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1 BASE SOCIAL
Els socis de FETS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Acció Solidària Contra l Atur
Agermanament Sense Fronteres
Aires
Alternativa 3
Arç Cooperativa
Ass. Cat. d Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH)
Associació d Amics de l UPC
Ass. de Veïns del Barri de les Escodines de Manresa
Bages Comerç Just
Caputxins de Sarrià
Càritas
Centre de Cooperació per al Desenvolupament (UPC)
Col·lectiu Ronda
Comissió de Justícia i Pau de Mallorca
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CC.OO)
Comitès Oscar Romero de Catalunya
Consell de la Joventut de Barcelona
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Coop 57
Cooperativa Agropecuària l Olivera
Creu Roja Catalunya
Drapaires d Emaús
Federació d Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Femvisió
Fidem
Fundació Atlas
Fundació Catalana de l'Esplai
Fundació Champagnat
Fundació Futur
Fundació Jaume Bofill
Fundació per a la Innovació de l Acció Social (FIAS)
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Trinijove
Fundació Roca i Galès
Fundació Sabadell Solidari
Institut Erich Fromm
Intered Catalunya
Intermón-Oxfam
Institut d Estudis Persona, Empresa i Societat (ESADE)
Justícia i Pau
Lliga dels Drets dels Pobles
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Mans Unides
Medicus Mundi
Minyons escoltes i guies Sant Jordi de Catalunya
Oikocredit Catalunya
Proyecto Local
Secot
Secretariat d Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
Setem
Teixidors S.C.C.L
Unió de Religiosos de Catalunya

Durant l any 2003 s ha incorporat Agermanament Sense Fronteres.

Entitats de suport
Les entitats de suport a FETS durant l any 2003 han estat:
-

FUNDACIÓ UN SOL MÓN

-

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L ATUR

Col·laboradors individuals
Actualment FETS compta amb 19 col·laboradors individuals, que ens donen
suport econòmic i segueixen de prop les nostres activitats

2 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
L estructura organitzativa segueix estant formada per les mateixes persones
que l any passat. La Montserrat Llobet com a coordinadora i la Maite Codina
com a adjunta a la coordinació amb la mateixa dedicació en quant a hores
que l any passat, si bé aquest any, la Montserrat Llobet ha estat de baixa
per maternitat durant uns mesos, essent substituïda en part per la Meritxell
Colleldemont
També hem comptat amb els voluntaris que es detallen a l apartat sobre la
Coordinació del volutariat, i la Laia Soler, estudiant en pràctiques de segon
curs de cicle formatiu de grau superior d Administració i Finances de
formació professional, que ens ha donat suport en les tasques d oficina amb
una dedicació de 175 hores.
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3 ACTIVITATS REALITZADES

3.1 PROJECTE GENERAL

3.1.1 SENSIBILITZACIÓ

Conferències
Les conferències creiem que són una eina essencial per assolir el primer
objectiu de la nostra associació: Sensibilitzar l opinió pública explicant què
són els bancs ètics i com funcionen.
Els temes que s hi desenvolupen són:
Què fan els bancs amb els nostres diners?
Els criteris ètics negatius i positius.
Desavantatges competitius dels negocis socialment responsables.
Què són els bancs ètics?
Els bancs ètics existeixen?
Instruments ètics d inversió i de crèdit a Catalunya.
L organització FETS.
Aquest guió es va adaptant segons qui sigui el destinatari de l acció
(associacions, universitat, instituts...)
o segons el que demanin els
sol·licitants.
Les conferències, quan la infrastructura ho permet, van acompanyades de
projecció en Power Point per fer-les més entenedores i es lliura informació
concreta dels instruments de finançament ètics a Catalunya i de la nostra
associació.
És en aquest tipus d actes (en el diàleg final, en les preguntes...) on es
constata de manera més directa l interès que desperta entre el públic el
projecte d una banca ètica.
Al llarg de l any 2003 hem realitzat, coordinat o participat en els següents
actes de sensibilització i foment dels instruments financers ètics:
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DATA

DESCRIPCIÓ

11/01/03
01/02/03
20/02/03
21/03/03
28/03/03
29/03/03

Centre Cívic d Alacant
Assemblea IC-V
Llibreria Altaïr
Ajuntament de Sant Celoni
Fòrum Primavera - Torre Jussana
Jornades
Internaci.
Globalització
(Justícia i Pau)
Taula rodona (Càritas i Justícia i Pau)
Jornadas Iniciativas de Empleo
Universitat Ramon Llull
Taula rodona (JOC)
BioCultura
Conferència anual de Ética, Economia y
Dirección (ESADE)
Església del Redemptor
Curs postgrau ADI
Curs Finanzas, ética y solidaridad de
la UIMP (A.Oliveres)
Taula rodona (Fund.Pau i Solidaritat)
II Jornada Internacional Igualdad y
Economia (Banco Internacional de la
Mujer)
Curs Banca ètica de 40h (Doctorat de
direcció d empreses IQS/URL)
A.Oliveres
Taula rodona (entitats Sarrià-Sant
Gervasi)
Grup d entitats
Universitat de Barcelona (Justícia i
Pau)
Espai pel Diàleg

05/04/03
11/04/03
24/04/03
26/04/03
17/05/03
12/06/03
07/06/03
10/07/03
setembre
2003
23/10/03
18/11/03
Nov/03Feb/04
12/11/03
21/11/03
27/11/03
02/12/03

