart d’aportar un 

gra de sorra per millorar la nostra societat, els hi pot permetre superar el 

xoc de valors que suposa que els nostres diners s’utilitzin, sovint, 

perseguint objectius que poc o res tenen a veure amb els valors que la 

nostra entitat propugna. 

El curs va comptar amb dues sessions de 3 hores on, en la primera es va 

fer una aproximació a la base ideològica de les finances ètiques explicant-ne 

el context econòmic per on es mouen, quines lògiques segueix i quins 

principis i objectius tenen i quines són les principals iniciatives. En la segona 

sessió es van presentar tres experiències pràctiques que poguessin servir 

perquè les entitats participants veiessin com la teoria treballada en la 
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primera sessió es posa a la pràctica i d’aquesta manera obtenir fonts 

d’inspiració per a la pròpia experiència. 

 

ESPLAIS CATALANS: Procés d’assessorament i formació  

L’any 2011 hem començat una relació amb ESPLAIS CATALANS (ESPLAC) 

molt interessant per portar la reflexió sobre l’ús que donem als nostres 

diners i sobre el projecte de les finances ètiques en el món de l’educació en 

el lleure. 

Tot va néixer d’un interès per part d’ESPLAC d’una reflexió profunda al 

voltant de les finances i de l’obtenció i gestió dels recursos monetaris i 

materials. 

A partir d’aquí es va iniciar tot un procés d’assessorament i formació sobre 

finances ètiques i ètica, en general, amb la gestió dels recursos. 

 

D’aquesta manera hem acompanyat a ESPLAC en un procés de reflexió 

interna per elaborar un codi de comportament en la gestió dels recursos 

econòmics d’ESPLAC i hem realitzat formacions er tots els diferents sectors 

de Catalunya amb els que ESPLAC s’organitza per donar a conèixer entre els 

monitors dels diferents esplais associats, què són les finances ètiques, 

quines implicacions tenen les nostres decisions econòmiques i quines 

opcions tenen els esplais per treballar i tirar endavant iniciatives 

relacionades amb les finances ètiques. 

 

Valorem molt positivament 

aquesta nova aliança ja que 

compartim el desig de 

transformació social amb el 

moviment laic i progressista al 

que pertany ESPLAC i creiem 

que la suma d’esforços pot 

ésser positiva per FETS,  
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ESPLAC i, sobretot, per les finances ètiques ja que el treball de base que 

hem fet formant a monitors d’esplai esperem pugui resultar en efectes 

multiplicadors entre les entitats federades a ESPLAC.  

 

ESCOLES: Activitats educatives a 3r i 4t d’ESO i 1r BTX 

Durant el 2011 hem seguit desenvolupant activitats educatives en diferents 

centres educatius, especialment a la ciutat de Barcelona tot i que també en 

altres parts del territori com l’àrea metropolitana i les comarques de Girona. 

 

Es tracta d’un projecte educatiu on es convida a les escoles a fer un procés 

de continuïtat d’una durada de tres anys amb alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r 

de Batxillerat adaptant les activitats educatives a les capacitats de cada 

edat per tal de fer arribar la reflexió sobre l’ús que donem als diners de 

forma adequada als alumnes. En el següent punt, en les eines de 

sensibilització, detallarem aquests recursos educatius. 
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2.1.2. Eines per a la sensibilització 
 

EINES EDUCATIVES PER A LA 

SENSIBILITZACIÓ 

RECURSOS EDUCATIUS 

 

Joc Dinàmica “I tu què saps? Diners 

a qualsevol preu” 

Taller de teatre “Quina cara de la 

moneda vols?” 

Joc online “El preu dels diners” 

MATERIAL EDITAT 

 

CD Les finances ètiques 

Llibreta comerç just i banca ètica 

Tríptics  

Vídeo “Ace Bank” 

Canal Youtube 

 

 

• RECURSOS EDUCATIUS 

 

Aquests són els recursos educatius que s’ofereixen en l’àmbit de l’educació 

formal tal i com hem explicat en el punt anterior. 

 

Taller de teatre “Quina cara de la moneda vols?” 

 

Hem seguit utilitzant el taller de teatre participatiu “Diners per a tothom” on 

d’una forma amena i divertida es promou el debat i la reflexió sobre la 

responsabilitat de cadascú de nosaltres envers el destí dels nostres diners, 

buscant la coherència entre els nostres valors i la nostra forma d’estalvi i 

inversió. 

