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HISTÒRIES DARRERA DE LES DADES: 
ALGUNES REALITATS FINANÇADES



El Baròmetre és un informe que fa una radiografia anual de l’evolució de les finances
ètiques i solidàries a tot l’Estat. En aquesta edició s’han analitzat les dades relatives, entre
d’altres, als préstecs concedits per les entitats financeres bancàries i parabancàries en
diferents àmbits, com el mediambiental, el social i el cultural. L’any 2020, el crèdit concedit
va créixer un 16% respecte l'any anterior, fins a arribar a un nou màxim històric de 1720
milions d'euros.

Com indiquen els números, les finances ètiques han concedit més crèdit que mai per
donar suport a les iniciatives transformadores en un moment de dificultat econòmica,
mostrant la seva vocació d’estar al servei de l’economia real i transformadora.

A la llum d’aquestes xifres, des de l’Observatori de les Finances Ètiques hem volgut donar
més visibilitat a les realitats finançades, seleccionant aquesta mostra de projectes segons
els diferents sectors i seguint la mateixa classificació per àmbits que fa any rere any el
Baròmetre.

Confiem que aquest suplement pugui fer-se de forma periòdica per complementar les
dades de l’edició anual del Baròmetre, i progressivament anant incorporant altres eines
que mostren quina és la contribució de les finances ètiques a la transformació social, a
través del finançament d’iniciatives amb un impacte social i ambiental positius

DARRERA DE LES DADES: 
ALGUNES REALITATS FINANÇADES
Amb aquest suplement especial del Baròmetre de les finances ètiques i
solidàries 2020 es mostren algunes de les realitats finançades per als
sectors mediambiental, social i cultural.

L’any 2020, el volum de préstecs realitzats ha

superat els 1.720 milions d’euros, amb un creixement 

 del 16% respecte a l’any anterior.



Si observem els sectors finançats a
nivell estatal, el sector mediambiental
continua liderant l’àmbit amb més
volum de préstecs concedits, seguit
dels sectors social i cultural. 
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Olatek
Legutio (Araba)
Crèdit: 300.000 euros 
Entitat: Fiare Banca Etica
Olatek és l'empresa líder en el mercat de la fusta laminada
estructural del sud-oest europeu. Promou el desenvolupament
sostenible del sector forestal i la construcció ecològica.
https://olatek.es

Barcelona
Crèdit: No disponible
Entitat: Triodos Bank
Fa més de 130 anys, el comerciant barceloní Jaime
Santiveri viatja a Alemanya per a curar-se una malaltia
pulmonar on millora la seva qualitat de vida gràcies a un
tractament a base de productes naturals.
Santiveri decideix importar tots aquests productes per a
ajudar a altres persones i avui és la fàbrica de productes
dietètics més gran d'Europa.
www.santiveri.com

Santiveri

Costa d'Ivori
Crèdit: 500,000,000 XOF
Entitat: Oikocredit
Aquesta empresa social es va fundar per a proporcionar
sistemes solars i serveis de tauletes digitals a les llars. Va
ser la primera entitat de microcrèdits per a enfrontar els
desafiaments de l'accés a l'energia i la inclusió financera.
www.baobabplus.com

Barcelona
Crèdit: 550.000 euros 
Entitat: Coop57 
L'entitat ha estat impulsada per la Comunitat de
Propietaris Maresme 128 de Barcelona i té per objecte
actuar com a comunitat energètica local. El préstec
finança la rehabilitació energètica de l'edifici.

