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En record del Josep M. Gasch

L’any 2020 ens va deixar en
Josep Maria Gasch Riudor,
advocat i soci fundador de
Col·lectiu Ronda. En
homenatge a qui ha estat
company i president de
FETS vam voler tenir un
record per ell.
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Les finances ètiques davant la pandèmia
La pandèmia mundial ha generat una situació d'emergència
sanitària que, entre altres conseqüències, està provocant una crisi
financera i econòmica que està afectant el conjunt dels actors
l'economia social i solidària.
Les entitats de finances ètiques i solidàries s'han mobilitzat per
donar respostes davant la crisi econòmica accelerada per la crisi de
la Covid-19: sostenir els projectes finançats que han tingut més
dificultats, alleujar la seva càrrega, posant en marxa la xarxa que
permeti pal·liar els efectes i evitar que caiguin.
Des de FETS també ens hem adaptat a les noves circumstàncies,
reorganitzant la feina, treballant des de casa i creant noves eines
virtuals per substituir la presencialitat quan aquesta no ha
estat possible.
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Les finances ètiques davant la pandèmia
Què hem fet ?

FESC- Fira d’Economia
Solidària de Catalunya
Aquest any hem organitzat la
taula rodona virtual “Finances
ètiques i solidàries davant la
pandèmia »

Articles
Hem escrit diversos articles i
participat en diferents
entrevistes sobre finances
ètiques i el context actual de
pandèmia

Eines
Hem participat en la creació i
l’impuls del Fons cooperatiu
per l’emergència social i
sanitària. També hem fet
difusió de les principals eines
de les finances ètiques per
donar resposta a la pandèmia.

Tallers virtuals
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Hem elaborat nous tallers
adaptats al format virtual, per
facilitar l’accés del professorat
en el marc de la situació actual.

Pla estratègic
2020-2023

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:

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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Sensibilització
2020

01

02

Xerrrades

Jornades

03
Campanyes

04
Fires

05
Esdeveniments
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Línia 1.
Sensibilització

Xerrades i Jornades
2020

Hem participat a 20 seminaris, congressos, fires o trobades per visibilitzar les finances ètiques i solidàries, tant a
Barcelona, Catalunya i a escala estatal, arribant a més de 700 persones. La situació de pandèmia ha provocat que la
majoria s’hagin fet en format virtual.

Presentació
d’experiències

Jornada FinancESS
amb la participació
de Sergi Salavert

Participació a
entrevistes
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Línia 1.
Sensibilització

Les finances ètiques a la FESC
Del 23 d’octubre al 22 de novembre va tenir lloc la IX 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.
La FESC ha aconseguit adaptar-se a la situació de pandèmia i poder organitzar totes les
activitats en format virtual, a més de comptar amb un repositori on consultar totes les
sessions organitzades.
Aquest any hemorganitzat la taula “Finances ètiques i solidàries davant la pandèmia”, amb
la participació de representants de diferents entitats de finances ètiques.

Línia 1.
Sensibilització

Presentació del Baròmetre
de les finances ètiques
Es van organitzar una presentació pública virtual del Baròmetre
de les finances ètiques 2019 amb la participació de les principals
entitats operatives que el fan possible.
Enguany el Baròmetre s’ha realitzat també en un format més
digital i dinàmic per afavorir-ne la seva màxima difusió.
El Baròmetre ha tingut prop de 50 repercussions als mitjans de
comunicació especialitzats i generalistes.

Banner Interactiu

Materials elaborats
•Càpsula Aprenentatge i Servei en Finances Ètiques
•S’han elaborat 2 nous tallers virtuals en finances ètiques

Nous tallers virtuals

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:

• Mesures fiscals urgents per al rescat social en la crisi de la Covid-19, Plataforma
per una Fiscalitat Justa
• Reportatge “Solidaritat local i global contra la covid-19”, Dia Mundial del CJ 2020,
LaCoordi
• “Protocol de municipis lliures de banca armada i per les finances ètiques”,
Campanya Banca Armada

FSMET 2020

• Taula “Finances ètiques i solidàries davant la pandèmia”, a la Fira d’Economia
Social i Solidària 2020
• “Les finances ètiques en el FSMET”, Fòrum Social Mundial de les Economies
Transformadores

Fons cooperatiu

Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores 2020
2020

El Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET) va tenir dos moments públics durant l'any 2020 en
format virtual: del 25 al 28 de juny, i del 26 d'octubre a 18 de novembre.
FETS va participar activament en l’articulació de les finances ètiques i solidàries als espais de confluència del FSMET.

