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Pla estratègic
2019

Durant l’any 2019 es va realitzar 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.
Les línies definides pla estratègic 2020-2023 van ser:
Linia 1. Sensibilització
Línia 1 - Sensibilització i difusió de les finances i assegurances ètiques i solidàries

Línia 2 - Formació en finances ètiques i educació crítica i transformadora que incorpori les visions i les
aportacions de l’economia feminista, ecològica i solidària
Línia 3 - Eines i recursos per enfortir les FFEE
Línia 4 - Campanyes d’incidència política i social per fomentar el sistema de ètiques i defensar
una economia justa i transformadora
Línia 5 - Reforçar el paper de FETS en l’ecosistema de les FFEE a Catalunya i l’Estat
Línia 6 - Model de governança i de participació
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FETS celebra20 anys promovent
les finances ètiquesi solidàries
FETS va celebrar el 13 de juny el seu 20è aniversari amb una festa a
l’Institut d’Estudis Catalans per commemorar dos dècades promovent
les finances ètiques i solidàries.
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FETS celebra20 anys promovent
les finances ètiquesi solidàries
FETS, que aplega en l’actualitat una trentena d’entitats, va voler
reunir a totes les persones que han format part de la història de
l’entitat aquests anys de trajectòria.
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FETS celebra20 anys promovent
les finances ètiquesi solidàries

Linia 1. Sensibilització

Es va crear l’Auca dels 20 anys amb les fites més importants de la història de FETS, que és la història de les finances
ètiques i solidàries a Catalunya“.

Linia 1. Sensibilització
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Sensibilització
2019

01
Xerrrades

02
Jornades

03
Campanyes

04
Fires

05
Esdeveniments
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Xerrades i Jornades

Línia 1.
Sensibilització

2019

Hem participat a 36 activitas sobre finances ètiques a tot Catalunya, arribant a més de 1.500 persones a través de 12
seminaris formatius, 13 xerrades divulgatives i la participació a 11 trobades i jornades on hem pogut visibilitzar les
finances ètiques i solidàries.

Presentació
d’experiències a la
Jornada
“Cooperació i
Finances ètiques:
una aliança
necessària”

Representants de
les diferents
entitats a la
Trobada “Teixint la
Xarxa d’Educació
en Finances
Ètiques”

Presentació de La
Coordinadora pel
Comerç Just i les
Finances Ètiques
a Terrassa
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Organitzaciói participacióen fires i esdeveniments

Línia 1.
Sensibilització

2019

Hem participat a fires i esdeveniments, arribant a més de 1.200 persones.
• Dia Mundial del CJ, maig 2019, arribant a 250-300 persones
• Participació a la VII Edició de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya (FESC), arribant a 250-300 persones
• Estand dinamitzat durant 3 dies al Festival Cruïlla, juliol 2019, al voltant de 500 persones

Dia Mundial del Comerç Just

Sensibilització al Festival Cruïlla

Taula rodona a la FESC

Línia 1.
Sensibilització

Les finances ètiques a la FESC
2019

Del 25 al 27 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, 14.000 persones i més de 200 organitzacions.
Les finances ètiques van estar presents amb estands de Coop57, Fiare Banca Etica i Oikocredit, d’Arç Cooperativa, i
4 xerrades i taules rodones sobre finances ètiques on van participar 22 organitzacions i van assistir més de 200
persones.

FETS va presentar el Baròmetre de les finances ètiques 2018 i la Xarxa d’Educació en Finances Ètiques

WWW.YOURCOMPANY.COM
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PHIENIX

Presentació del Baròmetre
de les finances ètiques
• Es van organitzar 4 presentacions públiques del Baròmetre de les finances
ètiques 2018 a Barcelona (FESC), Madrid, Bilbao i Sevilla, 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.
• El Baròmetre ha tingut més de 60 repercussions als mitjans de comunicació
especialitzats i generalistes.

