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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 
 
FETS néixer l’estiu de 1999, d’aleshores ençà, fruit de la feina feta i dels 
processos de reflexió que s’han dut a terme al llarg d’aquests anys, els objectius 
inicials s’han reformulat i actualment l’entitat treballa en base als objectius 
següents: 
 

� La sensibilització com a eix vertebrador de la nostra acció ja que és a 
partir de la difusió del concepte que el projecte pot arrelar-se i esdevenir 
un element de canvi en el sistema financer. 

� La promoció dels instruments que ofereixen productes ètics, ja que 
és la manera de fer tangible la proposta. 

� La interlocució amb les administracions públiques i altres agents 
interessats, per a presentar el projecte i les raons que el fonamenten amb 
l’objectiu d’aconseguir compromisos explícits amb el projecte. 

� La prestació de serveis com a mitjà per a consolidar el projecte. 
� L’impuls d’una entitat financera alternativa a casa nostra que 

respongui als principis de la banca ètica. 
 
En aquest moment aquestes línies estratègiques ens porten a treballar en tres 
direccions principals. Per un costat treballem en la sensibilització com a eix 
vertebrador de la nostra acció, ja que és  partir de la difusió del concepte que el 
projecte pot arrelar-se i esdevenir un element de canvi en el sistema financer, 
per altra banda en la implantació d’un projecte de banca ètica a 
Catalunya, sumant-nos al projecte engegat per FIARE (www.fiare.org) amb la 
Banca Popolare Etica (www.bancaetica.com). Amb aquesta finalitat hem 
impulsat la creació de l’Associació Projecte FIARE a Catalunya. Actualment 
aquesta associació compta amb el suport d’una cinquantena de persones 
físiques i jurídiques catalanes. 
 
L’altre gran projecte és el desenvolupament de l’Observatori de Finances 
Ètiques. Un observatori que estimula, descriu, recull i analitza dades i 
coneixement sobre les finances ètiques a Catalunya, Espanya i Europa. 
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1.2 BASE SOCIAL 
 
L’any 2010, 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. 
 
1.3 L’EQUIP HUMÀ 
 
Per dur a terme la nostra tasca a FETS treballem a dos nivells. La junta directiva 
formada per representants d’entitats sòcies de FETS i els professionals i 
voluntaris. Durant el 2010 han format part de la junta directiva: Acció Solidària 
Contra l’Atur, COOP57, Intermon, Oikocredit Catalunya, SETEM, Universitat 
Internacional de la Pau, CCCOO de Catalunya i Crédit Coopératif. 
 
Actualment hi ha tres persones contractades, una a mitja jornada i dues a jornada 
complerta i 3 voluntaris que col·laboren en l’Observatori de Finances Ètiques i en 
tasques 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).  
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Així durant el 2010 hem participat en: 
 
A CATALUNYA 
 
Som entitat de suport de la Xarxa d’Economia Solidaria (www.xes.cat) i 
participem activament de les seves activitats així com a la jornada que organitzen 
anualment. 
 
Som membres i hem participat activament en la “Plataforma per una fiscalitat 
justa, ambiental i solidària” (www.fiscalitatjusta.cat). S’ha redactat un 
document amb propostes que es va presentar en roda de premsa el passat 28 
d’octubre. 
 
També som membres del Consell Municipal de les Associacions, durant l’any 
hem participat activament en les sessions de treball que s’han realitzat.  

Formem part de la Taula per al desenvolupament sostenible de Catalunya. 
La taula és l’òrgan central de participació del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge on es debatran les polítiques ambientals transversals. FETS ocupa una 
vocalia del sector financer. 
 
Ens varem adherir a l’acció global de suport als Objectius del Mil·lenni que sota el 
lema “Fem soroll pels ODM”, va tenir lloc a Barcelona per posar de relleu la 
importància de la Cimera sobre els ODM que es va celebrar a l’ONU i reclamar 
l’assoliment dels ODM. www.senseexcuses2015.org/. 

Participem en el Grup de treball de bones pràctiques en finances socialment 
responsables. Coordinat pel Departament d’Economia és l’espai de trobada i 
debat sobre les iniciatives a emprendre en l’àmbit de les finances dins del 
programa de Responsabilitat Social a la Generalitat.  
 
