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1 BASE SOCIAL
Els socis de FETS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Acció Solidària Contra l Atur
Aires
Alternativa 3
Arç Cooperativa
Ass. Cat. d Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH)
Associació d Amics de l UPC
Ass. de Veïns del Barri de les Escodines de Manresa
Bages Comerç Just
Caputxins de Sarrià
Càritas
Centre de Cooperació per al Desenvolupament (UPC)
Col·lectiu Ronda
Comissió de Justícia i Pau de Mallorca
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CC.OO)
Comitès Oscar Romero de Catalunya
Consell de la Joventut de Barcelona
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Coop 57
Cooperativa Agropecuària l Olivera
Creu Roja Catalunya
Drapaires d Emaús
Federació d Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Femvisió
Fidem
Fundació Atlas
Fundació Catalana de l'Esplai
Fundació Champagnat
Fundació Futur
Fundació Jaume Bofill
Fundació per a la Innovació de l Acció Social (FIAS)
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Trinijove
Fundació Roca i Galès
Fundació Sabadell Solidari
Institut Erich Fromm
Intered Catalunya
Intermón-Oxfam
Institut d Estudis Persona, Empresa i Societat (ESADE)
Justícia i Pau
Lliga dels Drets dels Pobles
Mans Unides
Medicus Mundi
Minyons escoltes i guies Sant Jordi de Catalunya
Oikocredit Catalunya

3 de 21

MEMÒRIA 2002

46.
47.
48.
49.
50.
51.

Proyecto Local
Secot
Secretariat d Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
Setem
Teixidors S.C.C.L
Unió de Religiosos de Catalunya

Durant l any 2002 s han incorporat:
Secretariat d Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
AIRES
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya
Bages Comerç Just
Associació de Veïns del Barri de les Escodines de Manresa
S han donat de baixa:
FESALC
Tercera Edat pel Tercer Món
Associació Xala

Entitats de suport
Les entitats de suport de FETS durant l any 2002 han estat:
-

FUNDACIÓ UN SOL MÓN
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Col·laboradors individuals
Actualment FETS compta amb 19 col·laboradors individuals, que ens donen
suport econòmic i segueixen de prop les nostres activitats
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2 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
L estructura organitzativa segueix estant formada per les mateixes persones
que l any passat. La Montserrat Llobet com a coordinadora i la Maite Codina
com a adjunta a la coordinació, si bé totes dues han augmentat les seves
hores de dedicació. La Montserrat Llobet des del juliol està a jornada
completa i la Maite Codina des del mes d abril fa el 80% de la jornada.
També comptem amb alguns voluntaris que ens ajuden en el tema de
conferències i una voluntària, que de manera esporàdica ens ha donat
suport en les tasques d oficina.

3 ACTIVITATS REALITZADES
3.1 Projecte general
3.1.1 Xerrades i material de sensibilització
Les xerrades, conferències creiem que són una eina essencial per assolir el
primer objectiu de la nostra associació: Sensibilitzar l opinió pública
explicant què són els bancs ètics i com funcionen.
Els temes que s hi desenvolupen són:
Què fan els bancs amb els nostres diners?
Els criteris ètics negatius i positius.
Desavantatges competitius dels negocis socialment responsables.
Què són els bancs ètics?
Els bancs ètics existeixen?
Instruments ètics d inversió i de crèdit a Catalunya.
L organització FETS.
Aquest guió es va adaptant segons qui sigui el destinatari de l acció
(associacions, universitat, instituts...)
o segons el que demanin els
sol·licitants.
Les conferències van acompanyades de projecció de transparències per ferles més entenedores i es lliura informació concreta dels instruments de
finançament ètics a Catalunya i de la nostra associació.
És en aquest tipus d actes (en el diàleg final, en les preguntes...) on es
constata de manera més directa l interès que desperta entre el públic el
projecte d una banca ètica.
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Al llarg de l any 2002 hem realitzat, coordinat o participat en els següents
actes de sensibilització i foment dels instruments financers ètics, per molts
dels quals no hem rebut cap compensació econòmica o aquesta ha resultat
insuficient per cobrir les despeses que s han generat.
Totes les xerrades s han coordinat des de FETS el que vol dir preparar
material (transparències, fotocòpies per repartir etc..), buscar ponent, lligar
horaris. A més, 9 de les xerrades han estat realitzades per personal propi
de FETS i, donat que no s ha cobrat res, FETS ha suportat el cost de les
ponències.