LLOC
Alacant
Barcelona
Barcelona
Sant Celoni
Barcelona
Barcelona
Girona
Pontevedra
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Sabadell
Barcelona
Alacant
Barcelona
Madrid
Barcelona
Barcelona
Valls
Barcelona
Vilanova
Geltrú

i

La

Aquesta llista en realitat és el doble de llarga, doncs hi ha moltíssimens
conferències que són sol·licitades directament als ponents i al no passar per
la nostra oficina no queden enregistrades.
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Organització de cursos i jornades
Se m ina r i: ¿M icr ocr é dit os e n pa íse s de sa r r olla dos? un r e t o pa r a
el siglo XXI.
A petició del Sr. Rafael Guardans de la Fundació Fundeso, vam ajudar
a dissenyar el programa d aquest seminari sobre microcrèdit que va
tenir lloc a Madrid, els dies 9 i 10 d abril i que va ser organitzat per la
Fundació ICO.
Per part de FETS, hi va participar el nostre President Honari, l Arcadi
Oliveres.
La ba nca è t ica a l se r ve i de l e conom ia socia l curs a la Fundació
Pere Tarrés, de l 1 al 29 d abril.
Ha estat un curs d introducció de 16 hores lectives adreçat a totes
aquelles persones que vulguin descobrir com integrar socialment i
econòmicament els exclosos pel sistema financer actual.
La Montserrat Llobet va fer una introducció dels conceptes bàsics de les
inversions ètiques, l Arcadi Oliveres va parlar sobre l ètica a la banca
convencional, en Pau Vidal va explicar el funcionament dels fons
d inversió ètics, l Àngel Font va exposar l experiència de la Fundació Un
Sol Món en microcrèdits al quart món, el Marc Jansa i en Josep Ferrer ens
van introduir als microcrèdits al tercer món a través de l experiència
d Oikocrèdit Catalunya i d altres, el Valentí València i el Carlos Aparicio
van explicar el funcionament del COOP57, el Joaquim Sabater va exposar
la importància d una banca ètica per al tercer sector i l economia social
catalana i finalment la Montserrat Llobet va fer un recorregut pels
diferents models de banca ètica desenvolupats arreu del món.

Jor na da t è cnica . Ba nca i inve r sions è t ique s: a lt e r na t ive s pe r a
l e st a lvi.

Organitzada juntament amb La Vola. Va tenir lloc al Castell de
Montesquiu el 25 d octubre.

Va ser una continuació de la jornada que es va organitzar el mes de
gener de 2002. En aquesta nova edició es va fer una introducció sobre els
fons d inversió ètics, es van presentar experiències d entitats financeres
que han apostat per la banca ètica (Martí Rotger de Caixa Pollença,
Esteban Barroso, representant de Triodos Bank a l estat espanyol i Ugo
Biggeri de la Banca Popolare Etica d Itàlia) i FETS va exposar les
activitats que està desenvolupant per assolir els seus tres objectius i
especialment el d impulsar la banca ètica a Catalunya.
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Mitjans de comunicació
L any 2003, 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.
PREMSA:

Diari o
Revista
Diari de
Sabadell
La
Vanguardia

Tema
Banca ètica

Agenda

Notícies
Fòrum

Signatura Conveni

Món
empresarial

Banca ètica

La banca ètica com a
alternativa a l'actual
globalització
Programa "Millenium"

Escriu

El Fòrum Barcelona
2004 signa
convenis de
col·laboració
La banca ètica, la
integradora dels
exclosos financers
Treballem per una
banca alternativa

Data

J. Cusidó 24/01/03

Publicitat

Conferència sobre
banca ètica
Llibre "La banca ètica. xx
Molt més que diners"

Guia Útil
FETS i banca ètica
2003 per la
Transformació
Social
Cuadernos de Llibre "La banca ètica.
información
Molt més que diners"
económica
núm. 174
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La banca ètica
avança

Llibre "La banca ètica.
Molt més que diners"

La
Vanguardia
Kasumai

Butlletí
Justícia i Pau
núm.89
El 9 Punt

Títol

02/02/03

20/02/03
Publicitat
04/03/03

25/03/03
Notícia
M. Llobet

Abril 03

Grup
d Acció
Glocal

abril
2003

Publicitat

Maig/
juny 03

Propostes i
abril/
alternatives a la
Justícia i Pau juliol 03
globalització actual
"Millenium", del 33,
31/05/03
debat aquesta nit la
Publicitat
importància de
l'ètica en les
empreses
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Diari o
Revista
Cooperació
Catalana
núm.256
Diari de
Sabadell

Tema
Cooperativisme i
banca ètica

Un parell de
preguntes

Sopar-col·loqui sobre
banca ètica

Sopar-col·loqui
sobre el perquè de
la banca ètica a
l'Església del
Redemptor
Col·loqui al
Redemptor sobre la
banca ètica
Fondos y banca
ética
Amb la mirada al
Fòrum de les
Cultures
El futur és un barret
de paper
Espacio para la
solidaridad en el
Moll de la Fusta
Diners fan bé,
diners fan mal

Diari de
Sabadell

Sopar-col·loqui sobre
banca ètica

La
Vanguardia
20 minutos

Banca ètica

Avui

Exposició "Diners fan
bé, diners fan mal"
Exposició "Diners fan
bé, diners fan mal"

