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Fins a quin punt els i les joves són conscients dels vincles entre el seu consum

local i els seus impactes a nivell local i global? Què passa amb els diners quan

obro un compte corrent? I un fons d’estalvi? I d’inversió? Què són les finances

ètiques i perquè són una proposta per a una justícia econòmica global? 

Aquestes són algunes de les qüestions que s’han volgut plantejar en el procés

de recerca-acció participativa Finétikas “Joves i finances ètiques” 2021 per a

conèixer els usos que fan els i les joves dels seus diners, les percepcions que

tenen sobre les finances ètiques i solidàries i les barreres que es troben per a

implicar-s'hi. Però no ha estat només un espai per conèixer què en pensen, sinó

també per a la cocreació de propostes per apropar les finances ètiques als i les

joves. Aquest procés ha contribuït a incorporar valors per a la transformació de

comportaments i actituds perquè puguin exercir el seu dret a un consum

responsable, en aquest cas, dels seus diners. 

Introducció

125 
19
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RESPOSTES
S'han recollit 150 respostes de
joves d'entre 20 i 35 anys de
Catalunya,

TALLER PROPOSTES
Una sessió amb els participants per debatre els
resultats de l'estudi i fer propostes per implicar
els i les joves en les finances ètiques i solidàries.

PARTICIPANTS ALS DEBATS
2 Espais pel debat sobre els usos que fan els

joves dels seus diners, les percepcions que
tenen sobre les finances ètiques i solidàries i
les barreres que es troben per implicar-s'hi..

12
FINÉTIKAS

12 participants en el grup
Finétikas, joves de Barcelona i 

 Tarragona.

1



Metodologia

El projecte es va plantejar des del seu inici com un procés de recerca-acció

participativa (IAP).

La IAP és un mètode de recerca i aprenentatge col·lectiu de la realitat, basat

en un anàlisi crític col·lectiu amb els i les persones implicades, que s’orienta a

estimular la pràctica transformadora i el canvi social. La IAP combina dos

processos: conèixer i actuar, es tracta de processos que posibiliten

l'aprenentatge i la presa de consciència crítica de la seva realitat.

A la present recerca, el grup impulsor, conformat per joves d’entre 20 i 35

anys, reflexiona sobre els impactes locals i globals de l'economia i les

finances, i coneix les alternatives de les economies transformadores i les

finances ètques i solidàries. El grup impulsor ha creat el disseny de la recerca,

ha participat activament en la seva execució, a la vegada que ha dissenyat i

desenvolupat les tècniques de recerca aplicades per conèixer el seu ús i

percepció que tenen els i les joves sobre les finances.  Finalment, amb els

resultats de la recerca, els i les participants han dissenyat material per a una

campanya de comunicació adreçada a la població jove utilitzant els resultats

i aprenentatges adquirits.

AQUEST PROCÉS DE RECERCA HA ESTAT UN ESPAI
D'APRENENTATGE I CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA DEL
CONEIXMENT SOBRE LES FINANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES
I ELS I LES JOVES.
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OBJECTIUS
L'objectiu principal ha estat promoure una consciència crítica dels i les joves

envers el sistema econòmic global i la seva implicació en alternatives

econòmiques justes, igualitàries, sostenibles i respectuoses amb els DDHH. En

definitiva, es tracta de posar a l'abast les eines que els permetin passar de la

reflexió global a l'acció local, transitant cap a les alternatives de les finances

ètiques i solidàries.

CONEIXEMENT01
Formació en les economies
transformadores i les finances ètiques i
solidàries així com en tècniques de
recerca social participativa i campanyes
de comunciació.

RECERCA02
Conèixer els usos que fan els i les joves
dels seus diners, les percepcions que
tenen sobre les finances ètiques i
solidàries, i les barreres que es troben per
implicar-s'hi.

CREACIÓ COL·LECTIVA03
Creació col·lectiva de propostes per a
implicar-se en les finances ètiques
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GRUP TREBALL DONES HOMES TOTAL

Equip de coordinació 2 0 2

Grup Motor 3 1 4

Equip Impulsor 1 5 6

TOTAL 6 6 12

L’equip de treball ha estat conformat per tres grups de joves d’entre els 20 i els

35 anys: la coordinació, el grup motor i l’equip impulsor.

L’equip de coordinació, format per una treballadora de FETS, Finançament Ètic

i Solidari, i per una sòcia treballadora de la Cooperativa Etcèteres. Aquest ha

estat l’equip que ha dissenyat el projecte, ha plantejat la metodologia, que ha

fet el seguiment i coordinació de la recerca, i l’acompanyament a les persones

participants així com també ha creat i impartit en alguns casos, la formació.

El grup motor, format per quatre participants de l’Escola d’Activisme

Econòmic i l’equip de coordinació, encarregat de dissenyar les fases, les

campanyes i materials de comunicació, dinamitzar els grups de discussió i

tallers de la diagnosi i fer l’anàlisi dels resultats de la recerca, així com la

redacció dels informes finals.

L’equip impulsor, format pel grup motor i sis joves activistes que, després de la

campanya de comunicació, es van involucrar en la recerca. L’equip impulsor va

rebre les sessions formatives i va decidir i dissenyar les eines i preguntes de

recerca i va fer la difusió de l’enquesta.

