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En record a l’Arcadi Oliveres
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L’any 2021 ens va deixar 
l’Arcadi Oliveres, referent 
per moltes generacions 
d’activistes per la 
Justícia Global. En la 
seva llarga trajectòria 
també va ser impulsor, 
fundador i president de 
FETS. Des de l’entitat li 
volem dedicar un record. 



Pla estratègic
2020-2023

Línia 1 - Sensibilització i difusió de les finances i assegurances ètiques i solidàries
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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 

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 4 - Campanyes d’incidència política i social per fomentar el sistema de ètiques i defensar 
una economia justa i transformadora

Línia 6 - Model de governança i de participació

Línia 5 - Reforçar el paper de FETS en l’ecosistema de les FFEE a Catalunya i l’Estat

https://fets.org/wp-content/uploads/2019/07/FETS-Pla-estrategic-2020-2023-1.pdf


2020
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Sensibilització
2021

01 02 03 04

Documental Xerrades i 
Jornades

Finances Ètiques
a la FESC

Presentació 
Baròmetre



2021

Documental

Amb la productora “Intactes” hem realitzat el documental “Finances 
que transformen. Finances ètiques i cooperatives a Barcelona”. 
L’audiovisual mostra un retrat de diferents projectes transformadors 
a la ciutat de Barcelona que han estat possibles gràcies al 
finançament de les entitats cooperatives Fiare Banca Ètica i 
Coop57. 
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Línia 1. 
Sensibilització

4 projectes:
La Bonne
La Balma
Can Calopa
TMDC



www.fets.org 7

El 14 de desembre, als cinemes Girona, es va presentar el 
documental, en un acte al que hi van assistir més de 100 persones. 
Després de la projecció es va realitzar una taula rodona conduïda 
pel Pere Rusiñol, director de la revista “Alternativas Economicas”, on 
projectes finançats i les entitats financeres van compartir les seves 
realitats i reptes de futur.

https://fets.org/estrena-del-documentalfinances-que-transformen-als-cinemes-girona/
https://fets.org/estrena-del-documentalfinances-que-transformen-als-cinemes-girona/


2021

Xerrades i Jornades

Presentació 
d’experiències

Jornada FinancESS 
amb la participació 
de Sergi Salavert

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 1000 persones. La situació de 
pandèmia ha provocat que la majoria encara s’hagin hagut de fer en 
format virtual.
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Línia 1. 
Sensibilització

Participació a 
entrevistes

Jornades de 
Confluència 
organitzades per 
Finantzaz Haratago

Jornada per 
l’Economia Social i 
Solidaria 
organitzades per 
l’ajuntament de 
Ripollet

Convivènies 
educatives de 
Kuskaya 
Barceloan

Taula rodona: 
Banca ètica, 
organitzada per 
Intermon 
Oxfam i 
l’Ateneu 
Santcugaten

https://fets.org/jornadas-de-confluencia-transformacion-educativa-y-socioeconomica-hacia-la-sostenibilidad-de-la-vida-y-el-planeta/
https://fets.org/jornadas-de-confluencia-transformacion-educativa-y-socioeconomica-hacia-la-sostenibilidad-de-la-vida-y-el-planeta/
https://www.ripollet.cat/actualitat/noticies/33329
https://www.ripollet.cat/actualitat/noticies/33329
https://www.ripollet.cat/actualitat/noticies/33329
https://www.facebook.com/kuskayabarcelona/posts/pfbid0Uehs3eMWEpKgStVnZxNeGjTtpezvZkEYLzLUtisk8PESiCcjzQLAwQD2fuYqudQCl
https://www.facebook.com/kuskayabarcelona/posts/pfbid0Uehs3eMWEpKgStVnZxNeGjTtpezvZkEYLzLUtisk8PESiCcjzQLAwQD2fuYqudQCl
https://fets.org/es/event/taula-rodona-banca-etica-lalternativa-presencial-i-en-linia/
https://fets.org/es/event/taula-rodona-banca-etica-lalternativa-presencial-i-en-linia/


Les finances ètiques a la FESC

Línia 1. 
Sensibilització

Hem estat presents a la FESC 2021, celebrada entre el 22 i el 24 
d’octubre. Com a entitat articuladora de les finances ètiques hem 
organitzat  la taula rodona sobre  “El rol de les finances ètiques en 
l’articulació i la potenciació de l’ESS”.