DATA

ENTITAT ORGANITZADORA

LLOC

16/01/02
12/02/02
19/02/02
22/04/02
23/04/02
26/04/02
22/05/02
27/05/02
30/05/02
05/06/02
05/06/02
12/06/02

Parroq. Mare de Déu del Pilar
Ecoconcern
Assoc. d Empresàries i Directives
IES Serra de Marina
IES Argentona
Grup de Veïns
Intermon
JERC
Amics de Can Bailèn
Fundació Pau i Solidaritat
Attac
Ecoconcern i Lliga dels Drets dels
Pobles
Escola Infant Jesús
Col·lectiu Etnos
Religioses Hijas de San José
Sindicat agrícola
Ajuntament

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Premià de Mar
Argentona
Sentmenat
Barcelona
Sant Cugat
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Sabadell

13/06/02
15/06/02
07/11/02
29/11/02
19/12/03

3.1.2

Barcelona
Sant Sadurní de Noia
Girona
Vila-rodona
Viladecavalls

Organització de cursos i jornades

Durant l any 2002, hem organitzat els següents cursos i jornades:
Jornada: Banca i inversions ètiques: Alternatives pe r a l e st a lvi .
Organitzades juntament amb La Vola, la Universitat de Vic, l Ajuntament
de Montesquiu. Va tenir lloc al Castell de Montesquiu el 26 de gener.
Cur s sobr e ba nca è t ica a la Facultat de Ciències Econòmiques de la
Universitat de Barcelona, del 8 al 30 d abril. Organitzat juntament amb
Món 3.
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.
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Van impartir les classes: Montserrat Llobet, Arcadi Oliveres, Pau Vidal,
Roger Sunyer i Joaquim Sabater.
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.
Cur s sobr e fina nça m e nt è t ic i solida r i al Centre de Recursos de
Barcelona Sostenible. Dies 7 i 14 de maig.
Cur s sobr e Fina n ça m e nt è t ic i Ba nca Alt e r na t iva , organitzat
juntament amb el CCU, el MUEC i el MPCB. Dies: 7 i 16 de maig.
Jornades sobre banca ètica i economia social.
organitzades juntament amb l escola universitària del Maresme. Van
tenir lloc a Mataró del 15 d octubre al 25 de novembre.
Van impartir les classes: Montserrat Llobet, Arcadi Oliveres, Ignasi
Vivas, Isabel Pagonabarraga, Valentí València, Marc Jansa, Laura
Albareda, i Xavier Manté. La cloenda va ser a càrrec de Giovanni
Pensabene (president de la Xarxa sobre economia social REVES).

3.1.3

Participació en jornades i cursos externs

Ens han sol·licitat participar i explicar la nostra experiència en els següents
cursos i jornades.
I Jor na da s de r e fle x ión sobr e fina nza s é t ica s: Ba nca é t ica y
marketing con causa.
Organitzades per Cáritas España, van tenir lloc els dies 21 i 22 de
setembre a l Escorial.
3ª Semana del Empleo en Cantabria.
Organitzades pel Gobierno de Cantabria i Documenta (Instituto europeo
de estudios para la formación y el desarrollo), van tenir lloc del 6 al 8 de
novembre.
II Jornada Empresa- Responsabilitat Social i Economia Solidària.
Organitzades per Fundació Trinijove, Dones d avui.cat, Abat Oliva CEU i
Department de Treball de la Generalitat, van tenir lloc a Barcelona el 10
de desembre.
Claus pel Desenvolupament Social i Econòmic.
Organitzades per la Fundació d Estudis Superiors d Olot i l Institut de
Promoció de la ciutat. Van tenir lloc a Olot del 27 de setembre al 13 de
desembre.
La valoració que en fem és positiva doncs cada vegada es creu més
important la presència de temes de finançament ètic i solidari en els
diferents cursos sobre economia social i desenvolupament que es realitzen.
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3.1.4 Dossier de banca ètica per Torre Jussana
En el mes de juny, Torre Jussana ens va fer l encàrrec d elaborar un dossier
sobre banca ètica, adreçat a les associacions de Barcelona.
El contingut del dossier elaborat és el següent:
Presentació per part de l Alcalde de Barcelona i del Regidor de
Participació Ciutadana i Solidaritat.
Presentació del Dossier
1. Perquè necessitem una banca ètica?
2. Experiències de banca ètica arreu del món.
3. Instruments d inversió ètica a Catalunya.
4. Instruments ètics de crèdit a Catalunya.
5. La banca ètica vista des del tercer sector i l economia social a
Catalunya.
6. Què és FETS

Finançament Ètic i Solidari?

7. El projecte d una banca ètica a Catalunya.
8. Conclusions
9. Resum en Castellà
Bibliografia
Adreces web d interès
Aquest dossier sortirà publicat el mes de maig de 2003.