LES FINÉTIKAS

Figura 1. Distribució de participants dels grups de treball segons gènere.
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PROVÍNCIA DONES HOMES TOTAL

Tarragona 1 1 2

Barcelona 5 4 9

Girona 0 0 0

Lleida 0 0 0

Madrid 0 1 1

TOTAL 6 6 12

El total de persones involucrades ha estat de 12, distribuïdes de manera

igualitària segons gènere: 6 dones i 6 homes. No obstant, cal destacar que els

rols que demanaven major grau d’implicació o dedicació (grup motor i

coordinació) han estat liderats principalment per dones. Alhora, cal indicar que

la dedicació de les persones participants ha fluctuat molt en el temps, i en les

fases finals (devolució de resultats i creació de propostes) l’equip ha estat

conformat per 4 persones (dues dones de l’equip de coordinació i dues dones

del grup motor).

Totes i tots els participants eren joves de la franja d’edat descrita, i residents a

Catalunya, excepte un integrant de l’equip impulsor que residia a Madrid.

Inicialment es volia comptar amb un grup heterogeni segons la distribució

territorial a Catalunya, però la realitat és que finalment 9 de les participants

residien a municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Barcelona i Sant

Cugat) i 2 a municipis de la província de Tarragona (Reus i Amposta).

Figura 2. Distribució de participants dels grups de treball segons província de
residència i gènere.
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CRONOGRAMA

Escola d'Activisme Econòmic Febrer 

Març 

Abril Formació en finances ètiques i
solidàries

Disseny campanya d'implicació

Sessió relacional

Formació en metòdes i eines de
recerca

Fase 1 
Constitució de l'equip de
recerca1

Fase 2
Formació i coneixement

Abril 

Maig 

Abril a maig 2021 

Febrer a març 2021
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CRONOGRAMA

Disseny de l'estudi joves i
finances ètiques

Juny 

Juliol a octubre

Gener a febrer Anàlisi dels resultats i informe

Enquesta

Devolució de resultats i creació
de propostes

Presentació pública

Fase 3
Disseny i execució de la
recerca

Fase 4
Devolució de resultats i
creació de propostes

Març 

Abril

Gener a abril 2022 

Juny a novembre  2021

Grups de discussióNovembre
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1.1

1.2

Creació equip de recerca

Campanya d'implicació

Es presenta a l’Escola d’Activisme

Econòmic a Catalunya 2021 la

proposta de recerca participativa de

joves i finances ètiques i solidàries, i 5

joves mostren el seu interès a formar-

hi part del grup motor, tot i que

finalment, són quatre les persones

que continuen a l’equip.

Un cop iniciat el procés amb el grup motor de l'Escola d'Activisme

Econòmic,  s’estableixen les fases de la recerca i el calendari. Per tal

de trobar més joves a Catalunya amb interés en formar part del grup,  

s'acorda fer una campanya d’implicació. Es va realitzar una sessió

formativa  per a la creació de la campanya i posteriorment,  el grup

motor crea el nom de la recerca "Finétikas", la imatge del projecte,

una base de dades, un mapeig d’agents i altres materials (textos, gifs,

publicacions, etc.) per donar suport a la difusió de la convocatòria. El

nom i la imatge que el grup crea, Finétikas, persones

Fase 1_ Constitució de l'equip de recerca

 a les que le flipen les alternatives

ètiques a les finances tradicionals. 

Aquesta imatge i eslògan acompanya

tota la recerca i de fet, acaba sent el

nom amb el qual s’identifica el grup

impuslor.
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2.1

2.2

2.3

Formacions en finances
ètiques i solidàries

Sessió relacional

En primer lloc, es realitza la formació 

 "Activisme Econòmic i Finances Ètiques"

amb l’objectiu d'aprofundir i donar a

conèixer  els impactes locals i globals del

sistema financer, així com les alternatives

al seu abast i aquelles campanyes i

iniciatives adreçades a implicar els i les

joves en les accions de denúncia o el

desenvolupament d'alternatives.

Un cop format l’equip impulsor de la

recerca, i amb l’objectiu de fomentar la

coneixença de les integrants del grup, es

realitza una sessió de joc virtual.

Fase 2_ Formació i aprenentatges

Activisme Econòmic i
Finances Ètiques

Activisme econòmic per a la justícia global
Amb Iolanda Fresnillo 

 

Conèix les finances ètiques 
Fiare Banca Ètica - Joves per Fiare

Oikocredit Catalunya 
Fundació Coop57

Segell EthSI (Assegurances ètiques) 
 

Campanyes per unes finances ètiques ètiques i

solidàries 
Fundació Finances Ètiques - Activisme accionariat

LaCoordi - Comerç Just i Finances Ètiques 
Campanya Banca Armada

Plataforma per una Fiscalitat Justa
 

 

16 d'abri l  de 17:30 a 19:30h

Sessió Formativa

FINETIKES 

Formació en recerca social
participativa

Al maig de 2021 s’ofereix a l’equip

impulsor una formació en Mètodes i

Tècniques de Recerca quantitatives i

qualitatives, amb la intenció de dotar a

l’equip d’idees per dissenyar la present

recerca.
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3.1

3.2

3.3

Disseny de l'estudi joves i finances
ètiques

Enquesta

Un cop finalitzada la fase formativa, les Finètikes concreten els

objectius de la recerca, decideixen les eines de recerca més

adients i dissenyen el contingut d’aquestes. 

