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1 BASE SOCIAL
L any 2008, la base social de FETS ha estat formada per les següents entitats:
Acció Solidària Contra l Atur
AIRES
Agermanament Sense Fronteres
Alternativa3
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 de Catalunya
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
Enginyeria Sense Fronteres
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
Grup Cultura 03
Institut Erich Fromm
Intered Catalunya
Intermón-Oxfam
Institut Innovació Social
(IIS-ESADE) 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
SED-Solidaritat, Educació i
Desenvolupament SETEM
Solverd S.C.C.L Teixidors, s.c.c.l.
Universitat Internacional
de la Pau

Col·laboradors individuals
Actualment FETS compta amb 20 col·laboradors individuals, que ens donen
suport econòmic.

2 ACTIVITATS REALITZADES
Durant aquest any 2008 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
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2.1

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, FIARE 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 i les entitats financeres ètiques 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.

CONFERÈNCIES
MITJANS DE COMUNICACIÓ
CON SULTES A L OFI CI N A
FÒRUM SOCIAL CATALÀ

ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ

FIRA ECOVIURE A MANRESA
FESTA COMERÇ JUST I BANCA
ÈTICA
JORNADES CONSTRUINT LA
BANCA ÈTICA
JORNADES FINANCES ÈTIQUES I
INVERSIÓ SOCIALMENT
RESPONSABLE
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Llibreta Festa Comerç Just i Finances
Ètiques
Joc D inà m ica I t u què sa ps? D in e r s
a qua lse vol pr e u

EINES PER A LA
SENSIBILITZACIÓ

Ta lle r de t e a t r e D ine r s pe r a
t ot hom
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
D I N ERS FAN BÉ

2 .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.
Els temes que s hi desenvolupen són:
Què fan els bancs amb els nostres diners?
On ens agradaria invertir
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.
Què és FETS. Objectius, activitats i projectes.
I nosaltres què podem fer?
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.
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Durant l any 2008 hem realitzat, coordinat o participat en molt actes de
sensibilització i foment dels instruments financers ètics. Fem un recull dels
més significatius.

18/01/2008 Conferència
Xerrada: Per un sistema de
finances ètiques, alternatives i
25/01/2008 solidàries
04/03/2008 Xerrada
13/03/2008 Xerrada
29/03/2008 Xerrada
Taula rodona: De la banca armada
17/04/2008 a les finances ètiques
Taula rodona, Diners i criteris
17/04/2008 personals: Les finances ètiques
07/05/2008 Xerrada
08/05/2008 Xerrada
Xerrada: Les finances
ètiques,alternatives per una
22/05/2008 economia solidària
19/06/2008 Xerrada
Taula rodona: Canvis d estil de
18/10/2008 consum

04/11/2008 Conferència
Taula rodona:Presentació de la
20/11/2008 banca ètica
29/11/2008 Taula rodona

Castelldefels, Fòrum social
Barcelona, Fòrum social
català
Parròquia Sant Joan Bosco
(Barcelona)
Barcelona, escola sagrat cor
Sant Cugat, Minyons escoltes
Universitat Autònoma
Barcelona, Col·legi enginyers
industrials
Barcelona
Barcelona, Arç Cooperativa
Barcelona, Òmnium Cultural
Sant Cugat, Fundació Sant
Cugat
Manresa Xe Fòrum de
solidaritat: Economia social i
solidària, del benefici a
l equitat
Sabadell
2n cicle de xerrades
divulgatives, El Teixit de la
terra
Girona
III MOSTRA D ENTITATS DE
MATARÓ

Mitjans de comunicació
L any 2008, 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:
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PREMSA I WEBS:
Mitjà

Data

Títol

Autor

2008

Soitu.es
Avui.cat
setem.cat
Observatori del
Cooperativisme de
Catalunya
cooperatives
treball.coop
Dossiereconomic.com
Directa
El Canvi
Xarxa urbana
Mon empresarial
El Punt
El Punt

