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PRESENTACIÓ
Des dels seus inicis, la Fundació Fiare (avui Fundació 
Finances Ètiques) i les diverses associacions Fiare a 
nivell territorial, hem desenvolupat, com a primer objec-
tiu, la posada en marxa d’una entitat ciutadana de finan-
ces ètiques. Una vegada aconseguit aquest objectiu 
amb la implantació plena el 2014 de Fiare Banca Etica 
a l’Estat Espanyol, iniciem una nova etapa. 
El nostre repte segueix sent el mateix, agregar ciutada-
nia a l’entorn de projectes que posin les finances al 
servei de la justícia econòmica. Durant tots aquests 
anys d’activitat hem aconseguit incorporar a la banca 
més de 5.000 sòcies tant persones físiques com enti-
tats amb l’efecte multiplicador que això implica. Però 
a més a més hem fet passes amb altres projectes de 
finances alternatives, hem participat en nombroses 
campanyes i esdeveniments, conferències, etc i ens 
hem compromés amb molts moviments i lluites que 
persegueixen objectius similars als nostres. A data 
d’avui, la nostra entitat bancària, Fiare Banca Etica, 
segueix desenvolupant una part d’aquesta activitat, 
però volem anar més enllà i ampliar la nostra tasca 
sociopolítica mantenint-nos arrelats als nostres terri-
toris. 
Per això, la Fundació Fiare i la majoria de les associaci-
ons Fiare a nivell territorial hem decidit seguir endavant 
una vegada la banca ha estat constituïda. I volem seguir 
fent-ho en xarxa, com una teranyina, per a teixir de ma-
nera organitzada un compromís militant amb el canvi 
de paradigma econòmic arrenglerats amb el que avui ja 
anomenem Xarxa Banca Etica. Una xarxa que configu-

rem la pròpia cooperativa Fiare Banca Etica, la gestora 
de fons ètics Etica Sgr, la Fondazione Finanza Etica a 
Itàlia i la Fundació Finances Ètiques a l’Estat Espanyol 
amb les seves diverses associacions territorials i secto-
rials que constitueixen la seva base social.
En aquesta nova etapa, la Fundació s’ha reformulat a 
sí mateixa. A més d’incoporar-nos formalment a la 
Xarxa Banca Etica, hem ampliat el nostre àmbit d’ac-
tuació d’Euskadi a tot l’Estat tot cercant, malgrat la 
nosta forma jurídica de Fundació, d’organitzar-nos de 
la manera més participativa possible. Hem estructurat 
la nostra tasca a l’entorn de tres àmbits temàtics: ac-
tivisme, educació crítica a les finances i activitat para-
bancària. Aquests tres àmbits s’han configurat de ma-
nera absolutament permeable a la realitat social de 
cada territori, convidant a participar en ells a les enti-
tats que aposten per les finances ètiques i en particu-
lar per Fiare. 
La memòria que presentem a continuació ens serveix 
per donar a conèixer tot el treball que la Fundació i les 
territorials hem anat realitzant fins a la data i al mateix 
temps assenyalar els camins que els tres àmbits d’ac-
tuació estan començant a seguir. Serveixi la memòria 
per agrair-vos a totes les persones i organitzacions-
que històricament heu pres part d’aquesta tasca i que 
amb el vostre compromís desinteressat contribuïu a 
fer realitat aquesta Nova Economia que segueix 
obrint-se pas, dia rera dia, inexorablement. 

El Patronat.

