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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

FETS néixer l estiu de 1999, d aleshores ençà, fruit de la feina feta i dels
processos de reflexió que s han dut a terme al llarg d aquests anys, els objectius
inicials s han reformulat i actualment l entitat treballa en base als objectius
següents:
La sensibilització com a eix vertebrador de la nostra acció ja que és a
partir de la difusió del concepte que el projecte pot arrelar-se i esdevenir
un element de canvi en el sistema financer.
La pr om oció de ls inst r um e n t s que ofe r e ix e n pr oduct e s è t ics, ja que
és la manera de fer tangible la proposta.
La int e r locució a m b le s a dm inist r a cions públique s i altres agents
interessats, per a presentar el projecte i les raons que el fonamenten amb
l objectiu d aconseguir compromisos explícits amb el projecte.
La prestació de serveis com a mitjà per a consolidar el projecte.
L im puls d un a e n t it a t fina nce r a a lt e r na t iva a casa nostra que
respongui als principis de la banca ètica.
En aquest moment aquestes línies estratègiques ens porten a treballar en tres
direccions principals. Per un costat treballem en la sensibilització com a eix
vertebrador de la nostra acció, ja que és partir de la difusió del concepte que el
projecte pot arrelar-se i esdevenir un element de canvi en el sistema financer,
per altra banda en la im pla nt a ció d un pr oj e ct e de ba nca è t ica a
Catalunya, sumant-nos al projecte engegat per FIARE (www.fiare.org) amb la
Banca Popolare Etica (www.bancaetica.com). Amb aquesta finalitat hem
impulsat la creació de l Associació Projecte FIARE a Catalunya. Actualment
aquesta associació compta amb el suport d una cinquantena de persones
físiques i jurídiques catalanes.
L altre gran projecte és el desenvolupament de l Obse r va t or i de Fina nce s
Ètiques. Un observatori que estimula, descriu, recull i analitza dades i
coneixement sobre les finances ètiques a Catalunya, Espanya i Europa.
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1.2 BASE SOCIAL
L any 2009, 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 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

Actualment FETS també compta amb 17 col·laboradors individuals, que ens donen
suport econòmic.

1 .3 L EQUI P H UM À
Per dur a terme la nostra tasca a FETS treballem a dos nivells. La junta directiva
formada per representants d entitats sòcies de FETS i els professionals i
voluntaris. Durant el 2009 han format part de la junta directiva: Acció Solidària
Contra l Atur, COOP57, Intermon, Oikocredit Catalunya, SETEM, Universitat
Internacional de la Pau, Grup Cultura 03 i FIDEM.
Actualment hi ha dues persones contractades, una a mitja jornada i una a jornada
complerta i 3 voluntaris que ajuden en les tasques de sensibilització i
comunicació.

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 als àmbits nacionals,
estatals i internacionals. I per l altra, s'ha mantingut una línia oberta de treball
amb els actors institucionals (administracions públiques, universitats, partits i
representants polítics).
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A CATALUNYA
A Catalunya formem part de l Associació Projecte FIARE a Catalunya que impulsa
la implantació d una banca ètica de la mà de FIARE i la Banca Popolare Etica.
Som entitat de suport de la Xarxa d Economia Solidaria i participem activament de
les seves activitats així com a la jornada que organitzen anualment.
També membres del Consell Municipal de les Associacions, durant l any hem
participat activament en les sessions de treball que s han realitzat.
Tirem endavant projecte conjuntament amb SETEM i l Observatori del Deute en la
Globalització.
Hem assistit a actes d entitats sòcies i socis potencials, per conèixer més a fons
les seves activitats i els seus interessos socials.

A L ESTAT ESPANYOL
Formem part de SPAINSIF (Fòrum espanyol de la
Inversió Socialment Responsable), www.spainsif.es
El fòrum té com a missió primordial fomentar la
integració de criteris ambientals, socials i de bon
govern corporatiu en les polítiques d'inversió a
Espanya mitjançant el diàleg amb els diferents grups
socials i contribuint al desenvolupament sostenible.
SPAINSIF està constituït per 32 entitats interessades en promoure la Inversió
Socialment Responsable. Entre elles FETS, FIARE i Triodos Bank.

A NIVELL INTERNACIONAL
Formem part d INAISE (International Association of Investors in the Social
Economy, www.inaise.org.