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. 

Es va elaborar un manifest i s’han preparat un seguit d’actes a diferents municipis 
de Catalunya.  

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 
 
Tirem endavant un projecte conjuntament amb SETEM i l’Observatori del Deute en 
la Globalització. 
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Hem assistit a actes d’entitats sòcies i socis potencials, per conèixer més a fons 
les seves activitats i els seus interessos socials. 
 
A L’ESTAT ESPANYOL 

Formem part de SPAINSIF (Fòrum espanyol de la Inversió Socialment 
Responsable), www.spainsif.es 

El fòrum té com a missió primordial fomentar la integració de criteris ambientals, 
socials i de bon govern corporatiu en les polítiques d'inversió a Espanya 
mitjançant el diàleg amb els diferents grups socials i contribuint al 
desenvolupament sostenible.  

SPAINSIF està constituït per 32 entitats interessades en promoure la Inversió 
Socialment Responsable. Entre elles FETS, FIARE i Triodos Bank.  

Hem format part de la comissió d’estudis. 

A NIVELL INTERNACIONAL 

Formem part d’INAISE (International Association of Investors in the Social 
Economy, www.inaise.org. 
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2 QUÈ FEM 
 
 
Durant aquest any 2010 la Junta Directiva de FETS ha seguit consolidant el 
projecte de l’entitat i ha continuat el treball iniciat l’any 2004 sobre les línies 
estratègiques del projecte. 
La prioritat dels eixos de treball han estat: 
 

a) Sensibilització i promoció dels instruments de finançament ètic 
b) Promoure la creació d’una banca ètica 
c)  Observatori de les finances ètiques 
 

2.1 SENSIBILITZACIÓ I PROMOCIÓ DELS INSTRUMENTS DE 
FINANÇAMENT ÈTIC 

 
 
Les activitats de sensibilització i la promoció dels instruments de finançament 
ètic són el principal actiu 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 
 
FETS és una plataforma des de la qual s’ofereix suport als instruments  de 
finançament ètic existents a Catalunya en l’actualitat (COOP57, Oikocrèdit, Acció 
Solidària Contra l’Atur, FIDEM, Triodos Bank, FIARE etc.) 
 
Hem fet accions de promoció, hem facilitat la relació entre els instruments i hem 
treballat per tal que la relació entre les diferents entitats dedicades a les finances 
ètiques siguin cada cop més intenses. 
 
Tota aquesta feina s’ha traduït en un augment d’estalvi canalitzat a través de les 
entitats que a Catalunya ofereixen una alternativa a l’estalvi convencional. 
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ACTIVITATS DE 
SENSIBILITZACIÓ 

 

CONFERÈNCIES  

 
 
 
PARTICIPACIÓ EN ACTES 

2n Fòrum Social Català 

Cruïlla de Cultures 

Quinzena cooperactiva 

Jornada: Per un nou 
ordre financer global 

JORNADES: FINANCES ÈTIQUES I CULTURA DE PAU 

FESTA COMERÇ JUST I BANCA ÈTICA 

FORMACIÓ CURS FINANCES 
ÈTIQUES:  ÉS AIXÒ 
POSSIBLE? 

 
 
 
 
 
 

EINES 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 on line “El preu dels diners” 

MATERIAL EDITAT 
 

CD Les finances ètiques 
Llibreta comerç just i banca ètica 

Tríptics  

Vídeo “Ace Bank” 

Canal Youtube 
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2.1.1 ACTIVITATS PER A LA SENSIBILITZACIÓ 

 

• CONFERÈNCIES 
 
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 2010 hem realitzat, coordinat o participat en molt actes de 
sensibilització i foment dels instruments financers ètics. Fem un recull dels més 
significatius. 
 