Es valora començar amb una enquesta digital, per tal de poder

arribar al major nombre de joves d'arreu el territori català. 

El grup impulsor va elaborar els continguts i el to de l'enquesta i  

va ser creada amb el software Typeform. Posteriorment es va

distribuir via correu electrònic, xarxes socials i apps de

missatgeria durant els mesos de juliol a octubre de 2021.

L'enquesta tenia 22 preguntes i la van respondre 150 joves.

Fase 3_ Disseny i execució de la recerca

Grups de discussió
Per tal d'aprofundir en els resultats recollits amb l'enquesta, es

va considerar realitzar 2 grups de discussió. El grup impulsor va

crear el guió dels grups adreçats a joves amb coneixements

previs sobre les finances ètiques i un altre a joves sense cap

coneixement. Aquests van ser tallers de 1:30h amb diferents

recursos per tal d'afavorir el debat  i la 

 Com vols que siguin les finances?

reflexió durant les sessions. Finalment

es van facilitar dos grups de discussió,

en col·laboració amb l’Escola Lliure el

Sol, durant el mes de novembre de

2021.
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4.1

4.2

4.3

66 % 26 % 8 %

77 % 15 % 8 %

Sí, però necessito més informació
34%

Sí, però no tinc temps!
24%

Sí, sense dubte!
24%

No cal
18%

Anàlisi dels resultats i
 informe

Devolució de resultats i creació de
propostes

Durant els mesos de desembre de 2021

i gener de 2022 es realitza l’anàlisi de

les dades, quantitatives i qualitatives

obtingudes i es prepara el material per

realitzar el retorn a les persones

participants.

S'organitza la tasca d'anàlisi dels

resultats i es creen grups d'anàlisis

dels resultats i trobades per a debatre

els conclusions.

Al març s’organitza la sessió de devolució dels resultats i de

creació de propostes amb components de les Finètikas i el grup

motor. 

Amb els resultats de l'estudi, es preparen propostes

comunicatives per a donar a conèixer els resultats entre els i les

joves. 

Fase 4_ Devolució dels resultats i creació de
propostes

Presentació de resultats
A l’abril es fa la presentació

pública del procés i dels

resultats a les III Jornades de

RedEFES -Deconstruint

l'ensenyament de

l'economia.

COM CREUS QUE SÓN LES FINANCES?

COM VOLS QUE SIGUIN LES FINANCES?

VOLS PARTICIPAR EN LA PRESA DE
DECISIONS DEL TEU BANC DEL DESTÍ DELS

TEUS DINERS?
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L’enquesta de l’estudi estava dividida en dos apartats de preguntes. Per una

banda, un primer bloc de qüestions que pretenia recollir dades i el perfil de les

persones participants; i per altra banda, les qüestions relatives a l’ús i la

percepció de les finances, així com del coneixement, l'ús i la percepció de les

finances ètiques.

RESULTATS - ENQUESTA

PERFIL PARTICIPANTS

61 %

Grup motor

DONES

125 
12 

Enquestades
19 Grups de debat

77,5 %
BARCELONA

L’edat d’aquestes persones s’ha concentrat entre els 20 i els 36 anys, tot i que

també es troben quatre persones majors de 52 anys. Hi ha una línia estable en

la franja dels 24 als 34 anys, destacant la participació que el 14% eren persones

de 31 anys.

La recerca, centrada al territori català, ha arribat en la seva gran majoria a joves

de la província de Barcelona (89%), a un 3% de joves de Tarragona, un 2%

residents a Lleida i un 1% que viuen a la província de Girona. D’aquests, la

majoria són de la ciutat de Barcelona (77,5%), però també destaquen les ciutats

i municipis de Sabadell (11,25%), Terrassa (6,25%) i Sant Pere de Ribes (5%). Cal

destacar també que en global, s’ha arribat a recollir les aportacions de joves de

40 municipis diferents de tota Catalunya.

19
40-19

70

19
80-19

89

19
90-19

99

2000-2
022

75% 

50% 

25% 

0% 

12



Pel que fa al perfil educatiu, la gran majoria de les participants han obtingut

estudis superiors. Més de la meitat, un 55%, compta amb estudis universitaris

de màster o postgrau, un 24% ja té estudis universitaris de primer cicle (grau,

diplomatura, llicenciatura, etc.) i un 9% compta amb estudis formatius de grau

superior. El 12% restant té batxiller, ESO, doctorat o altre tipus d’estudis.

Per últim, pel que fa a la seva situació laboral, les i els participants treballen per

compte d’altri en un 66% dels casos, un 12% es troba estudiant i un 10% treballa

com autònom/a.

