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1 BASE SOCIAL
L any 2006, la base social de FETS ha estat formada per les següents entitats:
Acció Solidària Contra l Atur
AIRES
Agermanament Sense Fronteres
Alternativa 3
Arç Cooperativa ACIDH
Associació d Amics de l UPC
Assoc.
Benestar i Desenvolupament (ABD) Associació Infoespai Associació de Veïns del
barri de les Escodines Caputxins de Sarrià
Càritas
Centre de Cooperació per
al Desenvolupament
UPC
Col·lectiu Ronda
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
Escoltes Catalans
FAVB (Federació
d Associació de Veïns de Barcelona)
Fed. Catalana de Voluntariat Social
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Femvisió
Fidem
Fundació Atlas
Fundació Catalana de l'Esplai
Fundació Champagnat
Fundació Equilibri Fundació Futur
Fundació per a la Innovació de l Acció Social
(FIAS)
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Trinijove
Fundació Roca i
Galès
Fundació Sabadell Solidari
Grup Cultura 03
Institut Erich Fromm
Intered Catalunya
Intermón-Oxfam
Institut Persona Empresa i Societat (IPESESADE) Justícia i Pau
Lliga dels Drets dels Pobles
Mans Unides
Medicus
Mundi Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya Oikocredit Catalunya
Proyecto Local
Secretariat d Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta Setem
Sol Verd s.c.c.l.
Teixidors, s.c.c.l.
Unió de Religiosos de Catalunya
Universitat Internacional de la Pau

Col·laboradors individuals
Actualment FETS compta amb 22 col·laboradors individuals, que ens donen
suport econòmic.

2 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
El mes de juny d aquest any es va incorporar com a nou director de FETS,
en Jordi Marí de la Torre, economista que prové del Col·lectiu Ronda,
assessoria jurídica econòmica i social, on ha treballat com a assessor
d entitats d economia social durant més de 6 anys.
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3 ACTIVITATS REALITZADES
Durant aquest any 2006 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

3.1

SENSIBILITZACIÓ I PROM OCI Ó D ELS I N STRUM EN TS
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.
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 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.
En totes les activitats de sensibilització que fem (conferències, cursos,
exposició....) hi ha una part específica destinada a donar a conèixer els
instruments existents a Catalunya.
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

10

MITJANS DE
COMUNICACIÓ

38

EXPOSICIÓ

2

CONSULTES A
L OFI CI N A

1 20

TAULA ROD ON A: Le s
finances ètiques i
solidàries una eina
con t r a la pobr e sa
FIRA ECOVIURE A
MANRESA
JORNADES COMERÇ
JUST I BANCA ÈTICA
GUIA FINANÇAMENT ÈTIC I
SOSTENIBILITAT
PRODUCTE MULTIMÈDIA:
FETS, LES FINANCES ÈTIQUES

EINES PER A LA
SENSIBILITZACIÓ

ELS VALORS DEL DINER, CAMINANT
CAP A UNA BANCA ÈTICA, programa
de la TV de Vilafranca i FETS
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
D I N ERS FAN BÉ

3 .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.
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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 i es lliura informació concreta dels instruments de
finançament ètics a Catalunya i de la nostra associació.
Durant l any 2006 hem realitzat, coordinat o participat en molt actes de
sensibilització i foment dels instruments financers ètics. Fem un recull dels
més significatius.

DATA

DESCRIPCIÓ

LLOC

09/02/06

Conferència banca ètica

26/03/06

Conferència banca ètica

27/03/06

Conferència banca ètica

31/05/06

Conferència banca ètica

Calella

15/06/06

Conferència banca ètica

Ag. Catalana de
consum (Bcn)

17/06/06

Conferència banca ètica i comerç just

Barcelona

29/06/06

Conferència banca ètica

Bilbao

13/11/06

Banca ètica i microcrèdits

Barcelona

25/11/06

Conferència banca ètica

13/12/06

Conferència banca ètica
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Caldes de
Montbui
Sant Adrià del
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Mitjans de comunicació
L any 2006, 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:

Diari o
Revista
El Periódico
Mou-te la
revista de
SETEM
Mou-te la
revista de
SETEM