Festival
Cruïlla 2019

Línia 1.
Sensibilització

Les financesètiquesal FSMET
Les finances ètiques també van estar molt presents en diferents espais,
activitats i trobades de debat. Es van dur a terme diverses activitats
autoorganizadas i es va donar continuïtat a l’espai de confluència de les
finances ètiques en el procés FSMET a través d’una trobada de diàleg
que va comptar amb la participació de 35 organitzacions i xarxes d’àmbit
nacional i internacional així com la presentació de les conclusions del
diàleg i a l’acte de tancament del FSMET virtual.
https://fets.org/es/las-finanzas-eticas-fsmet-2020

FSMET

Educació
2020

01
Xerrades

02
Tallers

03
Universitats

04
Formació

05
Aprenentage i servei
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Educació

Línia 2.
Educació

2020

10 seminaris i xerrades sobre finances ètiques i presentacions de la Xarxa RedEFES a diversos espais; Universitat de Lleida, Universitat de
Barcelona, Departament d’Ensenyament, Ajuntament de Barcelona, PonentXES, Nusos i Eduxarxa, etc.
•Jornada Economia Feminista- Presentació RedEFES - Edualter, amb 50 participants
•Fòrum Internacional Finances Ètiques i Alternatives, Fintzaz Haratago, amb més de 250 participants.
•V Congrès Internacional d’Estudis del Desenvolupament, Hegoa, amb més de 250 participants

Tallers
d’Educació en
Finances Ètiques”

Moments
a l’aula

Alumnat fent
treball en equip

Xerrades i Tallers

Línia 2.
Educació

2020

Aproximadament 750 estudiants han rebut formació sobre els impactes socials i ambientals del sistema financer global i les propostes de les
finances ètiques.
•24 Tallers de finances ètiques a 3 províncies de Catalunya
•16 tallers xerrades i vídeo-fòrums, 15 a la província de Barcelona i 1 a la província de Girona.
•5 tallers teatrals a la província de Barcelona.
•Descentralització de l’itinerari formatiu arribant a 12 centres educatius a la província de Barcelona i 1 a Girona.
Hem fet acompanyament i seguiment de Treballs de Recerca i de Fi de Grau sobre finances ètiques. Durant el 2020 destaquem el TdR realitzat
a l'Institut Joaquim Rubió i Ors de Sant Boi de Llobregat, titutal "Banca Ètica, alternativa real?“.

Moments
d’intercanvi
i reflexió

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

Alumnes del
Centre d’estudis
Prat

Projectes d'Aprenentatge i Servei

Línia 2.
Educació

Aprenentatge i Servei

50 estudiants participen activament als projectes
d’Aprenentatge i Servei al Centre d’estudis Prat i Escola
Tècnico-Professional Xavier.
S’han realitzat 8 formacions en finances ètiques i solidàries i
campanyes de sensibilització.
Els i les estudiants han dut a terme 2 campanyes de
sensibilització i comunicació adreçada al jovent, tant de la seva
comunitat educativa, com del seu entorn.
S’ha realitzat un reportatge i una càpsula sobre ApS i finances
Ètiques.
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Impuls comunicatiu
dels APS

Durant el 2020 hem fet un esforç
per donar a conèixer els projectes
d’Aprenentatge i Servei en
Finances ètiques.
Hem elaborat un vídeo explicatiu,
un article i hem fet difusió als
nostres canals de comunicació
(mailing, web, xarxes socials).