WWW.YOURCOMPANY.COM

PHIENIX

Materialselaborats
•

Disseny de la imatge gràfica de la Redefes

•

Rollup, flyer I materials gràfics per la Redefes

•

Nou portal de la Redefes

Imatge gràfica
de la Redefes

Imatge Gràfica
de la Redefes

Línia 1.
Sensibilització

Materialselaborats
•

Auca i banner dels 20 anys de FETS

•

Guia de bones pràctiques per l’aliança entre cooperació internacional,
economia solidària i finances ètiques

Rollup
Redefes

Línia 1.
Sensibilització

Banner Interactiu

SensibilitzacióenXarxa

Línia 1.
Sensibilització

En el marc de les xarxes i plataformes on participem, hem
col.laborat en l'organització de les següents activitats:
•

IV Jornada ciutadana per una fiscalitat justa

•

Es va presentar la coordinadora pel Comerç Just i les
Finances Ètiques (LaCoordi) a Catalunya a la seu
d’Alternativa3 a Terrassa

Campanya:
Posa el filtre lila!

Campanya
Som Comerç Just i
Banca Ètica

SensibilitzacióenXarxa

DiaMundialdel
ComerçJust

Línia 1.
Sensibilització

•

Festival Crüilla 2019

•

Dia Mundial del Comerç Just - LaCoordi - Coordinadora Comerç Just i
Finances Ètiques. Campanya: Posa el filtre lila!

Festival
Cruïlla 2019

Educació
2019

01
Xerrades

02
Tallers

03
Universitats

04
Formació

05
APS-Aprenentage i servei
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Educació

Línia 2.
Educació

2019

12 seminaris formatius sobre finances ètiques a la Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Deusto, Universitat de
Lleida, Universitat de Barcelona,Departament d’Ensenyament, Ajuntament de Barcelona, la Comunificadora,
LabCoop,Federació de Cooperatives, etc.
• Jornades Educació en Economía - Presentació RedEFES - Universitat Deusto i Finantzaz Haratago
• Seminaris per elaborar Guia d’ApS de Justícia Global - Ajuntament de Barcelona
• Formacions universitàries sobre finances ètiques
• Formacions cursos professionals sobre finances ètiques

Trobada “Teixint la
Xarxa d’Educació
en
Finances Ètiques”

Creació de
l’imatge
de la
.
RedEFES

Alumnat del Centre
d'Estudis Prat
(CEPRAT)
treballant a l'aula

Línia 2.
Educació

Xerrades i Tallers
2019

Aproximadament 1250 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.
•
•
•
•

42 Tallers de finances ètiques a 3 províncies de Catalunya
25 tallers xerrades i vídeo-fòrums, 21 a la província de Barcelona i 4 a la província de Girona.
17 tallers teatrals, 11 a la província de Barcelona i 6 a la província de Girona.
Descentralització de l’itinerari formatiu arribant a 23 centres educatius a 3 províncies del territori català (32 a la
província de Barcelona, 10 a Girona)

Moments
d’intercanvi I
reflexió a la
Trobada “Teixint la
Xarxa d’Educació
en Finances
Ètiques”

Treball en grup en
una jornada dins
del projecte d’APS
al Centre d’estudis
Prat

Alumnes del centre
ETP Xavier
promovent les
finances ètiques a
escoles de
primària

ProjectesEducatiusAPS

Línia 2.
Educació

Aprenentatge i Servei

Centred’estudisPrat-CEPRAT, Barcelona
•

20 alumnes dels cicles d'Administració i Finances del Centre Prat, han incorporat els

criteris de les finances ètiques per emprendre una iniciativa econòmica sota criteris
ètics, socials i ambientals.
•

S’han publicat notícies al web del centre fent seguiment del projecte.

Treball en equip al Centre d’Estudis Prat
.
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ProjectesEducatiusAPS

Línia 2.
Educació

Aprenentatge i Servei

FacultatEconomiaUB,Barcelona
•

150 estudiants del primer curs del Grau d’Economia en el marc de l’asignatura de

Microeconomia, i del Grau amb doble titulació (ADE-Dret) en l’asignatura
d’administració i direcció d’empresa, de la UB.
•

Els i les estudiants han realitzat recerques i treballs de final de curs, on incorporaven
els criteris de les finances ètiques en possibles treballs d’innovació empresarial.