També  participem a l’espai organitzat per la 
Xarxa de Municipis per l’ESS a la FESC. 

https://fets.org/10-anys-de-la-fesc-el-rol-de-les-finances-etiques-en-larticulacio-i-la-potenciacio-de-less/
https://fets.org/10-anys-de-la-fesc-el-rol-de-les-finances-etiques-en-larticulacio-i-la-potenciacio-de-less/
https://fets.org/10-anys-de-la-fesc-el-rol-de-les-finances-etiques-en-larticulacio-i-la-potenciacio-de-less/
https://xmess.cat/


Línia 1. 
SensibilitzacióPresentació del Baròmetre 

de les finances ètiques 
Aquest any la presentació del Baròmetre es va fer en format 
híbrid, combinant la possibilitat d’assistir presencialment 
com de seguir-ho online. 

S’ha donat continuïtat al format interactiu i aquest any s’ha 
sumat un nou material de difusió: el suplement Històries 
darrere de les dades amb exemples de projectes finançats.

https://fets.org/histories-darrera-de-les-dades-algunes-realitats-financades/
https://fets.org/histories-darrera-de-les-dades-algunes-realitats-financades/


Educació
2021

01 02 03 04

Formacions Xerrades i 
tallers

Treballs de 
recerca i TFG

Projectes 
educatius
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RedEFES



Formacions

Hack&Disrupt! - 
Transparència i 
bones pràctiques 
en assegurances. 

Presentació del 
Segell EthSi a 
l’Escola d’Economia 
Social de Sevilla

Col.laborem 
amb l’Escola 
d’Economia 
Feminista de 
DAWN i REAS

Hem impartit 25 sessions formatives sobre finances ètiques a diversos espais, entre els que podem destacar: 
postgraus d’ESS a la Universitat de Lleida i la UAB; curs a la Universitat de Zaragoza; curs a la UNIA (Universidad 
Internacional de Andalucía); Escola d’Economia Feminista de DAWN i REAS Red de Redes; sessions a La 
Comunificadora, Gavà Emprèn, Barcelona Activa, entre d’altres.

També hem impulsat la primera edició del programa “Les finances que transformen” en el marc de la 
Convocatòria Unificada de Programes del Departament d’Ensenyament de Barcelona, on hi participen 5 centres 
educatius de la província de Barcelona. 

Línia 2. 
Educació

https://www.saiolan.com/es/2021/06/14/hack-disrupt-el-evento-que-conecta-emprendedores-para-reimaginar-las-finanzas-y-los-seguros/
https://www.saiolan.com/es/2021/06/14/hack-disrupt-el-evento-que-conecta-emprendedores-para-reimaginar-las-finanzas-y-los-seguros/
https://www.saiolan.com/es/2021/06/14/hack-disrupt-el-evento-que-conecta-emprendedores-para-reimaginar-las-finanzas-y-los-seguros/
https://www.saiolan.com/es/2021/06/14/hack-disrupt-el-evento-que-conecta-emprendedores-para-reimaginar-las-finanzas-y-los-seguros/
https://fets.org/las-finanzas-eticas-y-solidarias-en-la-escuela-de-economia-feminista/
https://fets.org/las-finanzas-eticas-y-solidarias-en-la-escuela-de-economia-feminista/
https://fets.org/las-finanzas-eticas-y-solidarias-en-la-escuela-de-economia-feminista/
https://fets.org/las-finanzas-eticas-y-solidarias-en-la-escuela-de-economia-feminista/
https://fets.org/las-finanzas-eticas-y-solidarias-en-la-escuela-de-economia-feminista/


Xerrades i Tallers

Tallers Xerrades i 
vídeoforums Tallers teatrals

Aproximadament 900 estudiants de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius han rebut formació sobre els 
impactes socials i ambientals del sistema financer global i les propostes de les finances ètiques.