 



225252 

Memòria 2011 
                                                                                                                            22 de 52                                                                       

 

Està destinat a tota la població interessada en conèixer 

com es mouen els diners i com els diners ens mouen a 

nosaltres. Hi ha una versió dedicada als  

joves de 16 a 18 anys. 

 

 

 

 

Joc Dinàmica “I tu què saps? Diners a qualsevol 

preu” 

  

Es tracta d’un joc dinàmica que apropa la reflexió 

sobre l’ús crític dels diners i els estalvis a un públic 

específic: els estudiants de secundària, a través d’un 

joc que introdueix el tema, seguit d’una xerrada participativa. 

 

 

 

Joc on line “El preu dels diners” 

 

Es tracta d’un joc educatiu sobre finances ètiques i 

solidàries per jugar on ligne (suport web). És una eina 

que arriba molt fàcilment a tots els centres educatius i 

que els permet treballar les finances ètiques en el 

moment que creguin convenient i que millor s’adapti a la programació del 

curs. 
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2.1.3. Publicacions 

 

· Informe: Caixes d’estalvi i desenvolupament al sud 

 

 

Conjuntament amb SETEM i l’Observatori del 

Deute en la Globalització (ODG), hem publicat, 

al 2011 un informe sobre les caixes d’estalvi i 

el seu impacte en el desenvolupament de 

diferents països del Sud.  

 

Aquest informe constata com moltes inversions 

que les caixes d’estalvi porten a terme en 

països empobrits no resulta gens beneficiós ni 

per les persones i els drets humans, ni per 

l’entorn i els ecosistemes. A més a més també 

s’explica la vinculació en el finançament de la 

indústria armamentística així com les 

conseqüències negatives de la bombolla 

immobiliària en forma de desnonaments i de 

permanència del deute hipotecari no aplicant la 

dació en pagament. 

 

Finalment, es fa un repàs a models alternatius com ho són les finances 

ètiques i també una sèrie de demandes que es fan a diferents actors socials 

per revertir aquestes situacions i aquestes conseqüències negatives de 

l’activitat que moltes entitats financeres tradicionals porten a terme en 

països del Sud. 
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· La Clara i l’ús responsable dels diners 

 

L’any 2011 varem portar a terme la traducció del llibre Chiara e l’uso 

responsabile del denaro escrit per Maurizio Spedaletti amb il·lustracions de 

Rachele Lo Piano.  

 

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 provoarem unes conseqüències 

o unes altres i el valor que té utilitzar-lo amb 

consciència, responsabilitat i per l’interès 

comú, tat pel que fa a l’estalvi com el que fa al 

consum. 

 
 

 

2.1.4. Promoció de les entitats i iniciatives financeres ètiques 
 

Des de FETS s’ofereix suport als instruments  de finançament ètic existents 

a Catalunya en l’actualitat (COOP57, Oikocredit, Acció Solidària Contra 

l’Atur, les CAF, Triodos Bank, FIARE, mètodes de finançament alternatiu i 

comunitari, etc.) en les seves activitats de sensibilització on es donen a 

conèixer aquestes entitats, el seu plantejament ideològic i els serveis que 

poden oferir. 

L’objectiu d’aquesta promoció és intentar canalitzar tants recursos (humans 

i econòmics) com siguin possible cap a les entitats de finances ètiques 

perquè aquestes siguin més fortes i tinguin una major capacitat d’incidència 

a través de al seva activitat d’intermediació financera. 
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2.2 PROMOURE LA CREACIÓ D’UNA BANCA ÈTICA 

 

PROMOURE LA CREACIÓ 

D’UN BANC ÈTIC 

 

ASSOCIACIÓ PROJECTE FIARE A 

CATALUNYA 

 

 

TREBALL AMB FIARE I LA BPE 

 

 

Consolidació de la plataforma d’entitats pel projecte FIARE a 

Catalunya 

El primer pas per disposar d’una banca ètica a Catalunya va ser crear una 

associació de suport al projecte FIARE que agrupa els interessos individuals 

i col·lectius en l’ímpuls d’aquest projecte des de l’àmbit territorial català. 