La
Vanguardia

Exposició "Diners fan
bé, diners fan mal"

Cooperació
Catalana
núm.259
El Periódico

Exposició "Diners fan
bé, diners fan mal"

El Parrac
electrònic
núm.5

Exposició "Diners fan
bé, diners fan mal"

Barcelona
educació,
núm. 35

Banca ètica

El 9 Nou

Banca ètica

Memòria 2003

Títol

Banca ètica

Banca més ètica per
als crèdits
impossibles
FETS inaugura
l'exposició "Diners
fan bé, diners fan
mal" al Moll de la
Fusta de Barcelona
La banca ètica.
FETS impulsa
l'economia social i
solidària
Entrevista a Ugo
Biggeri, membre
fundador de la
Banca Popolare
Etica d'Itàlia

Escriu
M. Llobet

Data
juny 03

07/06/03
Publicitat

21/06/03
Publicitat
J.M.Lozano/ 31/08/03
À.Font
16/09/03
Publicitat
F.Canosa 21/09/03
I.Benvenuty 22/09/03

01/10/03
Publicitat
A. Capilla 05/10/03

27/10/03
Publicitat

M. Llobet

Nov. 03

I. Moreno 10/11/03
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RÀDIO I TELEVISIÓ

M. Llobet

Banca ètica

Mitjà de
Programa
comunicació
07/02/03 Expansión TV Televisió
Notícies

M. Llobet

Banca ètica

10/03/03 Ràdio Estel

Ràdio

M. Llobet

Banca ètica

07/03/03 COM Ràdio

Ràdio

M. Llobet

Banca ètica

Televisió

M. Llobet

Banca ètica

M. Llobet

Banca ètica

29/03/03 TV Europa
Press
10/04/03 Catalunya
Ràdio
15/05/03 Canal 33

M. Llobet

Banca ètica

15/05/03 Ràdio 4

M. Llobet

Banca ètica

29/10/03 Ona Catalana Ràdio

Parla

Tema

Data

Lloc

Ràdio

Catalunya
Actualitat
Entrevista
Altraveu
Entrevista
Notícies
La Solució

Televisió

Millenium

Ràdio

Gent del
món
Accent

Atenció al públic
Diàriament rebem trucades o consultes electròniques, sol·licitant informació
sobre els instruments de finançament ètics existents a Catalunya, ja sigui
per realitzar inversions o per sol·licitar préstecs o crèdits per projectes amb
contingut social. Aquest any hem rebut al voltant de 100 consultes de
sol·lcitud d informació, 60 per telèfon i 40 per correu electrònic.
També hem canalitzat les ofertes de treball o de voluntariat que ens han
arribat, totes elles són considerades i classificades per poder ser
recuperades en el moment que sigui necessari.

Presència a les xarxes virtuals
La nova pàgina web de FETS, va entrar en funcionament el març de 2002.
Aquest any 2003 volíem encarregar el seu manteniment a un professional,
però això no ha estat possible per manca de finançament. Així doncs,
aquesta feina de manteniment l han estat fent dues voluntàries, en la
mesura que els ha estat possible.
Altres oportunitats de ser presents a les xarxes virtuals s ha obert a través
de les Pàgines Vermelles Socials, on hem sol·licitat de ser-hi presents, i de
l elaboració d una guia temàtica sobre banca ètica pel portal One World.
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3.1.2 FOMENT DE LES FINANCES ÈTIQUES

