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Sensibilització
2018

01
Xerrrades

02
Jornades

03
Campanyes

04
Fires

05
Esdeveniments
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Xerrades i Jornades
2018

S’ha participat a 36 xerrades sobre finances ètiques a tot Catalunya, arribant a més de 1.500 persones.
•
•
•
•

Participació a seminaris i congressos sobre finances ètiques i economia social i solidària d’àmbit nacional i
internacional.
34 a les 4 províncies de Catalunya (Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona)
1 a Madrid
1 Brussel·les (I Change Finance Forum)

I Change
Finance
Forum

Taller d'anàlisi
de la realitat i
compromís social
a Fundació
Marianao

Xerrada
Banca Ètica
a Cardedeu
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I Fòrum Internacional d'AssegurancesÈtiques
2018
•

62 assistents.

•

15 ponents estatals, internacionals i administració pública local de 4 països diferents.

•

4 taules rodones:
-Sistema de Finances Ètiques i Segell EthSI
-Experiències internacionals vinculades a les assegurances ètiques
-Rol de mutualitats i asseguradores en l’impuls de les assegurances ètiques
-Distribució i els reptes de futur de les corredories d’assegurances

•

Dinar - networking entre ponents, membres del Comitè avaluador del Segell EthSI, membres de la banca ètica i persones assistents d’entitats
vinculades a les assegurances ètiques.
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Les finances ètiques a la FESC
2018

Del 26 al 28 d’octubre va tenir lloc la VII Fira d’Economia Solidària de Catalunya organitzada per la Xarxa d’Economia

Solidària de Catalunya amb un gran èxit d’assistència, 11.000 persones i més de 200 organitzacions.

Hi van estar presents estands de Coop57, Fiare Banca Etica i Oikocredit, i es va celebrar el 35é aniversari d’Arç Cooperativa.

Es van organitzar 5 xerrades i taules rodones sobre finances ètiques on van participar 22 organitzacions i van assistir més
de 200 persones.

WWW.YOURCOMPANY.COM
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PHIENIX

Presentació del Baròmetre de les finances ètiques 2017
2018

•

Presentem el Baròmetre de les finances ètiques 2017 al Centre Cívic Pati Llimona i comptem per primera vegada
amb la participació de les principals entitats operatives que el fan possible. Enguany hem incorporat al
Baròmetre l'anàlisi territorial i sectorial de les dades, i hem analitzat amb més profunditat el sector assegurador.

•

WWW.YOURCOMPANY.COM

El Baròmetre ha tingut més de 42 repercussions als mitjans de comunicació especialitzats i generalistes.
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PHIENIX

Organitzaciói participacióen fires i esdeveniments
2018

Hem participat a fires i esdeveniments, arribant a més de 1.200 persones
•

Participació a la VII Edició de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya (FESC)

•

Estand dinamitzat al Festival Cruïlla

•

Fira de consum responsable de Plaça Catalunya

•

Presentació de pòster del Segell EthSi al Global Social Economics Forum (GSEF) de Bilbao

Campanya Comerç
Just i Finances
Ètiques

Fira d’Economia
Solidaria de
Catalunya

Festival Cruïlla
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Materialselaborats
•

Hem participat en l'elaboració del llibre coral "Finances ètiques i solidàries. Valors,
límits i reptes", publicat per la XES i l'editorial Pol.len.

•

Hem dissenyat i imprès diversos materials comunicatius del Segell EthSi

•

Hem dissenyat i imprès el punt de llibre del catàleg online de les finances ètiques
Dinerètic

•

Hem fet 2 roll-up de FETS

Llibre: Finances ètiques i
Solidàries. Valors, límits i reptes
CEO, Founder

ImatgeConveniently
Gràficaiterate top-line
alignments for wireless
metrics

I Fòrum Internaciona
Assegurances Ètiques

SensibilitzacióenXarxa
En el marc de les xarxes i plataformes on participem, hem col.laborat en
l'organització de les següents activitats:
• Jornades i manifestació "Prenem el control de les finances, 10 anys de
crisi"
• Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica 2018
• II Jornada ciutadana per una fiscalitat justa

Campanya
Som Comerç Just i
Banca Ètica

Educació
2018

01
Xerrades

02
Tallers

03
Universitats

04
Formació

05
APS-Aprenentage i servei
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Xerrades i Tallers
2018

Aproximadament 1500 estudiants formats en els impactes socials i ambientals dels sistema financer global i les propostes
de les finances ètiques, dels quals 550 són estudiants universitaris.
•
•
•