Estudis universitaris de màster o postgrau
55%

Estudis universitaris de primer cicle
24%

CFGS (Cicles formatius grau superior)
9%

E.S.O.
2%Doctorat 

2%

Altres 
2%

Treballador per compte d'altre
66%

Estudiant
12%

Autònom/a
10%

Altres
9%

A l'atur
3%
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66 %26 % 8 %

Trobem que un 60% de les persones enquestades troben aquest terme com

sinònim d’avorriment (34%, “Buf…”) o indiferència (26%, “Meh…”). Un important

31% es sent interessat (“Ajá…”) però només un 9% es sent entusiasmat (“Yiiha!”)

per la temàtica.

PERCEPCIÓ DE LES FINANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES
Quan penses en la paraula finances, quina sensació et provoca?

Com creus que són les finances?

Un 66% percep que les finances s’expliquen a través de l’opció B, un 26% les

percep com l’opció A i només un 8% les percep com la imatge que mostra

gent participant.

La opció B ha estat la més clara pels participants, ja que vinculen clarament les

finances a “l’anàlisi de dades, l’estadística, els càlculs i les `xifres”. Alhora, les

vinculen majoritàriament a la borsa i l’especulació, així com a la

macroeconomia. Per últim, consideren que tenen poc coneixement per

entendre què són i com funcionen les finances, i per tant, les perceben com a

llunyanes i poc accessibles. 

A B C

“Crec que les finances son ja més cosa d'algoritmes, prediccions i mètodes predictius

deterministes, que de corbates i decisions”.

“Finances (el banc) vs economia domèstica (jo)”. 

“La bolsa es psicologia de masses. Les finances ens ajuden a desxifrar-la”. 
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Pel que fa a l’opció A, consideren que les finances estan molt vinculades a

aquesta imatge social, homes capitalistes, elitistes i de persones riques. Un

sector molt vinculat als càlculs, un sector molt especialitzat i tecnicista, avorrit i

seriós. Per últim, consideren que aquesta imatge representa la concentració de

poder i l’ambició pels diners. 

Per últim, l'opció C consideren que representa la capacitat de participació

directa, activa i transparent, que posa en valor la capacitat de prendre decisions

més enllà de les qüestions tècniques i els càlculs. Consideren aquesta imatge

vinculada a la transformació social, l’acció col·lectiva i un mètode de gestió de

projectes de vida. 

“Estudio economia i els companys que els agraden les finances van així a classe”.

”Ells decideixen i els altres anem a remolc”. 

“Majoritàriament el món financer no és pas ètic i està fora del control democràtic.” 

“Tinc la sensació de que les finances en si són un oligopoli controlat per uns pocs (malgrat sé

que abarca més coses).” 

“Perquè és la imatge que es dóna a la gent que no té a veure amb el sector, ja sigui des el

departament de finances de l'empresa on treballo fins a representació cinematogràfica

d'aquesta”

 

 

“Les finances són decisions que poden promoure un tipus de societat o un altra, tot i que ens

vulguin fer creure que son decisions tècniques.” 

“És l'acció de molts individus el que genera un context financer present. A les finances

ètiques, la participació activa, directa i transparent és una de les peces clau de

l'engranatge”.
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77 %15 % 8 %

Com vols que siguin les finances?

A B C

Però cal destacar que, en canvi, davant la pregunta de com els hi agradaria que

fossin les finances, les dades canvien radiclament, amb un 77% que expressa

que voldria unes finances més participatives (opció C), un 15% l’opció B i només

un 8% mantindria la imatge actual predominant de les finances (opció A).

USOS DE LES FINANCES 
Pel que fa als usos que fan els i les joves participants de les seves finances, per

una banda mostren que les seves entitats bancàries principals són opcions de

les finances tradicionals (CaixaBank 43%, BBVA 15% i Banc Sabadell 14%). En

canvi, només un 25% aproximadament té compte principal a una entitat de

banca ètica:  un 14% a Triodos Bank, i un 11% a Fiare Banca Ètica. 

Els serveis que busquen els joves en aquestes entitats són, en primer lloc un

compte corrent, segon lloc targeta de crèdit i en tercer lloc targeta de dèbit.

0 25 50 75 100 125

Compte corrent 

Targeta de dèbit 

Targeta de crèdit 

Dipòsit 

Hipoteca 

Prèstec bancari 

Pla de Pensions 

Fons d'inversió 

Productes d'assegurança 

Accions 

Altres 
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Les participants arriben a les seves entitats bancàreis, principalment, per la

família, que és qui s’encarrega d’aquest tipus de decisions a les llars (50

participants).

La coherència amb els valors

La confiança que tenen en la seva entitat

Perquè ofereixen els serveis i productes que busquen

També, en segon lloc, pel tipus de comissions i interessos que s’ofereixen, més

baixos que a altres bancs (32 participants); i en tercer lloc, 33 participants

indiquen que es tracta per “altres” motius, destacant: 

1.

2.

3.

 “Ara estic a la banca ètica per convicció, però el meu antic compte CaixaBank va ser una

continuïtat del que m'havien obert els meus pares”. 

“Vaig començar de petit, i no m'ha preocupat canviar”. 

Com has arribat al teu banc?

