
 
 

 

 

MEMÒRIA 2015 



 
 

Què hem fet durant el 2015? 
 
 
 
 
 

Extensió i difusió de les finances ètiques 

 Xerrades, jornades i sessions, formacions 

 Activitats de sensibilització: Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, la FESC,    

Fòrum Social i Emprenedor de la Facultat d’Economia i Empresa UB, Cruïlla  

Fòrum de les Cultures 

 Projectes educatius: “Fem créixer les Finances Ètiques! Implicant els i les   

joves catalans al seu entorn educatiu”, i nous recursos d’àmbit educatiu 

 Aparicions als mitjans de comunicació 

 Manteniment del bloc de FETS, i dels canals de difusió: Canal de Youtube i les 

Xarxes socials 

 Treball en xarxa 

 Creació d’eines per a l’enfortiment del sistema de finances ètiques 

 El Baròmetre de les Finances Ètiques 

 L’observatori de les finances ètiques: el segell EthSI 

 Creació del Grup Motor de professorat d’Economia, Emprenedoria i Socials 



 

Extensió i difusió de les 

finances ètiques 
- Participació en esdeveniments 

  
Participem  a 14 xerrades, taules rodones i activitats formatives, 

organitzades per entitats socials, universitats, institucions públiques, 

etc. Arribant aproximadament a 560 persones del territori. 
 

Participem a la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extensió i difusió de les 

finances ètiques 
- Participació en esdeveniments 

  
També participem de diverses trobades: 
 
 
 
• Seminari REDSSO: canviar 

l’escola per canviar el món 

• TransFormando-Te: aprenentatge 

al servei de les finances ètiques 

• Assemblees de Fiare Banca Ètica 

• I Fòrum de comunicació de 

l’Economia Social i Solidària (ESS) 

a Saragossa 

 
 



Extensió i difusió de les 

finances ètiques 
       - Activitats de sensibilització 

 

 
 

Participem al V Fòrum Social i Emprenedor de la Facultat 

d’Economia i Empresa de la UB, on s’exposa l’acció 

“Canvia’t de banc” i on els i les estudiants de la Facultat 

s’acosten i interactuen amb l’exposició. També es faciliten 

els materials de Coop 57, Fiare Banca Ètica i Oikocredit 

 

Participem a la FESC 2015  amb un estand compartit amb 

Oikocredit, al passadís de finançar-nos on també trobem a 

Fiare Banca Etica i Coop 57. El programa acull la xerrada 

sobre finances ètiques amb la participació de Narcís 

Sánchez 

 

També participem al Festival Cruïlla de cultures amb un estand informatiu 
 
 
 



Extensió i difusió de les 

finances ètiques  
   – Projectes Educatius 

 
 

 

 

• Col·laborem amb la Facultat 

d’Economia i Empresa de la UB 

per la promoció de les finances 

ètiques a l’entorn universitari. A 

part, impulsem i acompanyem 

TFG sobre finances ètiques 

 

 

• Portem a les aules de 11 Instituts 

de Catalunya les nostres 

propostes educatives, arribant a 

647 alumnes 

 



 

Extensió i difusió de les 

finances ètiques  
   – Projectes Educatius 

 

 
• Estudiants de Batxillerat ens fan 

entrevistes pels seus Treballs de 

Síntesi i recerca, igual que 

estudiants universitaris s’interessen 

pel funcionament dels serveis 

financers ètics al trobar-nos en 

espais comuns 

• Participem al programa de recerca 

de Batxillerat de la Fundació 

Solidaritat UB  

• Signem un conveni de col·laboració 

amb la Fundació Jaume Bofill per 

promoure les finances ètiques amb 

APS a la Facultat d’Economia de la 

UB 



 

Extensió i difusió de les 

finances ètiques 
       - Nous recursos d’àmbit educatiu 

 

 

L’acció canvia’t de banc té un gran potencial comunicatiu. Durant aquest 2015 hem valorat 

la possibilitat d’oferir l’acció com a recurs, fent-ne una exposició a disposició de les entitats 

interessades. 

 

Al nostre bloc presentem els objectius de l’acció (difusió, promoció, sensibilització) referents a 

les finances ètiques, i les alternatives per sol·licitar el recurs.  

 

 

 

 

 Exposició estàtica 

 

 

 Exposició dinàmica 

 

 



 

Extensió i difusió de les 

finances ètiques 
       - Nous recursos d’àmbit educatiu 

 

 
Arran dels tallers formatius que 

realitzem a diferents municipis de la 

província de Barcelona, i de la 

creixent necessitat de garantir la 

continuïtat del projecte viscut pels 

centres, hem elaborat un díptic a 

disposició dels Instituts i centres 

educatius interessats. El material 

pretén comunicar, donar informació 

i fer difusió del programa educatiu 

de l’entitat, i visualitzar la creació, el 

passat novembre de 2015, d’un 

grup motor de professorat de 

Secundària.  

