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0. Presentació
2013, un any de reajustaments
L’any 2013 ha tornat a estar un marcat per les dificultats financeres del
tercer sector social en general i, entre elles, FETS.
Però malgrat aquesta gran dificultat, hem pogut fer-hi front i garantir la
pervivència i la viabilitat de l’entitat:

-

Continuïtat del model de “pressupost ordinari”:

El model de funcionament pressupostari i econòmic de FETS es basa en
l’elaboració d’un pressupost on es tenen en compte els ingressos “certs” a
principis d’any.
Això es deu a la gran disminució dels recursos provinents de fonts de
finançament pública i sobretot de la seva inestabilitat i incertesa.
Històricament, el pressupost s’elaborava partint d’unes previsions i
suposicions d’ingressos provinents d’aquestes fonts basades en l’experiència
dels anys anteriors. Aquests ingressos, amb més o menys volatilitat,
s’anaven succeint en el transcurs de l’exercici.
El context actual ens obliga a eliminar aquestes partides del “pressupost
ordinari” d’ingressos certs, sempre deixant la porta oberta a que si durant
l’exercici se’n poguessin generar s’elaboraria un nou “pressupost
extraordinari” contemplant aquests ingressos i les despeses associades.
Aquest model, tot i que encotilla l’entitat, és el que permet assegurar-ne la
viabilitat i la sostenibilitat.

-

Canvi de local:

L'any 2012 vam traslladar-nos al local del Grup Ecos (carrer Casp, 43), amb
l’objectiu principal de disminuir els costos associats a despeses fixes
d’estructura. Més enllà de l’aspecte econòmic, aquest canvi de local està
enfortint la relació de FETS amb altres entitats de l’economia social.

-

Contenció de la despesa general:

S’ha optat per fer una política de contenció de la despesa general realitzant
tan sols aquella que considerem indispensable i/o estratègica per a l’entitat.
FETS mai s’ha caracteritzat per fer un malbaratament dels recursos i
sempre ha optat per una política d’ús racional de la despesa, però en el
context actual, s’ha tingut aquest criteri encara més en compte.
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-

Reforç d’altres ingressos:

S’ha intentat augmentar altres partides d’ingressos del pressupost per
aconseguir tenir una major entrada de diners a través de la prestació de
serveis (xerrades, cursos, formacions, acords de col·laboració) per bé que
segueixen significant un percentatge reduït del pressupost.
Així mateix, s’ha continuat presentant diferents propostes als cofinançadors
públics que han obert convocatòria durant l’any.

-

Disminució del salari de l’equip tècnic:

L’equip de professionals de l’entitat format, l’any 2013, per dues persones
ha decidit adaptar-se a la realitat econòmica de l’entitat i acceptar les
condicions econòmiques que aquesta podia oferir i reduint la seva jornada
laboral. Aquest compromís amb l’entitat per part de l’equip tècnic, ha
permès complir el model de “pressupost ordinari” plantejat a principis
d’any.

Gràcies a totes aquestes mesures, FETS ha pogut seguir desenvolupant la
seva tasca..Tot i així s’ha de ser conscient de la realitat i que les noves
dimensions i capacitats operatives de l’entitat limiten la nostra capacitat
d’acció. S’ha buscat preservar l’esquelet dels objectius de l’entitat i les
activitats centrals, allò que s’ha considerat essencial perquè FETS pogués
seguir incidint i tenint presència en el nostre entorn més proper i a la
societat en general. En aquesta memòria es detallen les principals accions i
activitats.
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1. QUI SOM
FETS, Finançament Ètic i Solidari, (www.fets.org) és una associació de
segon nivell, que agrupa entitats catalanes del Tercer Sector i de l’Economia
Social i Solidària que volen promoure el finançament ètic i solidari al nostre
país.
FETS des de la seva creació està treballant per anar visualitzant que la
banca ètica més enllà d’un projecte és quelcom tangible i real.