Fundació
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I. LA NOVA ETAPA

LA NOVA FUNDACIÓ FIARE - FINANCES ÈTIQUES

La Fundació Finances Ètiques es va crear inicialment 
l’any 2002 com a Fundació Fiare. Des de llavors, el 
nostre objectiu prioritari ha estat la posada en marxa 
d’un projecte de finances ètiques bancari amb els 
objectius i les formes que inspiren l’economia solidà-
ria. El 2014, amb l’obertura de la sucursal a Bilbao i la 
creació de l’àrea Fiare de Fiare Banca Etica, vam do-
nar aquest objectiu per conclòs feliçment. Des de 
llavors i fins 2017 hem prioritzat com activitat, el tras-
llat de totes les nostres sòcies a la cooperativa i en 
general a la seva consolidació, encara que, en paral-
lel hem tirat endavant altres activitats, en l’àmbit de 
l’educació crítica a les finances, la sensibilització, 
l’activitat parabancària i l’activisme en processos de 
transformació sòcio-econòmica. 
A més a més, però, hem seguit un altre procés, potser 
més a l’ombra però no menys important. Hem donat 
les passes necessàries per entrar formalment a ser 
part de la Xarxa Banca Etica, posant la nostra gover-
nança i les nostres activitats al servei dels objectius 
del grup. La Fundació ens ha de servir en aquesta 
nova etapa, al conjunt de la Xarxa, per a revitalitzar 
els nostres compromisos més enllà dels que assu-
mim com a banca ètica, amb els moviments socials 
que comparteixen la nostra vocació de transforma-
ció. 
Tots aquests canvis finalitzen el 2018 i com a culmina-
ció del procés hem procedit també a canviar la nostra 
denominació. Hem registrat el nostre nom com Funda-
ció Finances Ètiques, Activisme i Economia Crítica (i 
les seves respectives traduccions a tots els idiomes  
co-oficials) legalment i com a marca només Fundació 
Finances Ètiques, tot deixant reservat l’ús del terme Fi-
are a la cooperativa. Creiem que això pot ajudar a clari-
ficar el nostre rol i també la naturalesa del banc:  quan-
tes vegades hem vist escrit que la Fundació Fiare ja 
som un banc... o que ja tenim, com a Fundació, fitxa 
bancària. Creiem que aquest canvi aporta doncs clare-
dat. 

2002 Creació de la Fundació Fiare

2003-2005 Inici d’activitats i de la relació amb  Banca 
Popolare Etica

2006

Es comencen a crear les associacions 
Fiare i aquestes comencen la captació de 
persones sòcies i compromisos de 
capital social.  

2011-2012 Les respectives parts acorden l’integració 
entre Fiare i Banca Etica.

2014

Obertura de Fiare Banca Etica com a marca 
de Banca Popolare Etica a l’Estat Espanyol. 
Obertura de la Sucursal a Bilbao. Inici de la 
integració  en el Sistema Banca Etica. 

2014-2017 Traspàs de les persones sòcies de les 
territorials a la cooperativa. 

2017-2018

Reforma dels estatuts, del sistema de 
govern i de les activitats de la Fundació. 
Adopció de la nova marca Fundació 
Finances Ètiques i culminació del procés 
d’integració social a la Xarxa Banca Etica. 

MARC INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓ

Fundació Finances Èquiques, com a part de la Xarxa 
Banca Ètica, coordina amb les seves diferents parts in-
tegrants, els seus plans d’activitat anuals i rendeix 
comptes a l’assamblea de persones sòcies de la banca 
cada any. 
La Fundació es governa des dels seus diversos òrgans: 

Assamblea consultiva
La Fundació adopta la Taula de Sòcies de Referència del 
Banc com Assamblea Consultiva. Aquesta taula, que es 
reuneix 3 cops l’any, està formada per les diverses as-
sociacions Fiare territorials i dues entitats de caràcter 
transversal amb representació a tot l’Estat: REFAS i 
REAS, ambdues descrites al final d’aquesta memòria.
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El patronat
El patronat de la Fundació és nomenat pel Consell 
d’Administració de la banca atenent als següents cri-
teris: :
• 4-5 patrons/es són proposades per la Taula de Sò-

cies de Referència. 
• Un patró/ona és elegida entre les referents de les 

persones sòcies de les tres zones de l’Estat Espa-
nyol  en que s’organitza la cooperativa: Mediterrània, 
Nord i Centre-Sud).

• El Consell d’Administració pot nomenar com a pa-
trons/es aquelles o aquells consellers que formin part 
de Fiare (en el moment actual n’hi ha un).

• La resta (1-2) del patronat és nomenat pel Consell 
d’administració amb l’objectiu de millorar la coordi-
nació  entre la Fundació i la resta de la Xarxa. 

Comissió executiva
President/a, vicepresident/a, secretari/a i tresorer/a 
constitueixen la comissió que pren les decisions més 
importants del dia a dia. 