3.1.5

Mitjans de comunicació

Aquest any 2002, 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.
PREMSA:
Diari o Revista

Tema

Oson@.com

Jornada
Montesquiu

La Marxa

Jornada
Montesquiu

Títol
26 de gener: experts
sobre banca ètica a
Catalunya es troben al
castell de Montesquiu
Reorganitzen la jornada
de banca ètica de
Montesquiu

Escriu

Data

Agència

8-gen

Agència

11-gen
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Arreu

Jornada
Montesquiu

Arreu

Jornada
Montesquiu

L'extra econòmic
(El 9 Nou)
L'extra econòmic
(El 9 Nou)

Jornada
Montesquiu
Banca ètica Jornada
Montesquiu
Presentació
del llibre La
banca ètica.
Molt més que
diners
Banca ètica

El Punt
(Maresme)

Altraveu.org
Papers de
Joventut
El Punt
(Maresme)
El Gra de Sorra

Banca ètica

El Peródico

Banca ètica

La Vanguardia

Banca ètica

Banca ètica
Banca ètica

Diari de Sabadell
Banca ètica

Regió 7 (Bages)

Banca ètica

Indicador
Económico

Banca ètica

Revista del CNJC Banca ètica
Banca ètica

Fons
d'inversió
ecològics
Imágenes de la fe Banca ètica
20 minutos

Banca ètica

Agència

Reinventar l'ètica
econòmica

Marta
Simón
Agència

El finançament ètic i
solidari
La banca ètica

Montserrat
Llobet
Montserrat
Llobet
Per què la banca ètica no Eva Viñals
és la banca de la caritat?
El finançament ètic i
Montserrrat
solidari
Llobet
La banca ètica s'obre pas Carlos
Enrique
Bayo
Inversiones éticas
Eulàlia Solé
Cara a cara

El 3 de vuit

Diari Avui
(Quadern
d'història)
El ecologista

Celebren a Montesquiu
Agència
una jornada de banca
ètica suspesa a causa de
les nevades
Jornada sobre banca i
Agència
inversions ètiques aquest
dissabte a Montesquiu

Microcrèdits

Etnos convida a FETS a
exposar la seva
experiéncia
Saps on van els teus
diners?
La entrevista

25-gen

25-gen

21,27-gen
4,10-feb
25-feb

febrer
gen-feb
2-març
març
31-mar
5-abr

Victor
Colomer
E.Boher

12-juny

Ester Arcos

21-juny

14-juny

P.Carreras

juliol

Finançament ètic i banca
alternativa
La banca ètica,
l'alternativa a la banca
convencional
Fondos de inversión
ecológicos

Eva
Sánchez
Montserrat
Llobet

estiu 2002

Invertir según nuestros
valores
Els crèdits contra
l exclusió social

Montserrat
Llobet
Artur Zanón

Laura
Albareda

28-setem

Tardor

octubre
18-nov

Podeu consultar el Dossier de Premsa 2002 de l Annex 1.
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RÀDIO I TELEVISIÓ
Parla
Montse Llobet

Tema
Banca ètica

Arcadi Oliveres Diners i
Principis
Montse Llobet Banca ètica Curs UB
Montse Llobet Banca ètica

Data

Lloc

2-mar FETS

16-mar Montesquiu TV3

30'

2-abr FETS

COM Ràdio

Barcelona

12-abr COM

COM Ràdio

Catalunya
informació
Ràdio Sabadell

La
república
(Joan
Barril)
Informatius

Montse Llobet

Banca ètica

16-abr FETS

Montse Llobet

Banca ètica

11-jun FETS

Maite Codina

Banca ètica

15-nov Hospitalet

Joaquim
Sabater

Banca ètica

5-des Barcelona

3.1.6

Mitjà de
Programa
comunicació
BTV
Notícies

Reportatge
informatiu
vespre
Ràdio Hospitalet Món obert
Ona Catalana

La lletra
petita

Atenció al soci

L any 2002 hem tornat a editar el butlletí electrònic de FETS, no amb la
freqüència que ens hagués agradat, doncs pensem que el butlletí és una
bona manera de donar a conèixer als socis com van avançant els objectius
de l associació i de que puguin participar en els projectes. En concret han
sortit 4 butlletins (febrer, abril, setembre i desembre).
També procurem informar per correu electrònic o postal sobre els actes més
destacats que organitzem. Conjuntament amb els socis, hem muntat
activitats de sensibilització.
Per altra banda, donem informació de FETS i convidem a participar als socis
en les decisions de la nostra entitat a través de l Assemblea General de
Socis, i a les entitats que formen part de la Junta Directiva a través de les
13 reunions que han tingut lloc durant aquest any.