 

Data Lloc Organitza Títol ponència 

03/02/2010 
Sant Feliu de 
Llobregat  Ateneu de Sant Feliu 

Taula rodona: 
Les associacions i 
l'economia solidària 

18/02/2010 Barcelona 
Estudiants de 
l’hospital clínic  La banca ètica 

22/02/2010 Barcelona Antics alumnes UPF 

Cicle 
conferències"Present i 
futur e la banca, 
finançament i inversió a 
Espanya" 
Un cas d'èxit: FETS 

28/02/2010 
Sant Vicenç dels 
Horts AE Roc d'Oró 

Finances ètiques i 
transformació social 

25/03/2010 Tortosa 

URV-Campus Terres 
de l'Ebre/Facultat 
Econòmiques i 
empresarials 

Cicle de cinema: 
Business and ethics in 
films 
Finances ètiques i 
transformació social 

25/03/2010 Roquetes Bibiloteca 
Finances ètiques i 
transformació social 

25/03/2010 Roquetes 
Sirga-camins per 
créixer 

Banca ètica: el poder de 
transformació dels diners 

26/03/2010 Barcelona Escola Sagrat Cor Finances ètiques 
27/03/2010 Barcelona Causa Comuna Finances ètiques 

25/04/2010 Barcelona 
Germanetes de 
l'Assumpció 

Taula rodona 
Banca ètica 

29/04/2010 Girona Universitat de Girona 

Introducció a les 
finances ètiques i 
solidàries 

30/04/2010 Barcelona 
Biblioteca Vila de 
Gràcia Finances ètiques 

30/04/2010 Sant Celoni CUP de Sant Celoni 
Una aproximació a les 
finances ètiques 
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05/05/2010 
Barcelona / 
Espai Putget 

FCJBE Sarrià Sant 
Gervasi Finances ètiques 

12/05/2010 
Barcelona Casa 
Orlandai 

Casa Orlandai /Cafès 
econòmics Les finances ètiques 

13/05/2010 Tarragona URV Solidària 

Els dijous cooperactius 
Alternatives locals a la 
injustícia global: 
 
La banca ètica  

30/09/2010 Mataró IMPEM 

Quinzena cooperactiva 
¿Vols descobrir noves 
línies de finançament) 

01/10/2010 Barcelona Justícia i pau 

Jornada:Per un nou 
ordre financer global 
Les finances ètiques 

15/10/2010 Olot Col·lectiu La Rauta 
Banca i finançament ètic 
i solidari 

02/12/2010 Barcelona La fabrica del sol 
La banca ètica, el valor 
dels diners 

12/12/2010 Rubí Rubí Solidari 

IX Curs de cooperació i 
solidaritat com es mou 
l'economia global i 
alternatives 
Banca ètica 

 
 

• PARTICIPACIÓ EN ACTES I JORNADES 

Participació en el 2n Fòrum social català 

El 2n  fòrum social català va tenir lloc els dies 30 i 31 de gener a l’edifici de la 
Universitat de Barcelona de la Plaça Universitat. Varem participar a la taula 
rodona “Què podem fer? Alternatives a la banca.  

(www.fscat.blog.pangea.org). 

 

Cruïlla de Cultures 

El cap de setmana del 16 i 17 de juliol vam tenir un estand a aquest 
esdeveniment musical que és el “Cruïlla de cultures” 

 

Quinzena cooperactiva  
 
Es tracta d’un programa d’activitats al voltant de l’economia cooperativa 
que van tenir lloc a Mataró del 27 de setembre al 8 d’octubre. FETS hi a 
participar el dia 30 de setembre amb la conferència  “Vols descobrir noves 
línies de finançament?”. 
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Jornada “Per un nou ordre financer global” organitzada per Justícia i 
Pau 
 
La Jornada va tenir lloc el dia 1 d’octubre i el seu objectiu va ser analitzar 
les preversions del sistema financer global, causant de l'actual crisi 
econòmica i debatre les reformes que cal introduir en els mercats financers i 
en les pràctiques dels actors d'aquests mercats, en particular els bancs, així 
com presentar-ne alternatives més favorables al benestar social, com són 
les finances ètiques. 
 
El Jordi Marí, director de FETS va presentar les diferents iniciatives de 
finances ètiques que van desenvolupant-se actualment, com una alternativa 
potent i en continua expansió que contribueixen a finançar activitats 
generadores d’inclusió social. 
 