•29 Tallers de finances ètiques a 19 centres educatius de  les províncies de Tarragona, Girona i Barcelona

•18 xerrades i vídeo-fòrums a la província de Barcelona i Tarragona.

•11 tallers teatrals a la província de Barcelona i Girona.

Línia 2. 
Educació



Treballs de Recerca i TFG

Hem acompanyat i col·laborat amb el Treball de Recerca i de Fi de Batxillerat 
de Jana Artés sobre finances ètiques. Hem col·laborat també amb el treball 
final al curs d’expert de la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía) 
“Finances ètiques per a una economia alternativa” al voltant de la visió de la 
joventut i les finances ètiques.

Amb la Facultat d’Economia de la UPF i en col·laboració amb Oikocredit 
Catalunya, donem suport i acompanyament als treballs finals de l’assignatura 
de Gestió d’entitats sense ànim de lucre al voltant de temàtiques d’actualitat 
de les finances ètiques. 

Entrevistem a Xavier Domènech Martín, autor d’un interessant Treball de Fi de 
Postgrau sobre “Finançament ètic i economia solidària”

També hem participat en el jurat de la primera edició del Premi Arcadi Oliveres 
al millor treball universitari sobre Finances Ètiques i Sostenibles
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Línia 2. 
Educació

https://fets.org/les-ffee-han-de-seguir-eixamplant-la-seva-base-social/


Projectes Educatius

● Tres estudiants del 3r curs del Grau de Ciències Ambientals de la Facultat de 
Biologia de la Universitat de Barcelona, dins de l’assignatura de 
Desenvolupament Sostenible, realitzen el projecte d’ApS en Finances Ètiques 
amb la col·laboració de la Fundació Finances Ètiques.
 

● Realitzen un  article analitzant el Pla de finances sostenibles promogut per la 
Comissió Europea i creant un espai de debat a Instagram per donar visibilitat al 
debat.

● Organitzen una Taula rodona “Les finances ètiques i la sostenibilitat” el 26 de 
maig 2021 amb la participació de 15 persones per donar a conèixer aquest 
debat a la facultat.
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Línia 2. 
Educació

Aprenentatge i servei amb la Facultat de Biologia de la UB

https://fets.org/10493/
https://redefes.org/experiencia/la-sostenibilitat-des-de-les-finances-etiques-i-solidaries/


● Desprès d’una primera fase formativa al voltant 
dels criteris ètics, socials i mediambientals i 
d’una sessió d’acompanyament per a la creació 
de la campanya de comunicació adreçada a 
joves, 20 estudiants del segon curs del CFGS de 
Màrqueting i Publicitat, participen al concurs 
per una campanya de comunicació destinada a 
sensibilitzar i donar a conèixer les finances 
ètiques als i les joves.

Aprenentatge i servei 
amb el Centre d’estudis Prat

La proposta guanyadora del concurs ha estat el 
vídeo “¿Por què diem sí a la banca ètica?”, creada 
per Estela Sánchez Bravo, Alba Segura Betancourt, 

Miriam Carrasco Carles i José Corona Cardona.

https://redefes.org/experiencia/per-que-diem-si-a-la-banca-etica/
http://www.youtube.com/watch?v=4gRzqLtwJ5w


Un procés de recerca-acció amb joves per conèixer els usos que fan 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 només 
conèixer què en pensen, sinó també generar un espai de co-creació de 
propostes per fer unes finances ètiques i joves. 
● 12 joves d’entre 20 i 35 anys de la província de Barcelona són 

membres del grup impulsor
● 125 respostes de l’enquesta i 2 grups de debat
● 3 Formacions 

○ Activisme econòmic i finances ètiques
○ Campanyes de sensibilització
○ Tècniques d’investigació social aplicada

● Col·laboració amb Etcèteres, l’Escola d’Activisme Econòmic de 
Barcelona coordinat per LabCoop, Joves per Fiare, LaCoordi i l’Escola 
Lliure el Sol.
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Línia 2. 
EducacióFinètikas - estudi participatiu de joves 

i finances ètiques

https://redefes.org/experiencia/finetikas-estudio-participativo-jovenes-y-finanzas-eticas/


Què hem fet ?