3.1.7

Atenció al públic

La demanda d informació que se ns ha sol·licitat per telèfon o per e-mail ha
estat molt superior a la de l any 2001, degut a que cada vegada hi ha un
grau de sensibilització més elevat sobre el món de les finances ètiques.
Cada dia tenim una mitjana de 2 a 3 consultes, tot i que se n produeixen
importants acumulacions quan hi ha una aparició en programes de molta
audiència de ràdio o televisió.
Dins d aquesta demanda cal distingir els que volen informació dels que
s ofereixen per voluntariat o per treballar. Totes aquestes demandes són
classificades per poder-les recuperar quan les necessitem.

10 de 21

MEMÒRIA 2002

3.1.8

Relacions institucionals i assessorament

Diferents col·lectius se ns han adreçat per sol·licitar assessorament en
dos sentits:
a) Cercar estratègies per fer tornar les caixes als seus orígens i evitar
que es converteixin en societats per accions.
b) Valorar les diferents alternatives d inversió ètica en els Fons de
Pensions.
Diferents partits polítics s han posat en contacte amb nosaltres, i ens
hem reunit amb ells, per tal de poder incorporar el tema del finançament
ètic en els seus programes electorals.
Hem assistit a actes d entitats sòcies potencials, per conèixer més a fons
les seves activitats i els seus interessos socials.
Assistència a actes on hem estat convidats i hem cregut important ser-hi
presents. Per exemple, la Reunió del Foro Social Mundial que va tenir
lloc a Barcelona, l Homenatge al Sr. Vidal Villa organitzat per Món 3, el
Congrés de les Associacions de Barcelona o la Inauguració del Curs
Acadèmic de l Escola Universitària de Treball Social i Educació Social de
la Fundació Pere Tarrés.
Hem analitzat d altres entitats europees, que com la nostra, estan
iniciant la consolidació o ja han consolidat la seva base social per
impulsar la creació d una banca ètica. En concret el mes de maig ens
vam reunir amb representants de la FEBEA (Federació Europea de Banca
Ètica i Alternativa).
Ens hem reunit amb les diferents iniciatives de finançament ètic que hi
ha a la resta de l estat espanyol, així vam participar a Madrid en una
trobada de totes les entitats afins organitzada per Cáritas Espanyola i
Economistas Sin Fronteras, i també vam prendre part en una reunió a
Barcelona sobre Responsabilitat Social Corporativa a Espanya organitzat
per la Fundación Ecologia i Desarrollo.
Hem mantingut reunions amb el Sr. Isidre Segura, de Caixa Comarcal
Llobregat - Anoia, per tal de conèixer més de prop aquesta iniciativa.

3.1.9

Tr a m it a ció, se guim e nt i j ust ifica ció de subve ncion s i
convenis

Per tal de poder finançar els projectes de FETS, hem demanat subvencions
o signat convenis de col·laboració amb les administracions públiques,
entitats de suport i entitats del tercer sector.
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Concretament aquest any 2002, ens han concedit subvencions l Ajuntament
de Barcelona (Barcelona Solidària), la Diputació de Barcelona (Gabinet de
Relacions
Internacionals
i
el
Fons
Català
de
Cooperació
al
Desenvolupament. Hem signat convenis de col·laboració amb la Fundació
Un Sol Món i la Fundació Jaume Bofill.
Tant les subvencions com els convenis requereixen una dedicació en quant
a la preparació de la sol·licitud i descripció del projecte i la posterior
justificació.

3.1.10

Comptabilitat

L any 2002, el Col·lectiu Ronda que fins aquest moment havia portat la
comptabilitat de FETS, ens va instal·lar un programa específic de
Comptabilitat per associacions i des de llavors som nosaltres mateixos els
que fem tot el seguiment comptable, el que ens ha permès portar un millor
control sobre la nostra activitat econòmica.

3.1.11

Canvi de local

L any 2002 hem canviat de local. FETS des de la seva creació havia estat
acollit pel Fons Català de Cooperació en principi per un any, però finalment
n hi vam estar 3.
Hem aconseguit trobar un local adient a la nostra associació, que compartim
amb la Fundació Catalunya Segle XX1. Disposem d un despatx d ús propi i
uns espais compartits (2 sales de reunions i un traster).