El Punt

Ahorros para combatir la pobreza,
el medio ambiente y la exclusión
04/01/2008 social
Jackdaniels
El primer Fòrum social Català
07/02/2008 critica la globalització
Agència
Jornada "Construint la banca
ètica"
Jornada "Construint la banca
30/01/2008 ètica"
Jornada "Construint la banca
30/01/2008 ètica"
11/02/2007 La banca ètica fa un pas més
núm 79 gener
2008 Què fem amb els nostres estalvis?
07/03/2008 Entrevista a Jordi Marí
maig 2008 núm Banca ética: el otro lado de la
22 moneda
Cada cop més es demana un
Maig 2008 criteri ètic a l'hora de consumir
Vuitanta-cinc municipis catalans
10/05/2008 celebren la festa del comerç just
La festa del comerç Just redueix
11/05/2008 els actes per la pluja
Penedès. Festa del Comerç Just i
la Banca Ètica, aquest dissabte a
10/05/2008 Vilanova

Oriol Ribet
Jordi
Panyella
Miquel
Domingo
Ivan
Giménez
Redacció
Redacció

Redacció

Unes 15.000 persones participen
en les activitats del primer cap de
setmana de la 9a Festa del
3cat24
12/05/2008 Comerç Just i la Banca Ètica
10.000 persones participen a la
Avui
12/05/2008 Festa del Comerç Just
Redacció
La Vanguardia,
La festa Justa. Festa del Comerç
suplement Què fem?
10/05/2008 Just i la Banca Ètica
Redacció
La festa del comerç just i la banca
Maig 2008
ètica promou un consum més
Cooperació
responsable a 85 municipis
núm25
L'independent de
M.Díaz i
Gràcia
16/05/2008 Suport a la banca ètica
A.Balanzà
Núm 60
Un altre Sant Cugat
25/06/08 La banca ètica
Jordi Casas
Crisi (www.17-s.info)
03/10/2008 Informació banca ètica
Redacció
Èxit de participació en la segona
Avui
13/10/2008 Festa de la Cooperació
Sònia Pau
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Desmontando
Mundos

núm.14 oct.08

Diario de Noticias

Banca ética: que nuestros ahorros
piensen como nosotros
Jordi Marí

20/11/2008 La banca ética .
Redacció
Carlos Ballesteros: "La palabra
Daniel
24/11/2008 crisis significa cambio"
Jiménez
25/11/2008 Jornades de debat "Finances ..
Finances ètiques i inversió
25/11/2008 socialment responsable
Finances ètiques i inversió
25/11/2008 socialment responsable
Finanzas éticas e inversión
25/11/2008 socialmente responsable
25/11/2008 Jornades de debat "Finances ..
Triodos Bank participa mañana en
Barcelona en una jornada de
24/11/2008 debate sobre finanzas éticas
Ètica i responsabilitat social com
24/11/2008 a respostes a la crisi financera
20/11/2008 Jornades de debat "Finances ..
Finanzas éticas e inversión
24/11/2008 socialmente responsable

Noticias positivas
Setem
Observatori del
cooperativisme
Confederació de
cooperatives
Portal economia
solidaria
Casal (CNJB)
Europa press
valua.cat
Oikocredit
Economia
solidaria.org

Diario La rioja

03/12/2008 Soluciones para la crisis
El público quiere menos cultura y
El País
13/12/2008 más solidaridad
Cooperacio
3r i 4t trimestre Neix l'Observatori de les finances
(Cubelles)
2008
ètiques
núm.109
Carrer (revista FAVB) desembre 2008 Banca ètica, valors contra la crisi

Julián San
Martín
Elisa Silió
Redacció
Isabel Rey

RÀDIO I TELEVISIÓ
Tema

Data

Lloc

Mitjà de
comunicació

Banca ètica

13/06/08 Com Ràdio

Finances ètiques

22/07/08

Banca ètica

01/10/08 ICAT FM

Ràdio

Cabaret elèctric

Jornades i OFE

03/12/08 COM Ràdio

Ràdio

Extraradi

Finances ètiques

20/12/08 Ràdio Cubelles

Ràdio

Setmana solidaritat

Banca ètica

20/12/08 Onda Cero

Ràdio

Te doy mi palabra
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Participació al Fòrum Social Català, www.moviments.net/fscat
Varem participar en els actes que van tenir lloc el dia 25 de gener a la
Universitat de Barcelona. Concretament en el seminari amb el títol Per un
sistema de finances ètiques, alternatives i solidàries i en algun dels actes
descentralitzats que es van fer aquelles setmanes en diverses poblacions
dels Països Catalans.