 “Perquè és la més coherent amb els meus valors”.

“Perquè és l'opció més justa dins de totes les disponibles” .

“Perquè és un banc relativament petit, és cooperativa i genera confiança”

“Mejores hipotecas y comisiones más bajas en inversión pasiva.” 

“Porque era la única entidad con la que podía contratar una hipoteca (por las condiciones

exigidas)” 

“En una època determinada posaven facilitats per obtenir un canvi de divisa raonable i

m'era útil al viure a l'estranger”.

SA
B

A
D

E
LL

 

CA
IX

A
B

A
N

C

B
B

VA
 

1 

3
2 

Quin és el teu banc?
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Quan es tracta de les injustícies econòmiques, ambientals, socials o polítiques,

les persones participants mostren que qualsevol tipus d'opressió els hi fa més

ràbia. Totes les opcions a l’enquesta han estat seleccionades de manera molt

equilibrada, destacant lleugerament per sobre de la resta les qüestions que

afecten als drets humans, al medi ambient i a les desigualtats

socioeconòmiques.

Davant la pregunta de si participen activament en algun moviment social, el 

 45%  contesta que no participa activament en cap moviment social, mentre

que el 51% contesta que sí que hi participen, i només 3% van deixar la seva

resposta en blanc. De les persones que hi participen activament, l'11%

participen en diversos moviments socials, i entre els que més hi participen

activament destaca el feminisme, els moviments ecologistes i les economies

alternatives.

Valors, justícia global i finances ètiques
Valors i problemàtiqus socials  

Activisme social i participació a moviments socials

Valors que t’agradaria que fossin els pilars del teu banc ideal 

De la mateixa manera, quan els i les joves responen als valors que els hi

agradaria que fossin els tres pilars de les entitats bancàries de les quals són

clients, prioritzen en primer lloc la transparència i la informació, la

responsabilitat i el compromís social en segon lloc, i per últim la sostenibilitat

mediambiental. Destaca també que, al contrari, la rentabilitat i el lucre és el

valor menys seleccionat. En aquest cas també cal dir que la democràcia de

l’entitat és també un dels valors que no formen part de les prioritats del jovent

participant quan es tracta de l’entitat bancària.

TRANSPARÈNCIA 
INFORMACIÓ

RESPONSABILITAT
I COMPROMÍS

SOCIAL

SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL
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Quin tipus de projectes o organitzacions t’agradaria que financés el teu
banc?

Pel que fa als projectes que les participants volen que els seus bancs financiïn,

destaquen, per ordre, els projectes de caràcter social, mediambientals,

educatius, d’energies renovables, d’agricultura Km0, salut i culturals. Per altra

banda, cap participant ha seleccionat els projectes bèl·lics i d’armament, i han

rebut molt pocs suports l’energia nuclear, la indústria petroliera, els interessos

farmacèutics i polítics.

Saps què fa el teu banc amb els teus diners? 

No obstant això, un 71% de les persones enquestades no coneix quin ús fan els

bancs dels seus diners, tot i que un 35% li agradaria saber-ho i no sap com

obtenir la informació. Un 29% sí coneix aquesta informació i és la raó per la qual

tria l’entitat de la qual és client/a.

71 %

35 %

NO SAP QUÈ FA EL SEU BANC AMB ELS
SEUS DINERS

LI AGRADARIA SABER QUÈ FA EL SEU
BANC AMB ELS SEUS DINEERS, PERÒ NO
SAP COM OBTENIR AQUESTA
INFORMACIÓ
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Participación en la toma de decisiones
Cuando se consulta a los y las jóvenes si querrían participar en la toma de

decisiones de su entidad financiera, un 82 % indica que sí de alguna manera: un

34 % necesitaría más información, un 24 % piensa que no tiene tiempo

suficiente, y otro 24 % querría participar sin duda alguna. El otro 18 % no lo

necesita, ya sea por falta de inquietud en este sentido (12 %), porque no piensan

que sea necesario (3 %) o porque consideran que no tienen los conocimientos

suficientes sobre finanzas para hacerlo (3 %).

Quizás, pero necesito más información
35.1%

Sí, sense dubtes
24.7%

¡Ojalá!,pero no tengo tiempo
24.7%

No, no tengo este interés
12.4%

Las personas que indican que les gustaría formar parte de la toma de

decisiones de sus entidades financieras expresan que, en la maj¡yoria de los

casos les gustaría tener un papel consultivo (40%) o informativo (29%).
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40%

4%

13%14%

29%
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Finances ètiques i solidàries
Una bona part de les persones participants (41%) afirma conèixer les finances

ètiques, un altre 40% expressa haver sentit parlar d’aquestes i quasi un 20% de

les enquestades no les coneix. Per altra banda, és un 25% el jovent que és

consumidor/a de finances ètiques front a un 75% que no ho és. De les persones

que afirmen ser consumidores d’alguna entitat de finances ètiques o bé de

finançament o bé d'assegurances ètiques, destaquen les entitats Triodos Bank,

Fiare, Arç i Coop 57.

I tant que les conec!
41%

Alguna cosa he sentit...
40%

No sé de què m'estàs parlant
14%

Les persones participants relacionen principalment les finances ètiques amb la

inversió en projectes socials i ambientals responsables, amb la banca ètica o el

finançament ètic i just.

