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Jornades
El paper de les
administracions públiques en
l’impuls de la banca ètica

Amb el suport deOrganitza



Les jornades de FETS sempre han perseguit 
relacionar les finances ètiques amb algun àmbit 
més específic d’actuació. Enguany ens sembla 
que es donen les circumstàncies adequades per 
centrar les jornades en la participació de les 
administracions públiques en els processos de 
construcció d’iniciatives de banca ètica.

No cal descobrir ara la implicació existent per 
part de moltes administracions públiques en 
l’àmbit de la sensibilització de la societat civil 
envers iniciatives i propostes com les de les 
finances ètiques. Amb aquestes jornades volem 
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 en molts àmbits del 
comerç  i el consum responsable.  

Tot plegat, amb l’objectiu de conèixer relacions 
existents entre l’administració pública i la banca 
ètica i valorar conjuntament quines poden ser 
les iniciatives traslladables o adaptables a 
Catalunya.
  

  

  

  9:00 Benvinguda i inscripcions

  9:30 Conferència inaugural: 
          El paper de les administracions públiques 
           a la banca ètica.

           Fabio Salviato
            President de la Banca Popolare Etica.  

            Gabriele Giuglietti

            Vice-Director General de Banca Popolare Etica.

11:00 Pausa i cafè

11:30 El segell de les finances ètiques en un 
            marc europeu.

           Isabelle Lohisse
            Secretària general de la FEBEA,                               
            Federació Europea de Banca Ètica i Alternativa.
      FINEUROSOL, un projecte de
       construcció d’un segell europeu de 
      finances ètiques solidàries. 

12:00 Mostra d’experiències en un marc estatal. 
            “Experiències concretes d’implicació de les 
              administracions públiques en projectes 
              de finances ètiques.”

            Joan Antoni Melé.
            Director territorial per Catalunya 
            i Balears, Triodos Bank España.

       El paper de les administracions públiques 

      en l’impuls del Triodos Bank. 

            Rodérick Égal
            Delegat per Espanya, Crédit Coopératif

        L’experiència del Crédit Coopératif 

      a França i Catalunya.

            Toni Pons
            Membre del Comitè Ètic, Colonya.
            Caixa Pollença

       L’experiència de Colonya, 

                        Caixa Pollença a les Illes Balears 

           

            Luis Fernando Consuegra
             Viceconseller d’Assumptes Socials 
             del Govern Basc

         La implicació del Govern Basc en el 
        projecte FIARE

14:00  Temps per dinar

16:00  Taula rodona: 
            Les perspectives d’implicació a Catalunya.
            Què s’està fent i què es pot fer per enfortir la 
            relació entre les finances ètiques i les 
            administracions públiques catalanes? 

               Xavier Rubio

               Regidor delegat d’Ocupació, Formació i Economia 
            Social de l’Ajuntament de Manresa.

                Josep Canal

             Interventor de Fons Municipals de l’Ajuntament             
            de Mataró.

               Manel Vila
               Director de solidaritat i cooperació de 
            l’Ajuntament de Barcelona.

            Xavier Pont 
               Responsable d’Iniciatives Econòmiques de la        
            Secretaria d’Economia del Departament 
            d’Economia i Finances de la Generalitat 
            de Catalunya.

            Andreu Felip
               Director de l’Agència Catalana de Cooperació
            al Desenvolupament.

           Jordi Marí
              Director de FETS, finançament ètic i solidari. 

18:00  Cloenda
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Adreça Jornades

FETS-Finançament Ètic i Solidari

Còrsega 288 3r 2a

08008 Barcelona

Tel. 93 368 84 81

E-mail: fets@fets.org

Web: www.fets.org
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