Aquesta associació és l’encarregada de recollir el capital social que ha de 

formar part del capital constitutiu de la cooperativa de crèdit i de coordinar 

l’operativa financera a Catalunya, que ja s’ofereix des de finals de 2007.  

El projecte FIARE de banca ètica va tancar l’any 2011 amb un volum de 

dipòsits de pràcticament 29 milions d’euros representant un increment al 

voltant del 15%  i uns préstecs concedits de vora 25 milions d’euros 

representant un increment per sobre del 45%, en els dos casos respecte 

l’any 2010. 

 

El Projecte FIARE compta amb la participació de xarxes territorials de tot 

l’estat espanyol, entre elles l’Associació Projecte FIARE a Catalunya. 

Actualment hi ha 9 xarxes territorials: Euskadi, Catalunya, València, 

Navarra, Zona Sud (Andalusia i Extremadura), Zona Centre (Madrid i 

voltants), Castella  

i Lléo, Galícia i Canàries i un soci transversal (COOP57). Hi ha grups 

promotors a La Rioja i Balears.  
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Això suposa un teixit de moltes organitzacions vinculades al projecte que 

estan comprometent recursos humans i materials en aquesta fase en què la 

cooperació i el compromís mutu són imprescindibles per assegurar-ne la 

viabilitat. La capil·laritat és, de fet, encara més gran, ja que entre aquestes 

organitzacions hi ha Federacions de Cooperatives, xarxes d’economia 

solidària, Coordinadores d’ONG’s, d’entitats del tercer sector, d’entitats de 

suport a immigrants o entitats que n ‘agrupen moltes altres com és el cas 

del COOP57. 

 

Des de FETS seguim treballant activament en el Projecte FIARE tota vegada 

que l’impuls de creació d’un banc ètic és un dels nostres principals 

objectius. La coordinació de l’associació la fem des de la nostra entitat, si bé 

ara ja no formem part de la junta directiva. 

 

 

Treball amb FIARE i BpE 

 

Hem estat permanentment en contacte amb FIARE (www.fiare.org), entitat 

que treballa al País Basc en col·laboració amb la Banca Popolare Etica 

italiana (www.bancaetica.com) per a la creació d’una banca ètica d’àmbit 

europeu, així com amb COOP57 per tal d’anar dibuixant de quina forma 

podem implementar el seu projecte a Catalunya.  
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2.3 OBSERVATORI DE LES FINANCES ÈTIQUES 

 

OBSERVATORI DE LES 

FINANCES ÈTIQUES 

Desenvolupament de l’OFE 

Segell d’assegurances ètiques ETHSI 

“Papers” de l’OFE 

Elaboració del baròmetre de les 

finances ètiques 

Participació en trobades estatals i 

internacionals 

 

 

L’OFE és el primer sistema integrat d’informació, estudi, recerca i avaluació 

de les finances ètiques que es crea a Catalunya i Espanya.  

 

 

• Segell Assegurances Ètiques (ETHSI) 

 

És el primer segell europeu de qualitat i gestió ètica i 

solidària per a empreses asseguradores, EthSI (Ethical and 

Solidarity based Insuranced), www.ethsi.net. 

 

L'EthSI és un distintiu que garanteix la qualitat de la gestió que fan 

companyies asseguradores, brokers d’assegurances i corredories, entre 

altres, en avaluar si s’ajusten a un comportament ètic dins de la seva 

organització, amb els productes que ofereixin i amb les inversions que 

fan amb els diners que la ciutadania els confia. 
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Actualment tenen aquest distintiu:Arç Cooperativa, Atlantis Seguros i 

DKV Seguros. 

 

REAS (Red de economía alternativa i solidaria) ha fet uns vídeos de 

bones pràctiques, entre elles hi ha el segell Ethsi. 

 

Es pot veure a: 

http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos. 

 

 

• Baròmetre de l’OFE: El baròmetre és una valoració anual de l'evolució 

de les finances ètiques i solidaries a l'Estat. Podeu veure el del 2011 a 

www.fets.org. 

 

• Papers de L’OFE: Aquest any s’han aconseguit imprimir físicament els 

següents “Papers de l’observatori” elaborats durant el 2010. Aquests 

són, “Una reflexió sobre els principis ètics en el món de les finances”, 

“Moneda Social, una alternativa a l’actual ordre econòmic”, “Jornades 

Finances ètiques i Cultura de Pau”, “Exclusió financera i microcrèdits”, 

“L’assegurança ètica i solidària” i “Anàlisis dels fons ISR comercialitzats a 

Espanya”. 