Projectes Educatius APS

Línia 2.
Educació

Aprenentatge i Servei

Centre d’estudis Prat- CEPRAT, Barcelona
•25 Estudiants d’Administració i Finances i de màrqueting del Centre d’Estudis Prat han
participat en el concurs per una campanya de sensibilització de les finances ètiques.
•Els i les estudiants han realitzat un encàrrec de material gràfic sobre les finances
ètiques, amb l’objectiu d’apropar-les a un públic jove.
•Reportatge sobre l’experiència

Estudiants del Centre d’Estudis Prat
.
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Projectes Educatius APS

Línia 2.
Educació

Aprenentatge i Servei

ETP Xavier , Barcelona
•20 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 va preparar un taller en finances ètiques per implementar a escoles i instituts
propers. Van crear tres tipus de tallers diferents adaptant-los a cada curs, sisé de
primària, quart d’ESO i batxillerat.

•Reportatge sobre l’experiència

Alumnatdel
ETP Xavier fentformacióa escoles
.
d’educacióprimàriasobrefinances ètiques
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Impulsant la RedEFES
Què hem fet ?

Durant el 2020 hem continuant impulsant la RedEFES amb diferents activitats, entre les quals destaquem…

•23 d'abril al Fòrum
Internacional Virtual per les
Finances Ètiques i
Alternatives, a l'espai
d'educació transformadora,
organitzat
per Finantzaz Haratago

El 29 de Juny es va organitzar
la trobada “Reflexions entorn
de l'actual model d'educació
econòmica i alternatives
proposades des de les
finances ètiques i solidàries”
en el marc del FSMET.

28 de maig 2020 al V Congrés
Internacional d'Estudis del
Desenvolupament, a l'espai
d'Educació i ciutadania global,
organitzat per REEDES i
Institut Hegoa.

Hem elaborat el manifest per
22
una educació financera
crítica.

Eines per a l’enfortiment del sistema
de finances ètiques
2020

01
Segell Ethsi

02
Baròmetre 2019

03
FETSCoopera
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Línia 4.
Incidència

Segell Ethsi
L'any 2020 s'ha registrat una nova entitat, REALE. Amb la nova
incorporació ja són 9 entitats registrades al segell. S’ha fet
seguiment de l’evolució de les companyies registrades amb
motiu de la COVID-19. Finalment, s’ha dut a terme un treball
intern amb motiu de l’elaboració d’un pla de comunicació amb
nous materials divulgatius i de difusió del segell EthSI.

Paral·lelament, s’han realitzat trobades virtuals amb el Comitè
Avaluador i també s’han fet 2 reunions estratègiques de
l’Observatori en relació al Segell EthSI per seguir consolidant la
gestió interna i els reptes de futur de la certificació.

Línia 3.
Eines

Línia 3.
Eines

Baròmetre de les
Finances Ètiques 2019
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 12 entitats
bancàries i parabancàries i 10 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 2019 mostren que l'evolució de las finances ètiques a
Espanya continua sent positiva arribant a xifres rècord en alguns apartats.
L'estalvi recollit representa un increment del 1,45 % sobre l'any anterior, i els préstecs
concedits per les entitats financeres ètiques han passat dels 1.474 milions d'euros als
1.488 milions l'any 2019. A més, segons les dades del Baròmetre, la taxa de morositat
de les entitats de finances ètiques va ser del 1,84 % el 2019 i el capital social de les
entitats es manté per sobre dels 191 milions d’euros.

Línia 3.
Eines

Baròmetre de les
Finances Ètiques 2019
A nivell d’assegurances ètiques, el Baròmetre mostra
que el volum de primes gestionades per les entitats
registrades al segell EthSI d’assegurances ètiques
suposen el 2,5% del volum total de primes a Espanya i
més de 4 milions de pòlisses.
Baròmetre interactiu