3.2 Web
La nova web de FETS va entrar en funcionament en el mes de març de
2002. Durant l any hem completat algunes seccions com són el nostre
finançament i la bibliografia i hem anat incloent les activitats que fèiem.
Aquest any la web ha tingut 2.458 visites i els comentaris que ens han
arribat han estat molt elogiosos. Hem aconseguit disposar d una eina útil
per donar més informació de la nostra organització, buscar informació sobre
el sector, links etc.
De totes maneres ens cal una persona que estigui pendent de la web, per
tal de poder-la tenir el més actualitzada possible.
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3.3 Exposició: Què és el finançament ètic i solidari?
Per aquest any 2002, ens vam proposar renovar l exposició sobre
finançament ètic i solidari, ja que havíem constatat que l exposició era una
bona eina per difondre entre la ciutadania els principis de la banca ètica,
però li calia una renovació tant del contingut com de la presentació per ferla més àgil i dinàmica.
La intenció era no exposar-la a cap Ajuntament, però degut a que quedaven
pendents de realitzar unes exposicions corresponents a l oferta d Accions de
Sensibilització per als Ajuntaments 2001 per a la Solidaritat amb el Tercer
Món, convocada i finançada pel Gabinet de Relacions Internacionals de la
Diputació de Barcelona, la vam oferir a diferents localitats de la província
de Barcelona, de manera que finalment va estar a:
Ajuntament

Data

Lloc

Viladecavalls

16-20 de desembre

Centre Cívic Paco Cano

Sant Celoni

14-31 de març

Ajuntament

En els dos casos, en un dels dies de l exposició, es va realitzar una xerrada
informativa sobre banca ètica. És un dels elements que més ens ha facilitat
acostar el públic a tot el referent a aquest tema, perquè ens ha permès
complementar la descripció dels funcionament dels diferents instruments de
finançament ètic i solidari continguda als cartells amb una explicació
aprofundida dels valors implicats en aquest àmbit i ha contribuït a fer del
finançament ètic i solidari una alternativa real a l hora d invertir. En el cas
de Sant Celoni va ser una tertúlia - sopar amb totes les ONG de la població,
la qual es va valorar molt positivament tant per part del conferenciant com
per part dels organitzadors.

3.4 N ova Ex posició:

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

Per portar a terme el projecte de renovació de l exposició ens vam posar en
contacte amb professionals, que treballen en l àmbit del tercer sector, per
tal de que ens presentessin un concepte expositiu, i que a partir d aquí
poguessin realitzar el projecte que ha inclòs disseny gràfic, disseny de
producció i producció. Les empreses que hi treballen són Crònica Projectes
Culturals, SL i Croquis Disseny d Exposicions.
Objectiu:
Conscienciar al públic en general sobre l ús ètic dels diners.
Hem volgut centrar-nos en l ús dels diners i com aquest ús es pot dirigir cap
a unes accions o cap unes altres obtenint resultats diferents. Per això el títol
que hem donat a l exposició és: D ine r s fa n bé , dine r s fa n m a l... (extret
del poema d Anselm Turmeda, Elogi dels diners).
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Guió:
-

Diners
Per a què serveixen els diners?
Ús ètic del diner?

-

La banca
Per què necessitem la banca?
La banca convencional

-

La banca ètica
Què és un banc ètic?
Què fa la banca ètica?
Inversions ètiques
Préstecs i crèdits per projectes amb contingut social
La banca ètica arreu del món
Els instruments financers ètics a Catalunya

-

L associació FETS

Condicions tècniques:
Es tracta d una exposició d interior, lleugera i autosuportada. Es pot muntar
en espais de 50 a 70 m2 . És de fàcil itineració i no ocupa molt espai un cop
desmuntada per facilitar l emmagatzematge.
La producció es basa en un conjunt de suports expositius amb sistema
modular.
La construcció és a base d estructura interior d allistonat de pi, recobert de
contraplacat lacat.
La informació gràfica està aplicada en suport serigrafia i fotografies
plotejades sobre suport rígid.
Les mides exteriors aproximades d aquesta estructura bàsica són:
180 x 300 x 300 cm.
Destinataris:
Els destinataris preferents són Centres Cívics, biblioteques, seus
d Ajuntaments, casals, escoles i entitats del tercer sector que hi estiguin
interessades.
En aquests moment l exposició està en fase de producció i pensem que es
podrà inaugurar de cara a la tardor.
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3.5 Tríptic de promoció de FETS
Hem editat un tríptic actualitzat de la nostra associació, que ens feia falta
com a material de promoció, per poder-lo donar en les xerrades i actes en
els que hi som presents.
El tríptic de promoció te els següents continguts:
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina
Pàgina

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Logotip de FETS.
Activitats de la nostra entitat.
Breu explicació de l organització FETS i els seus objectius.
Diferents modalitats de participar a FETS.
Entitats sòcies de FETS.
Entitats de suport i col·laboradores.

El format del tríptic és DINA-4 (obert) i imprès a dues tintes en paper
reciclat.