Per altra banda, les relacionen amb els valors i la ètica en l’ús del capital, no

invertint en projectes poc respetuosos amb els DDHH i el planeta. 

 Alhora, amb conceptes com participació, la justícia, transparència,

sostenibilitat, valors, coherència. 

 “Justícia, compromís social i contrari al capitalisme i consumisme obsessiu. I m’encantaría

que fóssin les què predominéssin en aquest món!” 

“Per fi!”

“Inversions que no causin injustícies ni perpetuin les existents”

“Un model de finances democràtic, participatiu i socialment i mediambientalment just” 

”Una part imprescindible d'un engranatge que permeti desbancar el capitalisme.”
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 Presentacions i joc d’escalfament per trencar el gel

Ronda ràpida responent “quina paraula et ve al cap quan sents finances

ètiques?”

Espai de discussió al voltant de tres preguntes: 

Quines són les raons per les quals t’implicaries en les finances ètiques?

Quines són les raons per les quals no t’implicaries en les finances

ètiques?

Per què creus que la gent jove s’implica molt més en moviments

d’activisme com el feminisme, el canvi climàtic, etc. que en les finances

ètiques?

Al novembre 2021, es van dur a terme dos grups de discussió, en el marc del

monogràfic «Diguem les coses pel seu nom: economies anticapitalistes a

l’escola» organitzat per l’Escola Lliure el Sol i LaCoordi – Comerç Just i Finances

Ètiques. El grup motor Finétikas va dissenyar els grups de discussió  per tal

d'aprodundir en les percepcions dels i les joves sobre les finances ètiques i les

barreres que es troben per implicar-se. 

1.

2.

3.

RESULTATS - GRUPS DISCUSSIÓ

Les principals raons per les quals les i els participants expressen que sí

s’implicarien o apostarien per les finances ètiques són pels valors en els què es

sostenen aquestes i que van en consonància amb els propis. A més, per la

coherència amb els seus valors i altres lluites socials en les que estan

implicats/des o en donen suport. També, perquè les finances ètiques

representen una alternativa al sistema tradicional i hegemònic. I per últim

perquè per a qui les coneix, els tràmits són senzills i el llenguatge utilitzat molt

accessible.

Quines són les raons per les quals t’implicaries en les finances ètiques?

“Per fer perdre poder als bancs tradicionals”.

“Perquè comparteix els valors de l’esplai on hi participo”.

“Per no tirar-me pedres sobre la meva teulada…”
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En els grups de discussió, els i les joves plantejen que la manca d’informació

provoca, alhora, que la desinformació s’ompli amb rumors i bulos que generen

encara més dubtes, confusió i desconfiança.

Les principals raons que s’expressen per a no ser client d’una entitat de

finances ètiques són: per falta d'informació, per comoditat, per manca

d'interès, per la manca d’accessibilitat als serveis i productes i per les

comissions o serveis amb preus més elevats, entre altres.

“Començo a cobrar amb 18 anys i un compte bancari és més cosa de la meva família que no

meu. Jo tinc el mateix banc que ma mare i punto. No em vaig plantejar en cap moment ni

que volgués un compte bancari ni el que volia. El compte bancari apareix quan comences a

tenir pasta, però encara no ets prou gran com per administrar-te-la. Ma mare és també

titular del meu compte. Aquesta relació familiar és present a molts contextos.”

 

“Ara sóc dependent econòmicament i per mi ara és com una lluita, no només pel que jo pugui

creure a nivell individual, sinó que implica una gestió a casa amb visions diferents. La decisió

no depèn exclusivament de mi i ara tinc una mica la sensació de que jo ni pincho ni corto

amb lo que toca l’economia”.

 

Quines són les raons per les quals no t’implicaries en les finances ètiques?

“Després va sortir el bulo o rumor de que Triodos eren els maçons (...). Hi ha molts dubtes de

d’on surten tots aquests bancs nous: diuen que és ètic, però sempre teníem el dubte.

No obstant i això, les i els participants expressen que la principal raó és la

comoditat que tenen sent clients de les entitats on hi són i el què els ha portat

a aquestes:

Per una banda, es destaca el baix poder adquisitiu i la dependència

econòmica que encara tenen com a joves de les seves famílies, que són qui

decideixen aquest tipus de qüestions a les llars. 
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Per altra banda, la mandra i la complexitat del llenguatge i de la paperassa

que implica fer el canvi d’una entitat a una altra.

“(...) És un rollo perquè (les opcions tradicionals) són més pràctiques, i per això hem de

treballar en un discurs fort. La resta ja vindrà, la banca ètica s’està desenvolupant i com més

força tingui, amb més facilitat podrà oferir els mateixos serveis que la resta de bancs.”

 

L'accessibilitat de la informació però sobretot la informació de com es canvia un de banc

perquè jo m'ho plantejo ara i vaya movida!” 

“Fa una mica de mandra plantejar-se això perquè el tema dels diners i les finances és algo

tan difícil d’entendre a nivell comunicatiu, és tal meollo que és difícil pensar que pots

canviar-ho”.