Línia 4.
Incidència

FetsCoopera
El programa FETSCoopera, enfocat a enfortir l'aliança
entre les finances ètiques i les ONG de cooperació a través
d’un conveni amb l’Agència Catalana de Cooperació
(ACCD) ha donat continuïtat al treball iniciat l’any 2019 per
tal de potenciar el desenvolupament d’un instrument de
cooperació internacional basat en el crèdit, capaç
d'impulsar projectes d'economia social i solidària a països
empobrits a través de les finances ètiques i la implicació
de les entitats de cooperació catalanes i de les seves
contraparts al Sud Global. Amb aquest objectiu s'han
identificat actors potencialment interessats i iniciatives
que podrien incorporar aquesta eina per a desplegar-se.
Durant l’any 2020 s’ha fet difusió de la guia “Cooperació
internacional, Economia Solidària i Finances Ètiques: una
aliança necessària”, i s’ha donat continuïtat al treball
conjunt amb l’ACCD i amb altres actors públics així com
amb entitats de cooperació i de finances ètiques per tal
d’avançar en el disseny d’aquest innovador mecanisme
que permetrà posar en marxa un instrument
públic/cooperatiu de cooperació internacional financera
ètica adreçat a l’ESS.
https://fetscoopera.org

Comunicació
2020

01
Mitjans

02
Xarxes Socials

03
Bloc

04
Web
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Línia 1.
Sensibilització

Comunicació
2020

•

S'ha continuat actualitzant 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: 2 nous articles publicats

.

.

Presènciaalsmitjans

Línia 1.
Sensibilització

Hem mantingut la presència a mitjans de comunicació,
amb aproximadament 300 aparicions durant el 2020.
Destaquem l'impacte mediàtic que ha tingut la presentació del Baròmetre
online aconseguint més de 50 impactes en tot l'estat, tant a mitjans
generalistes com especialitzats en economia.
Entrevista a Ràdio Ecogestiona

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 Finances
ètiques. 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

Quinsinteressoshiha darrere
de lesfusions bancàries?

La banca èticamantéposicions,
segonsel baròmetre2019

Línia 1.
Sensibilització

Catàleg online : Dinerètic
2020

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
2020

2854
Seguidors/es
2.659 seguidors/es en 2020
300 nous seguidors/es
24.000 persones abastades

537
seguidors/es
164 en 2020
Més de 350 usuaris nous
35 publicacions

web

8210

9.377

seguidors/es

usuaris/es
9.957 visites a la pàgina

7.483 seguidors/es ( en 2020)
200.000 impressions
700 nous seguidors

35%

Hem ampliat les xarxes socials amb els perfils de twitter (328 seguidores), facebook (150 seguidores) 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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Treball en Xarxa
2020

01
Xarxes

02
Plataformes
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Treball en xarxa
2020

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
unaFiscalitat 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.

Banca
Armada

PLEEC
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.
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Com ens hem organitzat?
2020

01
Junta Directiva

02
Entitats sòcies

03
Equip Tècnic
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Junta directiva
Presidenta: M.Antònia Bartolí Tosquella,
Associació Fiare Catalunya
Secretari: Domènec Creus Bonafont, Setem
Catalunya
Tresorer: : Jordi Via Llop, Fundació Roca i
Galès
Vocals:
• Jordi Rojas Rodríguez, Opcions de Consum
Responsable, SCCL
• Javier Gómez Avellana, Arç Cooperativa
• Quima Giménez González, Justícia i Pau
• Elena Romagosa Pérez, Setem Catalunya
• Eloi Domingo Castells, Oikocredit Catalunya

Junta Directiva

Entitats sòcies
2020
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
2020

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
2020

01
Els comptes
2020

02
Ingressos i
despeses
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Els comptes de 2020
2020
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Ingressos i Despeses
2020

n r

o
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Els comptes 2020
2020

BALANÇ DE SITUACIÓ 2020

ACTIU
Actiu no corrent
Immobilitzat material
Inversions financeres a llarg termini

PASSIU
3.177,99 €
1.179,99 €
1.998,00 €

Patrimoni net
Fons propis
Subvencions

Actiu corrent
Deutors corrents
Efectiu i altres actius líquids

341.111,95 €
79.189,34 €
261.922,61 €

Passiu corrent
Provisions a curt termini
Creditors

TOTAL ACTIU

344.289,94 €

TOTAL PASSIU

326.011,83 €
46.066,83 €
279.945,00 €
18.278,11 €
3.000,00 €
15.278,11 €
344.289,94 €
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Els comptes 2020
2020

n r

o id

E ro

E o ci
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Suport
2020

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
Carrer Casp, 43 (Grup Cooperatiu ECOS)
93 368 84 81

fets@fets.org