 

Els podeu veure a la web de FETS, apartat Observatori. 
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2.4. COMUNICACIÓ 

 

Com hem comentat a l’inici de la present memòria, l’any 2011 ha estat 

excepcional en quant a recursos disponibles per a la comunicació. S’han 

portat a terme una llarga llista d’accions i mesures per poder arribar a tants 

llocs i a tantes persones com ens ha estat possible. A continuació resumim i 

sintetitzem allò més destacat realitzat durant tot el 2011. 

 

2.4.1 Accions principals de comunicació 2011 

 

Elements destacats: 

 
 

- Espot de televisió emès a TV3, C33, Esports3, canal 3/24 i als llocs 

web de la corporació, on també es va fer una campanya de banners. 

Recentment Sanabre Comunica i FETS han estat premiats per la 

realització d’aquest espot de televisió en el prestigiós festival 

internacional de publicitat Publifestival 2012.  

 

 

- La dinamització de les xarxes socials experimentant un 

creixement espectacular en nombre de seguidors a qui arriben totes 

les nostres comunicacions, especialment a través de twitter i 

facebook. També es van crear diferents perfils a d’altres xarxes 

socials: flickr, youtube i slideshare. 
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- Presència a Vilaweb. El portal català d’informació més visitat va 

tenir un apartat de Banca Ètica a la pàgina inicial.  Allà apareixia un 

reportatge on directius i coordinadors de diferents entitats financeres 

ètiques ens parlaven dels valors de la banca ètica i dels projectes que 

financen. A Vilaweb hi va haver un botó de Banca Ètica a la pàgina 

inicial que va generar 249.559 impressions i es va clicar 465 

vegades. 

 

 

- Creació del lloc web www.bancaetica.cat per tal d’establir una 

plataforma de comunicació directe entre les entitats de finances 

ètiques i els usuaris potencials. 
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- Creació de dos blocs, un propi de Banca Ètica, amb 26 entrades i 

l’altre al Diari ara, amb 21 entrades, que pretén ser un espai de 

qualitat, amb contingut de reflexió, que generi debat i coneixement 

entre els lectors. 

 

Diari Ara: Bloc “Poden ser ètiques les finances?”   

http://emprenem.ara.cat/podenseretiqueslesfinances/ 

 

Bloc Banca Ètica: http://www.bancaetica.cat/bloc_finances_etiques/ 

 

- A part d’aquestes accions enfocades a un públic més generalista 

s’han dut a terme accions enfocades a segments concrets de la 

societat com són les cooperatives i el tercer sector, organitzacions, 

ONGs i els joves. 

 

o Revista Puntcoop (pàgina sencera) 
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o  Setmanari la Directa  

Núm. 253, 254, 255 i faldó-web del 5/12 al 31/12 del 2011 

 

 

o Articles a:  

-Revista Foc Nou  

-Revistes internes d'entitats sòcies  

 
o Trobada Coop 57  

Suport financer del reportatge documental en vídeo sobre la 

Trobada estatal de Coop57 a Barcelona. La jornada va tenir lloc 

els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2011 i va englobar diferents 

activitats com ara debats, conferències i d’altres activitats més 

lúdiques com concerts. La Trobada pretén fomentar un debat 

obert i participatiu entre la base social de Coop57.  
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o Organitzacions – ONG 

Patrocini de tota la comunicació gràfica de la Trobada de 

Coordinadores Autonòmiques d’ONGD que se celebra anualment. 

En la IX edició es van analitzar les severes retallades que pateixen 

les polítiques de solidaritat que les comunitats autònomes i els 

ajuntaments duen a terme des dels 90. 

 

 

o  Joves: Concurs bancaetica.cat  

 
Idea i execució del concurs "guanya la samarreta i la bossa de la 

banca ètica" a través de les xarxes socials. Hi participen una 

cinquantena de persones que guanyen una samarreta i una bossa 

de la banca ètica. També es coordina el concurs a través del 

Festival de Cruïlles de Barcelona. 
 