49 Tallers de finances ètiques a 3 províncies de Catalunya
34 tallers xerrades i vídeo-fòrums i 15 tallers teatrals
Descentralització de l’itinerari formatiu arribant a centres educatius 18 centres educatius a 3 províncies del territori català
(10 a la província de Barcelona, 6 a Girona i 3 a Tarragona)

Treball realitzat al
IES 4 Cantons

Jornada
d’Educació
i
.
Finances ètiques

Facultat
D’Economia de la
UB
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ProjectesEducatiusAPS
Aprenentatge i Servei

IES4 Cantons,Barcelona
•

20 alumnes han participat al projecte

•

S’han realitzat 1 taller teatral I 2 video forum

•

3 curtmetratges

•

1 pàgina web

L'alumnat participantde quartdela ESO
de
l 'IES4 Cantons
.
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ProjectesEducatiusAPS
Aprenentatge i Servei

Centred’estudisPrat-CEPRAT, Barcelona
•

20 alumnes han participat

•

S’han realitzat 1 taller teatral i 2 xerrada-vídeo fòrum

•

S’ha realitzat una visita guiada dels i les estudiants a COS, una cooperativa finançada
per Fiare Banca Etica.

Visitaa la cooperativaCOS
.
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ProjectesEducatiusAPS
Aprenentatge i Servei

FacultatEconomiaUB,Barcelona
•

Les finances ètiques i l’economia solidària han estat presents al Fòrum social i

Emprenedor de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB
•

200 estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB han conegut les
finances ètiques amb l’acció Canvia’t de Banc!

•

Cursa la Facultatd'Economiade la UB

40 estudiants han participat al col·loqui sobre Economia Social al Fòrum Social i

Emprenedor de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.
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ProjectesEducatiusAPS
Aprenentatge i Servei

FacultatBiologiaUB,Barcelona
•

S’ha organitzat una visita guiada al grup ECOS amb xerrada informativa adreçades a

estudiants universitaris.
•

Quatre estudiants de la Facultat de Biologia de la UB han conegut el Grup ECOS i han
rebut formació sobre les finances ètiques.

•

Cartell dela jornada dissenyadapelpropi
.
alumnat
participant

Els i les estudiants organitzen a la Facultat de Biologia, la I Jornada sobre Banca Ètica

on s'analitzava la relació entre les finances ètiques i el mediambient. Van participar
Coop57, Fiare Banca Ètica, Oikocedit, 350org i FETS i hi van assistir al voltant de 50
estudiants.

16

I Jornada Estatal d’Educació i Finances Ètiques
2018
•

Al voltant de 60 persones van assistir a la taula rodona “10 anys de la crisi financera. Què n’hem après? L’educació econòmica a debat”, en el
marc de la I Jornada.

•

S’han presentat 11 experiències educatives de tot l’estat a l’espai de trobada de la jornada per l’impuls de les finances ètiques a l’aula.

•

Han participat 35 docents d’11 municipis de tot l’estat espanyol a la trobada.

•

Obra de teatre “El Pla Il·lusió” a càrrec de Pa’Tothom, realitzada com a clausura de la jornada .

•

Dinamització del grup de treball a la trobada per part d’Edualter.

WWW.YOURCOMPANY.COM
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PHIENIX

I Jornada Estatal d’Educaciói FinancesÈtiques
2018
•

Valoració dels participants molt positiva, més del 90% per a tots els aspectes
preguntats.

•

50 exemplars de la Guia Pedagògica “Que els teus diners pensin com tu”

distribuïts al professorat participant.
•

S’ha presentat el programa formatiu “Finances per a una economia alternativa”
de la Fundazione Finanza Etica a la Jornada.
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Recursos Educatius
2018

01

La cooperativa especialitzada Fil a l’Agulla ha
fet un anàlisi dels recursos educatius de FETS

incorporant

recomanacions

per

millorar

l’aplicació de la perspectiva de gènere

02

S’ha traduït i adaptat el programa online
formatiu

“Finances

per

a

alternativa» de la Fundació Fiare.

19

una

economia

Eines per a l’enfortimentdel sistema de financesètiques
2018

01
Segell Ethsi

02
Baròmetre 2017

03
FETSCoopera
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Baròmetre de les
Finances Ètiques 2017
El Baròmetre de les finances ètiques i solidàries és un informe
que fa una valoració anual de l’evolució de les finances ètiques i
solidàries a l’Estat a partir de dades objectives aportades per les
entitats de finances ètiques.
S'han analitzat 11 entitats bancàries i parabancàries i 8
asseguradores ètiques. L'anàlisi de les finances ètiques s'ha
realitzat per sectors i territoris.
Es tracta de l’únic informe existent actualment a l’Estat que fa
una panoràmica global del sector de les finances ètiques.

