SUPLEMENT

BARÒMETRE 2021
DE LES FINANCES ÈTIQUES
UNA RADIOGRAFIA DEL SECTOR A L’ESTAT ESPANYOL

HISTÒRIES DARRERE DE LES DADES:
ALGUNES REALITATS FINANÇADES

DARRERE DE LES DADES:
ALGUNES REALITATS FINANÇADES
En aquest suplement especial del Baròmetre de les finances ètiques i solidàries 2021
es mostren alguns projectes mediambientals, socials o culturals finançats per
les entitats del Baròmetre.
El Baròmetre de les finances ètiques i solidàries és un informe que fa una radiografia
anual de l’evolució de les finances ètiques i solidàries a tot l’Estat i aquest document
mostra com el darrer any les entitats de finances ètiques van continuar consolidant
la seva aposta per l’economia real i transformadora.
L’any 2021 ha estat un any en què les conseqüències, contradiccions i límits d’un
sistema econòmic enfocat a l’acumulació de beneficis han mostrat la seva cara més
dura. Una crisi climàtica que ja és cosa del present, una tensió bel·licista descontrolada
i una crisi energètica que amenaça milions de persones, són impactes d’un model
pel qual el sistema financer hegemònic és un instrument fonamental.
Però 2021 també ha estat l’any en el qual s’ha assolit un nou rècord de crèdit atorgat
pel sistema de finances ètiques i cadascun dels 1.871 milions d’euros destinats a
l’economia real i transformadora consoliden aquesta altra manera d’entendre
les finances que posen la vida al centre. Amb aquest suplement volem donar visibilitat
a aquestes històries, donant cos a les xifres i posant cara a les gràfiques.

AMB AQUEST SUPLEMENT VOLEM DONAR VISIBILITAT A LES RELITATS
FINANÇADES, DONANT COS A LES XIFRES I POSANT CARA A LES GRÀFIQUES
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ÀMBITS DE FINANÇAMENT
2021

MEDI AMBIENT
Energies renovables
Indústria i tecnologia ambiental
Agricultura i ramaderia ecològica
Comerç just
Alimentació ecològica
Gestió de residus
Construcció sostenible

ALTRES
Particulars
Administracions
públiques

Finançament
1.871.947.388€
per sectors
A NIVELL ESTATAL

SOCIAL
CULTURAL
Oci
Art
Comunicació i audiovisuals
Activitats culturals

Habitatge
Salut i benestar
Inclusió sociolaboral
Desenvolupament comunitari
Educació

Si observem els sectors finançats a escala estatal, el sector mediambiental
lidera els àmbits finançats amb un 36,76% sobre el total, seguit de l’àmbit social
amb un 24,56% i del cultural, amb un 19,12%.
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SECTOR MEDIAMBIENTAL
Gure Sustraiak
Ollo (Nafarroa)
Crèdit: 130.000 €
Entitat: Fiare Banca Etica

L’essència d’aquest projecte transformador de Navarra és que
els seus serveis siguin accessibles a totes les persones, sota
un model d’economia sostenible, aspirant a ser un referent de
turisme inclusiu a l’Estat. Gure Sustraiak és una cooperativa
on es desenvolupen activitats d’educació ambiental, turisme
inclusiu, activitats terapèutiques amb animals i formacions en
diferents matèries socials.
https://www.granjaescuelaguresustraiak.com

Yes Future Positive Supermarket
Barcelona (Catalunya)
Crèdit: No disponible
Entitat: Triodos Bank

Es pot anar a comprar sense tornar a casa amb les bosses
plenes d’envasos d’un sol ús? A Barcelona almenys sí, gràcies
a iniciatives com Yes Future i el seu establiment: Yes Future
Positive Supermarket, on es poden comprar productes
d’alimentació ecològica i de proximitat o de drogueria.
També drogueria, amb detergents per a roba i rentavaixelles,
netejadors per a la llar i cosmètica. Tot això sempre a granel
i amb solucions sostenibles perquè cada client se l’emporti a
casa.
https://yesfuture.store

Central Fronteriza Cafetaleros
Perú
Crèdit: No disponible
Entitat: OikoCredit

Central Fronterera del Nord de Cafetalers (CENFROCAFE) és
una cooperativa que produeix i comercialitza cafè i que està
ubicada a Jaén, a la regió de Cajamarca, Perú. La cooperativa
representa més de 100 organitzacions de base, amb uns 2500
membres. CENFROCAFE s’especialitza en cafè d’alta qualitat,
i és àmpliament reconeguda com una de les principals
cooperatives de cafè d’especialitat del Perú. Aconsegueix
compatibilitzar grans volums de producció amb alts nivells de
sostenibilitat social i ambiental.
https://www.facebook.com/Cenfrocafe
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Barcelona (Catalunya)
Crèdit: 87.000 €
Entitat: Coop57
Entitat assegurada amb una assegurança ètica
certificada amb el Segell Ethsi

è ti q u e s

Cooperativa de treball que promou la bicicleta com a mitjà de
transport ecològic, econòmic, saludable i per una mobilitat
sostenible. Dona serveis a les persones que s’estimen la bici
i a les entitats que volen fer un món millor a través d’aquesta,
per exemple amb cursos de mecànica i reutilització, iniciatives
d’inserció sociolaboral o cursos d’aprendre a anar en bici i
circular segur.
https://www.biciclot.coop

CHAJUL, Asociación Chajulense Va’l Vaq Quyol
Guatemala
Crèdit: No disponible
Entitat: OikoCredit

Associació Chajulense Va’l Vaq Quyol (Chajul) és una petita
associació de productors de cafè fundada el 1988, amb seu
a San Gaspar Chajul. Processa i exporta cafè orgànic d’alta
qualitat i ofereix serveis d’ecoturisme. Els guanys de la venda
d’aquest cafè d’alta qualitat es traslladen als membres per
ajudar-los a millorar els seus mitjans de subsistència.
https://chajulense.com

SECTOR SOCIAL
Fundación Secretariado Gitano
Madrid
Crèdit: 4.750.000 €
Entitat: Fiare Banca Etica

La Fundació Secretariat Gitano (FSG) és una entitat sense
ànim de lucre que presta serveis per al desenvolupament de la
comunitat gitana a Espanya i en l’àmbit europeu.
El seu objectiu és la promoció integral de la comunitat gitana
des de l’atenció a la diversitat cultural, entenent la promoció
integral, com el procés a través del qual, una persona o un
grup aconsegueix superar el conjunt de factors que són causa
de la seva situació d’exclusió o desavantatge social.
https://www.gitanos.org
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Alzheimer Canarias
Gran Canària
Crèdit: No disponible
Entitat: Triodos Bank

Asociación Alzheimer Canarias és el producte de la
preocupació d’una sèrie de professionals i familiars per la
situació dels malalts d’Alzheimer i altres demències a l’illa de
Gran Canària. L’entitat va néixer el 1995 i des de llavors, ha
estat la representant dels malalts i els seus familiars davant
de l’administració pública, tant de tipus sanitari com a social.
Per això, han posat en marxa una sèrie de serveis agrupats al
voltant de 3 línies principals: atenció domiciliària, psicològica i
social.
https://alzheimer-canarias.org

Bharathi Women Development Centre
Índia
Crèdit: No disponible
Entitat: OikoCredit

Bharathi Women Development Centre (Bharathi) és una
agència de desenvolupament comunitari que brinda serveis de
microfinances per a projectes de sanejament com, per exemple,
la construcció de banys. Bharathi treballa a tres districtes
del sud de l’Índia en els que la major part de la població està
conformada per persones considerades inferiors al sistema de
castes, sovint aquestes persones són treballadores sense terres
i petits pagesos.
https://bharathiwomen.org
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Tàrrega (Catalunya)
Crèdit: 87.000 €
Entitat: Coop57
Entitat assegurada amb una assegurança ètica
certificada amb el Segell Ethsi

o li d à ri e s

Associació Alba

è ti q u e s

Entitat d’iniciativa social que ofereix una atenció integral
a col·lectius en risc d’exclusió oferint recursos i serveis de
qualitat en els àmbits de l’educació i el lleure, la formació, la
inserció i el treball, l’habitatge i la salut; defensant els seus
drets; i promovent un territori inclusiu i compromès.
https://aalba.cat
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SECTOR CULTURAL
La Virgueria
Barcelona (Catalunya)
Crèdit: 30.000 €
Entitat: Fiare Banca Etica

La Virgueria és una companyia nascuda el 2009 amb
l’aspiració de transformar les inquietuds i sensacions en
experiències teatrals delicades, carregades de radicalitat i
contingut. Un teatre compromès amb la societat, la llengua,
la cultura, la poesia, la bellesa, el risc i la provocació.
https://www.lavirgueria.com

Alcarràs
Catalunya
Crèdit: No disponible:
Entitat: Triodos Bank

Alcarràs, obra de la realitzadora barcelonina Carla Simón,
explica la història de la família Solé que després de
generacions dedicant-se a la pagesia, veu amenaçat el seu
mode de vida. Una pel·lícula que ha aconseguit un gran
reconeixement a sales i festivals i que ha comptat amb el
finançament de la banca ètica.

Távora Teatro Abierto
Sevilla (Andalusia)
Crèdit: 173.000 €
Entitat: Coop57

Cooperativa mixta en la qual tenen cabuda diferents tipus
de sòcies-treballadores, col·laboradores i consumidores- de
l’àmbit teatral. Conjuntament, tècnics i artistes fan possible
diferents manifestacions artístiques. El préstec finança
l’adquisició del local de la cooperativa.
https://tavorateatroabierto.com
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