1.1

OBJECTIUS

El nostre objectiu de fons és la transformació social en positiu buscant
realitats més justes, sostenibles i més humanes. FETS hi pretén contribuir a
través de donar a conèixer i fer créixer el projecte de les finances ètiques i
solidàries.
Això es concreta en les següents línies d'actuació:

 La sensibilització i difusió sobre l'ús ètic i solidari dels diners.
 La promoció de les entitats financeres que ja ofereixen instruments
de finançament ètic a Catalunya.
 La interlocució amb les administracions públiques i altres actors
socials.
 La prestació de serveis per a obrir noves vies d'acció i presència
social així com incidir en l'àmbit educatiu i de la formació.
 La generació de coneixement i informació, estudis i anàlisis de
temes rellevants al voltant de les finances ètiques.
 L'impuls de l'Observatori de les Finances Ètiques i del segell
d'assegurances ètiques ETHSI.
 L'articulació i la construcció d'un sistema financer ètic que
ofereixi instruments financers específics i serveis financers amplis que
estructuri, enforteixi i faciliti l'expansió del projecte de les finances
ètiques.
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1.2 BASE SOCIAL
L’any 2013, la base social de FETS ha estat formada per les següents
entitats:

ACCIO ESCOLTA, ACCIO SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR, ACIDH, AGERMANAMENT SENSE
FONTERES, AGROPECUÀRIA L'OLIVERA, ALTERNATIVA 3, S.C, ARÇ COOPERATIVA,
ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENV. (ABD), ASSOCIACIÓ INFOESPAI, ASSOCIACIÓ NOVES
PROPOSTES, CAPUTXINS DE SARRIÀ, CÀRITAS DIOCESANA, CENTRE DE COOP. PER AL
DESENV. UPC, COL.LECTIU RONDA, COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA,
COMITÈS OSCAR ROMERO, CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA, CONSELL NACIONAL
DE LA JOVENTUT DE CAT, COOP. DE TREBALL DE CATALUNYA, COOP-57, ENGINYERIA
SENSE FRONTERES, ESCOLTES CATALANS, ESPLAC, FAVB, FUNDACIÓ CHAMPAGNAT,
FUNDACIO EQUILIBRI, FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE, FUNDACIÓ ROCA i GALÈS, INSTITUT
ERICH FROMM, INTERED, INTERMÓN-OXFAM, JUSTÍCIA I PAU, LLIGA DELS DRETS DELS
POBLES, MANS UNIDES, MEDICUS MUNDI, MINYONS ESCOLTES I GUIES SANT JORDI,
MOVIMENT LAIC I PROGRESSITA, NOVES PROPOSTES, OIKOCREDIT CATALUNYA, PROYECTO
LOCAL, SED, SEC. D'ENTIT.DE SANTS,HOSTAFRANCS I LA BORDETA, SETEM, TEIXIDORS
S.C.C.L., UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA PAU

Actualment FETS també compta amb 19 col·laboradors individuals, que ens
donen suport econòmic.
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1.3 L’EQUIP HUMÀ
L’equip humà que treballa per tirar endavant els objectius de l’entitat està
format per la junta directiva, l’equip tècnic i els voluntaris i col·laboradors
de l’entitat.

La Junta directiva:

La junta directiva de FETS, escollida per l’assemblea de socis, està formada
per representants d’entitats sòcies. La junta directiva es va renovar a
l’assemblea del mes de juliol i està formada per:

President:
Jordi Marí de la Torre (Oxfam Intermon)
Vice-president:
David Díaz de Quijano (Oikocrèdit Catalunya)
Tresorer:
Josep M. Gasch Riudor (Acció Solidària Contra l’Atur)
Secretari:
Ràmon Fàbrega Sala (CCOO de Catalunya )
Vocals:
Narcis Sánchez Pelach (Universitat Internacional de la Pau )
Jordi Via Llop (Arç Cooperativa)
Raimon Gassiot i Ballbè (COOP57 )
Domènec Creus Bonafont (SETEM)

Equip tècnic:

Durant l’any 2013 l’entitat va comptar amb un tècnic contractat a temps
parcial i un tècnic com a professional extern.
L’equip tècnic ha desenvolupat les funcions d’administració i execució dels
diferents projectes i activitats dutes a terme per la persecució dels objectius
de l’entitat.
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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
en els àmbits nacionals, estatals i internacionals. Així durant el 2013 hem
participat principalment en les següents xarxes:
Projecte FIARE: Un dels objectius fundacionals de FETS és l’impuls d’una
entitat financera alternativa a casa nostra que respongui als principis de la
banca ètica. Aquest desig es va traduir en el suport al Projecte FIARE que
avui en dia es concreta sent socis de la cooperativa Banca Popolare Etica.
Xarxa d’Economia Solidària (XES): Som entitat de suport de la Xarxa
d’Economia Solidària per tal de col·laborar en la construcció d’una xarxa que
ajudi i enforteixi l’economia social i solidària. Donem suport econòmic i
participem en la mesura del possible de les diferents dinàmiques i
actuacions de la XES on diàriament s’assagen noves formes de treballar,
consumir i invertir, i que demostren a tothom que és possible fer empreses
eficaces i, alhora, democràtiques, equitatives i sostenibles.
L’any 2013 varem participar en la 2a fira d’economia social i solidària
celebrada a l’octubre.
SpainSIF: Participem a SpainSIF des de la seva creació ja que en som
membres fundadors. SpainSIF vol ser una plataforma de referència per
difondre què és la Inversió Socialment Responsable (ISR) així com impulsar
canvis en els processos de presa de decisions pel que fa als criteris
d’inversió.
A causa de les limitacions tècniques i de capacitats logístiques, durant
l’exercici 2013 no s’ha pogut participar de manera activa a SpainSIF. Tot i
així s’ha fet un seguiment de les activitats que s’han dut a terme.
Altres llocs destacats on hem participat fent un treball col·lectiu i en xarxa:
Som membres i hem participat activament en la “Plataforma per una
fiscalitat justa, ambiental i solidària” (www.fiscalitatjusta.cat) i de la
Plataforma Prou retallades on hem participat en les activitats que s’han
realitzat, en l’elaboració de documents i manifestos i en els debats
estratègics de les plataformes.
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2 QUÈ FEM
L’any 2013, per FETS, ha estat l’any de consolidació de la nova forma
organitzativa.
Després d’un procés de reflexió estratègica portada a terme durant l’any
2011, es va concloure que FETS tenia una funció a desenvolupar treballant
en dos grans àmbits.
Per una banda, treballar en l’extensió del projecte de les finances
ètiques donant-lo a conèixer al conjunt de la ciutadania i d’aquesta manera
ser capaços de dirigir tants recursos i/o persones cap als projectes operatius
de finances ètiques per tal d’enfortir-los i millorar-ne la seva capacitat
d’incidència en el desenvolupament del model socioeconòmic que es
planteja.
L’altra funció essencial en el paper que ha de jugar FETS es vehicula a
través de la creació d’eines per a l’enfortiment del sistema de
finances ètiques. Des d’aquest punt de vista, aquestes eines (tant en
l’àmbit estrictament financer com en l’àmbit d’investigació i de generació de
documents) han de servir per ajudar a articular, enfortir i completar el
sistema financer ètic.
Per tant, el nostre treball s’ha articulat al voltant de:

 2.1. Extensió i difusió de les finances ètiques
 2.2. Creació d’eines per a l’enfortiment del sistema de finances
ètiques

2.1

Extensió i difusió de les finances ètiques

La sensibilització i la promoció dels instruments de finançament ètic són un
dels principals actius de la nostra entitat, doncs és el primer pas que cal fer
per tal d’aconseguir la transformació cap a una societat més justa.
Incorporar l’ètica a les decisions diàries d’estalvi i d’inversió pot tenir un
gran efecte transformador. Sabent on van els nostres estalvis influïm en
quin tipus d’activitats es financen i, per tant, quin tipus de societat estem
construint.
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Activitats de sensibilització

o

Xerrades i formacions any 2013:

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. Hem arribat de forma directa a un total de 662 persones.
Lloc

Organitza
Cooperativa de Consum
Premià de Mar Gafarrons

28.01.2013

Barcelona

Escola IPSI

20.02.2013

Barcelona

AMPA Escola PIA-SARRIÀ
Escola Tècnico Professional
Xavier
ETSEIB
UB Treball Social (Campus
Mundet

27.02.2013

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Cardedeu
Barcelona
Barcelona

INS Arquitecte Manuel Raspall
UB Treball Social (Campus
Mundet
Casa Orlandai

Terrassa
Amics de les Arts
Cornellà de
Llobregat
Ajuntament de Cornella
Sant Quirze del Mesa de solidaritat de Sant
Vallès
Quirze del Vallès
ECAS i CAF / jornada alter
Barcelona
finance

Barcelona
Sant Celoni
Vilafranca

Fira Economia Solidària
La Clau
SIAJ (Serevei informació i
assessorament per joves)

