NOTA DE PREMSA

FIARE escollit com a exemple de bones pràctiques, pel grup de treball
d'innovació i recerca del Comitè de les Regions de la Unió Europea
FIARE és un projecte de banca ètica nascut al País Basc i amb presència arreu del territori
espanyol a través de xarxes territorials. Actualment compta amb un capital social de més de 2
milions d’euros i agrupacions de socis a Euskadi, Navarra, Madrid, Andalusia, Castella i Lleó,
Illes Canàries, Galícia, Extremadura, Comunitat Valenciana i Catalunya
Barcelona, 7 abril 2011.

El grup de treball d'innovació i recerca del Comitè de les Regions de la Unió Europea
ha escollit el projecte de banca ètica, Fiare, com a exemple de bones pràctiques.
L'objectiu del grup de treball és convertir la Unió Europea en un pol d'excel·lència en
matèria de responsabilitat social i garantir que les polítiques que aplica i les empreses
europees realment contribueixin al desenvolupament social.
Aquest grup està encapçalat pel País Basc i format per la regió de Flandes (Bèlgica),
Wielkopolska (Polònia) i Vèneto (Itàlia). A més de Fiare, les següents iniciatives han
estat proposades com a millors pràctiques pels membres del grup de treball:
País Basc:
•
•
•

Izaite (Associació d'Empreses Basques per la Sostenibilitat)
Xertatu (la iniciativa institucional més avançada liderada pel sector públic a la
País Basc)
FIARE (projecte de banca ètica, ciutadana i cooperativa)

Flandes (Bèlgica):
•
•
•

Desenvolupament urbà sostenible
El Pla C: millora de la gestió de material sostenible
Flandes en Acció

Wielkopolska (Polònia):
•
•
•

Wielkpolska com a líder d'RSC,
Imatge Social de les empreses modernes -promoció de l'RSC a Wielkopolska
Igualtat en l'economia social a la pràctica

L'informe s'emmarca en el pla d'acció 2010, que neix arrel de la quarta conferència de
subsidiarietat (Milà, 2009), i té l'objectiu d'identificar experiències i bones pràctiques a
l'hora d'aplicar els principis de subsidiarietat a les regions i ciutats d'Europa, amb
especial èmfasi en les entitats i associacions civils. El Pla d'Acció es divideix en grups
que corresponen a àrees polítiques, en les quals l'aplicació del principi de
subsidiarietat és especialment rellevant, i on exemples de bones pràctiques existeixen
a nivell local i regional: integració d'immigrants, lluita contra el canvi climàtic, polítiques
i drets socials, polítiques de salut i innovació i recerca.
FIARE
El Projecte Fiare es va crear l'any 2003 a partir de la reflexió de 52 organitzacions del
tercer sector i l'economia social. El seu objectiu és crear una cooperativa de
crèdit d'àmbit estatal que funcioni sota criteris de banca ètica nascuda des de la
ciutadania i del tercer sector i que utilitzi l'activitat bancària per a transformar la
societat, invertint només en projectes socials, mediambientals, culturals, humanitaris i
de cooperació internacional.
Per assolir els seus objectius FIARE s'ha constituït com agent al territori espanyol de la
Banca Popolare Etica d'Itàlia. Des del desembre de 2007, FIARE té una oficina a
Barcelona on, en coordinació amb la Banca Popolare Etica, ofereix serveis financers.
Qualsevol persona, entitat o administració pot adquirir capital social de la cooperativa
de crèdit que està previst que es constitueixi l'any 2011 i participar així en els
processos de decisió del banc.
FIARE ofereix a l'estalviador responsable l'opció de subscriure diferents productes
d'estalvi per finançar els sectors en els quals inverteix en forma de dipòsits “a la vista”
o a “termini”.
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