“(Les finances) ens les venen com a complexes, matematitzades i alienes, controlades per

grans bancs, corporacions i poders supraestatals”.

 

I per últim, els serveis que ofereixen les entitats tradicionals, que encara no

poden oferir les alternatives ètiques (Bizzum, carnet jove, aplicacions mòbils,

disponibilitat de caixers, comissions, etc.)

Per què creus que la gent jove s’implica molt més en moviments d’activisme
com el feminisme, el canvi climàtic, etc. que en les finances ètiques?

En primer lloc, els joves tendeixen a associar l'economia amb el capitalisme i el

neoliberalisme, sistemes que no comparteixen i que per tant, genera

desinterés.

“La percepció que tenia fins no fa gaire, i també el meu entorn, és que compte bancari i

diners és igual a capitalisme. No lluitaré a través d’això perquè no vull estar relacionat,

llavors me’n oblido.
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En segon lloc, perquè la lluita per les finances és massa gran i es percep com a

impossible o més difícil de poder arribar a aconseguir canvis que amb altres

temàtiques, amb poc poder de transformació.

“En els moviments socials tens el suport de les teves amigues, espais de lluites socials i

creixes allà amb altres persones. En canvi, en tot el tema de les finances ètiques o el comerç

just és un món en el que et trobes molt sol com a jove perquè les seves amigues i la teva

xarxa més propera de joventut doncs no està en aquests sectors, i per això és tan complicat

perquè no tenim els nostres referents”.

 

 

“L’enemic és gran, l’enemic és fort i ha fet molta feina i, per tant, és complicat per molt

atractives que vulguin ser les alternatives”.

“Muchas veces no se puede, o implica mucha presión ser coherente con todo. Hay una

sensación de avalancha, de que hay mucho que cambiar y que es demasiado, no se puede

cambiarlo todo de golpe, o soy muy pequeño (en todo sentido incluyendo edad,

económicamente) y mi acción no genera diferencia, por tanto quizás no se puede ser

coherente y genera sensación de presión (ser juzgado por otres) y culpa por no ser

coherente.” 

En tercer i últim lloc, perquè hi ha molt poca conscienciació i implicació del

seu entorn proper, i es senten sols.
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En primer lloc, cal mencionar que tot i què des de l'inici i per l’abast i recursos

de la recerca, mai s’ha tingut com a objectiu arribar a una mostra

representativa de la societat jove catalana, sí que es volia arribar a una diversitat

provincial, municipal (arribant a territoris més rurals) i cultural. La realitat ha

estat que la major part de les persones participants són de l’Àrea Metropolitana

de Barcelona i que l’enquesta no ha recollit l'origen cultural de les enquestades

i que, tant el grup impulsor com els i les joves dels grups de discussió, tampoc

eren representatives de la diversitat cultural.

Els resultats globals de la recerca indiquen que hi ha una gran part del jovent

participant que coneix, almenys en certa manera, les finances ètiques,

especialment les entitats bancàries ètiques (Fiare i Triodos principalment).

Alguns dels factors que limiten al jovent a l’hora d’apostar per aquest tipus

d’entitats són la dependència econòmica familiar, la manca de coneixement i

inseguretat sobre com gestionar les finances, percebudes com a complexes.

Alhora, la manca d’informació genera una sensació de menys accessibilitat i

dificulta també la decisió de fer un canvi d’entitat, que es viu amb mandra i

certa angoixa pels tràmits, la paperassa i la lletra petita; i per últim, pel públic

jove també és important poder comptar amb serveis pràctics com les

aplicacions mòbils o el Bizum, i condicions sense o amb comissions mínimes.

També hi ha una gran part dels participants que no coneixen les finances

ètiques però que també viuen en consonància amb els valors d’aquestes i

volen que les seves entitats apostin per aquests. De fet, sense parlar encara de

finances ètiques, l’enquesta indicava que la gran majoria percep le finances

com una qüestió de xifres i homes seriosos que prenen decisions i, en canvi, la

gran majoria també coincideix en que voldrien que fossin espais més

participatius i horitzontals.

CONCLUSIONS
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Els valors que prioritzen les participants per a les seves entitats, i la tipologia

de projectes que voldrien que els seus bancs financiessin, indiquen que,

efectivament, el jovent s’apropa més als models de les finances ètiques que no

pas a les tradicionals. Sobre aquest últim punt cal destacar que són molts pocs

els clients que coneixen a què es destinen els seus diners mentre que la

transparència és el valor que més aprecien a l’hora de triar una entitat

bancària.

Per altra banda, algo més de la meitat dels participants són activistes en altres

àmbits estretament vinculats (tot i que no siguin, a priori, conscients d’aquest

enllaç amb les finances ètiques) com la sostenibilitat mediambiental o el

feminisme. En relació amb això, el jovent expressa que les finances es viuen

com un món inaccesible, que semblen vinculades a conceptes com el

capitalisme, molt gran i difícil de canviar, que junt a que el seu entorn no es

vincula amb les finances ètiques, provoca que es trobin sols a l’hora d’apostar

per afegir-se a la lluita, perduts i sense referents.