3.6 M a t e r ia l de pr om oció pe r l Am plia ció de la Ba se
Social
Hem editat 2000 llibrets de vuit fulls a dues tintes, impresos en paper
reciclat.
El contingut de cada pàgina és el que es mostra a continuació:
Portada: Dalt de tot té el títol de la campanya, en el centre tres
fotografies i el logotip de FETS i al peu de pàgina una frase descriptiva
de la nostra entitat.
Pàgina 2: Què és FETS? (Explicació i Objectius).
Pàgina 3: Explicació de l objectiu de la campanya.
Pàgina 4: Què és un banc ètic?
Pàgina 5: Què significa anar cap a una Banca ètica a Catalunya?
Pàgina 6: Com participar-hi?
Pàgina 7: Drets i deures dels socis.
Contraportada: Activitats principals desenvolupades i les entitats de
suport de FETS.
Dins del llibret hi va un full separat, que per davant és la sol·licitud per ser
entitat sòcia i al darrera hi ha la llista d entitats sòcies de FETS, ordenades
alfabèticament i les entitats col·laboradores.
D aquest full separat, en un principi en vam fer 250 exemplars, el que ens
ha permès anar fent reedicions a mesura que s han incorporat entitats
noves.
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Procediment seguit:
Vàrem fer arribar a cada soci de FETS 5 llibrets, acompanyats d una carta
en que els convidàvem a participar en la Campanya d Ampliació de la Base
Social.
Juntament amb els llibrets els vam enviar una carta model adreçada als
socis potencials, per tal de facilitar-los la feina de presentació de FETS a
aquelles entitats que consideressin hi podien estar interessades. Tot i així,
nosaltres els recomanàvem l entrevista amb aquests socis potencials, com a
eina decisiva d engrescar-los.
També se ls va comentar que si necessitaven més material de promoció ens
el demanessin, i algunes de les entitats amb més pes específic dins el sector
ens n han sol·licitat pels seus propis socis.
Per altra banda, des de FETS hem enviat el llibret acompanyat d una carta a
algunes de les entitats més significatives del tercer sector i de l economia
social catalana. S ha fet un primer seguiment telefònic per veure què els
havia semblat i concertar una entrevista.

3.7

Edició de l llibr e
din e r o

La ba n ca é t ica . M u ch o m á s qu e

Arrel de la publicació en català del llibre La banca ètica. Molt més que
diners , vam tenir moltes peticions de la resta de l estat en el sentit de que
seria molt interessant tenir el llibre traduït al castellà.
Se n ha fet una versió al castellà, que inclou un capítol d experiències de
finançament ètic i solidari arreu de l estat.
L editorial ICARIA s ha encarregat de costejar l edició i la distribució, FETS
ha coordinat l edició del llibre, elaborat el darrer capítol afegit i cobrarà
drets d autor per cada unitat venuda.
Va sortir a la venda en el mes de desembre i es pot adquirir a qualsevol
llibreria.

3.8 Re e dició de l llibr e :
din e r s

La ba n ca è t ica . M olt m é s qu e

Donat que hem disposat d exemplars suficients de la primera edició fins el
mes de desembre de 2002, no hem efectuat la segona edició fins el gener
del 2003 i, per tant, aquesta activitat passa a formar part dels projectes
2003.
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3.9 Investigació Comercial
El mes de juliol de 2002 vam iniciar la realització d una Investigació
Comercial, com a eina útil per tal d impulsar la creació d una banca ètica.
Aquesta utilitat es basa en fer un estudi de qualitat, aprofundint
suficientment en cada aspecte per tal d obtenir informació vàlida que ens
permeti orientar el projecte de negoci de la banca i que generi confiança
entre les entitats del tercer sector i l economia social catalana.
Donat que, tal i com estava previst, a desembre de 2002 no s ha finalitzat
aquest projecte, es continuarà desenvolupant durant el 2003.

3.10 Ge st or a pe r la
Catalunya

cr e a ció d u n a

ba n ca

è t ica

a

Durant la segona meitat de l any 2002, hem estat treballant per
desenvolupar la idea de la Gestora, com a organització protagonista de la
creació d una banca ètica a Catalunya.
El fruit d aquest treball és el document de Presentació de la Gestora. S ha
introduït un petit canvi en el nom del document al substituir el terme banca
ètica pèl d entitat de finançament ètic, per tal de no condicionar la forma
jurídica que es vulgui adoptar.
El document consta dels següents apartats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antecedents
Agents participants en el procés de creació de la Gestora
Principis ètics
Balanç econòmic i social
Objectius de la Gestora
Fases del Pla d Empresa de l entitat de finançament ètic
Finançament de la Gestora
Línies del Pla de treball del Grup Promotor
Planificació

En dos dels butlletins electrònics ja vam publicar alguns apartats d aquest
document Ara incorporem un exemplar íntegre en l annex 2 de la present
Memòria.
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4 COMPTES ANUALS
4.1 Balanç
31-des-02