Memòria 2009

5 de 22

62222

2 QUÈ FEM
Durant aquest any 2009 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

2.1

SEN SI BI LI TZACI Ó I PROM OCI Ó D ELS I N STRUM EN TS D E
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. 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
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.
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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CONFERÈNCIES
2n Congrés del Tercer
Sector social
PARTICIPACIÓ EN ACTES

ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ

Jornada Xarxa Economia
solidària
Finances ètiques a La
Maquinista

FESTA COMERÇ JUST I BANCA ÈTICA

FORMACIÓ

CURS FINANCES
ÈTIQUES I
TRANSFORMACIÓ
SOCIAL

CONCURS DISSENYA LA BANCA ÈTICA

RECURSOS EDUCATIUS
Joc D inà m ica I t u què sa ps? Diners
a qua lse vol pr e u
Ta lle r de t e a t r e D ine r s pe r a
t ot hom

EINES PER A LA
SENSIBILITZACIÓ

MATERIAL EDITAT
CD Les finances ètiques
Llibreta comerç just i banca ètica
Tríptics

CANAL YOU TUBE
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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.
Durant l any 2009 hem realitzat, coordinat o participat en molt actes de
sensibilització i foment dels instruments financers ètics. Fem un recull dels més
significatius.
Conferència: Les finances ètiques i
solidàries
Xerrada banca ètica
Sopar-col·loqui, Present i futur de
la banca ètica a Catalunya
Jornades de sensibilització i debat:
Impulsem les finances ètiques
Xerrada: Finances ètiques i
transformació social

Centre d estudis Joan
Bardina/Barcelona
Tranparents.org / Barcelona
Economistas sin Fronterras /
Barcelona
Conosud, STEM i Intermon
/Badalona
Facultat
pedagogia/Barcelona
Veterinaris Sense Fronteres
/Bellaterra

29/04/09
06/05/09

Xerrada: Finances ètiques i
transformació social
Jornada:La banca ètica, confiança
en temps de crisi
Sopar col·loqui, banca ètica
Xerrada: Finances ètiques i
transformació social
Xerrada banca ètica

13/05/09

Serrada sobre finances ètiques i
solidàries

17/05/09

Xerrada banca ètica

20/05/09

28/05/09

Xerrada banca ètica
Xerrada: Què en sabem de la banca
ètica
Xerrada: Finances ètiques i
transformació social

13/06/09

Xerrada: Com funcionen els bancs
ètics?

04/10/09

Xerrada: Finances ètiques i
transformació social

La Llacuna
Comissió Justícia i Pau/La
Selva del Camp

12/10/09

Taller sobre banca ètica

ACO / Barcelona

22/10/09

Jornada sobre finances ètiques
Taula rodona: Crisis i alternatives:
moviments antiglobalització

IGOP / Barcelona

26/02/09
28/02/09
05/03/09
12/03/09
16/04/06
21/04/09
24/04/09
27/04/09

21/05/09

24/10/09
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SETEM / Madrid
CUP/Sant Cugat
Col·legi Treball
Social/Barcelona
Sant Cugat del Vallès
Seminari Alternatives des de
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Barcelona
Esmorzars de l Ateneu/Sant
Cugat del Vallès
Terrassa
Solsona
Centelles

Assoc.cultural Cinecafè/Gavà
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27/10/09