Amb tot això, apareixen algunes línies de treball clares per apropar al jovent a

les finances ètiques, com poden ser: crear guies amb informació accessible,

que utilitzin un llenguatge proper, jove i entenedor; també crear campanyes

comunicatives creatives que trenquin bulos o que visibilitzin els valors de les

finances ètiques o les conseqüències de triar les entitats financeres

tradicionals; o oferir formacions i xerrades per donar a conèixer les finances,

com apropiar-nos d’elles i gestionar-les en el nostre dia a dia, de manera que

no es percebin únicament com “qüestions d’adults indepenents”.

A través del procés i la recerca de les Finétikas, una cosa queda clara, i és que

avui, més que mai, el jovent català està alineat amb els valors de les

alternatives ètiques tant en en valors com en maneres de fer, i per aquesta raó

s'ha de continuar treballant per apropar les finances ètiques i les economies

transformadores als i les joves, als seus espais de treball i interès social cercant

formes d'aprofundir en les qüestions que els inquieten sobre les finances, i el

treball conjunt en els àmbits de confluència. 
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 La manca d’informació i l’accessibilitat d’aquesta

 La mandra que generen les qüestions financeres

 Potenciar el discurs a través dels valors que persegueixen les finances

ètiques.

Amb els resultats de l'estudi recollits, al març de 2022 es realitza la sessió de

devolució de resultats i creació de propostes d’acció. Aquesta sessió, oberta a

totes les persones que d’alguna manera han sigut partícips del procés, compta

principalment amb integrants del grup de recerca de les Finétikas, amb

persones que s’han mantingut fins al final i amb altres que havien deixat el

grup per qüestions personals.

Durant la creació de propostes, les participants van assenyalar que els aspectes

més rellevants sobre els què cal actuar són: 

1.

2.

3.

Crear una guía amb llenguatge accessible (“Finances per a dummies” o

“Canviar-te a un banc ètic, en format lectura fàcil”, per exemple), dissenyar un

patró que et digui quina entitat bancària has de triar segons els teus valors

(inspirat en la pàgina d’inici de web de Nusos Cooperativa https://nusos.coop/)

o un test, tipus revistes d’adolescents, també amb el mateix objectiu, són

algunes de les propostes que van sorgir. També es van crear una gran quantitat

de memes per crear una campanya comunicativa.

CREACIÓ PROPOSTES
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Les Finétikas, inicialment un petit grup emergent de l’Escola d’Activisme

Econòmic el febrer de 2021, ha esdevingut no només un grup de joves

recercadors/es més ampliat, sinó també  un espai on, de manera participada,

les participants i amb voluntat activista, persegueixen un objectiu comú.

Entre els valors principals de les Finétikas, i en el marc de la IAP, es destaca que

ha estat una experiència de recerca i aprenentatge col·lectiu de la realitat,

nascuda del lideratge i la participació activa del grup diana de la mateixa

recerca, en aquest cas el jovent català. El procés i la metodologia s’han orientat

també a estimular la pràctica transformadora i el canvi social, és a dir, que

valors com la horitzontalitat, la transparència o la participació han estat

presents no només en el fi mateix de les finances ètiques, sinó també en la

manera col·lectiva de treballar entre les Finétikas durant l’any que ha estat

desenvolupant-se la recerca.

Conscients que la implicació de les integrants del grup ha variat al llarg dels

mesos, el procés ha volgut ser flexible i adaptar-se a les necessitats i tempos de

les participants, fet que ha provocat que canvis en el ritme del projecte al llarg

dels mesos, però que ha afavorit la implicació de tothom d'acord a les seves

realitats. No obstant això, cal destacar que el treball ha estat sostingut en el

temps i tots els mesos s’ha estat avançant en alguna de les tasques a fer.

Un altre element que no podem deixar passar és el context de pandèmia

durant el qual s’ha desenvolupat el procés. Les normes per prevenir la

propagació de la Covid-19 ha forçat a que l'experiència hagi estat

completament virtual, la qual cosa ha afectat a la participació, l’energia i

motivació en alguns casos; i provocat que la cura dels vincles establerts no hagi

estat tan fort com hagués sigut possible en una situació de normalitat. Alhora,

al llarg d'aquest any, s'han donat diverses situacions vitals entre el grup

impulsor, amb diversos joves que han hagut de trobar feina, canviar de país,

finalitzar els seus estudis, entre d'altres i que abandonessin l’experiència.

Tot i els obstacles i reptes enfrontats, l'experiència ha estat molt  enriquidora

pel grup i els resultats de l'estudi molt interessants, i han permès promoure

propostes per apropar les finances ètiques als i les joves.

TANCAMENT FINÉTIKAS
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ORGANITZACIONS

Amb el suport de:

www.fets.org www.etcs.coop

Aquest estudi participatiu s’emmarca en el projecte “Teixint la Xarxa d’Educació

en finances ètiques a Catalunya” 2021-2022 impulsat per FETS - Finançament

Ètic i Solidari, en col·laboració amb la Cooperativa Etcèteres, experta en accions

comunitàries, i amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al

Desenvolupament, de la Generalitat de Catalunya.
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