31-des-01

B. IMMOBILITZAT
I. Despeses d'establiment
201. Despeses de primer establiment
II. Immobilitzacions Immaterials
212. Propietat industrial i intel·lectual
281. Amortització acumulada de l'immobilitzat immaterial
IV. Altres Immobilitzacions Materials
225. Mobiliari
226. Equips per processos d'informació
282. Amortització acumulada d'immobilitzat material

5.648,06
366,10
366,10
891,77
1.097,56
-205,79
4.390,19
711,07
5.087,22
-1.408,10

1.696,99
0,00
0,00
613,53
1.090,73
-477,20
1.083,46
430,21
1.434,66
-781,41

D. ACTIU CIRCULANT
II. Existències
300. Mercaderies
IV. Altres Deutors
430. Clients
440. Deutors
470. Hisenda pública deutora per diversos conceptes
V. Inversions financeres temporals
566. Dipòsits constituïts a curt termini
VI. Tresoreria
570. Caixa
572. Bancs i institucions de crèdit cc. Vista.

64.550,47
737,00
737,00
23.702,69
1.620,00
22.000,00
82,69
5,47
5,47
40.105,31
126,95
39.978,36

25.575,68
5.605,37
5.605,37
641,42
468,95
0,00
172,47
5,47
5,47
19.323,42
23,66
19.299,76

TOTAL ACTIU

70.198,53

27.272,67

PASSIU

31-des-02

31-des-01

9.689,43
9.245,80
9.532,48
-286,68
443,63
443,63

9.245,81
9.532,48
9.532,48
0,00
-286,67
-286,67

60.509,10
3.593,03
2.129,66
0,00
1.973,06
1.313,35
0,00
51.500,00

18.026,86
6,71
332,32
0,03
1.217,85
843,65
-0,01
15.626,31

70.198,53

27.272,67

ACTIU

A. FONS PROPIS
IV. Excedent d'exercicis anteriors
120. Romanent
121. Excedents negatius d'exercicis anteriors
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
129. Excedent de l'exercici
E. CREDITORS A CURT TERMINI
400. Proveïdors
410. Creditors per prestacions de serveis
465. Remuneracions pendents de pagament
475. Hisenda pública creditora per conceptes fiscals
476. Organismes de la Seguretat Social creditors
477. Hisenda Pública IVA repercutit
485. Ingressos anticipats

TOTAL PASSIU
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4.2 Compte de Resultats

A) DESPESES
2. Consums d'Explotació
600. Compres de bens destinats a l'activitat
602. Compres d'altres aprovisionaments
610. Variació d'existències de bens destinats a l'activitat
3. Despeses de personal
a. Salaris
640. Sous i salaris
b. Càrregues socials
642. Seguretat Social Empresa
4. Dotacions par a amortitzacions immobilitzat
680. Amort. despeses establiment
681. Immobilitzat immaterial
682. Immobilitzat material
5. Altres despeses
621. Arrendaments i canons
622. Reparacions i conservació
623. Serveis de professionals independents
624. Transports
626. Serveis bancaris
627. Publicitat, propaganda i relacions públiques
628. Subministraments
629. Altres serveis
631. Altres Tributs
634. Ajustaments negatius en la imposició indirecta
I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ
7. Despeses financeres i despeses assimilades
c) Altres deutes
6690. Diferència arrodoniment euro
6691. Altres despeses financeres
II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS
III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES
13. Despeses extraordinàries
678. Despeses extraordinàries
14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis
679. Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors

IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS
V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS
VI. BENEFICIS DE L'EXERCICI

59.447,30
4.868,37
0,00
0,00
4.868,37
37.941,30
28.540,46
28.540,46
9.400,84
9.400,84
1.561,13
18,35
819,32
723,46
14.649,47
1.712,00
258,29
5.909,39
774,59
5,41
1.597,93
385,58
2.705,76
312,29
988,23

61.433,54
13.434,87
13.395,03
39,84
0,00
38.057,48
28.724,40
28.724,40
9.333,08
9.333,08
747,84
0,00
272,69
475,15
8.238,94
1.081,82
0,00
791,39
0,00
107,45
3.595,73
0,00
2.505,80
78,07
78,68

0,00
0,00
0,00
0,00
79,93

4,62
4,62
0,09
4,53
49,33

863,82

427,03
427,03
0,00
0,00

3,86
3,86
945,93
945,93
7.718,17

443,63
443,63
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B) INGRESSOS
1. Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia
a) Ingressos de l'entitat per la pròpia activitat
720. Quotes Usuaris
721. Quotes Associats
c) Sub, donacions i llegats imputats al resultat de
l'exercici
725. Sub. Ofi. afectes a la pròpia activitat de l'entitat
726. Dona. i llegats afectes a la pròpia activitat
2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l'activitat mercantil
700. Vendes de mercaderies
705. Prestacions de serveis
710. Variació d'existències