Assessorament a col·lectius sobre fons de pensions ètics
La Fundació Pau i Solidaritat de Comissions Obreres Nacionals de Catalunya
ens va sol·licitar assessorament per tal d incloure criteris ètics a l actual fons
de pensions que tenen els treballadors de La Caixa . Amb aquest objectiu,
el setembre de 2002 vam organitzar una reunió amb els instruments
d estalvi ètic que hi ha a Catalunya i els membres de la comissió de control
d aquest fons de pensions. Durant el 2003 s han realitzat algunes reunions
de seguiment d aquest procés.
Cercar estratègies per potenciar el paper social de les caixes
Davant la nova Llei de caixes que contempla la possibilitat que aquestes
entitats puguin emetre quotes participatives, i el risc que això comporta que
en el futur puguin ser absorbides per bancs, la Fundació Pau i Solidaritat
ens va proposar que FETS col·laborés en la cerca d estratègies per potenciar
el paper social de les caixes per tal d evitar la seva desaparició.
En aquest sentit es va celebrar una primera reunió conjunta el setembre de
2002 en la que es va concloure que la millor manera era aconseguir que les
caixes oferissin productes financers ètics. Durant el 2003 s han anat fent
reunions per tal de concretar les propostes més adequades per cada caixa
d estalvis i en aquests moments algunes d elles ja han començat a fer
pública la seva voluntat d iniciar aquest camí (Dossier econòmic de
Catalunya, pàgina 16 i 17 del 13 al 19 de desembre de 2003).
Propostes polítiques sobre finances ètiques
Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya, que van tenir lloc a
la tardor de 2003, vam elaborar un document de Propostes Polítiques sobre
Finances Ètiques, en el que es contemplen diferents aspectes que poden
millorar la situació de les finances ètiques al nostre país. Aquest document
el vam fer arribar als caps de llista dels partits polítics amb representació
parlamentària.
Posteriorment ens vam reunir amb un representant de cada un dels partits
per tal de comentar més detalladament cada una de les propostes. Fruit
d aquest treball i del que van fer els partits internament, el Partit dels
Socialistes de Catalunya i Iniciativa per Catalunya-Verds van incorporar
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algunes de les propostes en els seus programes electorals i Esquerra
Republicana de Catalunya va manifestar la seva voluntat que ho seguiríem
treballant de cara a les eleccions generals.
En veure l interès i la bona acollida que hi va haver, es va organitzar un
debat sobre Finances Ètiques amb la participació de representants dels cinc
partits polítics amb representació parlamentaria.
El debat va tenir lloc el dia 16 d octubre al Col·legi de Periodistes de
Barcelona i el va moderar el nostre president, Joaquim Sabater. Hi van
participar, per Convergència i Unió, el Sr. Daniel Ortiz, pel Partit dels
Socialistes de Catalunya-Ciutadans pel Canvi, el Sr. Àlex Masllorens, per
Esquerra Republicana de Catalunya, la Sra. Anna Simó, per Iniciativa per
Catalunya-Verds, el Sr. Agustí Colom i pel Partit Popular, el Sr. Pedro
Lecuona.
El debat es va desenvolupar, de manera general, entorn al Document Base
de Propostes Polítiques sobre Finances Ètiques. Va se un acte molt
enriquidor en el que cada un dels representants va poder exposar la postura
del seu partit enfront de les finances ètiques i quines mesures prendrien en
cas que governessin.
Com a resultat de tot això, no solament alguns partits van incorporar les
propostes sinó que s ha inclòs la prom oció de la banca èt ica a l Acord per a
un Govern Catalanista i d Esquerres a la Generalitat de Catalunya, signat el
dia 14 de desembre de 2003 per PSC-Ciutadans pel Canvi, ERC i ICV-EUA.

Relacions institucionals
És important mantenir contactes amb entitats afins a la nostra, tant a nivell
estatal com internacional, per tal de consolidar o obrir camins de
col·laboració i participar en els actes de socis nostres o bé de possibles socis
on ens conviden.
Hem assistit a actes d entitats sòcies i de socis potencials, per conèixer
més a fons les seves activitats i els seus interessos socials.
Hem participat en algunes reunions de la Taula del Tercer Sector on hem
pogut explicar el que és FETS a les entitats que en formen part.
En el mes de juny ens vam reunir amb representants de FIARE del País
Basc per poder intercanviar les nostres experiències en impulsar la
creació d una banca ètica.
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Ens hem reunit diverses vegades amb Caixa Pollença, i COOP57 per
elaborar un conveni, doncs creiem que les complementarietats que
poden sorgir de la col·laboració entre aquestes entitats, estan en el camí
de la banca ètica i, per tant, en la construcció d unes relacions financeres
més justes socialment.
Hem tingut reunions amb representants d experiències internacionals
(Ben Simmes, d Oikocredit i Valentino Berardi de la Banca Popolare
Etica).
Hem participat en una reunió de la Comissió d Economía Solidària de
Justícia i Pau.
Hem mantingut reunions amb el Sr. Isidre Segura, de Caixa Comarcal
Llobregat - Anoia, per tal de seguir de prop aquest projecte.

Ampliació de la base social
En els Projectes pel 2003 dèiem que l Ampliació de la Base Social consisteix
en posar-nos en contacte amb el màxim nombre d entitats del tercer sector
i l economia social catalana, per tal d explicar-los els objectius de FETS, els
nostres projectes i activitats, i convidar-les a participar-hi.
Un dels objectius era doblar la base social, que l any 2002, era de 51
entitats sòcies, el que ens permetria guanyar independència econòmica.
Això no ha estat possible, fonamentalment per dos motius. Un perquè la
infrastructura que tenim a FETS (dues persones, una a jornada completa i
l altra al 80%, sumat a la baixa per maternitat de la Montserrat Llobet) ha
fet que no es pogués dedicar tot el temps que hagués estat necessari a
aquest projecte que implica una dedicació d hores molt elevada. Primer
s envia el material de promoció i després es concerta una entrevista amb
l entitat, moltes vegades amb això no n hi ha prou i cal una segona reunió.
Tot i així en hem entrevistat amb 9 entitats (Taller de Músics, CP AC, UGT,
Unió de Pagesos, ATTAC, Amnistia Internacional, Coordinadora de Tallers
per a Minusvàlids psíquics de Catalunya, Ecoconcern i Fundació Natura. El
segon camí que era que cada soci aportés un altre soci, tampoc ha
funcionat.
Al mes de juliol, la Junta Directiva, va decidir buscar una persona que
s encarregués d aquesta tasca, ens va costar molt trobar-la i tampoc ha
resultat ser la persona més adequada.
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Impulsar la creació de la gestora per una entitat de finançament
ètic a Catalunya
Davant del repte de crear una banca ètica a Catalunya i d implicar en
aquest projecte les entitats de suport o altres entitats col·laboradores de
FETS, així com entitats rellevants del tercer sector i de l economia social
catalana no socis de FETS, es va pensar en la creació d una gestora, que
permetés completar el pla d empresa iniciat amb la Investigació Comercial.
Des que vam iniciar el procés d impulsar la creació de la gestora hem
constatat el següent:
-

La Investigació Comercial ens ha donat dades concloents que la creació
d una nova entitat financera és un projecte a llarg termini que a més de
superar la barrera dels 18 milions d euros ha d aconseguir el vist i plau
del Banc d Espanya, decisió discrecional dels responsables en el seu
moment. Per tant, a curt termini solament es pot pensar en la creació
d un instrument que permeti adquirir experiència i recursos econòmics, i
mostrar confiança suficient per a què les autoritats financeres donin el
vist i plau.