Barrejant’10, Trobada de solidaritat a Sant Boi del Llobregat 

Hi varem ser presents amb un estan amb informació sobre les finances 
ètiques i les entitats que operen a Catalunya. 

 

• JORNADES FINANCES ÈTIQUES I CULTURA DE PAU 

 

Van tenir lloc al CCCB de Barcelona el dia 20 de gener. 
 
Aquestes jornades varen servir per acostar les finances 
ètiques a totes aquelles entitats que treballen de forma 
activa ne la consolidació d’una veritable cultura de pau. 
Des dels moviments per la pau a les entitats d’economia 
social i solidària passant per la cooperació, el tercer 
sector, el cooperativisme, el consum responsable... el 
foment de la pau impregna les nostres activitats i les 
finances ètiques volen ser un instrument per a reforçar-
les. 
 

Les jornades es van organitzar al voltant de 5 taules rodones: Finances 
ètiques i cultura de pau, Destapant el negoci de les armes, La cultura de la 
pau i la construcció d’alternatives, La construcció d’un sistema de Finances 
Ètiques: el cas de les assegurances ètiques i Cap a un consens de 
Barcelona: Alternatives a la globalització neoliberal. 
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• FESTA DEL COMERÇ JUST I LA BANCA ÈTICA, www.festacj.org 

   

L’any 2010 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. El lema va ser “Maco per fora, lleig per 
dins”. 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 8 i 9, 15 i 16 i 22 i 23 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. El dissabte dia 
8 de maig hi varen haver actes al Passeig de 
Sant Joan amb Travessera de Gràcia i a la plaça 
Sant Vicenç de Sarrià durant tot el dia. També 
varem ser presents a altres localitats de la 
geografia catalana: Lleida, Sabadell, Sant Cugat..... 

La proposta de les finances ètiques desperta l’interès de molts dels visitants 
de la festa als més de 80 municipis on s’ha dut a terme. 

Des d’aquí valorem molt positivament la presència de les finances ètiques 
en aquest esdeveniment. Cal destacar l’alta repercussió que varem tenir en 
els mitjans de comunicació (TV3, BTV, COM Ràdio, COPE, RAC1, Avui, 
Periódico, Punt...).  

• FORMACIÓ 

Curs: Finances ètiques: És això possible? 

Del dia 2 al 18 de març, FETS juntament amb Món 
3 varem organitzar el curs “Finances ètiques i 
transformació social” 

Ha estat un curs de 15 hores lectives i que servia 
com a convalidació d’un crèdit de lliure elecció per a 
tots aquells inscrits que assistissin a un 80 % de les  
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classes i superessin un exercici d’avaluació. El curs va ser obert a qualsevol 
persona interessada encara que no fos estudiant de la Universitat de Barcelona i 
va ser tot un èxit de participació amb una inscripció de 25 alumnes. 

La valoració que n’he fet ha estat molt positiva, tant pel nombre d’assistents, 
com per la participació i interès mostrat per tots els alumnes. 
 
 
2.1.2. EINES PER A LA SENSIBILITZACIÓ 
 

• RECURSOS EDUCATIUS 

 

Oferim recursos educatius per a ser utilitzats en actes públics, escoles i instituts, 
jornades...... 

 

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. 

 
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. 
 
S’han realitzat 11 tallers als IES Jaume Almera de Vilassar de 
Mar, IES Domènec i Montaner de Canet de Mar, IES La Bastida 
de Santa Coloma de Gramenet, IES Joaquim Blume d’Esplugues 
de Llobregat i IES Carrasco i Formiguera de Barcelona.  
 

 
 
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. 
 
Durant aquest any s’ha realitzat a 34 grups classe de diverses escoles i instituts 
de secundària de Barcelona ciutat i de la província. 
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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. 
 
 
 
 
• MATERIAL EDITAT 
 
Com a eina de senibilització utilitzem el material que tenim 
produït: la llibreta del comerç just i la banca ètica i els diferents 
tríptics editats. 
 
Aquest any hem actualitzat el CD i DVD “Les finances ètiques” 
que havíem editat l’any 2006 i que calia posar al dia. 
 