Difusió de la campanya:  

o Al Facebook del festival cruïlla  

o Al Twitter de @banca_etica i al Facebook de Fets, finances 

ètiques i solidaries  

o Al llocs webs de la xarxa catmedia.cat: 

http://www.directe.cat/, www.social.cat,  

http://www.racocatala.cat/, www.jornal.cat.  
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o Accions a les universitats 

 
• Ponència col·lectiu de personal docent, professorat i PAS de 

la URV: http://vimeo.com/26710773  

• Treballs pràctics de comunicació a les assignatures 

següents (aproximadament van participar 250 estudiants):  

• Comunicació persuasiva en mitjans digitals UOC Estudis 

Publicitat  

• Disseny Multimèdia II URV Periodisme i Publicitat  

• Comunicació corporativa en mitjans digitals UPF 

Comunicació Audiovisual  

 

Els estudiants van haver de realitzar una campanya de 

comunicació en mitjans digitals  

- Projectes finals de carrera UPF (FIARE)  

 

- Des de FETS, a més, vam impulsar la producció de Capital Humà, 

una sèrie documental de 6 capítols que recull experiències 

d’empreses cooperatives finançades per la Banca Ètica. Un dels 

capítols, Albera,  va ser premiat al festivat SiCom i la sèrie completa 

s’ha emès i s’emetrà a la Televisió de Catalunya, concretament al 

canal 33. 
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2.4.2. Presència als mitjans de comunicació 

 

Aquest any, més que mai hem tingut una presència destacada als mitjans 

de comunicació. A continuació presentem el recull de premsa. 

 

PREMSA I WEBS: 

 

Mitjà  Suport  Data  Titular  Mida/ minuts  
El País  Premsa escrita  18/09/11  Ahorros que 

alimentan 
proyectos ético-
sociales  

Finestra centrada  

Diari Ara  Premsa escrita  4/6/11  Blog del dia. Coop 
57  

finestra centrada  

Avui + edicions El 
Punt  

Premsa escrita  5/14/11  La banca ètica es 
reivindica per 
canviar el sistema 
financer  

portada  

El Periódico  Premsa escrita  5/17/11  Defendemos una 
banca democrática 
y transparente  

Doble pàgina  

El Punt  Premsa escrita  6/6/11  La crisi deriva 
negoci i sobretot 
clientela cap a la 
banca ètica  

Doble pàgina  

El punt  Premsa escrita  6/6/11  La banca ètica 
guanya negoci i 
sobretot clients per 
la crisi  

portada  

Avui  Premsa escrita  6/6/11  Els clients 
decebuts van ara a 
la banca ètica  

portada  

La Vanguardia  Premsa escrita  6/10/11  Mirando a la banca 
ética  

Un faldó  

ADN  Premsa escrita  7/6/11  Banca ética  Doble pàgina  
ADN  Premsa escrita  7/6/11  una banca con 

valores  
portada  

La Di recta 
(Setmanari)  

Premsa escrita  7/9/11  Enxarxats per a 
una economia 
solidària  

Doble pàgina  

La Directa 
(Setmanari)  

Premsa escrita  7/13/11  Les experiències 
de finances ètiques 
funcionen  

Doble pàgina  

Diari Ara 
(Suplement 
Emprenem)  

Premsa escrita  7/16/11  La crisi reforça la 
banca ètica  

Doble pàgina + 
portada  

El País  Premsa escrita  9/5/11  La banca ética 
despega al calor 
de la crisis 
financiera  

Un faldó  

El País  Premsa escrita  9/18/11  Economía social 
contra la crisis  

Una pàgina  
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Diari  Ara  Premsa escrita  10/25/11  Vull saber què fa el 
banc amb els 
meus diners  

Doble pàgina  

Foc Nou  Revista  Nov  Canviar el món 
amb els nostres 
estalvis: la banca 
ètica  

Doble pàgina  

BTV  Televisió  5/13/11  Informatius  5minuts aprox.  
TV3  Televisió  5/14/11  Informatius-Festa 

del comerç just i la 
banca ètica (mig 
dia+ nit)  