-

Hi ha indicadors que ens fan pensar que el tercer sector i l economia
social catalana no tenen la força suficient per impulsar la creació d una
banca ètica i, per tant, cal aprofundir en l enfortiment d aquests sectors
que propicii l avenç en aquest sentit.

-

L existència de les caixes d estalvi (a Catalunya n hi operen 10
d autòctones més les de la resta de l estat), i que Catalunya és el país
d Europa amb més nombre d oficines per habitant, fa que el mercat
financer operi amb un alt nivell de competència que dificulta fer-se un
espai.

-

L experiència de la Banca Popolare Etica d Itàlia demostra que operar
des d un organisme reconegut pel Banc Central te l avantatge de poder
realitzar operacions i disposar de la tecnologia adequada per fer-les que
des de fora del sistema financer no es pot, però l inconvenient que el
control del Banc Central no permet realitzar operacions de crèdit viables
però classificades d alt risc i, per tant, no es poden finançar projectes
rendibles econòmicament i amb un alt contingut social.

Tots aquests factors han impedit que la creació de la Gestora avancés i que
el treball cap a la banca ètica a Catalunya es reorientés per enfortir els
actuals instruments de finançament ètic de què disposem i desenvolupar-ne
de nous a través de la col·laboració entre les entitats del tercer sector i
l economia social, les caixes d estalvis i les administracions públiques.
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3.1.3 ADMINISTRACIÓ

Atenció al soci
L any 2003 hem continuat editant el butlletí electrònic de FETS, no amb la
freqüència que ens hagués agradat, doncs pensem que el butlletí és una
bona manera de donar a conèixer als socis com van avançant els objectius
de l associació i que puguin participar en els projectes. En concret han sortit
2 butlletins (juliol i desembre).
Aquest any volíem canviar el disseny del butlletí per tal que la informació
que reben les entitats sòcies sigui més atractiva i fàcil de consultar, ens
vam posar en contacte amb un voluntari que s havia ofert per fer aquesta
feina, però al final no la va poder fer, per tant és una tasca que ens queda
pendent per l any vinent.
Hem seguit informat per correu electrònic o postal sobre els actes més
destacats que hem organitzat.
Algunes entitats sòcies han participat com a oients, en reunions de la Junta
Directiva, i després s han animat a participar-hi activament, presentant-se
com a candidats i sent escollits membres de la Junta en l Assemblea
General de Socis.

Coordinació del voluntariat
Hem continuat rebent ofertes de persones que volen ser voluntaris de la
nostra organització. A tots ells els hi fem arribar un qüestionari on ens
indiquen en quines activitats els agradaria participar. Tota aquesta
informació l anem introduint en una base de dades, per tal de poder-la
consultar més fàcilment.
Aquest any hem tingut nou voluntaris que han col·laborat amb nosaltres
amb una certa continuïtat: Joan Antoni Melé, Enric Llacay, Josep Ferrer,
Carme Freixes, Josuè Gibanel, Marco Van Andel, Bàrbara Ortuño, Laura
Pujol, Sandra Carrera i Manolo Vilches. A tots ells els hi volem agrair la
dedicació que han tingut i tenen a FETS.

Ge st ió de ls sist e m e s d infor m a ció
Teníem previst renovar els ordinadors de l oficina i també comprar material
informàtic per fer les presentacions en les conferències i cursos més
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atraients (ordinador portàtil, projector per Power Point...), aquestes
compres no han estat possibles per manca de finançament.

Comptabilitat
Hem continuat portant nosaltres la comptabilitat i tenim externalitzada la
gestió laboral, la liquidació d impostos i l assessorament jurídic.

Finançament
Les fonts de finançament de FETS són de tres tipus:
A) Quot e s de ls socis i col·la bor a dor s individua ls: Aquests ingressos
ens permeten cobrir una part de les despeses d estructura de la nostra
entitat. Ja hem comentat en l apartat d Ampliació de la Base Social els
problemes que hem tingut per augmentar el número d entitats sòcies.
B) D on a cion s de le s e nt it a t s de supor t : Les quotes de socis i
col·laboradors individuals són totalment insuficients per cobrir les
despeses d estructura. Per aquesta raó les entitats de suport són
imprescindibles en el finançament de la nostra entitat.
Aquest any 2003, hem comptat amb el suport de la Fundació Un Sol
Món, i d Acció Solidària Contra l Atur.
Hem fet un esforç important per buscar noves entitats de suport, però
això no s ha materialitzat amb la signatura de cap conveni que cobreixi
les despeses d estructura i per aquest motiu hem acabat l any amb unes
pèrdues de 539,28 .
C) Subve ncions d a dm inist r a cions públique s i pr iva de s: Aquest any
hem aplicat els ingressos que vam periodificar l any passat per un
import de 51.500
i ens han atorgat subvencions la Diputació de
Barcelona (3000 ), el Patronat Flor de Maig (1.500 ), la Fundació Un
Sol Món (12.000 ), Intemón Oxfam (6.000 ) i l Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (18.000
).
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3.2 SEGONA EDICIÓ DEL LLIBRE:
La ba nca è t ica . M olt m é s que din e r s
Donada la gran acceptació que ha tingut el llibre La banca ètica. Molt més
que diners , aquest any hem fet una reedició per tal de poder satisfer les
demandes que ens arriben. La distribució d aquest llibre la fa Editorial
Icaria, a totes les llibreries i institucions públiques i privades que estiguin
interessades a col·laborar en la seva distribució en sectors o públic
específics, i el balanç de vendes l any 2003 ha estat de 170 unitats.
N hem fet 400 exemplars amb sistema d impressió digital. Hem aprofitat per
corregir algunes errades i millorar la qualitat de les fotografies.