Energia solar Baobab

Producció d'energia
Maresme 128, SCCL

SECTOR MEDI AMBIENTAL

https://olatek.es/
http://www.santiveri.com/
http://www.baobabplus.com/


Manresa
Crèdit: 220.000 euros 
Entitat: Coop57  / Fiare Banca Etica
Supermercat cooperatiu a Manresa que dóna suport a la
producció sostenible i local. El préstec serveix per
finançar la posada en marxa del projecte i les obres
d'adequació del local de l'entitat.
https://supercoopmanresa.cat

Supercoop Manresa

Barcelona
Crèdit: 70.500 euros 
Entitat: Coop57 
Vol promoure la participació de persones migrades en
l'economia social i solidària. 
www.facebook.com/MiGrESSolidaria

Associació Migració i economia
social i solidària (MIGRESS) 

A Coruña
Crèdit: No disponible
Entitat: Triodos Bank
El compromís per la sostenibilitat adquirit per Casa Gran
de Xanceda va més enllà de l'elaboració d'aliments amb
certificació ecològica, els promotors de la iniciativa
planten cada any 300 arbres en els boscos de la zona.
www.casagrandexanceda.com

Casa Grande  Xanceda 

Asociación Proyecto Aldea Global
Nicaragua
Crèdit: 4,950,000 USD
Entidad: Oikocredit
Associació de petits productors de cafè que duu a terme
amb èxit projectes en els camps de seguretat alimentària,
recursos naturals, crèdit i exportacions.
http://aglobal.org.ni

SECTOR SOCIAL

https://supercoopmanresa.cat/
http://www.facebook.com/MiGrESSolidaria
http://www.casagrandexanceda.com/
http://aglobal.org.ni/


Can Cet  - Centre d'inserció
Badalona
Crèdit: No disponible
Entitat: Triodos Bank
Empresa social que treballa per a oferir un futur laboral
als seus empleats: persones amb diversitat funcional.
www.cancet.org

Barcelona
Crèdit: 400.000 euros
Entitat: Fiare Banca Etica
Un engranatge de cooperatives d'iniciativa social sense
ànim de lucre que pretén atendre les necessitats de les
persones amb discapacitat intel·lectual i donar suport a
les seves famílies.
www.teb.org

Teb Cooperativa

Guatemala
Crèdit: 10,000,000 GTQ
Entitat: Oikocredit
Institució que ofereix microcrèdits a clients de zones
rurals amb alts nivells de pobresa. Per a maximitzar el seu
impacte social s'esforça per augmentar la participació de
les dones dins de l'organització.
adisa.org.gt

Barcelona
Crèdit: 2.622.000 euros 
Entitat: Fiare Banca Etica
Habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Els habitatges
comparteixen espais comuns, permetent així una vida
comunitària que suposa tant un estalvi econòmic com un
guany de superfície útil i qualitat de vida. 
https://sostrecivic.coop/projectes/la-balma

Asociación para el Desarrollo
Integral San Antonio Ilotenango

La Balma

http://www.cancet.org/
http://www.teb.org/
https://adisa.org.gt/
https://sostrecivic.coop/projectes/la-balma


Phenomena
Barcelona
Crèdit: No disponible
Entitat: Triodos
Un cinema en el qual es projecta tot tipus de pel·lícules,
grans clàssics, èxits dels anys 70, 80, 90 i molts altres
llargmetratges. Gràcies al finançament es va dur a terme
la reforma de l'antic cinema Nàpols de Barcelona.
www.phenomena-experience.com

Barcelona
Crèdit: 200.000 euros 
Entitat: Fiare Banca Etica
Sàpiens és una revista mensual de divulgació històrica,
líder a Catalunya, que aproxima als lectors als principals
esdeveniments del passat a Catalunya i en el món.
www.sapiens.cat

 Sapiens

Hospitalet de Llobregat
Crèdit: 35.000 euros
Entitat: Coop57 
Llibreria cooperativa i espai comunitari integrat
activament al barri del Collblanc de L'Hospitalet de
Llobregat. El préstec finança la posada en marxa del
projecte.
https://espaillavors.cat

Espai Llavors, SCCL

SECTOR CULTURAL

Bilbao
Crèdit: 30.000 euros
Entitat: Fiare Banca Etica
Un espai per a les arts escèniques autogestionat entre les
artistes i el públic associats. Pels seus escenaris han
passat més d'una trentena de produccions pròpies i
centenars d'espectacles de teatre i dansa.
https://pabellon6.org
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