Pa r t icipa ció
en
el
M e r ca t
www.bancocomun.org/intercambios

d int e r ca nvi

de

cone ix e m e nt s.

El 5 d abril varem participar en el mercat d intercanvi d experiències que
organitzava el Banco Común de Conocimientos i que va tenir lloc al CCCB
de Barcelona. Hi varem aportar els nostres coneixements sobre banca ètica.

Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, www.festacj.org
L any 2008 FETS va tornar a participar en l organització de la Festa del
Comerç Just que es celebra cada any a tot Catalunya, i que des del 2007
també està dedicada a la banca ètica.
L objectiu general de la Festa és incrementar la
sensibilització i la informació de la ciutadania catalana
al voltant del comerç internacional i de les
conseqüències de les polítiques comercials sobre els
països del Sud, exemplificant-ho a través del Comerç
Just i la Banca Ètica.
La festa va tenir lloc entre els caps de setmana del 10
i 11, 17 i 18 i 24 i 25 de maig. Concretament a
Barcelona (Plaça de Catalunya) va ser el 10 i 11 de
maig.
Va tenir un gran èxit de participació malgrat la pluja que va caure els tres
caps de setmana. El públic assistent es va mostrar molt interessat en el
Comerç Just i en les propostes de la banca ètica. La Festa ha arribat a la
seva novena edició, tot consolidant-se com un espai de difusió i promoció
de la necessitat d un consum més responsable.
La proposta de les finances ètiques desperta
l interès de molts dels visitants de la festa als
més de 80 municipis on s ha dut a terme.
FETS hi va tenir una carpa dedicada a donar
informació del què és la banca ètica i donar a
conèixer els instruments de finançament ètic
existents a Catalunya. Al mateix temps s hi podia
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realitzar l activitat On no volem que vagin els nostres diners? .
Des d aquí valorem molt positivament la presència de les finances ètiques
en aquest esdeveniment. Cal destacar l alta repercussió que vam tenir en
els mitjans de comunicació (TV3, BTV, COM Ràdio, COPE, RAC1, Avui,
Periódico, Punt...).

Participació a ECOVIURE, www.ecoviure.cat
Del 17 al 19 d octubre, FETS va participar a la
fira Ecoviure de Manresa, un esdeveniment
dedicat a la
vida ecològica en un món
sostenible i solidari . Dins el Xe Fòrum de
solidaritat: Economia social i solidària, del
benefici a l equitat, el Jordi Marí, director de
FETS va prendre part a la taula rodona sobre
Canvis d estil de consum.

Fira Solidaritat de Cubelles
www.cubelles.cat/images/Cartells/firasolidaritat08.pdf
El dia 20 de desembre, la banca ètica va estar present a la Fira de la
Solidaritat de Cubelles que s organitza en el marc de la Setmana de la
cooperació.
Aquest any 2008 des de FETS hem organitzat dues jornades de treball que
serveixen per reflexionar sobre diversos aspectes. Les jornades de FETS
sempre han perseguit relacionar les finances ètiques amb algun àmbit més
específic d actuació (Microcrèdit i banca ètica, Comerç Just i finances
ètiques...). Enguany ens va semblar que es donaven les circumstàncies
adequades per centrar les jornades en la participació de les administracions
públiques en els processos de construcció d iniciatives de banca ètica i les
finances ètiques i la Inversió Socialment Responsable.
Jornades: El pa pe r de le s a dm inist r a cions públique s e n l im puls de
la ba nca è t ica
31 de gener de 2008, Pati Manning de Barcelona
Amb aquestes jornades varem voler posar sobre la taula
experiències d implicació més enllà de la sensibilització,
centrant-nos en la possibilitat de participar de manera
activa en el disseny dels projectes de banca ètica, com
a socis d aquests projectes i, de donar-hi suport com a
clients d aquests projectes, exercint així d exemples per
la societat civil, com ja fan les administracions públiques
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en molts àmbits del comerç responsable.
Jornades: Finances Ètiques i Inversió Socialment Responsable .
25 de novembre de 2008, Pati Manning de Barcelona
Amb aquestes jornades varem portar a Barcelona el debat existent en tots
els països on s estan implantant les finances ètiques i la ISR: Estem parlant
del mateix? Quines diferències i similituds hi ha entre la ISR i les finances
ètiques? Quines són les fronteres de cada concepte?