Tema

Títol

Presentació Guia sobre
banca ètica
Trobada estatal sobre
banca i finances
ètiques
Banca ètica
Entrevista a l Arcadi
Oliveres

Revista
Banca ètica
Tiempo
El
Nomenament
recreativo.co Marí, director
m

Guia sobre banca
ètica
2ona Trobada
estatal sobre banca
i finances ètiques
Èticament la banca
convencional ha
quedat
desqualificada
No solo cuenta el
dinero
Jordi
Jordi Marí de la
de FETS Torre ha sido
nombrado director
de FETS
Jordi
Jordi Marí nuevo
de FETS director

La
Vanguardia

Nomenament
Marí, director

Avui

Nomenament Jordi
Jordi Marí director
Marí, director de FETS de Finançament Ètic
i Solidari
Nomenament Jordi
Jordi Marí de la
Marí, director de FETS Torre, ha sido
nombrado director
de FETS
Nomenament Jordi
Jordi Marí director
Marí, director de FETS de Finançament Ètic
i Solidari
Nomenament Jordi
Jordi Marí director
Marí, director de FETS de Finançament Ètic
i Solidari
Nomenament Jordi
Jordi Marí elegido
Marí, director de FETS director de la
asociación FETS

La revistaPangea

Empresa
responsable
Red verde
Agència EFE
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Escriu

Data

Redacció

26/04/06

Redacció

Núm.6
Primavera
2006
Núm.6
Primavera
2006

Redacció

Celia
Lorente
Redacció

26/06/06

Redacció

24/06/06

Redacció

24/06/06

Redacció

28/06/06

Redacció

01/07/06

Redacció

03/07/06

Redacció

08/07/06

23/06/06
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Dossier
econòmic de
Catalunya
Media
responsable

Media
responsable

Nomenament Jordi
Jordi Marí de la
Marí, director de FETS Torre, director de
FETS
Banca ètica
Banca ética:
instrumentos
financieros
responsables
Finances ètiques
Las finanzas éticas
y la RSE

Papers
Banca ètica
Cristianisme i
justícia
Pel canvi

Taula rodona sobre
finances ètiques

En acció

Taula rodona sobre
finances ètiques

UPC

Taula rodona sobre
finances ètiques

Silabossasona Taula rodona sobre
finances ètiques

Amb els meus
diners, no
Banca ètica i
responsabilitat
ciutadana
Les finances ètiques
i solidàries, una
eina contra la
pobresa
Les finances ètiques
i solidàries, una
eina contra la
pobresa
Les finances ètiques
i solidàries, una
eina contra la
pobresa
Les finances ètiques
i solidàries, una
eina contra la
pobresa
Les finances ètiques
i solidàries, una
eina contra la
pobresa
L opció de les
finances ètiques

Terrassa.org

Taula rodona sobre
finances ètiques

Les
Associacions

Finançament
associatiu

Vilaweb

Jornades sobre comerç Finances ètiques i
Just i finances ètiques comerç just, unes
jornades
organitzades per
FETS
Jornades sobre comerç FETS organitza un
Just i finances ètiques debat sobre
finances ètiques i
comerç just
Jornades sobre comerç Comercio justo y
Just i finances ètiques finanzas éticas

Canal
Solidari.org

La
Vanguardia
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Redacció

09/07/06

Pedro M. Dossier 02
Sasia Juliol 2006

Jordi Marí Dossier 02
Juliol 2006
Cristina de
la Cruz i
Peru Sasia

Octubre
2006

Redacció

18/10/06

Redacció

Redacció

Redacció

Redacció

Jordi Marí

Número 5
novembre
2006

Redacció

Redacció

27/11/06

Redacció

01/12/06
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Sitges Món

La Malla

Cooperació
catalana

Jornades sobre comerç Jornades Comerç
Just i finances ètiques Just i finances
ètiques
Jornades sobre comerç La banca ètica
Just i finances ètiques s enlaira, el comerç
just es consolida
Jornades sobre comerç Bona acollida de les
Just i finances ètiques jornades sobre
Comerç Just i
finances ètiques