Les xifres mostrades pel Baròmetre 2017 mostren que l’evolució
de las finances ètiques a Espanya continua sent molt positiva.
L’estalvi recollit representa un increment del 9,24 % sobre l’any
anterior, i els préstecs concedits per les entitats financeres
ètiques han passat dels 1.022 milions d’euros als 1.267 milions
l’any 2017 incrementant-se un 23,96%. A més, segons les dades
del Baròmetre, la taxa de morositat de les entitats de finances
ètiques va ser del 2,20 % el 2017, en contraposició al de la banca
tradicional, que es va situar en el 7,79 %.

FetsCoopera
2018
Des del projecte FETSCoopera, enfocat a enfortir
l'aliança entre les finances ètique i les ONG de
cooperació, hem continuat fent feina durant el 2018.
Per una banda, promocionant els serveis que les
empreses de l'economia social i solidària poden oferir
a les entitats, a través de diferents entrevistes amb
cooperatives difoses en format podcast. Per l'altra,
hem continuat treballant per desenvolupar un
instrument de cooperació internacional basat en el
crèdit, capaç d'impulsar projectes d'economia social a
països empobrits més enllà de les donacions.
Esperem que durant el 2019 puguin materialitzar-se
totes les converses mantingudes amb els diferents
actors en una nova línia de cooperació que convini
subvencions i crèdit.
https://fetscoopera.org

SegellEthsi
2018

L’any 2018 s’ha treballat en la consolidació del segell,
realitzant 2 reunions del Comitè avaluador i fent
seguiment de les entitats registrades.
S’ha donat un impuls comunicatiu amb la realització
del I Fòrum Internacional d’Assegurances Ètiques,
s’ha co-organitzat una taula rodona específica
d’assegurances ètiques a la FESC 2018 i també s’han
realitzat i participat en diverses taules rodones i
entrevistes a diversos mitjans de comunicació.
Es van registrar per primera vegada Lagun Aro i tot el
Grup ACM España (Atlantis i Agrupació). Es continua
l’acompanyament de la corredoria Nortlan.
Paral·lelament, s’ha continuat treballant per ampliar
el número d’entitats registrades a l’EthSI i que les
existents incorporin més productes.

Comunicació
2018

01
Mitjans

02
XarxesSocials

03
Bloc

04
Web
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Comunicació
2018

•
•
•
•
•
•

S'ha dissenyat i creat el catàleg on-line de finances ètiques: DinerÈtic
Espai sobre educació i finances ètiques a El Crític: Diners a Contrallum
3 articles publicats
1 article publicat sobre educació i finances ètiques
1 càpsula audiovisual sobre els mites de les finances ètiques
1 càpsula més extensa sobre finances ètiques i educació en el marc de la I Jornada Estatal d'impuls de les finances ètiques a l'aula amb més
de 4.400 visualització via youtube i facebook.

Càpsula: mites de
les finances
ètiques

Càpsula: Jornades
Finances èticas I
.
educació

Nou catàleg:
DinerÈtic
.
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Presènciaalsmitjans
Hem mantingut la presència a mitjans de comunicació, amb aproximadament 300
aparicions durant el 2018.
Durant la Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica tenim forta presència als mitjans
(premsa, ràdio i TV). Destaquem també l’increment de consultes i l’impace mediàtic
fruit de la situació política a Catalunya.
Amb la presentació del barometer hem tingut molt bona repercussió mediàtica.

Podcast : Assegurances
ètiques
Revista Triodos
Entrevista a Nina González,
Coordinadora de FETS

Diners a contrallum
2018
El mitjà de comunicació El Critic ha continuat
el bloc “Diners a contrallum” fruit de la
col·laboració amb Fets i la Fundació Fiare. El
bloc és un espai de debat i anàlisi sobre el
paper de l’economia en general i de les
finances en particular, en relació a la societat
que ens envolta. Un lloc per mostrar les
diferents iniciatives, novetats i articles
d’opinió sobre les finances ètiques i
solidàries.
www.elcritic.cat/dinersacontrallum

Articles i càpsulesal Bloc Diners a contrallum
2018

L’economia crítica
busca lloca l’aula
Reflexió sobre la situació de
l’educació financera a les
aules.

Càpsula:
Educaciói Finances ètiques
Vídeo resum de les Jornades

Baròmetre 2017
Article sobre el ‘Baròmetre
de les finances ètiques’,
presentat per l’Observatori
de Finances Ètiques de
FETS.