Impulsant la RedEFES
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XI Jornades d’Ensenyament 

Econòmics, Administratius i 

Comercials (setembre)

Mapeig d’experiències 

educatives en finances 

ètiques al Fòrum Social 

Mundial 2021 (gener)

Presentació de la RefEFES 

al GSEF(octubre)

Carta oberta a favor d’una 

educació ecoòmica crítica, 

plural i ètica (juliol)

V Congrés d’Educació per la 

Transformació Social 

(desembre)

https://redefes.org/
https://redefes.org/xxii-jornades-densenyaments-economics-administratius-i-comercials/
https://redefes.org/xxii-jornades-densenyaments-economics-administratius-i-comercials/
https://redefes.org/xxii-jornades-densenyaments-economics-administratius-i-comercials/
https://fets.org/mapatge-dexperiencies-educatives-en-finances-etiques-al-forum-social-mundial-2021/
https://fets.org/mapatge-dexperiencies-educatives-en-finances-etiques-al-forum-social-mundial-2021/
https://fets.org/mapatge-dexperiencies-educatives-en-finances-etiques-al-forum-social-mundial-2021/
https://fets.org/mapatge-dexperiencies-educatives-en-finances-etiques-al-forum-social-mundial-2021/
https://fets.org/wp-content/uploads/2021/10/FA6hxqHWYAEJ91H.jpg
https://fets.org/wp-content/uploads/2021/10/FA6hxqHWYAEJ91H.jpg
https://redefes.org/carta-abierta-a-favor-de-una-educacion-economica-critica-plural-y-etica/
https://redefes.org/carta-abierta-a-favor-de-una-educacion-economica-critica-plural-y-etica/
https://redefes.org/carta-abierta-a-favor-de-una-educacion-economica-critica-plural-y-etica/
https://redefes.org/nos-reencontramos-para-educar-en-la-incertidumbre-liberadora/
https://redefes.org/nos-reencontramos-para-educar-en-la-incertidumbre-liberadora/


Eines per a l’enfortiment del sistema 
de finances ètiques

2021

01 02 03

Segell Ethsi Baròmetre 2020
Papers de 

l’Observatori

19

04

FETSCoopera



Segell Ethsi

L'any 2021 s'ha registrat una nova entitat 
mediadora dins el segell, Assenur. Amb la seva 
incorporació ja són 10 entitats registrades. 

S’han generat diversos materials comunicatius 
vinculats a les assegurances ètiques, 
concretament, diverses càpsules de video i 
també el dossier central de la revista Alternativas 
Económicas.

Paral·lelament, s’han realitzat trobades virtuals 
amb el Comitè Avaluador per fer seguiment de 
les entitats registrades i s’ha participat a diversos 
espais on s’han introduït les assegurances 
ètiques.

Línia 3. 
Eines

Línia 4. 
Incidència

https://www.youtube.com/watch?v=99pTTAmT9_E&list=PLRocjfQqEmRr5GC94GmXkSaxErMdNQf26
https://fets.org/dossierassegurances/
https://fets.org/dossierassegurances/
https://youtu.be/8iJ5Z8YfvvI


Baròmetre de les 
Finances Ètiques 2020
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 22 entitats bancàries i parabancàries i 10 
companyies d’assegurances certificades amb el segell 
EthSI. Les xifres del Baròmetre 2020, generades durant el 
primer any de pandèmia, mostren que s’han assolit xifres 
rècord en apartats com l’estalvi i també el crèdit atorgat.

                     Baròmetre interactiu

Línia 3. 
Eines

https://fets.org/barometre/
https://view.genial.ly/6171b8642912400dc7f546cf


L'estalvi recollit s’ha incrementat un 9,5 % sobre l'any anterior, i 
els préstecs concedits per les entitats financeres ètiques han 
passat dels 1.488 milions d'euros als 1.727 milions l'any 2020, 
fet que ha suposat un creixement de més del 16%. Segons les 
dades del Baròmetre, la taxa de morositat de les entitats de 
finances ètiques va ser de l'1,52 % el 2020 i el capital social de 
les entitats es manté al voltant dels 188 milions d’euros.