30 segons  

BTV  Televisió  6/3/11  Informatius  1,30 minuts  
Canal Català  Televisió  6/9/11  Vostè té la 

paraula- FETS 
pregunta a Ricard 
Gomà  

2,30 minuts  

TV Badalona  Televisió  6/10/11  Entrevista a Fiare i 
Oikocredit  

10 minuts  

TV3  Televisió  6/19/11  Signes del temps: 
Banca ètica  

15 minuts  

C33  Televisió  6/20/11  Joan Melé, un 
banquer poc 
habitual  

45 minuts  

La Sexta  Televisió  6/20/11  Buenafuente: Joan 
Melé  

18 minuts  

BTV  Televisió  6/27/11  Debat: El paper 
dels bancs davant 
la crisi i 
l’alternativa de la 
banca ètica  

1 hora  

XTL  Televisió  6/28/11  Credit TV, banca 
ètica  

2 minuts  

BTV  Televisió  6/29/11  Triodos Bank es 
consolida com a 
referent de la 
banca ètica  

5 minuts  

BTV  Televisió  8/8/11  La banca ètica 
espera tancar l'any 
amb rècord 
d'usuaris  

3 minuts  

TVE  Televisió  8/12/11  La crisi financera 
augmenta els 
clients de 
l'anomenada 
banca ètica  

10 minuts  

TV3  Televisió  8/21/11  La banca ètica 
recull la 
desconfiança en 
els bancs 
tradicionals  

2 minuts  

BTV  Televisió  10/18/11  L’interès per la 
banca ètica es 
dispara gràcies al 
moviment del 15-M  

4 minuts  

C33  Televisió  11/11/11  Programa sindical 
CCOO sobre la 
banca ètica  

13 minuts  

Penedès Televisió  11/23/11  La Fundació Pro 3 minuts  
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Televisió  Penedès ha 
organitzat una 
jornada de la 
banca ètica a 
Vilafranca  

Cadena SER  Ràdio  14/05/11  ¿Amigo de mi 
banco?  

5 minuts  

Ràdio Rubí  Ràdio  30/05/11  Entrevista a Xavi 
Teis, tècnic de 
FETS  

5 minuts  

Ràdio Badalona  Ràdio  8/6/2011  Programa Nines 
Russes, entrevista 
Xavi Teis, tècnic 
de FETS  

20 minuts  

Rac 1  Ràdio  30/06/11  Entrevista a Joan 
Antoni Melé  

20 minuts  

Cadena Ser  Ràdio  12/8/2011  La banca ètica no 
para de créixer  

20 minuts  

Rac 1  Ràdio  15/08/11  Butlletí informatiu, 
creixement banca 
ètica  

1 minut  

 

 

 

RÀDIO I TELEVISIÓ 

 

Mitjà Data Programa 
Canal 33  18/01/2011 Latituds "Promovent una banca ètica" 
Com Ràdio 21/01/2011 Totsxtots 

Canal Terrassa 10/02/2011 Prismes 
Todos televisión 10/02/2011 Programa Desconocidos 
COM Ràdio 05/03/2011 Maneres de viure 
Ràdio Sant Boi 10/03/2011 Dia i mig (Magazine matinal) 

Radio Corbera 23/03/2011 
Informatius migdia (espai 
solidaris) 

Radio Rubí 19/05/2011 
Magazine matinal "La vida 
continua" 

Radio Rubí 30/05/2011 
Magazine matinal "La vida 
continua" 

Radio Ciutat Badalona 08/06/2011 Nines russes 
Canal Català 10/06/2011 Vostè te la paraula 
Cadena Ser 12/08/2011   
Rac 1 15/08/2011 La nit a RAC 1 

TV3 21/08/2011 Telenotícies 
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2.4.3. Xarxes socials 

- Facebook  

Dinamització d'aquesta xarxa social. S'ha actualitzat diàriament el 

contingut, tot aportant enllaços interessants sobre el sector de la banca 

ètica, tant continguts interns, com externs. En el període de març a 

desembre s'ha passat de 80 seguidors a més de 700. 

 

- Twitter  

Actualització diària dels continguts, en coordinació amb una community 

manager externa. El compte es crea el mes d'abril i al mes de desembre 

supera els 2.000 seguidors. És l'entitat del sector amb més seguidors. 
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- YouTube  

S'ha actualitzat el canal de YouTube de FETS específic de finances ètiques 

(www.youtube.com/bancaetica). S'han retirar els vídeos que tenien 

continguts que ja no eren actuals, i s'han penjat tot de vídeos nous. 