Àmbits
Els àmbits són comissions delegades permanents 
que desenvolupen cadascun dels eixos de la Fundació 
i la seva base social. És un espai d’impuls d’iniciatives 
i de coordinació. Estan composats per persones amb 
coneixement singular dels continguts en què treballa 
cada àmbit, nomenades per les entitats de l’assem-
blea consultiva. En aquest moment hi ha tres àmbits:
• Educació crítica a les finances, sensibilització i labo-

ratori d’idees.
• Activisme.
• Activitat parabancària. 

EL LLOC DE LA FUNDACIÓ A LA XARXA BANCA ETICA 

La Xarxa Banca Etica es composa de:
• Banca Popolare Etica, SCPA la marca de la qual a 

Itàlia és Banca Etica i a l’Estat Espanyol Fiare Banca 
Ètica. 

• La gestora de fons ètics d’inversió Etica SGR. 
• La Fondazione Finanza Etica a Itàlia.

• La Fundació Finances Ètiques a l’Estat Espanyol. 
• Les Assoc. Fiare territorials: Castilla y León, Navarra, 

Canarias, Catalunya, Sur, Centro, Balears i Euskadi.

RED BANCA

ECOSISTEMA DE PERTINENCES DE LA FUNDACIÓ 
I LA SEVA BASE SOCIAL

Per a desenvolupar els nostres objectius, la Fundació 
i la seva base social,  mantenim una col·laboració per-
manent amb les següents xarxes: 

XARXA Descripció Vincle

FEBEA Federació Europea de Bancs 
ètics i Alternatius

Fundació 
Finances 
Ètiques

REAS RED 
DE REDES

Red estatal de Economía 
Solidaria

Fundació 
Finances 
Ètiques

XES Xarxa catalana d’economia 
solidària

Associació 
Fiare 
Catalunya

FINANCE 
WATCH

Xarxa que promou la 
reforma del sistema 
financer europeu.

Fundació 
Finances 
Ètiques

Share 
Holders 
For 
Change

Xarxa d’entitats per 
l’accionariat actiu per 
promoure la millora de la 
responsabilitat de les 
transnacionals. 

Fundació 
Finances 
Ètiques

TAMA

Cooperativa Europea per 
facilitar el finançament de 
projectes d’economia 
solidària.

Fundació 
Finances 
Ètiques

Plataforma 
per una 
Fiscalitat 
Justa

Xarxa catalana d’entitats per 
una fiscalitat justa i contra 
els paradissos fiscals. 

Associació 
Fiare 
Catalunya
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RED 
ANAGOS

Economía solidària a 
Canàries

Asociación 
Fiare Canarias

REAS 
EUSKADI

Xarxa d’economia solidària 
a Euskadi

Asociación 
Fiare Euskadi

Consorci 
per la Festa 
del Comerç 
Just i la 
Banca Etica

Entitat que promou els 
actes de celebració del mes 
del Comerç Just i la Banca 
Ètica a Catalunya.

Associació 
Fiare 
Catalunya

Grupo de 
Educación 
en 
Finanzas 
de Euskadi 

Plataforma de la que també 
en són membres: 
Economistas sin Fronteras, 
Oikocredit, Elkarcredit, Setem, 
Koop57, Asoc Fiare Euskadi

Asociación 
Fiare Euskadi

GELTOKI Mercat d’economia solidària 
a Pamplona

Asociación 
Fiare Navarra

FETS Divulgació de les finances 
ètiques a Catalunya

Associació 
Fiare 
Catalunya

II. ACTIVITATS  
DE LA FUNDACIÓ  
I LA SEVA BASE SOCIAL

ÀMBIT D’EDUCACIÓ CRÍTICA A LES FINANCES, 
SENSIBILITZACIÓ I LABORATORI D’IDEES

“L’educació és l’arma més poderosa 
que pots usar per cambiar 

el món.” 

Nelson Mandela

EDUCACIÓ CRÍTICA A LES FINANCES
Des dels nostres inicis hem considerat l’educació com 
la principal eina de transformació a llarg termini. Per 
això aquesta és la línia de treball que hem mantingut 
de manera més continuada en el temps. La nostra 
perspectiva en l’àmbit d’educació és molt ampla i hem 
incidit tant en educació formal a les escoles i universi-
tats com en educació no formal, amb la nostra pròpia 

xarxa de sòcies i en col·laboració amb moltes altres 
institucions organitzant tallers, sessions de formació, 
trobades, jornades; i espais també d’aprenentatge in-
formals que es generen espontàniament a assem-
blees i trobades. 