Taula rodona sobre microfinances

04/11/09

Xerrada: El cas de la banca ètica

Global Eco Fòrum 09/
Barcelona
Economistas Sin Fronteras
/Barcelona

07/11/09

Xerrada: Les finances ètiques

ACO Besós / Barcelona

PARTICIPACIÓ EN ACTES I JORNADES
Jor na de s de la Xa r x a d Econ om ia Solidà r ia
El dia 28 de febrer a l Ateneu La torna al barri de Gràcia de Barcelona, varem
participar a les jornades que anualment organitza la Xarxa d economia solidària.
Enguany amb el títol: Crisi, alternatives des de l economia solidària. El Jordi Marí,
director de FETS hi va fer una xerrada sobre banca ètica.
Participació al 2n Congrés del Tercer Sector Social
http://www.congrestercersector.cat
Varem participar el 2n Congrés del Tercer Sector Social sota el lema Un sector
al servei de les persones ,que va tenir lloc els dies 26 i 27 de març a La Farga de
l Hospitalet. L objectiu va ser propiciar una reflexió col·lectiva sobre els valors,
els reptes i les oportunitats del tercer sector social català.
Fira Solidaritat de Cubelles
El dia 19 de desembre, la banca ètica va estar present amb un estand a la 6a
Fira de la Solidaritat de Cubelles que s organitza en el marc de la Setmana de la
cooperació.
La fira està organitzada per la regidoria de Cooperació del municipi i hi participen
associacions especialitzades en el sector de la cooperació internacional i la
solidaritat.
Les finances ètiques al Centre Comercial La Maquinista
Amb el lema Per Nadal, regala finances ètiques del 28 de desembre al 15 de
gener, FETS va tenir un espai permanent al Centre Comercial La Maquinista.
Hi varem tenir informació de FETS i de què són les
finances ètiques i de tots els instruments de
finançament ètic existents a Catalunya: COOP57,
Oikocrèdit Catalunya, FIARE i Triodos Bank, així
com també informació sobre l Observatori de
Finances Ètiques i del segell d assegurances ètiques
(Ethsi).
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FORMACIÓ
Curs: Finances ètiques i transformació social
Del dia 17 de març al 2 d abril, FETS juntament amb Món 3 vam organitzar el
curs Finances ètiques i transformació social
Ha estat un curs de 16 hores lectives i que servia com a convalidació d un crèdit
de lliure elecció per a tots aquells inscrits que assistissin a un 80 % de les
classes i superessin un exercici d avaluació. El curs va ser obert a qualsevol
persona interessada encara que no fos estudiant de la Universitat de Barcelona i
va ser tot un èxit de participació amb una inscripció de 60 alumnes.
Van impartir les classes: Arcadi Oliveres, Narcís Sánchez, Jordi Marí, Ramon
Pascual, David Díaz de Quijano, Joan Antoni Melé i Jordi Ibáñez.
La valoració que n hem fet ha estat molt positiva, tant pel nombre d assistents,
com per la participació i interès mostrat per tots els alumnes.
FESTA DEL COMERÇ JUST I LA BANCA ÈTICA, www.festacj.org
L any 2009 FETS va tornar a participar conjuntament amb SETEM, Intermon,
Alternativa 3 i la Xarxa de consum solidari 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. Aquest
any es commemoraven els 10 anys de la Festa i va
portar per lema Pica ben fort pel Comerç Just i 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 9 i 10,
16 i 17 i 23 i 24 de maig. A Barcelona es van fer festes
descentralitzades per barris. L acte d inauguració va ser el
divendres 8 de maig a la Plaça Catalunya de Barcelona.
FETS I FIARE varen dinamitzar la festa al Barri de Gràcia.
El dissabte dia 9 de maig hi varen haver actes a la Plaça
del Sol durant tot el dia. També vam ser presents a altres
localitats de la geografia catalana: Lleida, Sabadell, Sant
Cugat.....
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.
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CONCURS: DISSENYA LA BANCA ÈTICA
Fets juntament amb la revista Arte y Diseño hem convocat el
concurs "Dissenya la banca ètica". La finalitat del premi ha estat
seleccionar una imatge que reflecteixi una visió de la banca ètica.
El concurs estava dirigit a tothom, però es va dirigir especialment
als alumnes d escoles de disseny.
Es van presentar 50 treballs El jurat format per la junta directiva de
FETS va declarar guanyador el disseny presentat per Juan José Daza Sánchez.
El premi va consistir en una taula gràfica Wacom Bamboo Funció M, 5 claus USB
JetFlash T3 de 20 gigues i 300 euros en metàl·lic.

2.1.2. EINES PER A LA SENSIBILITZACIÓ
RECURSOS EDUCATIUS
Oferim recursos educatius per a ser utilitzats en actes públics, escoles i instituts,
jornades......

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 2009.
Aquest any el taller ha estat entre d altres a Centres Cívics de Barcelona, Santa
Coloma, Esplugues de Llobregat, Festes de la Mercè i Festa del Comerç Just i la
Banca Ètica.
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Joc D inà m ica
pr e u

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

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 30 grups classe de diverses escoles i instituts
de secundària de Barcelona ciutat i de la província.

MATERIAL EDITAT
Com a eina de senibilització utilitzem el material que
tenim produït: CE Les finances ètiques, la llibreta del
comerç just i la banca ètica i els diferents tríptics editats.