 

- Slideshare  

S'han editat presentacions i s'han penjat en aquesta xarxa social. 
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- Flickr  

S'hi han penjat fotografies que il·lustren xerrades o conferències de FETS. 

 

 

2.4.4. Pàgines web www.fets.org i www.bancaetica.cat  

L’any 2011 ha estat el primer en el que FETS ha comptat amb dues pàgines 

web per difondre el seu missatge i les seves propostes, estudis i novetats. 

 

A la pàgina web de FETS (www.fets.org) nascuda l’abril de 2008, li hem 

afegit el portal www.bancaetica.cat que com hem explicat al principi 

d’aquest apartat ha estat un espai web dissenyat específicament per establir 

un canal de comunicació directe entre entitats financeres i socis i/o clients 

potencials. 

A més a més l’hem dotada de contingut visual, divulgatiu i de 

sensibilització. 

 

La pàgina web de FETS (www.fets.org) també ha sofert un nou disseny, 

modernitzant-la i actualitzant-la amb continguts més extensos i més 

actuals. 
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La web de FETS està pensada per a transmetre informació de forma clara i 

senzilla. Amb una estructura molt bàsica perquè l’usuari arribi amb facilitat 

a la informació desitjada en pocs passos. L’actualització i la traducció es fa 

des de FETS. 

 

Un dels objectius és que el portal d’internet sigui un referent en el món del 

finançament ètic i estigui actualitzat. És per això que hem treballat en el 

buidat de les principals publicacions, articles i experiències més 

significatives i les hem posat al portal de forma que tenim al dia i actualitzat 

amb les darreres novetats el portal que recull totes les experiències i els 

instruments de finançament ètic que actuen sobre el tercer sector i els 

sectors especialment desafavorits.  
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A continuació expliquem el trànsit que hem tingut en aquests dos espais 

web: 

- Número visites al web www.bancaetica.cat i augment d'aquestes 
visites arrel dels anuncis  
 
Amb l’eina Google Analytics hem pogut observar l’increment de visites a la 

pàgina de Banca Ètica i FETS arrel de la difusió dels anuncis als diaris i als 

baners i de l’emissió de l’espot de televisió. Veient els resultats, doncs, 

veiem que les visites es van disparar a partir del maig. Les visites a 

bancaetica.cat van ser propiciades pel moviment del 15-M. A partir del 

juny les visites van anar decreixent fins l’octubre de 2011 quan van 

incrementar ràpidament després de l’emissió de l’espot a TV3.  

23.474 és el nombre de visitants únics que ha tingut la web durant el 

període gener-desembre 2011. La majoria d’aquets visitants han consultat 

la web en castellà i en segon lloc en català. Només un 15,21% dels visitants 

a repetit la visita, més del 80% es tractava de nous usuaris. La majoria 

d’aquets, més del 50%, ho han fet a través de tv3.cat. Només un 0,72% 

ho va fer mitjançant l’enllaç a fets.org.  

Pel que fa a la ubicació dels usuaris, més de 13.000 visites s’han realitzat 

des de Barcelona ciutat, seguides per més de 1.500 des de la ciutat de 

Girona. Tot i que la majoria de visites s’han concentrat a Catalunya, un 

focus important (1.441) ha visitat el site des de Madrid. 
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Gràfics sobre dades a www.bancaetica.cat: 

 

Visió general: 
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Trànsit de referències: 
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Ubicació: 
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- Número visites al web www.fets.org i augment d'aquestes 

visites arrel dels anuncis 

 

Menys visites ha obtingut la web de fets.org. Veiem que només un 26%, 

aproximadament, ha repetit les visites i que els mesos amb més tràfic han 

estat maig, juny i octubre. Aquests punts àlgids de visites també són deguts 

al moviment 15-M i al llançament de l’espot a TV3.  