• Educació Formal. 
�� Impulsem les finances ètiques i solidàries a l’aula. 

La Fundació té un projecte d’educació crítica a les 
finances en agrupació amb l’entitat FETS (Finan-
çament Ètic i Solidari) a Catalunya. Gràcies a 
aquest projecte hem editat una guia didàctica que 
té com a objecte ajudar als professors i professo-
res a introduir el tema de les finances a les aules. 
A més hem constuït una dinàmica amb un grup de 
professors i professores a nivell estatal que tracta 
d’introduir als currículums escolars el tema de les 
finances sostenibles.  La primera reunió d’aquesta 
xarxa ha tingut lloc a Barcelona els dies 20 i 21 
d’abril de 2018. A més des del projecte es dóna 
resposta a les escoles que sol·liciten la realització 
de tallers per a l’alumnat. En total s’han realitzat 
més de 50 tallers.  

�� Projectes d’Aprenentatge i Servei (APS) a la Uni-
versitat
La Fundació en agrupación amb Fets està portant 

a terme dos projectes d’APS a les facultats de Bi-
ologia i Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona. 
Amb aquests projectes, els i les alumnes fan un 
projecte en relació a les finances ètiques com un 
servei a la comunitat: d’aquesta manera durant un 



7

MEMORIA FUNDACIÓN FINANZAS ÉTICAS - FIARE • 2017-2018

trimestre no només aprenen sinó que organitzen 
activitats divulgatives o formatives en el seu en-
torn.  
La Fundació i Fets fem acompanyament i asseso-
rament l’alumnat i col·laborem amb el professorat 
implicat. 
�� Acords amb Universitats. 

La Fundació manté signats convenis de col·labo-
ració amb la Universitat de Deusto i amb la Univer-
sitat Pablo Olavide per formar alumnes en els prin-
cipis de les finances ètiques i fer tasques 
d’investigació.  

• Educació No Formal
En el marc del conveni de col·laboració amb la Fon-
dazione Finanza Etica, la Fundació estem traduint i 
adaptant diversos materials, entre ells el del curs 
Educarci (Educar-nos) que va dirigit a formadors/es, 
estudiants o persones iniciades que volen aprofun-
dir en matèria de finances ètiques i economia finan-
cera des d’una visió crítica. El curs es publicarà on-
line i es podrà seguir amb l’ajut d’una persona tutora 
a través d’una nova plataforma de formació a distàn-
cia que estem començant a crear. D’aquesta manera 
podrem a més facilitar acompanyament i tutories a 
qui tingui interés a aprofundir en la matèria.  

DIVULGACIÓ
Fins el 2017, la Fundació i la seva base social hem 
participat en una trentena d’esdeveniments divugatius 
cada any. Esdeveniments propis o participació en al-
tres de temàtiques relacionades amb les finances èti-
ques, l’economia alternativa, el comerç just, etc. Poste-
riorment, a mesura que la banca ha anat reforçant la 
seva estructura territorial, totes aquestes activitats 
s’han anat promovent més des de la cooperativa, tot 
quedant a la Fundació i a les territorials només alguns 
esdeveniments divulgatius propis i activitats amb al-
tres entitats, enguany en podem destacar les se-
güents:
• Participació i divulgació de la Jornada Global sobre 

banca amb Valors “Make a Choice” promoguda per 
la Global Aliance for Banking on Values.

• Participació com a ponents i divulgació en activitats 
com el Congreso de la Economía Solidaria en Bilbao, 
Idearia a Córdoba i a les diverses Fires anuals de 
l’Economia Solidària a diferents territoris de l’Estat.

• Participació i divulgació d’un taula rodona a Vallado-
lid amb motiu de la visita d’UNISOL Brasil organit-
zada per CERAI amb el suport de NEXUS Emilia Ro-
magna i en col·laboració amb diverses entitats de la 
base social de la Fundació entre d’altres. 

• Participació com a ponents en nombroses activitats 
relacionades amb les microfinances derivades de les 
activitats de microcrèdits i ajudes reintegrables que re-
alitzem a Valladolid, Hernani, Madrid i Barcelona. 
Aquests programes ens han portat també a participar 
en diversos programes de ràdio i a redactar articles per 
a mitjans de comunicació especialitzats. 