 
 
• VÍDEO ACE BANK 
 
Ens va semblar interessant subtitular un vídeo sobre la història de l’ase Ban. Es 
tracta d’un vídeo belga on apareix un banc que s’enorgulleix d’invertir en la 
indústria d’armament  i a empreses petroleres i extractives que violen els drets 
dels seus treballadors. ACE Ban provoca reaccions. Després de setmanes 
d’indignació, entusiasme i especulacions, long belga Xarxa Blandaren revela que 
és l‘artífex de tot plegat. L’acció es converteix en part de la campanya de 
conscienciació sobre els diners. 
 
Aquesta activitat ens ha ajudat a assolir l’objectiu específic: Sensibilitzar a la 
ciutadania sobre l’ús ètic dels diners d’una forma directa, doncs ens és una eina 
molt útil alhora de fer presentacions i xerrades sobre banca ètica. 
 
• CANAL YOU TUBE 
 
Enguany hem continuat difonent les finances ètiques i solidàries a través de nous 
formats i cap a nous públics. FETS i la banca ètica hem seguit “penjant” 
informacions al Youtube. 
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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 
 
 

RELACIONS INSTITUCIONALS 
 

� Contactes amb els 
responsables de la 
Generalitat, Ajuntament i 
Diputació 

 
 

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 ha aconseguit reunir fins 31 de desembre de 
2010, 25.076.489 € en dipòsits (19% d’increment respecte el 2009), ha donat 
suport al finançament projectes per valor de 16.720.411 euros (23%  
d’increment respecte el 2009) i ha recollit 2.127.832 euros de capital social. 

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.  
 
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. 
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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. 
 
 
Relacions institucionals 
 
Ens hem reunit diverses vegades amb les administracions públiques catalanes 
(Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona) per consolidar la 
nostra posició. 
 
 
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. 
 
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. 
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• 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 2009 a www.fets.org. 
 

• Papers de L’OFE: Aquest any s’han elaborat els següents “Papers”, “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. 
 

• Llibre d’entitats de les finances ètiques 

Aquest llibre és un recull de les 15 entitats que treballen sota els principis de 
les finances ètiques arreu de l'Estat Espanyol. L'objectiu és explicar 
cadascuna d'aquestes entitats, qui són i com treballen, quina missió tenen i 
com s'organitzen, quin destí donen als seus diners, etc. 

El podeu veure a la web de FETS apartat Observatori. 

 
• Participació en trobades estatals i internacional 
 

- INAISE (International Association of Investors in the Social Economy, 

www.inaise.org 

Hem participat en el grup de treball de l’observatori mundial de les finances 
ètiques a través d’audio i vídeo conferències. 

 

- SPAINSIF: Fòrum espanyol de la Inversió Socialment Responsable 
 
El dia 2 de novembre va tenir lloc la primera jornada organitzada per Spainsif on 
a més de l‘experiència de l ‘estat espanyol es va parlar de la situació a Europa. 

-  Participació a la fira “Fa la cosa giusta” (Milà) 

És una fira dedicada al consum crític i als estils de vida sostenibles. Va tenir lloc 
el dia 13 de març i hi varem presentar el segell de les assegurances ètiques i 
solidàries (Ethsi) 

www.falacosagiusta.terre.it/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



192121 

Memòria 2010 
                                                                                                                            19 de 21                                                                             

 
 
3. COMUNICACIÓ 
 
 
3.1 Presència als Mitjans de comunicació 
 
L’any 2010, l’aparició en els mitjans de comunicació (TV, ràdio, premsa escrita) 
ha estat notable. Sovint se’ns demana la participació en taules rodones, se’ns fan 
entrevistes o se’ns sol·liciten articles, el que és un indicador de l’interès que 
desperta el finançament ètic i solidari entre el públic. També hi ha hagut molt 
ressò de les diferents activitats que hem organitzat. Fem un recull dels més 
significatius: 
 
PREMSA I WEBS: 
 
 
 

Mitjà Data Títol Autor 
2010       

        

El correogallego.es 16/01/2010 Un banco con principios 
Natalia 
Sequeiro 

cincodias.com 28/01/2010 ¿A quién sirve tu dinero?   