Curs a la Facultatd'Economiade la UB

•

El 22 de març es va organitzar una Jornada sobre ApS a la UB on es va presentar la
experiència amb la Facultat d’Economia “Propostes d’empreses innovadores i
compromeses amb els ODS per part d’estudiants de Microeconomia d’ADE” a través
de les finances ètiques.
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ProjectesEducatiusAPS

Línia 2.
Educació

Aprenentatge i Servei

FacultatBiologiaUB,Barcelona
•

Quatre estudiants de tercer curs del Grau de Ciències Ambientals Facultat de
Biologia de la UB, en l’asignatura “Desenvolupament Sostenible”, en el marc dels
projectes d’ApS de la Facultat.

•

En aquest curs, els i les estudiants han realitzat una recerca sobre els impactes
mediambientals d’una de les empreses, per contribuir a elaborar el discurs
d’accionariat crític que es du a terme des de la Fundació Finances Ètiques.

Moment dela taularodonaorganitzadapels
.
estudiantsde
Biologia

•

Per altra banda, el 27 de maig 2019, els i les estudiants van organitzar una Taula

rodona de debat sobre els reptes de la transició energètica cap a un model
sostenible econòmicament i mediambiental a la Facultat de Biologia, on van
participar al voltant de 30 estudiants.
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ProjectesEducatiusAPS

Línia 2.
Educació

Aprenentatge i Servei

ETPXavier, Barcelona
•

Estudiants d’Administració i Finances de l’Escola Tècnico Professional Xavier han

participat en el projecte d’Aprenentatge i Servei de Finances Ètiques amb la
col.laboració de Fets.
•

L’alumnat treballa per projectes i una de les iniciatives que han portat a terme aquest

curs escolar és l’APS per conèixer i promoure les finances ètiques.

Alumnatdel
ETP Xavier fentformacióa escoles
.
d’educacióprimàriasobrefinances ètiques
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Trobada “Teixintla Xarxa d’Educacióen
FinancesÈtiques”

Línia 2.
Educació

● A la trobada es va debatre col·lectivament els objectius definits en les jornades estatals del passat 2018, les necessitats, potencials i

límits per a establir les aliances locals i internacionals que permetin anar teixint la xarxa d'educació i finances ètiques per al FSMET 2020.
● Van participar 24 persones de diverses entitats d’educació transformadora i finances ètiques de l’àmbit estatal i internacional; FETS,
Fundación Finanzas Éticas, Campaña por un Currículum Global en Economía Social y Solidaria (de México, Argentina y Canadá), Quartiers
du monde (Francia), Edualter (Cataluña), Fondo Mundial para el Desarrollo de las ciudades (Francia), IES Med (Cataluña), Elakarcredit
(Euskadi), Finantzaz Haratago (Euskadi), GRESP (Perú), Caritas (Francia), Instituto de Asuntos Culturales IACE (estatal), REAS Andalucía,
REAS País Valenciano, el Instituto de la moneda social (Cataluña) y los grupos territoriales de Fiare Euskadi y Fiare Sur.

WWW.YOURCOMPANY.COM
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PHIENIX

Creaciói implantacióde la RedEFES
Objectius
La xarxa per l’educació en les
finances ètiques i solidàries
(RedEFES) agrupa a persones,
organitzacions i plataformes que
volen promoure l’educació
econòmica crítica i les finances
ètiques i solidàries com
l’engranatge per una economia
que situa les persones i el planeta
al centre.
RedEFES proposa promoure un
ensenyament de l’economia
crítica amb el sistema econòmic
global implicant el jovent en les
alternatives econòmiques justes,
igualitàries, sostenibles i
respectuoses amb els drets
humans i el planeta.

1

2

3

4

Integrar en la RedEFESS a professorat, entitats de finances ètiques i
solidàries, organitzacions per una educació transformadora,
cooperatives d’educació, grups d’investigació, sindicats
d’ensenyants, AMPAS, organitzacions educatives juvenils,
organitzacions amb pràctiques d’economia solidaria que siguin
reproduïbles a l’àmbit educatiu, etc.