Redacció

Redacció

Redacció

Número 1
Desembre
2006
07/12/06

Núm.294
desembre
2006

També hi va haver informació de les Jornades sobre Comerç Just i Finances
ètiques, entre d altres, a les pàgines web de : Justícia i Pau, En acció, Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, Agència Cristiana de Notícies
Flama.info, Alternativa 3, Portal d Economia Solidària-REAS, Entorno social,
Observatori del Cooperativisme de Catalunya, Economia Solidaria,
Otromundoresponsable, Setem.org, terrassa.org i Indymedia.
RÀDIO I TELEVISIÓ
Tema

Data

Lloc

Exposició Diners
fan bé, diners fan
mal

06/02/06 Ràdio el Prat

Banca ètica

03/07/06

Jornades comerç
just i finances
ètiques
Jornades comerç
just i finances
ètiques
Banca ètica
Jornades
ètica
Jornades
ètica
Jornades
ètica
Jornades
ètica
Jornades
ètica

i banca
i banca
i banca
i banca
i banca

Banca ètica

Memòria 2006

Mitjà de
comunicació

Programa

Ràdio

Informatius

Ràdio

Programa
d actualitat

28/11/06 COM Ràdio

Ràdio

Magazine

30/11/06 Onda Rambla

Ràdio

La Plaça

30/11/06

Catalunya
Ràdio

Ràdio
Ràdio
intereconomia

Capital

30/11/06 TV3

Televisió

La nit al dia

01/12/06 TV3

Televisió

Informatius
migdia

01/12/06 3-24

Televisió

Informatius

01/12/06 TV2

Televisió

Informatius

01/12/06 BTV

Televisió

Informatius

27/12/06 Ràdio Andorra Ràdio

Magazine
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Taula r odona :
pobr e sa

Le s fina nce s è t ique s i solidà r ie s, un a e ina con t r a la

El dia 19 d octubre al Col·legi de Periodistes de Barcelona, en el marc de la
Campanya Aixeca t contra la pobresa
i aprofitant l avinentesa que hi
havia eleccions al govern a
la
Generalitat,
vam
organitzar
una
taula
rodona amb la participació
de
representants
dels
partits polítics. Hi van
intervenir: Antoni Comín
del
PSC-CpC,
Dolors
Camats d ICV-EuA, David
Minoves d ERC i Carles
Campuzano de CiU. Cada
un d ells va exposar la
visió
del
seu
partit
respecte la pobresa i les
finances ètiques i les
polítiques
que
volien
portar a terme si arribaven al govern de la Generalitat.

Participació a ECOVIURE
Del 20 al 22 d octubre, FETS va participar amb un stand a la fira Ecoviure
de Manresa, un esdeveniment dedicat a la vida ecològica en un món
sostenible i solidari . Vam tenir moltes demandes d informació i valorem
molt positivament la presència de FETS en aquest tipus d esdeveniments.

Pàgina web
Aquest any 2006 hem començat a treballar en la nova pàgina web de FETS
que ben aviat entrarà en funcionament. Fins a final d any encara ha estat
vigent l antiga web.
De moment i fins que no tinguem la nova web, l hem actualitzat posant la
informació de l eina multimèdia Les finances ètiques .
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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 120 consultes de
sol·licitud d informació.
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.
Jornades de Comerç Just i finances ètiques
Les jornades de FETS sempre han volgut relacionar les finances ètiques
amb algun àmbit específic d actuació. Per l any 2006 ens va semblar que el
comerç just era una bona opció tota vegada que és un dels camps que més
acceptació està tenint, tant a nivell europeu com a Catalunya on està força
arrelat.
Els objectius de les jornades va ser debatre sobre les experiències de les
finances ètiques com a eina de desenvolupament del comerç just,
consolidar les relaciones entre les entitats de comerç just i les finances
ètiques i donar a conèixer instruments de finançament ètic existents fora de
Catalunya.
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Les jornades es van celebrar els dies 1 i 2 de desembre a l Auditori de
l IDEC a Barcelona, amb la presència d unes 100 persones. Es van
estructurar en quatres taules rodones (Impulsant el comerç just, la banca
ètica i el comerç just, finançament ètic i comerç just i campanyes de
sensibilització) i una ponència de cloenda (Un model de transformació
social).
Cal destacar l alta aparició als mitjans de comunicació, tant el que es
refereix a premsa escrita, com a ràdio i televisió.
Es va aprofundir en el debat de les experiències de les finances ètiques com
a eines de suport al Comerç Just i farem un pas més l any 2007, participant
a la Festa del Comerç Just que s amplia passant a ser la Festa del Comerç
Just i la Banca Ètica.