Pàgina web
El mes d abril de 2008 es va posar en marxa el portal de les finances
ètiques
Es tracta d un portal des d on obtenir informació, relacionar les diferents
entitats que treballen en les finances
ètiques i promocionar les finances
ètiques. Tot pensat per ser una eina de
comunicació al servei del sector de les
finances ètiques i el seu creixement.
La web de FETS està pensada per a
transmetre informació de forma clara i
senzilla. Amb una estructura molt bàsica
perquè l usuari arribi amb facilitat a la
informació desitjada en pocs passos.
L actualització i la traducció es fa des de FETS.
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La pàgina web està gestionada amb Joomla!. El Joomla! és un sistema de
gestió de continguts lliure, escrit en PHP i que ens permet publicar
continguts a Internet d'una forma senzilla i ràpida ja que té un entorn molt
intuïtiu i de fàcil utilització. Amb Joomla! i a base de components i
connectors no comercials es pot fer qualsevol cosa: comunitats (amb
fòrums, missatgeria privada, comentaris en articles...), galeries de fotos i
vídeos, col·leccions d'arxius i un llarg etcètera
Canal You Tube
Enguany hem continuat difonent les finances ètiques i solidàries a través de
nous formats i cap a nous públics. FETS i la banca ètica hem seguit
penjant informacions al Youtube.
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·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.

2 .1.2. EINES PER A LA SENSIBILITZACIÓ

Butlletí electrònic de FETS
La nova web ens permet crear i enviar un butlletí electrònic fàcilment a
partir de notícies generades a la web i afegir-hi els apartats que creiem
convenient i siguin d actualitat.
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Taller de t e a t r e

D ine r s pe r a t ot hom

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.
Aquesta activitat ha estat en el Catàleg d Accions de Sensibilització per als
Ajuntaments de la Diputació de Barcelona de l any 2008.

Joc D inà m ica

I t u què sa ps? D ine r s a qua lse vol pr e u

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.
Durant aquest any s ha realitzat a 20 grups classe
de diverses escoles i instituts de secundària de
Barcelona ciutat.
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2 .2 PROMOURE LA CREACI Ó D UN A BAN CA ÈTI CA

ASSOCIACIÓ PROJECTE FIARE 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
M e m br e s de l Associa ció
Projecte FIARE a Catalunya

TREBALL AMB FIARE I LA BPE

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
El primer pas per disposar d una banca ètica a Catalunya va ser crear l any
2007, una associació de suport al projecte FIARE que agrupa
els interessos individuals i col·lectius en l ímpuls d aquest
projecte des de l àmbit territorial català. Aquesta associació
és l encarregada de recollir el capital social que ha de formar
part del capital constitutiu de la cooperativa de crèdit i de
coordinar l operativa financera a Catalunya, que ja s ofereix
des de finals de 2007. El dies 29 i 30 de gener varen tenir
lloc els actes d inauguració de l oficina de Barcelona on hi
varen participar els responsables del Projecte
FIARE i de Banca Popolare Etica.
Durant tot l any s ha estat fent un treball
constant de presentació del projecte a entitats
del tercer sector i l economia social de tots els
àmbits: instruments financers, educació en el
lleure, empreses d inserció, religioses, ONG de
desenvolupament,
ONG
de
Cooperació,
mediambientals,
cooperatives,
fundacions,
moviments alternatius i socials, sindicats, associacions de veïns....
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Des de FETS es seguirà treballant activament en el
Projecte FIARE tota vegada que l impuls de creació
d un banc ètic és un dels nostres principals objectius.
La coordinació de l associació la fem des de la nostra
entitat.