Debatre sobre el model d’educació econòmica actual des
d’una perspectiva crítica i plural, tenint en compte la mirada
feminista, interseccional, de-colonial, comunal i
mediambiental.
Reconèixer la necessitat d’incorporar les mirades de
l’educació transformadora en l’àmbit econòmic, entès com a
sostenibilitat de la vida.
Generar espais de trobada per a compartir recursos
i marcs ètics (metodològics, pràctics,
experimentals) sobre educació i finances ètiques
desenvolupades des de l’àmbit local i global.

www.redefes.org
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Eines per a l’enfortimentdel sistema de financesètiques
2019

01
Segell Ethsi

02
Baròmetre 2018

03
FETSCoopera

25

Línia 4.
Incidència

SegellEthsi

L'any 2019 s'ha continuat treballant per la
consolidació del segell i per ampliar-ne el número
d'entitats. S'ha registrat per primera vegada la
corredoria Nortlan i s'ha contactat amb diverses
companyies amb la idea de començar el procés de
certificació.
Finalment, s'ha iniciat el procés formal
d'acompanyament en el registre de REALE que està
previst que acabi l'any vinent quan el Comitè
Avaluador decideixi sobre la candidatura. S'ha treballat
per obtenir recursos per continuar impulsant el segell.

Línia 3.
Eines

Línia 3.
Eines

Baròmetre de les
Finances Ètiques2018
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 on s'ha invertit. 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 2018 mostren que l'evolució de las
finances ètiques a Espanya continua sent molt positiva.
L'estalvi recollit representa un increment del 2,11 % sobre l'any anterior,
i els préstecs concedits per les entitats financeres ètiques han passat
dels 1.267 milions d'euros als 1.474 milions l'any 2018 incrementant-se
un 16,31%. A més, segons les dades del Baròmetre, la taxa de morositat
de les entitats de finances ètiques va ser del 1,68 % el 2018 i el capital
social de les entitats es va incrementar un 6,45% respecte l'any anterior.

Línia 4.
Incidència

FetsCoopera
El projecte FETSCoopera, enfocat a enfortir
l'aliança entre les finances ètique i les ONG de
cooperació, ha enllestit la seva primera etapa
durant el 2019.
Enguany la feina s'ha concentrat en el
desenvolupament d'un instrument de
cooperació internacional basat en el crèdit,
capaç d'impulsar projectes d'economia social a
països empobrits més enllà de les donacions.
Amb aquest objectiu s'han identificat actors
potencialment interessats i iniciatives que
podrien incorporar aquesta eina per a
desplegar-se.
S'ha desenvolupat una guia d'identificació de
projectes, recolzats en l'accés al crèdit, per
ajudar les entitats a apropiar-se d'aquesta nova
eina, i s'han presentat experiències i reflexions al
voltant de la cooperació financera en una
jornada de cloenda del programa.
https://fetscoopera.org

JornadaFetsCoopera
«Cooperació Internacional, Economia Solidària i
Finances Ètiques: una aliança necessària»

Línia 4.
Incidència
Línia5
Ecosistema

El passat novembre vam celebrar una trobada dins #FETSCoopera per reflexionar sobre la importància de construir aliances

entre l’economia solidària i la cooperació internacional, a través de les finances ètiques. A les tres taules es van exposar
experiències, dades i idees al voltant d’una articulació necessària per construir una economia diferent, a casa nostra i al món, a
través dels instruments existents i dels que encara cal construir".