3 .1.2. EINES PER A LA SENSIBILITZACIÓ

Butlletí electrònic de FETS

D in e r s fa n bé , butlletí núm. 4

08- 03- 06

D in e r s fa n bé , bu t lle t í n úm . 5

17- 10- 06

D in e r s fa n bé , bu t lle t í n úm . 6

17- 11- 06

D in e r s fa n bé , bu t lle t í n úm . 7

18- 12- 06

Aquest any hem seguit enviant el butlletí electrònic Diners fan bé .
Concretament n han sortit quatre números, el març, octubre, novembre i
desembre. De cara a l any 2007 volem que la periodicitat sigui mensual, tal
i com ha estat en el darrer trimestre del 2006.
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Guia d e duca ció a m bie nt a l: Fina nça m e nt Èt ic i Sost e nibilit a t
L Ajuntament de Barcelona, a través dels Serveis Urbans i Medi Ambient,
ens va encarregar que escrivíssim una Guia d Educació Ambiental sobre
finançament ètic i sostenibilitat que vam començar a redactar durant l any
2005 i que s ha finalitzat aquest any.
Amb una gran assistència de
públic de diferents àmbits, es va
presentar el dia 26 d abril al
Saló
de
Cròniques
de
l Ajuntament de Barcelona. Vam
comptar amb la presència de la
Sra. Imma Mayol, tercera tinent
d alcalde de l ajuntament, el Sr.
Arcadi Oliveres, president de
FETS i el Sr. Jean Paul Vigier,
president
de
la
FEBEA
(Federació Europea de Banques
Ètiques i Alternatives) que va fer una conferència sobre Les finances
ètiques a Europa .

Producte multimèdia: FETS, les finances ètiques
Aquest any hem editat el producte multimèdia Les finances ètiques que
d una manera senzilla i dinàmica ens ajuda a donar a conèixer les finances
ètiques, aprofundint en què són, quins instruments de finançament ètic
existeixen a Catalunya i què és FETS. També inclou un vídeo d uns 10
minuts de durada en el que a partir d entrevistes realitzades a persones que
responen a perfils diferents, es dona una visió general del què són les
finances ètiques i quina pot ser la implicació personal de cadascú.
Durant el mes de gener de 2007 en vam fer arribar un exemplar a totes les
entitats sòcies i col·laboradors de FETS. També s ha distribuït a la xarxa de
biblioteques de la Diputació de Barcelona per tal que el tinguin en tots els
seus centres.
Ex posició

D ine r s fa n bé , din e r s fa n m a l

Aquest any l exposició de FETS, Diners fan bé, diners fan mal , ha format
part de l oferta d Accions de Sensibilització per als Ajuntaments per a la
Solidaritat amb el Tercer Món de la Diputació de Barcelona.
Concretament ha estat a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès.
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En tots ells ha tingut una gran acceptació i els comentaris que ens han
arribat, tant del públic com dels tècnics, han estat molt positius tant el que
es refereix a continguts com a l estat dels materials.
També vam ser presents a la Mostra
d'Entitats del catàleg Oferta 2006
que va tenir lloc a l'Edifici del
Rellotge a la Diputació de Barcelona,
del 13 al 17 de febrer. En aquesta
mostra vam presentar l exposició als
regidors
dels
ajuntaments
de
Barcelona.