Les assegurances ètiques han gestionat un volum de primes de 1.632 milions 
d’euros, que representa més del 2,7% del volum total de primes del sector 
assegurador espanyol.  Com a novetat, el baròmetre ha incorporat l’estructura de 
les inversions de les assegurances ètiques on, l’any 2020, s’observa que dels més 
de 3.200 milions d’euros gestionats, el 83,84% es refereixen a inversions en renda 
fixa. 



Papers de l’Observatori

La publicació número 9 - La mesura de 
l’impacte de les finances ètiques, es centra en 
com es podria mesurar l’impacte dels 
projectes finançats per les entitats de 
finances ètiques. Amb aquesta publicació 
destaquem la cada vegada més necessària 
metodologia de mesura d’uns impactes que, a 
bona part del sector financer, s’utilitzen per a 
campanyes de greenwashing i socialwashing i 
cal donar, per tant, visibilitat a aquelles entitats 
financeres ètiques que únicament tenen un 
impacte social i ambiental positiu. 

https://fets.org/wp-content/uploads/2021/04/09-Papers-CAT-definitiu.pdf
https://fets.org/wp-content/uploads/2021/04/09-Papers-CAT-definitiu.pdf


Papers de l’Observatori
La publicació número 10 - Guia per a la contractació 
pública de serveis financers ètics i solidaris, neix per 
la necessitat d’abordar la contractació pública 
responsable per part de les administracions públiques 
de serveis financers ètics. La compra i la contractació 
públiques són un aspecte estratègic de la gestió dels 
recursos públics i en aquesta publicació analitzem el 
rol d'aquest instrument per impulsar les finances 
ètiques i facilitar noves eines perquè les persones 
responsables de la contractació pública desenvolupin 
un consum més responsable dels seus serveis 
financers i asseguradors.

https://fets.org/wp-content/uploads/2022/03/10-Papers-cat_ok2.pdf
https://fets.org/wp-content/uploads/2022/03/10-Papers-cat_ok2.pdf


FETSCoopera
El programa, 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 el 2019 per 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 
contraparts al Sud Global. Amb aquest objectiu s'han identificat actors 
potencialment interessats i iniciatives que podrien incorporar aquesta eina per 
desplegar-se'n.

L'ACCD i l'Institut Català de Finances volen impulsar una línia d'avals amb entitats 
financeres ètiques catalanes per facilitar el finançament a les ONGD i entitats de 
l'economia social i solidària que tinguin seu o delegació permanent a Catalunya 
per, mitjançant préstecs associats a través d'entitats financeres ètiques, 
establir-hi una línia de mediació per facilitar el finançament de projectes 
d'inversió i de capital circulant vinculats a l'ESS.

Línia 3. 
Eines

Línia 4. 
Incidència

https://fetscoopera.org/
https://fetscoopera.org/


Campanyes d’incidència social i política

2021

01 02

Treball amb 
les AAPP

Articulació de les Finances 
Ètiques cooperatives

27



Des de FETS-Finançament Ètic i Solidari 
considerem que els ajuntaments i altres 
administracions públiques poden reduir l’impacte 
negatiu de les finances convencionals fomentant l’
ús de les finances ètiques a través de la 
contractació pública de serveis financers. Per 
aquest motiu, hem estat col·laborant des de 
diferents nivells i a través de la nostra activitat de 
difusió, sensibilització i incidència política per 
facilitar aquest procés.

En aquesta línia s’ha participat, per segon any 
consecutiu, al Curs sobre l’impacte exterior de la 
contractació pública organitzat per l’ACCD en 
col.laboració amb l’Escola d’Administració Pública. 
Enguany han participat 15 persones que treballen a 
la Generalitat i 15 persones d’ens locals diversos 
però vinculades a la contractació pública.

Treball amb les Administracions 
Públiques per a l’impuls de les 
finances ètiques i solidàries 

http://formacio.eapc.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/DetalleActividad.do?codi=10239&ambit=1&edicio=1&any=2021
http://formacio.eapc.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/DetalleActividad.do?codi=10239&ambit=1&edicio=1&any=2021


De la mateixa manera, hem continuat impulsant 
el Protocol de municipis lliures de Banca 
Armada i per les finances ètiques que forma 
part de la Campanya Banca Armada on 
participem.

Així mateix, durant el 2021 participem a les IV 
Jornades de  Compra Pública Socialment 
Responsable, co-organitzant la segona sessió, el 
24 de novembre, titulada DESARMEM LES 
POLÍTIQUES FINANCERES: 4 ANYS DESPRÉS, 
QUÈ HEM APRÈS? 

http://www.bancaarmada.org/ca/protocol-de-municipis-lliures-de-banca-armada-i-per-les-finances-etiques-ok
http://www.bancaarmada.org/ca/protocol-de-municipis-lliures-de-banca-armada-i-per-les-finances-etiques-ok
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/difusio/actualitat/2021/20211116-jornada-cpsr-programa.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/difusio/actualitat/2021/20211116-jornada-cpsr-programa.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/difusio/actualitat/2021/20211116-jornada-cpsr-programa.pdf


També hem facilitat l’articulació de les entitats de finances ètiques 
cooperatives per fer incidència i contribucions col.lectives a diferents 
espais:

- Participem activament a l’ESS2030 per a l’impuls de l’ESS a la 
ciutat: formem part del Grup Motor i impulsem el Grup de Treball 
sobre Finançament i Inversió de i des de l’ESS. 

- Document de la XES “Propostes per la democratització 
econòmica i la transició ecosocial”.

- Aportacions de les Finances Ètiques al Pacte d’una Economia per 
la Vida. 

- Així mateix, hem estat membres del jurat als Premis Construïm 
en Femení i Camí a la Solidesa de Barcelona Activa.

Espai d’articulació de les 
finances ètiques cooperatives

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/es/estrategia-essbcn2030
https://xes.cat/llibre/propostes-per-a-la-democratitzacio-economica-i-la-transicio-ecosocial/
https://xes.cat/llibre/propostes-per-a-la-democratitzacio-economica-i-la-transicio-ecosocial/
https://economiasocialcatalunya.cat/pacte-per-la-vida/
https://economiasocialcatalunya.cat/pacte-per-la-vida/
https://youtu.be/XN_kvbdaJPA?t=43


Comunicació
2021

01 02 03

Mitjans Xarxes Socials Webs
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Presència als mitjans
Al 2021 hem mantingut la nostra presència als mitjans, amb unes 200 
aparicions en tota mena de mitjans. 

El Baròmetre de les finances ètiques continua sent el producte 
comunicatiu més atractiu pels mitjans, aconseguint aquest any una 
cinquantena d’impactes en mitjans tant generalistes com 
especialitzats.

Línia 1. 
Sensibilització

https://directa.cat/la-contractacio-publica-una-eina-per-potenciar-les-finances-etiques-i-solidaries/
https://www.lavanguardia.com/vida/20211109/7849551/banca-etica-atrae-2-450-millones-euros-ahorros-2020-10-mas.html
https://www.elsaltodiario.com/finanzas-eticas/banca-eticas-record-credito-morosidad-mas-baja-2020


Diners a contrallum
El mitjà de comunicació El Critic ha 
continuat el bloc  “Diners a 
contrallum” amb la publicació de 
dos articles  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

Línia 1. 
Sensibilització

Línia 4. 
Incidència

http://www.elcritic.cat/dinersacontrallum
https://www.elcritic.cat/mes/diners-a-contrallum/quins-interessos-hi-ha-darrere-de-les-fusions-bancaries-84486
https://www.elcritic.cat/mes/diners-a-contrallum/existeixen-els-fons-dinversio-sostenibles-106261


. 

. 

A més…

• Presència al llibre digital del FSMET

• Participació en la publicació de Reas Navegando 

por las Economías Transformadoras

• Elaboració del Dossier sobre Assegurances amb 

Alternativas Econòmicas                

https://view.genial.ly/5fca5e4d185a0d0d977c785b
https://fets.org/presentamos-el-dossier-navegando-por-las-economias-transformadoras/
https://fets.org/presentamos-el-dossier-navegando-por-las-economias-transformadoras/
https://fets.org/dossierassegurances/


2021

Impacte xarxes socials

2872
Seguidors/es

es

8274 
seguidors/es

681 
seguidors/es
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183
Seguidors/es

476
Seguidors/es

Fets

RedEFES



2021

Impacte webs
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dineretic.org
Usuàries úniques: 5.363
Vistes de pàgina:14.835
Durada mitja de la sessió: 1:30

fets.org
Usuàries úniques: 9.579
Vistes de pàgina:21.151
Durada mitja de la sessió: 1:24

redefes.org
Usuàries úniques: 4.538
Vistes de pàgina:16.224
Durada mitja de la sessió: 1:57

ethsi.net
Usuàries úniques: 4.973
Vistes de pàgina:10.282
Durada mitja de la sessió: 1:01

https://fets.org/
https://dineretic.org/
https://ethsi.net/
https://redefes.org/
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Treball en Xarxa
2021



Xarxes i Plataformes

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.

XES

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

Plataforma  per  
una Fiscalitat  
Justa  

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.

LaCoordi

38

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

PLEEC

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.

Banca  
Armada
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La Taula del Sistema de Finances Ètiques impulsa la trobada 
de les finances ètiques i solidàries vinculades a les xarxes 
d’ESS. Definim criteris de cooperació entre nosaltres, ens 
imbriquem amb les pròpies xarxes i disposem d'eines pròpies 
vinculades a la transformació econòmica.

Taula del Sistema de 
Finances Ètiques

Durant l’any 2021 hem formalitzat la nostra adhesió a REAS 
Red de Redes i passem a ser membres de la Taula del 
Sistema de Finances Ètiques.



Organització
2021

01 02 03

Junta 
Directiva Entitats sòcies Equip Tècnic
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Junta directiva

President: Jordi Via (Fundació Roca 
Galès)

Secretari: Javier Gómez (Arç 
cooperativa)

Tresorer: Jordi Rojas (Opcions)
Vocals:

● Mª Antònia Bartolí (Associació 
Fiare Catalunya) 

● Eloi Domingo (OikoCredit)
● Quima Gimenez (Justícia i Pau)
● Elena Romagosa (Setem)



Entitats sòcies

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 |

2021



Equip Tècnic de FETS

Equip tècnic

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.

2021



Informe Econòmic
2021

01 02

Els comptes 
2021

Ingressos  i 
despeses
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Els comptes de 2021
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DESPESES 2021

Despeses directes Projectes subvencions (sense personal) 60.909,16

Activitats educatives no subvencionades 535,00

Fundació Finances Ètiques (subvenció en agrupació ApS JG) 2.280,00

Oikocredti (subvenció en agrupació ApS JG 2.280,00

Fundació Finances Ètiques i Oikocrèdit (subvenció JG EpD 2a 
anualitat) 9.620,00

Despeses personal contractat 132.220,06

Despeses d'estructura (lloguer local, telèfon, gestoria, 
assegurança, taxes...) 7.862,53

Quotes (XES, SpainSIF, Reas, Finance Watch)) 995,00

Serveis bancaris 172,46

Amortitzacions 313,97

Total despeses 217.188,18

Resultat d'explotació 400,85

INGRESSOS 2021

QUOTES 7.165,38

PRESTACIÓ SERVEIS 21.753,65

Conferències i cursos i tallers 1.833,65

Ethsi 19.920,00

SUBVENCIONS 188.670,00

Justicia Global APS 2020 19.776,00

Justicia Global 2 anualitat 2019-2021 34.274,00

Justicia Global Campanya Banca Armada 2020 5.390,00

Conveni ACCD 2020 75.550,00

Comissionat ESS 2020 33.250,00

ACCD-EpD 2020 35.760,00

Banca Armada 2019 2.115,00

Comissionat Intercooperació 2019 9.600,00

Diferiment Comissionat 2020 -900,00

Diferiment Conveni AccD 2020 -26.145,00

Total ingressos 217.589,03



Ingressos i Despeses
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Balanç de Situació
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Evolució
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Despeses
Ingressos



Suport

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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FETSFINANÇAMENT ÈTIC I 
SOLIDARI

Carrer Casp, 43, Barcelona
(Grup Cooperatiu ECOS)         
     
fets@fets.org