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.
També som membres del Consell Municipal de les Associacions, durant
l any hem participat activament en les sessions de treball que s han
realitzat.
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 d àmbit
europeu, així com amb COOP57 per tal d anar dibuixant de quina forma
podem implementar el seu projecte a Catalunya.
Participem a les reunions de la coordinadora estatal del Projecte FIARE, on
ens trobem totes les plataformes de l estat.
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2.3

OBSERVATORI DE LES FINANCES ÈTIQUES

D e se n volupa m e n t de l OFE

Segell assegurances ètiques (Ethsi)

OBSERVATORI DE LES
FINANCES ÈTIQUES

Com it è a va lua dor de l Et h si

Pr e pa r a ció 2 n s Pa pe r s de l OFE

W e b de l Obse r va t or i

Aquest any hem seguit treballant per a posar en marxa l Observatori de les
Finances Ètiques (OFE) i s han fet significatius passos endavant.
L OFE és 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
Una de les tasques primordials l any 2008 ha estat la creació del primer
segell europeu de qualitat i gestió ètica i solidària per a empreses
asseguradores, EthSI (Ethical and Solidarity based Insuranced), que es
presentarà dins el primer trimestre de 2009.
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
Criteris com la responsabilitat social, la inversió socialment responsable, el
tipus legal societari escollit, la transparència, la sostenibilitat mediambiental
o la vinculació a l economia social són alguns dels aspectes analitzats. En
aquest sentit, la comercialització del producte s ha de realitzar també a
través de gestors (agents, corredories, brokers), registrats i avaluats per
l Observatori sota aquests criteris. Es tracta, doncs, de certificar l adopció
d aquests criteris de manera que s'asseguri la transparència del mercat de
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les assegurances i faciliti als usuaris una eina per escollir el producte que
més s ajusti als seus valors.
La recollida de sol licituds per obtenir l'EthSI estarà sempre oberta i han de
ser presentats per companyies que vulguin estar registrades a l Observatori
de les Finances Ètiques i Solidàries. Els membres del comitè avaluador
independent, que es reunirà dos cops l'any, seran els encarregats d'aprovar
les certificacions sol licitades, després de la corresponent anàlisi i proposta
elaborada pel OFE. Les reunions del comitè avaluador es faran cap al
maig/juny la primera i al quart trimestre la segona.
El comitè avaluador de l EthSI està format per Antoni Lacueva (Formatec);
Xavier Gallofré (Gedi, Grup Cooperatiu Consop); Róderick Égal (Crédit
Coopératif); Enrique del Río (Proempleo. Membre de la Red de economia
alternativa y solidária -Reas-); Antoni Pons (Fundació Deixalles, membre del
Comitè Ètic de Colonya Caixa de Pollença); Jordi Garcia (L'apostrof,
membre de la Xarxa d'economia solidària); Marta Rovira (Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament); Pau Vidal (Observatori del Tercer
Sector); Jesús Carrión (Observatori del Deute en la Globalització); Joaquim
Sicilia (Abacus); Pepa Muñoz (presidenta de la Confederació de
Cooperatives de Catalunya) i Arcadi Oliveres (president de Justícia i Pau).
També s ha estat treballant en els 2ns Papers de l Observatori. 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.
El segon número està previst que surti publicat dins el primer semestre de
2009 i estarà dedicat a fer una aproximació a les finances ètiques a nivell
de l estat espanyol i apunts sobre la situació a Europa.
L altra gran tasca ha estat l elaboració de l Informe anual de l Observatori
de Finances Ètiques. L objectiu d aquest informe és descriure l evolució de
les finances ètiques el darrer any, d acord amb els continguts definits
prèviament.
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