Comunicació
2019

01
Mitjans

02
XarxesSocials

03
Bloc

04
Web

30

Comunicació

Línia 1.
Sensibilització

2019

•
•
•

S'ha dissenyat i creat el portal de la Xarxa Redefes
S'ha continuat actualitzant el catàleg online de finances ètiques: DinerÈtic
Espai sobre educació i finances ètiques a El Crític: Diners a Contrallum: 4 articles publicats
Un article publicat sobre què és i com funciona l’activisme accionarial
Un reportatge sobre les finances ètiques, una eina per a l’apoderament de les dones
Un article en profunditat: “La Caixa i el Banc Sabadell financen el gran fabricant de bombes espanyol”
Entrevista a Erika Licón

Càpsula: mites de
les finances
ètiques

Càpsula: Jornades
Finances èticas I
.
educació

Nou portal:
RedEFES
.
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Presènciaalsmitjans

Línia 1.
Sensibilització

Hem augmentat la presència a mitjans de comunicació, amb
aproximadament 300 aparicions durant el 2019.
Destaquem l'impacte mediàtic que ha tingut la presentació del Baròmetre a
Barcelona, Madrid, Bilbao i Sevilla aconseguint més de 60 impactes en tot
l'estat, tant a mitjans generalistes com especialitzats en economia.

Article publicat a El Salto
amb motiu de la presentació
del Baròmetre
Tv Andalucía

Línia 4.
Incidència

Línia 1.
Sensibilització

Diners a contrallum
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
2019

Quèés i com funciona
11
l’activisme accionarial

La Caixa i el BancSabadell
financen el gran fabricant de
bombes espanyol

Les finances ètiques, unaeinaper
a l’apoderament de les dones
Article sobre el ‘Baròmetre de les finances ètiques’,
presentat per l’Observatori de Finances Ètiques de
FETS.

Erika
Licón: “Els processos
Assegurances
d’aprenentatge
sota sospita de l’economia social i
solidària
esalternatives
donen ètiques
en la acció»
Quines són les
que existeixen?

34

Línia 1.
Sensibilització

Línia 2.
Educació

Nou portal de la Redefes
El nou portal de la RedEFES és l’espai de
trobada entre professorat i entitats de
finances ètiques i de l’educació
transformadora per facilitar recursos
pedagògics i metodològics que incorporen
l’anàlisi del impactes socials, econòmics i
ambientals del sistema financer així com
impulsar les finances ètiques com a eina
de transformació social.
El portal és una eina comunicativa de la
xarxa amb un banc de recursos i
experiències oberta a totes les persones
interessades en una educació financera
ètica amb la possibilitat d'adherir-se i
rebre el butlletí amb les últimes novetats.
● 8 entitats adherides i 106 membres
● 30 recursos educatius i 8 experiències en
educació i finances ètiques

35

www.redefes.org

Línia 1.
Sensibilització

Catàleg online : Dinerètic
2019

FETS ha continuat actualitzant el
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 assegurarse de forma responsable i
sostenible.

Línia 5.
Ecosistema

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
2019

2659
fans
2.659 seguidors
300 nous fans
24.000 persones abastades

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

9.377

7.783

web

usuaris/es

seguidors/es

9.957 visites a la pàgina

7.483 seguidors/es
244.585 impressions
750 nous seguidors

35%

Hem ampliat les xarxes socials amb els perfils de twitter, facebook i instragram de Redefes. Uns canals per comunicar i
promoure les activitats, recursos i novetats de la xarxa per una educació en finances ètiques i solidàries.
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Treballen Xarxa
2019

01
Xarxes

02
Plataformes
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Treballen xarxa
2019

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.
39

Com ens hem organitzat?
2019

01
Junta Directiva

02
Entitats sòcies

03
Equip Tècnic

40

Junta directiva
2019

Presidenta: M.Antònia Bartolí Tosquella,
Associació Fiare Catalunya
Secretària: Domènec Creus Bonafont, Setem
Catalunya
Tresorera: Quima Giménez González, Justícia i
Pau
Vocals:
• Narcís Sánchez Pelach, Universitat
Internacional de la Pau
• Javier Gómez Avellana, Arç Cooperativa

Junta Directiva

Entitatssòcies
2019
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 | 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
2019

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

Informe Econòmic
2019

01
Elscomptes2019

02
Ingressos idespeses
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Els comptes de 2019
2019
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Ingressosi Despeses
2019
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Els comptes 2019
2019
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Els comptes 2019
2019
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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