Data

07.03.2013
21.03.2013
08.04.2013
11.04.2013
12.04.2013
18.04.2013
30.04.2013
22.05.2013
29.05.2013

Títol ponència
Asssitents
Finances Ètiques: Diners amb
valors
40
Finances Ètiques: Diners amb
valors
40
Finances Ètiques: Diners amb
12
valors
Finances Ètiques: Diners amb
30
valors
40
Finances Cooperatives
Economia Social i finances
ètiques
30
Finances Ètiques: Diners amb
60
valors
Economia Social i finances
ètiques
30
Un altre model: cooperativisme
25
Fiances ètiques i
40
transformació social
Finances Ètiques: Diners amb
80
valors
FCJ i BE: Finances Ètiques i
35
Solidàries

15/10/2013 Sessió de cloenda
Finances ètiques:L'oli de
l'engranatge del mercat
27/10/2013 social
16/11/2013 Banca ètica
10/12/2013 Banca ètica

100

50
30
20

Sessions de formació a professorat organitzades pel departament
d’ensenyament
El dia 30 de novembre va tenir lloc una sessió de formació sobre finances
ètiques i els recursos didàctics dels que disposa FETS, a professors de
secundària de l’assignatura d’emprenedoria amb la participació de 30
persones.
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o

Mitjans de Comunicació: Ràdio i televisió

També hem tingut presència, durant el 2013, tant en ràdio com en televisió.
Aquí el recull de les més destacades:

Data
Mitjà
15/04/2013 El punt avui

09/05/2013 ep social
03/06/2013 xarxanet
09/05/2013 Ara.cat

Títol
La banca ètica en alça
La banca ética crece un 60
por ciento en ahorro y un 20
en préstamos durante 2012
La banca ètica creix un 60%
en estalvi
banca ètica gairebé es
dupliquen el 2012

Escriu
M.Moreno

Europa press
Redacció
Redacció

Portal economia
Festa del Comerç Just i la
Redacció
banca ètica
09/05/2013 solidària
Coordinadora ong
solidàries
La banca ètica creix un 60% Redacció
juny 2013
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Blogs :
Al blog propi de FETS vinculat al portal www.bancaetica.cat s’han seguit
publicant articles de difusió tant del sistema bancari com del món
assegurador.

Així mateix, comptem amb l’espai Poden ser ètiques les finances? al
Blog del diari ARA, que ens permet tenir una veu i un espai propi en un
mitjà de comunicació amb gran seguiment per part de la ciutadania
catalana.
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o

Projecte Demana Banca Ètica

L’any 2013 varem continuar la campanya “DEMANA BANCA ÈTICA. A les
universitats catalanes, finances ètiques!” que vam començar el 2012 amb
l’objectiu d’apropar la proposta de la banca ètica a la comunitat
universitària.
Aquesta campanya està coordinada per SETEM juntament amb Justícia i Pau
i FETS
Hem posat al servei dels grups d’estudiants eines per a la mobilització i
incidència que els permetin aproximar el funcionament del sistema financer
i les alternatives al territori a la resta de companys i companyes.
També hem treballat amb la universitat com a institució, iniciant
l’acompanyament i assessorament als departaments de contractació de les
universitats implicades, per tal de començar a propiciar algun acostament
entre els organismes universitaris i les entitats de Banca Ètica a Catalunya
de cara a tenir les primeres experiències de treball de la universitat amb la
Banca Ètica per tal d’albirar la possibilitat de plantejar una col·laboració més
àmplia en el futur.
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o

La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica

La festa va girar al voltant de potenciar la idea que iniciatives com la banca
ètica i el comerç just aporten esperança per arribar a construir un món
millor, més just i ètic. PROU! SI QUE HI HA ALTERNATIVES! fou el lema
de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 2013.
La jornada es va iniciar amb una petita representació teatral davant el Palau
de la Virreina i amb la lectura del manifest de la festa amb el qual es vol
apel·lar a la responsabilitat col·lectiva per aconseguir una transformació
social i un concepte diferent de riquesa que garanteixi el benestar de tota la
humanitat.
Posteriorment es va fer una roda de premsa al Mercat de la Boqueria on es
va presentar el Baròmetre de les Finances Ètiques per part de FETS.