LABORATORI D’IDEES
• Fiarelab

La Fundació ha finalitzat el projecte  Fiarelab, l’objectiu 
del qual era reflexionar sobre el paper de la nostra banca 
en la concessió de crèdits, verificar si estem arribant al 
nostre públic objectiu i definir d’una manera més inclu-
siva les noves formes d’economia solidària. 

• Legislació
L’ambit està servint d’espai incipient de debat intern 
sobre iniciatives legislatives que s’estan promovent en 
diferents àmbits. Així, per exemple, amb la incorporació 
de renoneixement legal de les finances ètiques a Itàlia 
per mitjà d’una regulació específica dins el Text Unic 
Bancari (TUB) italià, l’àmbit comença a debatre sobre la 
idoneïtat o no de promoure un reconeixement legal de 
les finances ètiques també a l’Estat Espanyol o a l’àmbit 
europeu. També l’àmbit està prestant interès a la inicia-
tiva europea sobre finances sostenibles, que fins al mo-
ment només mostra la cara ambiental de la sostenibili-
tat enfocant-se exclusivament al compliment dels 
Acords de París. 

• Projecte TRANSIT
La Fundació hem participat durant el 2017 en el pro-
jecte europeu TRANSIT. Aquest projecte ha tingut 
com a objectiu facilitar la comprensió a les instituci-
ons europees i a la societat en general de com es 
produeixen les innovacions en el camp de la trans-
formació social. Per fer-ho, s’han realitzat diversos 
estudis de bones pràctiques entre els que s’ha reco-
llit l’experiència de la gestació de Fiare i el gran es-
forç històric que la societat civil ha aportat per a 
fer-lo realitat. La Fundació, a més de participar en la 
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redacció d’aquesta bona pràctica hem pres part de 
l’acte final del projecte a Rotterdam i hem signat el 
manifest que ha sorgit d’aquest encontre. Un mani-
fest que crida l’atenció sobre els grans reptes que 
tenim com a societat i sobre la importància d’empo-
derar la societat civil per a afrontar-los urgentement. 

ÀMBIT D’ACTIVISME ECONÒMIC

Més enllà d’oferir serveis financers, la Xarxa Banca 
Etica, sent la responsabilitat d’implicar-se també en 
les diferents campanyes que promou la societat civil 
en relació a propostes de transformació sòcio-econò-
mica i de cridar l’atenció sobre les conseqüències no 
econòmiques que té l’activitat empresarial i financera. 

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

La Fundació i la seva base social hem donat recolzament 
a nombroses campanyes i iniciatives. 
En el camp de propostes de transformació econòmica 
hem acompanyat i donat recolzament a moltes de les 
activitats de les diferents xarxes d’economia alternativa 
al territori, com les Fires d’Economía Solidària, les troba-
des d’Ideària a Córdoba on hem presentat diverses po-
nències relacionades entre altres amb els fons d’empren-
diment social que gestiona la nostra associació Fiare a 
Castilla y León, les Festes del Comerç Just i la Banca 
Ètica, molt particularment a Catalunya on l’Associació 
Fiare forma part del consorci que organitza anualment el 
mes del Comerç Just i les Finances Etiques sota el lema 
de la Revolució de les Butxaques. També, especialment 
a través de l’Associació Fiare a Castilla y León, hem recol-
zat iniciatives relacionades amb el desenvolupament 
rural, contrapès necessari a la hipertròfia de les grans 
concentracions urbanes participant en diversos actes i 
projectes com les jornades sobre emprenedoria rural a 
Portillo (Valladolid), o les Jornades d’Agricultura Ecoló-
gica de León, el Congreso de Desarrollo Humano y Orga-
nizacional, el Mercadillo Solidario de Becerril, les Jorna-
das de Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de 
Boecillo, etc.
Puntualment també la Fundació i la seva base social 
hem prestat atenció i recolzament a projectes inspira-
dors d’àmbit europeu com el projecte Susy (coordinat 
per COSPE i per CERAI a l’Estat Espanyol) sobre les 
necessitats de l’Economia Social i Solidària a Europa i 

altres països al món, en especial a Europa. O també 
mantenint contacte i recolzament a Fescoop, una co-
operativa de serveis financers portuguesa que a través 
de FEBEA (Federació Europea de Banques Ètiques i 
Alternatives) s’ha interessat pels diferents programes 
de microfinances que portem a terme en col·laboració 
amb administracions públiques locals que veurem a la 
secció d’activitat parabancària. 
A més, en aquest moment Peru Sasia, president de la 
Fundació, ostenta en nom de Banca Etica i tota la seva 
xarxa, la presidència de FEBEA.