3.3 N OVA EXPOSI CI Ó: D ine r s fa n bé , dine r s fa n m a l
Per les Festes de la Mercè, dels dies 20 al 24 de setembre, al Moll de la
Fusta vam inaugurar la nova exposició Diners fan bé, diners fan mal ,
centrada en l ús dels diners i com aquest ús es pot dirigir cap a unes accions
o cap unes altres obtenint resultats diferents.
A l acte d inauguració hi van intervenir: Sr. Joan Cortadellas (Secretari de
FETS), Sra. Susanna Segòvia (Responable de Projectes a Sudamèrica del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament), Sr. Àngel Font (Director
de la Fundació Un Sol Món), Sr. Daniel Cando (Comissió Barcelona
Solidària), Sra. Anna Estrada (Directora de l Agència Catalana de Coop. al
Desenvolupament-Generalitat de Catalunya), Sr. Joaquim Sabater
(President executiu de FETS), Ima. Sra. Imma Mayol (3a. Tinent d Alcalde
de l Ajuntament de Barcelona).
El fet que poguéssim aconseguir un espai cedit per l Ajuntament de
Barcelona per inaugurar l exposició, en un lloc tan concorregut i en unes
Festes com les de la Mercè va fer que l exposició fos molt visitada i que al
vegada tingués força repercussió en diferents mitjans de comunicació
(veure dossier de premsa)
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3.4 PRESÈNCIA DE FETS AL FÒRUM UNIVERSAL DE LES
CULTURES BARCELONA 2004

FETS va presentar un Avantprojecte sobre un espai interactiu al voltant de
la banca ètica que va ser ben acollit pel Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, SA, i que s ha traduït en la signatura d un conveni de
col·laboració el passat mes de març.
Durant aquest any hem estat treballant en l adaptació de l avantprojecte
presentat per FETS al disseny i criteris escenogràfics dels espais de La
Plaça del Fòrum, que és on estarem ubicat.
Finalment l espai de la banca ètica constarà de:
-

Un espai principal on hi haurà penjats del sostre 28 sacs/politges que es
podran pujar i baixar amb un sistema de corrioles i que permetran al
visitant confrontar els conceptes clau de la banca ètica i de la banca
convencional (14 per la banca ètica i 14 per la banca convencional).
Cada element contindrà un text en cada un dels idiomes oficials del
Fòrum, i una fotografia relativa al contingut de la idea que s hi expressa.

-

Uns caixers automàtics, anomenats caixers autom-ètics que són
elements interactius, amb l aparença exterior d un caixer convencional,
però que enlloc de diners dispensen informació sobre com invertir
èticament, com obtenir un préstec, com col·laborar amb FETS i rebre
més informació sobre FETS i la banca ètica.

3.5 INVESTIGACIÓ COMERCIAL
En l Assemblea General de Socis de FETS del passat 25 de juny de 2002,
entre d altres, es va aprovar el projecte de realitzar una Investigació
Comercial.
Aquest projecte és especialment rellevant donat que obre camí en el tercer
objectiu de la nostra entitat: Impulsar la creació d una banca ètica a
Catalunya.
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De fet, aquest estudi és la primera fase del Pla d Empresa de la futura
entitat de finançament ètic. Obviar aquesta primera fase seria construir un
projecte sense els fonaments que li donin l estabilitat necessària. A més,
FETS ha pogut abordar la realització de la Investigació Comercial formant
un equip de treball enriquit per representants de diferents àmbits
(empresarial, econòmic, social, financer i jurídic), i vol contractar una
empresa especialitzada en fer estudis de mercat per tal d obtenir uns
resultats més acurats gràcies a l aplicació d una metodologia professional.
En les fases de la Investigació Comercial es poden distingir dos blocs: El
primer format per les cinc primeres fases on es defineix el model d entitat
de finançament ètic i les hipòtesis que d entrada el fan possible, tenint en
compte l entorn en que ens movem. I el segon format per tres fases més,
en que l estudi del mercat proporciona informació sobre els socis i clients
potencials de l entitat, per contrastar posteriorment amb les hipòtesis
definides en el primer bloc i finalment formular les conclusions.
A 14 de maig de 2003 s havia treballat sobre el primer bloc i es va voler
mostrar la feina feta a través del Pre- I nform e de la I nvest igació Com ercial
sobre la creació d una ent it at de finançam ent èt ica a Cat alunya .
El document de Presentació del Pre-Informe , es va lliurar a l Assemblea
General de Socis de FETS per tal de que poguéssiu conèixer els aspectes
més rellevants de les fases elaborades fins al moment. A més es va posar a
disposició d aquells socis que volguessin conèixer més detalls, els capítols
elaborats per cada membre de l equip de treball.
Pel que fa al segon bloc d aquest estudi, no s ha pogut realitzar per falta de
pressupost.
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4 COMPTES ANUALS
4.1 BALANÇ
ACTIU
B. IMMOBILITZAT
I. Despeses d'establiment
201. Despeses de primer establiment
II. Immobilitzacions Immaterials
212. Propietat industrial i intel·lectual
281. Amortització acumulada de l'immobilitzat
immaterial
IV. Altres Immobilitzacions Materials
225. Mobiliari
226. Equips per processos d'informació
282. Amortització acumulada d'immobilitzat material
D. ACTIU CIRCULANT
II. Existències
300. Mercaderies
IV. Altres Deutors
430. Clients
433. Clients, entitats associades
440. Deutors
470. Hisenda pública deutora per diversos conceptes
V. Inversions financeres temporals
566. Dipòsits constituïts a curt termini
VI. Tresoreria
570. Caixa
572. Bancs i institucions de crèdit cc. Vista.
574. Bancs i institucions de crèdit compte d´estalvi