o

Projecte: “Portem la reflexió sobre l’ús dels diners a les
escoles

Durant el 2013 hem seguit desenvolupant activitats educatives en diferents
escoles i instituts, especialment a la ciutat de Barcelona tot i que també en
altres municipis de l’àrea metropolitana.
Es tracta d’un projecte educatiu on es convida a les escoles a fer un procés
de continuïtat d’una durada de tres anys amb alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r
de Batxillerat adaptant les activitats educatives a les capacitats de cada
edat per tal de fer arribar la reflexió sobre l’ús que donem als diners de
forma adequada als alumnes. En el següent punt, en les eines de
sensibilització, detallarem aquests recursos educatius.
Durant l’any 2013 s’han realiltzat 27 jocs-dinàmiques, 29 tallers i 20
xerrades als centres de secundària de Catalunya, arribant a més de 2.200
nois i noies de 20 centres educatius.
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o

Xarxes socials

Facebook i Twitter
La posició comunicativa de FETS en les dues principals plataformes de
xarxes socials del nostre entorn és forta gràcies, en bona part, a la feina
feta durant el 2011. El 2013 ha estat un any de manteniment en aquesta
plataforma
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2.2

Creació d’eines per
finances ètiques

a

l’enfortiment

del sistema

de

2.2.1. El baròmetre
El baròmetre de les finances ètiques i solidàries és una valoració anual de
l'evolució de les finances ètiques i solidaries a l'Estat. Presenta variables
quantitatives i qualitatives de les entitats que representen el nucli del
sistema financer ètic.
L’any 2013 varem presentar el Baròmetre de les Finances Ètiques 2012.
Durant l’any 2012, el conjunt de les finances ètiques a l’Estat Espanyol ha
seguit la seva evolució positiva dels últims anys augmentant de forma
significativa, tant els dipòsits recollits (increment del 60%) com els préstecs
concedits (increment del 20%) respecte l’any 2011.
Això, en xifres absolutes significa un volum de dipòsits recollits de 915
milions d’euros i més de 700 milions d’euros en préstecs.
Així, en el període comprès entre els anys 2007 i 2012, l’estalvi recollit
pràcticament s’ha multiplicat per 7 vegades i la quantitat en préstecs
concedits s’ha multiplicat pràcticament per 4,5 vegades. Avui ja són més
de 100.000 les usuàries que confien en les entitats financeres ètiques.
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2.2.2. Eines educatives per a la sensibilització

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

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.

Joc Dinàmica “I tu què saps? Diners a qualsevol preu”
Es tracta d’un joc dinàmica que apropa la reflexió
sobre l’ús crític dels diners i els estalvis a un públic
específic: els estudiants de secundària, a través d’un
joc que introdueix el tema, seguit d’una xerrada
participativa.

Joc on line “El preu dels diners”

Es tracta d’un joc educatiu sobre finances ètiques i
solidàries per jugar on line (suport web). És una eina
que arriba molt fàcilment a tots els centres educatius i
que els permet treballar les finances ètiques en el
moment que creguin convenient i que millor s’adapti a
la programació del curs.
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Guia didàctica: Que els teus diners pensin com tu

És un material educatiu on analitzem conceptes com el diner, l’estalvi i les
entitats bancàries, que podrien semblar llunyans als estudiants d’ESO als
quals van destinats, però partim d’elements rellevants que estan relacionats
amb el dia a dia, i que serveixen per connectar aquests conceptes amb les
persones més joves.
Us animem a revisar aquest material, i a utilitzar-lo a l’aula per transmetre
als joves alternatives davant el panorama complex que es dibuixa, l’espai
per a l’esperança i la construcció d’un món més just es recupera des
d’alternatives sòlides com la banca ètica.

· La Clara i l’ús responsable dels diners

Aquest llibre gira entorn les finances ètiques i el
comerç just amb la idea d’apropar aquests
conceptes i filosofies als més joves. Es parla de
l’aparició del diner, de la seva creació i de l’ús
que li podem donar. El llibre ens recorda que
depenent de l’ús que donem als nostres diners
provocarem unes conseqüències o unes altres i el
valor que té utilitzar-lo amb consciència,
responsabilitat i per l’interès comú, tant pel que
fa a l’estalvi com el que fa al consum.
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• Enfoca els teus diners, Invitació a les finances ètiques
L’any 2013 hem reeditat la guia "Enfoca
els teus diners. Invitació a les
finances ètiques" Aquesta publicació ha
tingut tres edicions, la primera el 2006, la
segona el 2011 i la tercera enguany. La
guia mostra les alternatives de finances
ètiques existents, tant en l’àmbit català
com en l'internacional i dóna resposta a
totes les persones i organitzacions que
volen
viure
les
seves
relacions
econòmiques de manera coherent amb
els seus principis ètics.