El recurs persegueix una major 

implantació de les finances ètiques 

a l’aula, i una voluntat dels centres 

de treballar conjuntament creant 

generacions més informades i 

crítiques.  



Extensió i difusió de les 

finances ètiques 
     - Premsa i xarxes socials 

 
Presència a mitjans de comunicació (ràdio i TV) 

 
 

 
 

Hem mantingut la presència a 
mitjans de comunicació, amb 
aproximadament 50 aparicions 
durant el 2015. 

 

 

 

 

Durant la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica és quan tenim major  

presència als mitjans.  
 



Extensió i difusió de les 

finances ètiques 
             - Premsa i xarxes socials 

 

 

www.fets.org i www.bancaetica.cat 

Ambdues pàgines web s’han mantingut operatives. Hem anat actualitzant el bloc amb 

informacions i notícies sobre l’actualitat i l’estat de les finances ètiques, de forma 

setmanal o mensual en alguns períodes de l’any. La pàgina web de banca ètica ha 

mantingut els contingut existents i ha rebut noves visites, però no hem penjat nous 

recursos. 

 

Facebook i Twitter 

Hem refrescat la pàgina de Facebook amb noves publicacions (2-3 setmanals) i amb 

entrades en harmonia amb el bloc de FETS. Hem mantingut la plataforma de Twitter com 

l’any anterior, però no ha estat un canal actiu de l’entitat. 

 

Doncs aquest 2015 s’ha aprofitat en un 60% el potencial comunicatiu de FETS 

 

http://www.fets.org/
http://www.bancaetica.cat/


Extensió i difusió de les 

finances ètiques 
                       - 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 tant a nivell nacional com estatal. Durant el 2015 

hem participat principalment en les següents xarxes: 

 

FIARE: un objectiu fundacional de FETS era l’impuls d’una entitat 

financera alternativa a casa nostra que respongués als principis 

de la banca ètica. Aquest desig s’ha traduït en el suport a Fiare. 

Ens hem agrupat amb la Fundació Fiare per desenvolupar 

projectes educatius conjuntament, i som membres de la Junta 

Directiva de l’Associació Fiare Catalunya. 

Xarxa d’Economia Solidària (XES): Som entitat de suport de la XES 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 de les dinàmiques i actuacions de la 

XES on diàriament s’assagen noves formes de treballar, consumir i invertir; que 

demostren a tothom que és possible fer empreses eficaces i, alhora, 

democràtiques, equitatives i sostenibles. 



Extensió i difusió de les 

finances ètiques 
                       - Treball en xarxa 

 

 

Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària: hem participat activament 

en les activitats que s’han realitzat, en especial, la 1a Jornada Ciutadana per una 

Fiscalitat Justa, en els debats estratègics i en l’elaboració de documents i manifestos 

 de la Plataforma. 

Consorci de la “Festa del Comerç Just i la Banca Ètica: FETS participa del 

Consorci donant suport a l’entitat organitzadora SETEM, aportant continguts per la 

preparació de la trobada i la presentació de la mateixa. A la festa s’ha presentat l’eina 

del Baròmetre Estatal de les Finances Ètiques 2014.  

SpainSIF: Som  membres fundadors i participem a SpainSIF des de la seva creació. 

SpainSIF vol ser una plataforma de referència a nivell estatal, 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. Aquest 2015 la participació ha 

minvat donades les limitacions tècniques i logístiques, tot i que s’ha fet el seguiment 

de les seves activitats.  

 

També som membres del Consell Municipal de les Associacions de Barcelona (CMAB) 



Creació d’eines per a 

l’enfortiment del sistema de 

finances ètiques 

 

Elaborem el Baròmetre de les Finances Ètiques 2014, que presentem en el 

marc de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Des de l’Observatori de les Finances Ètiques, seguim 

impulsant el Segell d’assegurances ètiques ETHSI 

 (Ethical and Solidary Based Insurance) 

 



 
 

 

Els comptes del 2015 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Els comptes del 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
Balanç de situació - 2015                   

                        

                        

Actiu no corrent           Patrimoni net       

Immobilitzat material       1.545,36   Fons propis       41.725,44 

Inversions financeres a llarg termini (FIARE)   1.998,00   Subvencions       62.695,30 

                        

                        

Actiu Corrent           Passiu corrent       

Deutors corrents       83.146,26   Provisions a curt termini     100.000,00 

Efectiu i altres actius líquids     130.873,41   Creditors       12.217,29 

              Periodificacions     925,00 

                        

                        

Total Actiu         217.563,03           217.563,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ingressos i despeses 2015 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Evolució dels ingressos i 

despeses 2012-2015 
 

2012 2013 2014 2015

Ingressos 85.173,41 67.800,33 91.668,28 64.068,99

Despeses 84.269,21 67.197,59 79.120,20 62.825,37
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