TOTAL ACTIU

Memòria 2003

31-des-03

31-des-02

4.008,11

5.648,06

269,99
269,99

366,10
366,10

617,38
1.097,56
-480,18

891,77
1.097,56
-205,79

3.120,74
711,07
5.087,22
-2.677,55

4.390,19
711,07
5.087,22
-1.408,10

20.667,50

64.550,47

890,10
890,10

737,00
737,00

17.179,38
1.736,95
42,00
11.700,00
3.700,43

23.702,69
1.620,00
0,00
22.000,00
82,69

5,47
5,47

5,47
5,47

2.592,55
45,33
447,22
2.100,00

40.105,31
126,95
39.978,36
0,00

24.675,61

70.198,53
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31-des-03

31-des-02

9.150,15

9.689,43

9.689,43
9.689,43
0,00

9.245,80
9.532,48
-286,68

-539,28
-539,28

443,63
443,63

15.525,46

60.509,10

0,00

3.593,03

410. Creditors per prestacions de serveis

5.419,59

475. Hisenda pública creditora conceptes fiscals

1.566,25

2.129,66
0,00
1.973,06

476. Organismes de la Seguretat Social creditors

1.339,62

1.313,35

0,00

51.500,00

7.200,00

0,00

24.675,61

70.198,53

PASSIU

A. FONS PROPIS
IV. Excedent d'exercicis anteriors
120. Romanent
121. Excedents negatius d'exercicis anteriors
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
129. Excedent de l'exercici

E. CREDITORS A CURT TERMINI
400. Proveïdors

485. Ingressos anticipats
511. Deutes a curt termini amb entitats associades

TOTAL PASSIU
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4.2 COMPTE DE RESULTATS

DEURE
A) DESPESES
2. Consums d'Explotació
600. Compres de bens destinats a l'activitat
610. Variació d'existències de bens destinats a l'activitat
3. Despeses de personal
a. Salaris
640. Sous i salaris
b. Càrregues socials
642. Seguretat Social Empresa
4. Dotacions par a amortitzacions immobilitzat
680. Amort despeses establiment
681. Immobilitzat immaterial
682. Immobilitzat material
5. Altres despeses
621. Arrendaments i canons
622. Reparacions i conservació
623. Serveis de professionals independents
624. Transports
626. Serveis bancaris
627. Publicitat, propaganda i relacions públiques
628. Subministraments
629. Altres serveis
631. Altres Tributs
634. Ajustaments negatius en la imposició indirecta
639. Ajustaments positius en la imposició indirecta
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ
7. Despeses financeres i despeses assimilades
c) Altres deutes
II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS
III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES
13. Despeses extraordinàries
678. Despeses extraordinàries
14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis
679. Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors

IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS
VI. BENEFICIS DE L'EXERCICI
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31-des-03

31-des-02

121.100,66
1.551,54
1.551,54
0,00
48.696,50
35.262,22
35.262,22
13.434,28
13.434,28
1.639,95
96,11
274,39
1.269,45
69.212,67
3.838,56
259,69
60.690,10
631,07
14,58
0,00
2.369,45
3.404,84
0,00
908,38
-2.904,00
0,00
0,00
0,00

59.447,30
4.868,37
0,00
4.868,37
37.941,30
28.540,46
28.540,46
9.400,84
9.400,84
1.561,13
18,35
819,32
723,46
14.649,47
1.712,00
258,29
5.909,39
774,59
5,41
1.597,93
385,58
2.705,76
312,29
988,23
0,00
783,89
0,00
0,00

224,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

79,93
863,82
427,03
427,03
0,00
0,00

1.498,42
0,00
0,00

443,63
443,63
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31-des-03

31-des-02

120.561,38

59.890,93

1. Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia
a) Ingressos de l'entitat per la pròpia activitat
720. Quotes Usuaris
721. Quotes Associats
c) Sub, donacions i llegats imputats al resultat de
l'exercici
725. Sub. Ofi. afectes a la pròpia activitat de l'entitat
726. Dona. i llegats afectes a la pròpia activitat

22.736,18
10.736,18
977,57
9.758,61
12.000,00

30.048,47
10.288,35
977,57
9.310,78
19.760,12

0,00
12.000,00

13.760,12
6.000,00

2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l'activitat
mercantil
700. Vendes de mercaderies
705. Prestacions de serveis
712. Variació d'existències

15.324,32

6.006,52

1.245,97
13.925,25
153,10

3.683,42
2.323,10
0,00

80.777,98
80.000,00
777,98
0,00

23.749,17
23.743,42
0
5,75

2.262,318
224,48
224,48
224,48

79,93
79,93
79,93

HAVER
B) INGRESSOS

3. Altres ingressos
740. Subvencions oficials a l'explotació
753,Ingressos prop. Indust. Cedida en explotació
759. Ingressos per serveis diversos

I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ
4. Ingressos financers
c) Altres ingressos
7691. Altres ingressos financers
II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS
III. RESULTATS NEGATIUS DE LES ACTIVITATS
ORDINÀRIES
8.Subvencions, donacions i llegats de capital
775. Subvencions, donacions i llegats de capital
9. Ingressos extraordinaris
778. Ingressos extraordinaris
10. Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors
779. Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS
V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS
VI. PÈRDUES DE L'EXERCICI

Memòria 2003

2.037,70
1.442,42
1.442,42
56,00
56,00
0,00
0,00
0,00
539,28
539,28

0,00
0,00
0,13
0,13
6,71
6,71
420,19
0,00
0,00
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4.3 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Concepte

DESPESES

Aprovat
14/5/03

Realitzat
31/12/03

Desviació

168.768,74 121.100,66 -47.668,08

1 Despeses Generals
610

Variació d'Existències

640-2

Sous i S.S. Empresa

80.740,64

62.738,37 -18.002,27

737,00

0,00

-737,00

48.590,17

48.696,50

106,33

680-1-2 Amortització Immobilitzat

1.617,29

1.639,95

22,66

621

Arrendaments i canons

3.600,00

3.838,56

238,56

622

Reparacions i conservació

300,00

259,69

-40,31

623

Serveis professionals independents

7.817,27

3.879,35

-3.937,92

624

Transports

1.500,00

631,07

-868,93

626

Serveis bancaris

20,00

14,58

-5,42

627

Publicitat

1.500,00

0,00

-1.500,00

628

Subministraments

2.280,00

2.369,45

89,45

629

Altres serveis

3.000,00

3.404,84

404,84

631-4

Tributs

3.124,91

-1.995,62

-5.120,53

678

Despeses extraordinàries

150,00

0,00

-150,00

6.504,00

0,00

-6.504,00

Millora immobilitzat

Projectes
2 2ª edició llibre en català
3 Nova exposició
(Disseny+Producció+Promoció+Presentació)
4 Presència de FETS al Fòrum BCN 2004
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88.028,10

58.362,29 -29.665,81

1.508,69

1.551,54

42,85

38.000,00

30.362,92

-7.637,08

9.135,00

8.769,60

-365,40

5 Investigació Comercial

39.384,41

6 Jornada a Montesquiu

0,00

14.798,23 -24.586,18
2.880,00

24 de 25

2.880,00

Concepte

INGRESSOS

Aprovat
14/5/03

Realitzat
31/12/03

Desviació

169.409,83 120.561,38 -48.848,45

720 Quotes Usuaris

977,57

977,57

0,00

721 Quotes Associats

9.144,83

9.144,83

0,00

721 Quotes Nous Socis (L'objectiu és doblar la base social)

9.144,83

613,78

-8.531,05

Noves Subvencions i Convenis pel 2003

77.500,00

40.500,00 -37.000,00

Ajuntament de Barcelona

20.000,00

0,00

-20.000,00

Diputació de Barcelona

14.000,00

3.000,00

-11.000,00

1.500,00

1.500,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

18.000,00

18.000,00

0,00

6.000,00

0,00

-6.000,00

51.500,00

51.500,00

0,00

Fundació Jaume Bofill

9.000,00

9.000,00

0,00

Diputació de Barcelona

9.000,00

9.000,00

0,00

15.500,00

15.500,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

700 Venda de llibres 1ª edició en català

264,00

443,58

179,58

700 Venda de llibres 2ª edició en català

1.965,60

802,39

-1.163,21

17.513,00

13.925,25

-3.587,75

16.443,00

12.757,50

-3.685,50

1.070,00

1.167,75

97,75

0,00

153,10

153,10

1.400,00

777,98

-622,02

769 Altres ingressos financers

0,00

224,48

224,48

775 Ingressos a distribuir en diferents exercicis

0,00

1.442,42

1.442,42

778 Ingressos extraordinaris

0,00

56,00

56,00

Flor de Maig
Fundació Un Sol Món
Intermón
Generalitat de Catalunya
Fundació Mª Francisca Robiralta

Subvencions i Convenis pendents de consumir per
projectes en procés

Ajuntament de Barcelona
Fundació Un Sol Món
Fons Català

705 Prestació de serveis
Fòrum Universal de les Cultures
Altres serveis

712 Variació d'existències
753 Drets d'autor llibre en castellà

RESULTAT

Memòria 2003

641,09

-539,28 -1.180,37
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