Assegurances
sota sospita
Quines són les alternatives ètiques
que existeixen?
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Nou catàlegonline : Dinerètic
2018

FETS amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona ha creat
el nou catàleg online de les
finances ètiques i solidàries,
DINERètic. Una eina per a
visibilitzar quines són les entitats
que es regeixen pels principis de
les finances ètiques i donar a
conèixer el ventall de productes i
serveis que ofereixen per a poder
estalviar, invertir o finançar-se o
assegurar-se de forma responsable
i sostenible.

Objectius
1

Donar a conèixer les entitats de finances ètiques i
solidàries

2

Difondre els productes i serveis que ofereixen les
entitats financeres ètiques per a persones,
empreses, entitats i administracions públiques

3

Visibilitzar els valors de l’Economia Social i Solidària

4

Connectar amb les persones, entitats i empreses
conscients i responsables.

www.dineretic.net
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Impacte web I xarxes socials
2018

2659
fans
2.659 seguidors
300 nous fans
24.000 persones abastades

164
seguidors/es
Novaconta d’instagram
Més de 160 usuaris/es
35 publicacions

9.377

7.483

web

usuaris/es

seguidors/es

9.457 visites a la pàgina

7.483 seguidors/es
244.585 impressions
750 nous seguidors

35%
30

Treballen Xarxa
2018

02
Xarxes

03
Plataformes
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Treballen xarxa
2018

XES
Som entitat de suport de la
XES per tal de col·laborar
en la construcció d’una
xarxa que enforteixi
l’economia social i
solidària.

Plataforma per una
Fiscalitat Justa
Plataforma formada per
persones físiques i entitats
que treballa per un
sistema fiscal més just.

LaCoordi
Consorci format per SETEM, Fiare,
Alternativa 3, Oxfam Intermon,
XES i FETS, que organitza activitats
entorn el Comerç Just i la Banca
Ètica a Barcelona ciutat i a altres
indrets de Catalunya.

PLEEC

Banca Armada

La PLEEC impulsa una
educació econòmica crítica
i plural per denunciar el
conveni EFEC (Educació
Finacera a les Escoles de
Catalunya).

La Campanya Banca Armada vol
visibilitzar les vinculacions d’un
elevat nombre d’institucions
bancàries espanyoles amb
empreses fabricants d’armes a
través del seu finançament.
32

Com ens hem organitzat?
2018

01
Junta Directiva

02
Entitats sòcies

03
Equip Tècnic
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Junta directiva
2018
Presidenta: M.Antònia Bartolí Tosquella, Associació
Fiare Catalunya
Secretària: Helga Rovira Borrell, Arç Cooperativa
Tresorera: Quima Giménez González, Justícia i Pau
Vocals:
• Narcís Sánchez Pelach, Universitat Internacional
de la Pau
• Domènec Creus Bonafont, Setem Catalunya

Junta Directiva

Entitatssòcies
2018
Acció Escolta | Acidh | Agermanaments Sense Fronteres |
Alternativa 3 SCCL | Arc Cooperativa SCCL | Associació
Benestar i Desenvolupament (ABD) | Associació Fiare
Catalunya | Caputxins de Sarrià | Càritas
Diocesana | Centre de Cooperació per al DesenvolupamentUPC | Col·lectiu Ronda SCCL | Consell de la Joventut de
Barcelona | Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya | COOP57 SCCL | Escoltes Catalans | Fed.
d’Assoc. de Veïns de Barcelona | Fed. de Cooperatives de
Treball de Catalunya | Fundació Champagnat | Fundació
Privada Trinijove | Fundació Roca i Galès | Justícia i
Pau | Lliga dels Drets dels Pobles | Mans Unides | Medicus
Mundi | Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi | L’Olivera
SCCL| Oikocredit Catalunya | Oxfam Intermon | Sec.
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta | Setem
Catalunya | Solidaritat, Educació i Desenvolupament (SED)
| Som SCCL | Universitat Internacional de la Pau |

Equip tècnic
2018
Nina González Fernández-Argüelles
Maite Codina Vila
Sergi Salavert Fernández
Sofía Muñoz Fernández
També hem comptat amb la col·laboració de la Marta
Ruiz Jadraque que ha portat els temes de comunicació,
del Fer Acosta per acompanyar els projectes educatius
i del Miquel Carrillo per coordinar el programa
FetsCoopera.