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.
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2.2

PROM OURE 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

TREBALL AMB FIARE I LA BPE

Consolidació 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 lunya
El primer pas per disposar d una banca ètica a Catalunya va ser crear 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 mes de febrer de 2009 la banca ètica FIARE es va constituir en un projecte
implantat a tot l estat.
El dia 12 de febrer a Bilbao es va fer l acte de presentació amb representants de
totes les xarxes territorials del projecte. Va tenir lloc una roda de premsa, la
primera reunió del Consell d Administracio de FIARE SL i una presentació al
públic on es va celebrar l obertura d aquest nou cicle que demostra que la banca
ètica és ja una realitat, un banc ètic en mans de lla ciutadania i al servei de la
transformació social.
Actualment hi ha més de 300 organitzacions que agrupen a més de 400 entitats.
A les més de 70 organitzacions basques que van començar a caminar el 2003
s han incorporat 300 organitzacions, associacions i coordinadores de Catalunya,
València, Navarra, Zona sud (Andalusia i Extremadura) i Zona Centre (Madrid i
voltants), Castella i Lléo i Galícia. També inicien els seus passos Canàries i
Balears.
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D aquesta forma es va donar un pas més en el procés de consolidació d un
projecte de banca ètica que ha aconseguit reunir fins ara 20.650.000
en
dipòsits, ha donat suport al finançament de 90 projectes per valor de 12.430.000
euros i ha recollit 1.100.000 euros de capital social.
Des de FETS seguim 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, si bé ara ja no formem
part de la junta directiva.

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.

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.

Memòria 2009

14 de 22

152222

2.3

OBSERVATORI DE LES FINANCES ÈTIQUES

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

Se ge ll d a sse gu r a n ce s è t iques ETHSI

OBSERVATORI DE LES
FINANCES ÈTIQUES

2ns Papers de l OFE

Presentació baròmetre de les
finances ètiques
Participació en trobades estatals i
internacionals

Aquest any hem consolidat la posta 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.

SEGELL ASSEGURANCES ÈTIQUES (ETHSI)
Una de les tasques primordials de l any 2008 va ser la creació del primer segell
europeu de qualitat i gestió ètica i solidària per a empreses asseguradores, EthSI
(Ethical and Solidarity based Insuranced), www.ethsi.net que s ha presentat el
mes de març 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
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gestors (agents, corredories, brokers), avaluats i registrats per FETS sota
aquests criteris. Es tracta, doncs, de certificar l adopció d aquests criteris de
manera que s'asseguri la transparència del mercat de les assegurances i faciliti
als usuaris una eina per escollir el producte que més s ajusti als seus valors.
El nivell de registre atorgat a les entitats sol·licitants i el nivell de certificació
atorgat als productes el decideix, a proposta de FETS, un comitè avaluador
independent
El comitè avaluador de l EthSI està format per persones de reconegut prestigi
que formen part de la societat civil i d entitats de la economia social. Podeu
veure la seva composició actualitzada a la web de l EthSI
Arç Cooperativa, www.arccoop.coop, ha estat el primer mediador d assegurances
d Europa registrat per a la gestió de l Assegurança Ètica i Solidària amb el nivell
de registre, RG2.

Presentació Ethsi

El dia 3 de març a la seu de Justícia i Pau de Barcelona
es va fer la presentació del segell d assegurances
ètiques. Va comptar amb la presència d Arcadi Oliveres,
president de Justícia i Pau, Jordi Via d Arç Cooperativa,
Narcís Sánchez, coordinador de l OFE, així com diferents
mitjans de comunicació.

PAPERS D E L OBSERVATORI
El mes de juliol va sortit publicat el segon número dels Papers de
l Observatori, està dedicat a fer una aproximació a les finances ètiques a nivell de
l estat espanyol i apunts sobre la situació a Europa.
BARÒM ETRE D E L OBSERVATORI
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.
El passat dia 3 de juliol i en el marc de la 1a
Setmana d Economia Cooperativa que es va celebrar
a Barcelona, va tenir lloc la presentació de
l Observatori de les Finances Ètiques.
Hi varen participar els Sr. Patrick Decoodt, director general d INAISE
(International Association of Investors in the Social Economy), el Sr. Narcís
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Sánchez, coordinador de l Observatori de les Finances Ètiques de FETS i el Sr.
Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau i professor titular del departament
d Economia Aplicada de l UAB.
L acte va començar amb l aportació del Sr.Patrick Decoodt, que va explicar què
era l INAISE i l Observatori mundial de les finances ètiques.
Seguidament el Sr.Narcís Sánchez, va presentar el baròmetre de l Observatori de
les finances Ètiques. Va destacar que ens els
darrers cinc anys hi ha hagut un augment
important del volum de diners que mouen les
finances ètiques, sent les principals entitats
Triodos Bank, FIARE, Coop57 i OikoCredit. El
capital invertit s ha multiplicat per 5 i el capital
en préstecs concedits s ha multiplicat per 6. Tot i
que la quantitat és petita , 0,017 % del total, és
un pas important.
Per acabar, va tenir lloc la conferència El cooperativisme enforteix la viabilitat
de les empreses i la implicació en el futur a càrrec del Sr.Arcadi Oliveres.