CRISI ECONÒMICA I EVASIÓ FISCAL
En relació a la crisi econòmica i les restriccions de les 
administracions públiques hem denunciat les retalla-
des injustificades que hem patit la ciutadania impli-
cant-nos en diverses marees i en defensa dels serveis 
públics i els serveis socials, defensant la Renda Bàsica 
i en contra de les inversions públiques al sector arma-
mentístic, en aquest cas molt particularment a Euskadi 
per mitjà de la participació de l’Associació Fiare 
Euskadi a la campanya per la objecció fiscal.  També 
en contra dels paradissos fiscals, ens hem adherit 
com a Fundació al Dia Internacional d’Acció Global 
Contra als Pradissos fiscals i a través de la participa-
ció de l’Associació catalana Fiare a la Plataforma per 
una Fiscalitat Justa que ha promogut nombrosos es-
tudis que tracten de posar llum al tenebrós tema de 
l’evasió fiscal posant sobre la taula la idea que “ser ric 
surt barat”.
 
Per altra banda, coincidint amb els 10 anys de l’esclat 
de la crisi, ens estem coordinant amb Finance Watch , 
Attac i altres organitzacions per llençar a l’Estat Espa-
nyol la campanya Europa Change Finance (www.chan-
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gefinance.org) sobre la necessitat de reformar el sis-
tema financer, recuperar democràticament el seu 
control i orientar-lo al servei de la ciutadania. 

RESPONSABILITAT SÒCIO-AMBIENTAL DE LES 
TRANSNACIONALS
Fiare sempre ha promogut insistentment la idea que 
qualsevol decisió econòmica té conseqüències sò-
cio-ambientals. Hem posat l’accent en el sector finan-
cer i en la ciutadania creant i recolzant alternatives fi-
nanceres. Tot i així, els darrers anys, i una vegada ja 
posada en marxa la nostra alternativa bancaria, Fiare 
Banca Etica, hem volgut apel·lar també a la responsabi-
litat del sector empresarial i particularment a les trans-
nacionals, que són les que tenen impactes més impor-
tants i sobre les quals el sector financer hi té una 
influència decisiva a través dels mercats de capitals. 
Aquesta nova línia d’actuació té múltiples possibilitats 
estratègiques que encara estem explorant. Per una 
banda volem promoure l’accionariat actiu, és a dir, pro-
moure la idea que les accionistes tenen el poder polític 
a les empreses i que per això han d’atendre també a les 
conseqüències sòcio-econòmiques que aquestes pro-
voquen. I per altra banda posant en marxa campanyes 
més puntuals d’accionariat crític, és a dir, adquirint ac-
cions d’empreses expressament per a assenyalar o de-
nunciar en les seves Juntes Generals, determinades 
pràctiques controvertides des del punt de vista de la 
Responsabilitat Empresarial. La primera iniciativa 
d’aquest tipus l’hem portat a terme el 2017 amb Inditex, 
a la que hem sol·licitat informació sobre determinades 
pràctiques comptables que al nostre entendre podrien 
ésser considerades d’elusió fiscal.  
Conscients que per a generar major impacte a les em-
preses es fonamental sumar esforços, ens hem sumat 
el mes de novembre de 2017 a la creació de la xarxa  
europea Shareholders For Change que reuneix un con-
junt de gestores de fons responsables que representen 
més de 20.000 milions d’euros en actius sostenibles 
gestionats. 
Per acabar, ens hem estat acostant a altres campanyes 
de la societat civil que interpel·len a les empreses en 

determinats comportaments que causen impactes soci-
als i ambientals negatius. Així per exemple, l’Associació 
Fiare a Canàries s’ha sumat a les diverses campanyes 
que denuncien les prospeccions petrolieres a l’Atlàntic i 
també com a Fundació hem començat a crear espais de 
col·laboració amb la Campanya Roba Neta que s’aniran 
concretant els propers anys. 
Des de l’àmbit d’activisme estem ordenant tot aquest 

treball per mitjà de l’elaboració d’un Pla Estratègic so-
bre incidència en Transnacionals que serà aprobat a 
l’Assemblea Consultiva de la Fundació el mes de maig 
de 2018 a Granada. 