3. Altres ingressos
740. Subvencions oficials a l'explotació
759. Ingressos per serveis diversos
I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ
4. Ingressos financers
c) Altres ingressos
7690. Ingressos diferència arrodoniment euro
7691. Altres ingressos financers
II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS
III. RESULTATS NEGATIUS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES
8.Subvencions, donacions i llegats de capital
775. Subvencions, donacions i llegats de capital
9. Ingressos extraordinaris
778. Ingressos extraordinaris
10. Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors
779. Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors
IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS
V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS
VI. PÈRDUES DE L'EXERCICI

59.890,93

61.146,87

30.048,47
10.288,35
977,57
9.310,78

41.464,85
8.108,68
663,19
7.445,49

19.760,12

33.356,17

13.760,12
6.000,00

27.346,05
6.010,12

6.006,52
3.683,42
2.323,10
0,00

10.849,24
4.026,30
1.217,57
5.605,37

23.749,17
23.743,42
5,75

110,87
0,00
110,87

-783,89
79,93
79,93
0,00
79,93

8.054,17
53,95
53,95
0,14
53,81

0,00
0,00
0,13
0,13
6,71
6,71
420,19

8.004,84
8.053,54
8.053,54
0,00
0,00
614,42
614,42
286,67
286,67
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4.3 Liquidació del pressupost
Concepte
DESPESES
1 Projecte General
610 Variació d'existències
640-642 Sous i salaris S.S. Empresa
680-1-2 Amortització Immobilitzat
621 Arrendaments i canons
623 Serveis professionals independents
624 Transports
626 Serveis bancaris
629 Altres serveis
631 Tributs
634 Ajustaments negatius en la imposició directa
678 Altres despeses extraordinàries
678 Despeses extraordinàries: nou local
Projectes
2 Web
3 Renovació exposició
4 Tríptic de promoció de FETS
5 Material de promoció Ampliació Base Social
6 Reedició llibre català 300 exemplars
7 50 exemplars del llibre en castellà
8 Investigació Comercial
INGRESSOS

Aprovat
25/6/2001
92.598,16

Realitzat
31/12/02
59.447,30

47.022,33

52.982,03
4.868,37
37.941,30
1.230,98
812,00
1.503,38
774,59
5,41
810,10
312,29
988,23
427,03
3.308,35
6.465,27

Desviació
-33.150,86

11.595,38
93.140,23

409,29
3488,68
59.890,93

5.959,70
4.868,37
2.874,64
329,46
271,09
943,74
-924,84
-54,59
-940,66
-581,14
988,23
427,03
-2.241,63
-39.110,56
-900,00
-29.133,28
-430,30
270,03
-1.219,60
409,29
-8.106,70
-33.249,30

720 Quotes Usuaris
721 Quotes Associats
725 Subvencions Oficials

492,00
9.450,00
12.010,12

977,57
9.310,78
13.760,12

485,57
-139,22
1.750,00

Barcelona Solidària
UAB

12.010,12

7.750,00
6.010,12

7.750,00
-6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

2.941,92
630,00
0,00
15.616,19

3.683,42
0,00
2.323,10
23.743,42

741,50
-630,00
2.323,10
8.127,23

3.606,07
6.010,12

3.606,07
6.010,12
13.127,23
0,00
1.000,00

0,00
0,00
13.127,23
-6.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00

5,75
79,93
0,13
6,71
51.500,00

5,75
79,93
0,13
6,71
5.500,00

12.000,00
6.000,00
12.000,00
16.000,00

15.500,00
6.000,00
12.000,00
9.000,00
9.000,00

3.500,00
0,00
0,00
9.000,00
-7.000,00

542,07

443,63

-98,44

726 Donacions i llegats
Fundació Un Sol Món

700 Vendes de llibres
Drets d'autor
705 Prestacions de serveis
740 Sub. Donacions i llegats de capital
Fons Català de Coop. al Desenvolupament
Barcelona Solidària
Departament de Treball
Ecotècnia
Diputació de Barcelona

759 Ingressos per serveis diversos
769 Ingressos financers
778 Ingressos extraordinaris
779 Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors
485 Ingressos per avançat
Barcelona Solidària
Fundació Un Sol Món
Fons Català de Coop. al Desenvolupament
Fundació Jaume Bofill
Diputació de Barcelona

RESULTAT

35.066,66
901,52
540,91
559,64
1.699,43
60,00
1.750,76
893,43

5.549,98
45.575,83
900,00
30.050,61
742,40
1.067,84
1.219,60

6.000,00

917,33
312,1
1337,87
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