PARTICIPACIÓ EN TROBADES ESTATALS I INTERNACIONAL
- INAISE (International Association of Investors in the Social Economy,
www.inaise.org
Hem participat en el grup de treball de l observatori mundial de les finances
ètiques a través d audio i vídeo conferències.

- SPAINSIF: Fòrum espanyol de la Inversió Socialment Responsable
Participem activament en totes les reunions de treball i en les assemblees
- Lux 0 9 RI PESS- INEES, Foro internacional: Globalització de la Solidaritat que
va tenir lloc del 22 al 25 d abril a Luxemburg, www.lux09.lu
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3. COMUNICACIÓ
3.1 Presència als Mitjans de comunicació
L any 2009, 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:

Mitjà

Data

Títol

Autor

2009
Diari Avui
Estris (revista
d'educació en el
lleure)

Finanzas.com

Europa press

07/01/2009 Estalvis ètics .
Gen-feb 2009, Banca ètica: l'altra cara de la
Núm165 moneda
Más de 300 organizaciones
sociales ponen en marcha la
12/02/2009 banca ética FIARE
Los Verdes apuestan por una
banca ética y unas finanzas más
18/02/2009 ecológicas y sociales

Redacció
Maria
Serrano

Notícies EFE

Redacció

Europa press

Crean un sello europeo que
certifica la gestión ética de las
03/03/2009 empresas aseguradoras

Comfia i Desarrollo
sostenible

Ethsi, primer sello europeo de
calidad y gestión ética y solidaria
04/03/2009 para empresas aseguradoras

El país

04/03/2009 Un "banco" con alma de ONG

Sergio López

Periódico Diagonal

Ahora más que nunca es
necesario reflexionar sobre el
05/03/2009 ahorro

Carlos
Ballesteros

Adn

21/04/2009 La banca ètica vende confianza

DIARI AVUI

07/05/2009 L'ètica arriba a les assegurances
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Periodico Diagonal

Dinero para financiar el cambio
29/04/2009 social

Oscar
Chaves

Periodico Diagonal

"Somos un ejercito de gente
29/04/2009 trabajando para el de al lado"

Oscar
Chaves

Periodico Diagonal

La necesidad de una nueva ética
29/04/2009 bancaria

Juan Torres
López

Se constituye formalmente
SPAINSIF el foro español de la
Inversión Socialmente
10/06/2009 Responsable

pdf a MMCC
2009

Portal economia
solidaria
Animalis naturalis

Arç Cooperativa, primer mediador
europeo del seguro ético y
30/06/2009 solidario
Bancas éticas: una solución
Primavera 2009 alternativa

Redacció

Eitb.com

Buenos tiempos para la
20/07/2009 banca...ética

economiasolidaria.org

Banca Ética Europea. El banco
08/10/2009 para una nueva economía

economiasolidaria.org

En Alemania, los llamados
bancos éticos prosperan en
17/10/2009 plena ola de quiebras

www.novethic.fr

Mobilització de les finances
29/10/2009 solidàries

Véronique
Smée

connuestroperu.com

Por unos bancos socialmente
07/11/2009 responsables

David
Alvarez
Rivas

LAVANGUARDIA.ES

"Si quieres cambiar el mundo,
cambia tu forma de gastar
16/11/2009 dinero"

Irene Orce

puntcoop

tardor 2009 La banca ètica té bona salut

Jordi Garcia
Jané

economiasolidaria.org

La banca ética FIARE supera el
17/12/2009 millón de euros de capital social
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RÀDIO I TELEVISIÓ
Tema