L’any 2013 també hem realitzat diverses tutories a treballs de recerca de
Batxillerat.

2.2.3. L’observatori de les finances ètiques: El segell EthSI

o

Segell d’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.
El segell pretén donar transparència al mercat de les assegurances i facilitar
als usuaris una eina per escollir el producte que més s’ajusti als seus valors
en funció d’uns paràmetres objectius.
Té en compte els aspectes relacionats amb un comportament ètic de la
organització: la responsabilitat social, la inversió socialment responsable, i
altres paràmetres: mutualisme, transparència, vinculació a l’economia social
etc.
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Productes, companyies asseguradores i gestors registrats:

Gestors registrats: Corredors, Corredories, Brokers:

- Arç corredoria d'assegurances, SCCL. - Nivell de registre: RG2
- Asesoramiento en Seguros y Previsión ATLANTIS, SL (ASP ATLANTIS) Nivell de registre: RG2
- ATLANTIS Asesores SL - Nivell de registre: RG2
- ATLANTIS Correduría de Seguros y Consultoría Actuarial, SA - Nivell de
registre: RG2
- Brumwell brokers, corredor: RG1 (provisional)
- Seryes
- Social Partners

Companyies asseguradores registrades:

- ATLANTIS Compañía de Seguros y Reaseguros SA (ATLANTIS Seguros) Nivell de registre: RC3
- ATLANTIS Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros SA (ATLANTIS Vida) Nivell de registre: RC3
- DKV Seguros - Nivell de registre: RC2
- ERGO Seguros

Productes certificats:
- ATLANTIS AUTO - Certificació: A++
- ATLANTIS HOGAR - Certificació: A++

ASSEGURANCES DE PERSONES I DE RESPONSABILITAT CIVIL:

- DKV Seguros: INTEGRAL Sin Barreras - Certificació: A+
- DKV Integral
- ATLANTIS Accidentes Personales
- ATLANTIS Responsabilidad Civil para colectividades
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o

Papers de L’Observatori:

Aquest any no s’ha pogut elaborar cap nou “Paper de l’observatori”.Tot i
així, els que tenim elaborats serveixen com a eina informativa i de
generació de coneixement i permeten seguir difonent aspectes d’interès al
voltant de les finances ètiques.

Aquests papers son:

o

Llibre entitats de les finances ètiques i solidàries

o

Diagnòstic sobre l'interès del tercer sector i l'economia social

o

Assegurança ètica i solidària

o

Jornada Finances Ètiques i Cultura de Pau

o

Una reflexió sobre el principis ètics en el món de les finances

o

La moneda social

o

Análisis cualitativo de los fondos de
responsables comercializados en España

o

Exclusió financera i microcrèdits

inversión

socialmente

Els podeu veure i descarregar a la web de FETS, a l’apartat de l’Observatori.

3. Conclusions
Des de FETS podem viure amb cert orgull l’impressionant creixement de les
finances ètiques al nostre país en aquest darrer any, ja què hi hem aportat
el nostre gra de sorra.
Creiem que en l’actualitat enfrontem diversos reptes. En primer lloc, el
repte econòmic, amb una estructura que limita l’abast de nous projectes i
propostes. Però també un repte estratègic, més de fons, amb implicacions
sobre la viabilitat econòmica de l’entitat i el seu futur. Aquest repte té a
veure amb la definició de les línies estratègiques de FETS, en un context en
el qual neixen noves alternatives interessants com l’economia
col·laborativa, i on les entitats operatives de finances ètiques creixen en
dimensió i en àmbits de treball, per posar només dos exemples.
Seguim confiant en la contribució que FETS està fent per a la difusió de les
finances ètiques al nostre país, i en la necessitat de seguir generant
instruments com el baròmetre i els papers de l’Observatori, així com en la
sensibilització als joves catalans amb propostes innovadores que els fan
reflexionar sobre l’ús dels seus diners.
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