Europa press 01/02/2010 

EB pide al Gobierno vasco que 
apoye la consolidación en 
Euskadi de la banca ética   

infonortedigital.com 02/02/2010 Una banca ética 

Antonio 
Morales 
Méndez 

econoticias.com 26/02/2010 
La moneda social, intercambios 
sin dinero   

Europa press 04/03/2010 

La Cámara vasca insta a 
estudiar con entidades de banca 
ética fórmulas de crédito para 
los colectivos vulnerables   

Economiasoliaria.org 04/03/2010 
La banca ética FIARE, a las 
escuelas   

psoe.es 22/03/2010 
¿Banca ética? GAP y FIARE 
demuestran que es posible Alicia González 

sostenible.es 01/04/2010 
Crisi de confiança? Inversió 
ètica Joana Diaz 

Debat Juvenil (CNJC) 
Hivern              

2009-2010 
"Financem allò que té voluntat 
de transformació social" 

Luca di 
Gennaro 

canalsolidari.org 12/04/2010 
"Con mi dinero no vas a 
comprar armas"   

Canal solidario.org 03/05/2010 
Haciendo cuentas solidarias en 
clase 
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Dominical El Periódico 15/05/2010 
Com canviar la vida per millorar 
el món Imma Muñoz 

elreservado.es 19/05/2010 
Ahorro responsable, no a la 
especulación 

Juan Pablo 
Portillo 

lagranepoca.com 20/05/2010 
Banca ética y sostenible, una 
oportunidad para el planeta María Femés 

Lasprovincias.com 21/05/2010 
El primer proyecto de banca 
ética aterriza en Castellón P. Tercero 

diariovasco.com 27/05/2010 La banca ética se abre paso   

laprovincia.es 31/05/2010 

Para la banca ética el dinero es 
un poder para mejorar el 
mundo   

economiasolidaria.org 31/05/2010 

Banco Santander financia 
empresas que fabrican misiles 
con bombas de racimo o 
nucleares.   

Diari El Segre, 
suplement dominical 11/07/2010 

L'economia al servei e les 
persones Marta Bisbal 

Economiasoliaria.org 21/09/2010 

Más de 90 representantes de 31 
grupos locales de Fiare se 
dieron cita en Durango   

telecinco.es 07/10/2010 Banca ética, la otra economía Andrés Villena 

econoticias.com 31/10/2010 

"La banca ética es una 
respuesta a las carencias de la 
banca convencional"   

Setmanari Montbui 21/12/2010 
La banca ètica, potser una 
alternativa a la crisi 

Jordi Tusell 
Alleu 

Economiasoliaria.org 30/12/2010 

Moción de apoyo a Banca Ética 
FIARE de la Diputación de 
Valladolid   

 
 
 
 
RÀDIO I TELEVISIÓ 
 

Tema Data Lloc Mitjà de 
comunicació 

Programa 

Finances ètiques 19/01/10 
 
Ràdio Estel 
 

Ràdio Nit d’Estel 

Finances ètiques 28/01/10 Canal Terrassa Televisió Entrevista  

Banca ètica 15/04/10 Ràdio Gràcia Ràdio Entrevista 

Finances ètiques 03/12/10 Badalona TV Televisió Entrevista 
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3.2 Pàgina web 

 
El mes d’abril de 2008 es va posar en marxa el portal de les finances ètiques  
 
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.  
 
Aquest any hem fet la traducció de tots els continguts a l’anglès. Hem millorat i 
completat els apartats de l’Observatori i el de Serveis financers i hem afegit 
l’apartat de recursos educatius on hi haurà la guia didàctica sobre finances 
ètiques, així com totes les activitats que ofereix FETS dirigides als centres 
escolars. 
 
Hem penjat més de 90 articles i notícies nous tant referents a finances ètiques a 
Catalunya com de tot l’estat i informació de més de 60 actes diversos. 
 

L'any 2010 la web va tenir 10.290 visites, les quals varen consultar 45.424 
pàgines. 
 

 

 

 

 