Taller de t e a t r e

D ine r s pe r a t ot hom

Com a eina nova de sensibilització hem dissenyat i produït 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.
Aquesta activitat estarà en el Catàleg d Accions de Sensibilització per als
Ajuntaments de la Diputació de Barcelona de l any 2007.
Pr ogr a m a t e le visiu Els valors del diner. Caminant cap a una banca
è t ica
El programa Solidària de Vilafranca Televisió amb la col·laboració de FETS
ha elaborat un reportatge sobre banca ètica amb el títol Els valors del
diner. Caminant cap a una banca ètica que es va emetre per a la xarxa de
TV Locals.
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3 .2 PROM OURE LA CREACI Ó D UN A BAN CA ÈTI CA

CREACIÓ DE LA PLATAFORMA
D EN TI TATS PEL PROJECTE FI ARE A
CATALUNYA

RELACIONS INSTITUCIONALS

PROMOURE LA CREACIÓ
D UN BAN C ÈTI C

Contactes amb els
responsables de la
Generalitat, Ajuntament i
Diputació
Membres de la Xarxa
d Econom ia Solidà r ia
Membres del Consell
Municipal de les
Associacions
Participació a la
Conferència Anual de
l I N AI SE
Participació a les 3èmes
Entretiens de la Finance
Solidarie

TREBALL AMB FIARE I LA BPE

PARTICIPACIÓ EN JORNADES
ESTATALS

Cr e a ció de la pla t a for m a d e nt it a t s pe l pr oj e ct e FI ARE a Ca t a lu nya
Durant aquest any la línia de treball més destacada per a promoure la
implantació d un banc ètic a Catalunya ha estat la creació d una associació
de suport al projecte FIARE que agrupi els interessos individuals i col·lectius
en l impuls d aquest projecte des de l àmbit territorial català.
Aquesta associació signarà un acord amb FIARE i la BPE i serà el
representant territorial en el procés de construcció de la banca ètica d àmbit
estatal.
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A finals del 2006 hi ha 10 entitats promotores, són les entitats que ja
gestionen instruments financers ètics a Catalunya, així com cooperatives,
fundacions, associacions i sindicats.
A aquestes entitats se ls hi demana voluntat de ser protagonistes en
l impuls del projecte tot fent una aportació mínima de 3.000 euros (2.000 a
capital social i 1.000 a fons perdut) , fer una aportació d hores de treball per
a tirar endavant el projecte i predisposició a participar com a clients d actiu i
de passiu.
El primer trimestre de 2007 es constituirà l Associació Projecte FIARE a
Catalunya.
Un cop constituïda l associació seguirem ampliant la base social, buscant
nous socis tant persones físiques com jurídiques.
FETS vol ser l entitat punt de referència per tal que les institucions ens
tinguin presents quan es parli de finances ètiques i arribar a les persones,
les caixes d estalvis, els sindicats i les empreses.

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.
Hem fet sessions de treball a alt nivell amb el departament d Economia per
tal de fer-els-hi una proposta concreta del projecte de creació d una banca
ètica a Catalunya amb la col·laboració de FIARE i la Banca Popolare Etica.
Hem assistit a actes d entitats sòcies i socis potencials, per conèixer més a
fons les seves activitats i els seus interessos socials.
Som membres de la Xarxa d Economia Solidaria i participem activament de
les seves activitats així com a la jornada que organitzen anualment.
A nivell internacional hem participat a la conferència anual de l INAISE
(Associació Internacional d Inversors en Economia Social) que va tenir lloc
els dies 1 i 2 de juny a Sant Sebastià i que portava per títol Innovació per
les Finances Socials
També vam participar a les 3èmes Entretiens de la Finances Solidaire
organitzades per Finansol a París. En aquesta trobada es va debatre sobre
l estudi FINEUROSOL fet per la Comissió Europea a fi d harmonitzar criteris
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per atorgar el certificat d organisme financer solidari i es va analitzar
l eficàcia dels circuits financers solidaris.

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 a l estat
espanyol, així com amb COOP57 per tal d anar dibuixant de quina forma
podem implementar el seu projecte a Catalunya. Hem fet reunions de
treball periòdiques per anar veient com anava avançant el projecte i quin
eren el passos a seguir, així com per intercanviar experiències.