Equip Tècnic de FETS

Procèsestratègic
Al llarg d’aquests 20 anys s’han produït molts canvis en el context
socioeconòmic, el creixement del mercat social i l’economia solidària, el
desenvolupament de les entitats de finances ètiques i la seva rellevància com a
motor de l’economia social i solidària.
Per aquest motiu, durant l’any 2018 s’ha realitzat un procés de reflexió
estratègica amb la finalitat de definir un nou horitzó de futur pels propers 3
anys, comptant amb la participació de les diferents veus que conformen l’entitat
i el seu univers de relacions.
• 2 sessions estratègiques amb la Junta Directiva de FETS per dissenyar
l’aproximació a les entitats sòcies segon cada sector: cooperació
internacional, economia social i solidària, finances ètiques, acció social i
educació cultura.
• 1 sessió estratégica de la Junta Directiva per analitzar les debilitats i fortaleses
de FETS, d’acord al context actual.
• Dinamització de l’Assemblea Ordinària a càrrec de la cooperativa Hobest.
• Convocatòria de participació a l'enquesta, a 64 entitats de l'univers de
relacions de FETS.
• 4 trobades sectorials amb representants de les entitats de finances ètiques
sòcies de FETS.

Sessió estratègica

Informe Econòmic
2018

01
Elscomptes2018

02
Ingressos Idespeses

38

Els comptes de 2018
2018

INGRESSOS 2018

Quotes

Donacions
Prestació serveis
Conferències i cursos i tallers
Encàrrec Coopolis

Ethsi
Subvencions
Ingressos diferits Justicia Global 1a anualitat
Ingressos diferits ACCD 2017
Justícia Global 2a anualitat
Justicia Global ApS 2018
Campanya Banca Armada
Ajunt. BCN Ciutat i districte Consum
Ajunt. BCN Ciutat i districte Participació
Projecte ACCD suport entitats cooperació
Subvenció Coopolis
Comissionat 2018
Comissionat 2018 Intercooperació
Comissionat Comunicació 2018
Diferiments Justicia Global APS 2018
Difereiment Campanya banca armada
Diferiments comissionat Intercooperació 2018
Diferiment Comissionat comunicació 2018
Ingrés provisió paga beneficis
Ingrés excepcional regularització factura
Ingressos financers

Total ingressos

DESPESES 2018

7.458,93
351,15
24.851,93
3.418,59
0,00
21.433,34
188.213,28
34.803,00
43.104,00
15.624,86
11.678,00
9.050,00
3.300,00
1.800,00
30.672,72
10.979,50
41.999,20
24.311,00
8.990,00
-6.148,00
-9.050,00
-23.911,00
-8.990,00
3.946,50
220,23
0,00

Serveis bancaris

83.162,07
1.040,60
11.250,00
0,00
10.240,00
108.950,89
8.279,07
462,00
439,08
0,00
17,36

Total despeses

223.841,07

Despeses directes Projectes subv * (sense personal)

Activitats educatives no subvencionades
Subvenció concertada Fun.Fiare JG 2017 1a anualitat
Subv concertada Fiare Justicia Global 2017 2a anualitat
Subcontractació FF ACCD 2017
Despeses personal contractat
Despeses d'estructura
Quotes (XES, SpainSIF)
Altres despeses
Amortitzacions

Resultat d'explotació

1.200,95

Projectes
Personal
Estructura
Quotes
Altres despeses

105.692,67
108.950,89
8.279,07
462,00
456,44

225.042,02

(*) Subvencions, convenis, licitacions…
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IngressosI Despeses
2018
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Els comptes 2018
2018

ACTIU

PASSIU

Actiu no corrent

3.124,74 €

Patrimoni net

Immobilitzat material

1.126,74 €

Fons propis

46.477,12 €

Inversions financeres a llarg termini

1.998,00 €

Subvencions

144.218,56 €

Actiu corrent
Deutors corrents

210.280,90 €
65.675,36 €

Passiu corrent
Provisions a curt termini

Efectiu i altres actius líquids

144.605,54 €

Creditors

TOTAL ACTIU

213.405,64 €

TOTAL PASSIU

190.695,68 €

22.709,96 €
- €
22.709,96 €

213.405,64 €
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Els comptes 2018
2018

42

SUPORT
2018

SUPORT DE LES
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

•

Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament - Generalitat de Catalunya

•

Comissionat d'Economia Social i Solidària - Ajuntament de Barcelona

•

Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional - Ajuntament de Barcelona
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Contacte
www.fets.org

https://twitter.com/banca_etica

fets@fets.org

www.facebook.com/fets.finances.etiques

FETSFINANÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI

