Que tenen en comú un edifici de fusta al Poblenou, un taller de
documental feminista al Born, una impressora 3D a la Verneda
i una ampolla de vi fet amb vinyes cultivades a Collserola?
Tots ells són el resultat de projectes transformadors que formen
part de l’Economia Social i Solidària de Barcelona i cap d’ells
hauria estat possible sense el suport de les entitats
cooperatives de finances ètiques.

Finances que transformen és la
història de projectes econòmics
que canvien la vida de les persones.
És l’experiència de suport mutu de
la Karina i la resta de companyes
de Sindillar que floreix sota el paraigua feminista de La Bonne. És
l’oportunitat laboral per l’Alejandro i la Isabel entre les vinyes de
Can Calopa amb L’Olivera. Són les
claus dels pisos de la Maria Teresa
i el Jordi a l’habitatge cooperatiu
La Balma de Sostre Cívic. És la
fusta que treballen el Fouad i la
Llucia a l’inmens taller col·laboratiu de TDMC.
Però també és la història abans de
la història, d’un dels elements imprescindibles per fer realitat
aquests espais i plataformes, el serveis financers de les entitats ètiques i cooperatives com Fiare
Banca Ètica i Coop57 i l’impuls que
se’ls dona des d’institucions com
l’Ajuntament de Barcelona i d’entitats com Fets - Finançament Ètic i
Solidari.

El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, La Bonne, és un espai de trobada,
intercanvi i creació de projectes culturals feministes caracteritzat per un treball multidisciplinar
que engloba àmbits diversos, entre els que destaquem: els audiovisuals, la performance, les arts
escèniques, les arts vives, la recerca, el pensament
i els diversos activismes feministes i anti-racistes
que són part del nostre projecte.
L’Olivera és una cooperativa de treball i d’iniciativa social en el món rural i periurbà. Cultivem vinyes
i oliveres i elaborem vins i olis ecològics incorporant persones amb dificultats en tot el procés,
posant les nostres capacitats al servei d’un projecte comú. Va començar aquesta aventura l’any 1974
quan un grup de persones, s’instal·len a Vallbona
de les Monges, amb la idea de crear una comunitat de vida i treball que, d’una banda, integrés persones amb dificultats, especialment aquelles en
situacions socials més desfavorides i, de l’altra,
plantegés una sortida econòmica productiva a
partir dels propis valors de la zona.

A Sostre Cívic aposten per l’habitatge cooperatiu
en cessió d’ús com a alternativa per accedir a l’habitatge, ja que garanteix el dret a l’habitatge a
llarg termini i surt del model actual que impulsa la
propietat privada com a règim majoritari de
tinença. Amb la cessió d’ús, la titularitat de la propietat és col·lectiva i recau en l’entitat, i les persones sòcies tenen el dret de viure indefinidament
en els habitatges cooperatius.

TMDC (Taller per a la Materialització i el Desenvolupament de (grans) Conceptes) és un espai
per a aquells que s'aventuren en els processos
de fabricació. Pels amants del tangible i de les
eines. Per a aquells que volen transformar idees
i conceptes en experiències materials que satisfan usuaris curiosos. Per als que volen fabricar
de forma local i propera.

Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la
nostra economia i de la nostra societat.
La seva funció principal és el finançament de
projectes d'economia social i solidària a través
de la intermediació financera. Això significa,
recollir i captar l'estalvi de la societat civil per
poder canalitzar-ho cap al finançament d'entitats de l'economia social i solidària que promoguin l'ocupació, fomentin el cooperativisme,
l'associacionisme i la solidaritat en general, i
promoguin la sostenibilitat sobre la base de
principis ètics i solidaris.
Fiare Banca Etica neix de la unió de
dos projectes basats en les finances
ètiques: Banca Popolare Etica, un
banc cooperatiu que treballa a Itàlia
des del 1999, i Fiare, que opera a
Espanya des del 2005. Tots dos volen
ser una eina al servei de la transformació social a través del finançament de
projectes del tercer sector, l’economia
social i solidària i la promoció d’una
cultura de la intermediació financera,
sota els principis de la transparència,
la participació i la democràcia.
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