Tal com passava a www.bancaetica.cat la majoria dels usuaris ha visitat la 

web de FETS en castellà. La web de FETS, però, no ha tingut tantes visites 

com la web de Banca Ètica, en canvi, hi ha hagut més usuaris (26,39%) 

que han repetit l’entrada al site. La majoria dels usuaris han arribat a la 

pàgina mitjançat l’enllaç del Facebook de Vilaweb i de www.bancaetica.cat  

 

Pel que fa a la ubicació dels usuaris, majoritàriament són de Barcelona 

ciutat. També cal destacar que hi ha un gran nombre de visites (1.587) 

realitzades des de Madrid, com en el cas de la web www.bancaetica.cat  

 

En aquest cas, però, és troba en segon lloc com a ubicació dels visitants de 

www.fets.org  
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Gràfics sobre dades a www.fets.org:  

 

Visió general:  
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Trànsit de referències:  
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Ubicació: 
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2.4.5. Enquesta de coneixement sobre finances ètiques 

 

L’objectiu principal i l’essència del conveni que FETS i l’ACCD varen firmar 

per al 2011 consistia en fer més notòria la presència de les finances ètiques 

entre la ciutadania catalana. 

Per tal de tenir dades empíriques sobre els resultats de la nostra actuació, 

es va realitzar una enquesta a la població de Catalunya abans i després de 

la nostra acció comunicativa del 2011. 

 

Aquests són els resultats que hem obtingut: 

 

- Resum enquesta coneixement Pre-campanya, abril 2011 

 

Informe dut a terme per Ana Jaumot basat en els resultats extrets d’un 

estudi quantitatiu mitjançant una enquesta online a 300 persones. 

Representa un marge d’error del +/-5,8% amb un nivell de confiança del 

95%, i suposant la màxima indeterminació (p=q=50%).  

 

L’informe ens mostra la quantitat de gent que coneix la banca ètica, per 

sexe i per edat, i el coneixement que tenen de les entitats de finançament 

ètic. A més, es valora la coneixença de Banca Cívica i la seva “relació” 

equivocada amb les finances ètiques.  

 

En aquest primer informe veiem que el 80 % no ha sentit a parlar de la 

banca ètica parlar o no sap què és i només un 20 % té nocions o 

coneix la banca ètica. 
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- Resultats enquesta coneixement Post-campanya, novembre 2011  
 

El present document desenvolupa els resultats del procés d’investigació 

realitzat posteriorment a la campanya de comunicació. La investigació va 

cobrir els següents objectius:  

- Quantificar la notorietat de la banca ètica (entesa com el coneixement de 

que existeix aquest tipus d’entitat financera).  

- Desglossar el grau de coneixement de la banca ètica (què es coneix).  

- Diagnosticar els valors actuals del concepte “banca ètica”.  

- Identificar els principals punts forts i dèbils de la “banca ètica” enfront 

altres categories d’entitats financeres.  

La metodologia emprada és de caràcter quantitatiu formada per 300 

enquestes dirigides a la població general.  

La conclusió que s’extreu és que el nivell d’impacte de la campanya és 

satisfactori, ja que un 60% dels enquestats en recorda almenys una 

acció. No obstant, en molts casos es tracta d’un record tan imprecís que 

no permet depurar els errors. Les accions d’un record més nítid són 

l’espot de televisió i les xerrrades. Les de menys record són les accións a les 

xarxes socials.  

Un dels principals efectes de la campanya és l’augment significatiu de la 

notorietat del concepte, ja que disminueix el nombre de persones que no 

coneixen ni tan sols el concepte de banca ètica d’un 40% a un 20%. 
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3. Conclusions i agraïments 

 

Les conclusions que es pot extreure de les activitats portades a terme 

durant l’any 2011 és que hem estat capaços d’exprimir els recursos 

extraordinaris amb els que hem comptat durant aquest any i que els 

resultats són molt satisfactoris ja que el coneixement de les finances 

ètiques per part de la ciutadania ha augmentat de forma molt important i el 

creixement de es entitats i iniciatives financeres principals (Coop57, 

Oikocredit, FIARE i Triodos Bank) ha estat espectacular. 

 

Volem pensar que part d’aquest resultats tan positius és gràcies a la feina 

que FETS ha desenvolupat durant tot l’any 2011. 

 

 

 

Per acabar, des de l’entitat FETS es vol fer un reconeixement a les persones 

que han col·laborat amb l’entitat de forma significativa i principal. 

 

Especialment significativa ha estat la tasca de Jordi Marí, director de FETS 

durant 5 anys. 

També l’equip de comunicació creat i dissolt pel projecte de comunicació de 

l‘any 2011 vinculat al conveni, especialment l tasca de Carles Sanabre, 

Núria Mateos i Ester Gómez. 

 

Moltes gràcies a tots ells. 

 

 

 