Data

Lloc

Mitjà de
comunicació

Programa

Llobregat
19/05/09 televisió

Televisió

Informatius

Finances ètiques

22/05/09 Ràdio Sabadell

Ràdio

Entrevista

Banca ètica

25/05/09 Onda cero

Ràdio

Tu ciudad en la onda

Finances ètiques

27/05/09 Ràdio Manlleu

Ràdio

Magazine

Finances ètiques

29/06 al
03/07

Televisió

Connexió Barcelona

Banca ètica

20/10/09 Onda Rambla

Ràdio

Entrevista

Comerç Just i
finances ètiques

BTV

3.2 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.
Hem publicat més de 100 articles i notícies nous i informació de més de 80
actes diversos.
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3.3 Butlletí electrònic
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. Des del darrer trimestre comptem amb la participació d una
voluntària en el camp de la comunicació que s encarrega del butlletí, els que ens
ha permès que el butlletí de FETS tingui una periodicitat mensual.

4. 10 ANYS TREBALLANT PER LES FINANCES ÈTIQUES
El mes de juliol del 1999, ara fa 10 anys, es va crear FETS-Finançament Ètic i
Solidari amb l objectiu d agrupar a entitats catalanes del tercer sector i l economia
social amb interès per a promoure els principis de la banca ètica a Catalunya.
En van ser entitats fundadores: Justícia i Pau,
Drapaires d Emaús, SETEM Catalunya, Acció
Solidària Contra l Atur, Fundació Jaume Bofill i
Ecoval. En Josep M. Vilaseca del COOP57 va ser el
primer president i la presidència honorífica es va
atorgar a l Arcadi Oliveres. Actualment hi ha més
de 50 entitats sòcies i 20 col·laboradors individuals.
El dia 3 de juliol
amb
les
entitats
i
companys
del
social. En primer lloc
general de socis i
Es va fer un acte de
estat presidents i
d aquests deu anys:
M.Vilaseca, Joaquim
Sunyer i Montserrat

varem celebrar-ho juntament
sòcies, amics, col·laboradors
tercer sector i l economia
hi va haver l assemblea
després un sopar pica pica.
reconeixement als que han
directors de l entitat al llarg
Arcadi
Oliveres,
Josep
Sabater, Oriol Alsina, Roger
Llobet.

Varem comptar amb la presència del Sr. David Minoves, director de cooperació de
la Generalitat de Catalunya i del Sr. Manel Vila, director de cooperació
internacional i solidaritat de l Ajuntament de Barcelona.
Representants de Triodos Bank, FIARE, COOP57 i Oikocredit van explicar perquè
ha estat important la tasca de FETS durant aquest 10 anys i què li demanen que
faci a partir d ara.
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FETS REP EL GUARDÓ MEMORIAL LLUÍS COMPANYS
La Fundació Josep Irla va celebrar el dijous dia 2 d abril la gala de lliurament dels
premis Memorial Francesc Macià, Memorial Lluís Companys i Premi d Assaig Breu
Eines, que per primer any s han lliurat en un acte conjunt: la Nit Irla
El Memorial Lluís Companys, distingeix una persona i una entitat que hagin
destacat per la seva acció en favor de l emancipació de les classes populars o en la
lluita contra la marginació dels sectors menys privilegiats.
Aquest guardó en la seva categoria d entitat ha
estat lliurat a FETS - Finançament Ètic i Solidari,
per les seves bones pràctiques en la sensibilització i
difusió de l'ús ètic dels diners, que són un clar
exemple de nous plantejaments en un temps de
crisi econòmica i financera com l'actual.
L Oriol Bota membre de la junta directiva de FETS
va recollir el guardó. En les seves paraules va donar les gràcies pel premi rebut i
va recalcar la importància que te aquest guardó per l entitat en l any del seu
desè aniversari. Va afegir que el treball d impulsar una banca ètica és una feina
que implica a tothom: entitats del tercer sector i economia social,
administracions públiques i ciutadania en general i que s ha fet un pas important
doncs a Barcelona hi ha oficina de dues entitats financeres ètiques, FIARE i
Triodos Bank i representació d altres instruments financers ètics, però que cal
seguir endavant perquè encara queda molta feina per fer.
Des de FETS en sentim molt satisfets pel premi rebut que reconeix la tasca feta
en el món de les finances ètiques al llarg dels déus anys de la nostra existència.
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