Participació en jornades estatals
II Encuentro estatal sobre finanzas éticas.
El mes de gener vam participar a la trobada estatal sobre finances ètiques
organitzades per SETEM a Madrid amb el suport de FETS, FIARE i Ruffas on
es va abordar l estat actual de les finances ètiques a l estat espanyol per
aprofundir en les fortaleses, debilitats i oportunitats existents. Tenint
present en tot moment la situació actual de la creació d una banca ètica a
l estat espanyol es va destacar la importància de sensibilitzar socialment i
de que el projecte neixi i arreli del propi teixit social, enxarxat en les
entitats del tercer sector i que sigui un projecte unitari. El debat es va
centrar, en bona mesura, en el futur dels models ja existents a l estat:
Coop57 i Fundació Fiare i amb l experiència italiana de la Banca Popolare
Etica. Tanmateix, totes les entitats van aportar les seves realitats
territorials i experiències socials, que avalaven la necessitat de la creació
d una banca ètica a l estat espanyol

FETS a Cadis, amb el finançament del desenvolupament
comunitari
Els dies 14 i 15 de novembre vam ser presents a Cadis, al congrés sobre el
programa, amb el finançament del desenvolupament comunitari, Emprende
en t u barrio, un programa que es va iniciar fa dos anys (amb l impuls de la
Junta de Andalucía i de l associació Cardjin) amb l objectiu de dinamitzar els
barris populars de la badia gaditana mitjançant la promoció d iniciatives
empresarials. Així, durant tres dies, es van posar en comú els diferents
projectes que s han fet realitat a partir del naixement de Em prende t u
barrio i es varen presentar iniciatives europees de finançament del
desenvolupament comunitari. FETS hi va participar explicant les
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experiències catalanes de finançament nascudes de la societat civil,
principalment el cas del Coop 57. L acollida va ser esplèndida.
FETS a les segones jornades sobre vivenda i finances solidàries
de Madrid
Els dies 11 i 12 de novembre varem participar a les jornades celebrades a
Madrid i organitzades per RUFFAS sobre vivenda i finances solidàries.
Després d una breu presentació
d experiències
com
la
de
la
Fundación San Juan del Castillo,
que facilita l accés a la vivenda per
a immigrants nouvinguts, com un
primer pas per facilitar-ne la
integració, l experiència municipal
de Marinaleda per facilitar la
construcció
comunitària
de
vivendes o l experiència del Coop
57 amb La Paleta, el gruix de les
jornades es va centrar en una
dinàmica de treball en grup.
Aquesta dinàmica va servir per a reflexionar conjuntament sobre l evolució
que ens ha portat fins a la situació actual, les alternatives que s estan
construint avui i les idees que poden constituir alternatives demà.
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3.3 OBSERVATORI DE LES FINANCES ÈTIQUES
Enguany hem començat a treballar per a posar en marxa l Observatori de
les Finances Ètiques (OFE) que és l altre gran projecte de FETS.
L OFE serà el primer sistema integrat d informació, estudi, recerca i
avaluació de les finances ètiques que es crea a Catalunya i Espanya.
La creació d aquest instrument de gestió del coneixement sobre finances
ètiques respon a l objectiu bàsic de posar a l abast de la societat catalana
una eina adreçada a donar a conèixer les finances ètiques i a col·laborar en
el seu desenvolupament.
L Observatori de Finances Ètiques està concebut i dissenyat per a dur a
terme el seguiment de les entitats i productes de finançament ètic i
potenciar la recerca aplicada, recolzant la presa de decisions i el disseny
d estratègies en aquest àmbit.
Tanmateix, vol esdevenir un espai obert a la participació dels diferents
agents econòmics i socials, les administracions públiques i les entitats i
productes de finançament ètic de Catalunya.
Principalment ens hem centrat en l edició del primer número dels Papers i
en la web.
Els Papers és una publicació per presentar els treballs de reflexió i de
recerca vinculats a les finances ètiques que es generin en el marc de
l Observatori. Aquest primer número estarà dedicat a l estudi que va fer a
petició de FETS, l Observatori del Tercer Sector sobre Diagnòstic sobre
l interès del Tercer Sector i l Economia Social per una banca ètica a
Catalunya . Està previst que surti dins el primer semestre de 2007.
Per altra banda estem treballant en el disseny de la imatge corporativa de
l OFE i el disseny de la web.
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