ÀMBIT D’ACTIVITAT PARABANCÀRIA

El principal interès rere Fiare és promoure una trans-
formació sòcio-econòmica que permeti la igualtat 
d’oportunitats i la sostenibilitat econòmica, social i 
ambiental de les nostres societats.  En l’àmbit finan-
cer, en el qual volem circumscriure la nostra activi-
tat, hi ha un ventall de d’espais en els que Fiare pot 
i vol intervenir, com hem anat assenyalant: la promo-
ció dels prinipis de les finances solidàries, la crida 
d’atenció a la ciutadania, al sector públic i als sector 
empresarials i financers sobre els efectes socials i 
ambientals de qualsevol activitat econòmica, etc. 
Però la nostra aposta més significativa ha estat pro-
posar eines financeres ciutadanes avessades al 
desenvolupament de l’Economia Social i Solidària i 
la defensa del dret al crèdit. Aquest desenvolupa-
ment el procurem de manera molt significativa des 
del banc, Fiare Banca Etica, però som conscients 
que l’activitat reglada d’un banc, per més que aposti 
pels principis de l’economia solidària, té diverses 
limitacions, tant legals com econòmiques. Fiare 
com a projecte transformador no volem desenten-
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dre’ns d’aquestes limitacions i per això ens hem 
anat comprometent a sumar les nostres energies a 
la creació, consolidació i creixement d’eines finan-
ceres alternatives no regulades. 
Un dels aspectes més interessants a destacar 
d’aquests programes, a més del propi impacte so-
cial que veurem a continuació, és que la nostra es-
tructura social (a voltes complexa) ens permet flexi-
bilitat i una gran capacitat per aprofitar sinèrgies, no 
en va, segons el cas, hem pogut estirar dels GITS 
(Grups d’Iniciativa Territorial de Fiare Banca Etica), 
de les associacions territorials Fiare, altres vegades 
de la pròpia estructura comercial de la cooperativa 
i en altres casos de la pròpia Fundació sempre pre-
sent d’una manera o altra en cada programa de fi-
nançament. 

LA LLIBRETA XARXES
En col·laboració amb la banca, la Fundació co-gesti-
ona des de l’any 2007 (ja més de 10 anys) la donació 
d’interessos de clients del banc a 17 entitats que pro-
muen projectes de finançament alternatiu. A més de 
l’import concret que s’ha pogut derivar durant tots 
aquests anys a aquests projectes gràcies a la genero-
sitat de les clients del banc, aquest programa ens ha 
permès mantenir viu el vincle amb altres entitats les 
aspiracions de les quals  hem anat fent també cada 
dia més nostres. Les entitats beneficiàries han rebut, 
des de 2014 91.721€. Actualment en són beneficià-
ries:

Acció Solidària contra l’Atur

Asociación de Comunidades Autofinanciadas

Caritas Diocesana de Bilbao

Cepaim

Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza de Granada

Grupo de Apoyo a Proyectos (GAP)

IDEAS SCCL

Microfides

Conosud

PTM

Mundubat

Oikocredit Catalunya

Reas Red de Redes

Reas Navarra

Mercado Social de Madrid

Vía Campesina 

REFAS

MICROCRÈDITS SÒCIO-ASSISTENCIALS 
La presència activista de les persones sòcies de Fiare 
Banca Etica al territori i d’entitats amb les que mante-
nim estrets vincles en l’àmbit local, ens ha permès 
teixir un conjunt de relacions i amb elles donar res-
posta a determinades necessitats de finançament so-
cio-assistencial a Euskadi, territori fundacional de Fi-
are i per tant en el que durant més temps hem tingut 
presència. L’objectiu d’aquests programes és garantir 
el dret al crèdit de famílies usuàries de serveis socials 
que pateixen exclusió financera.  
El primer municipi de l’Estat amb el que hem articulat 
un programa d’aquesta natura ha estat Hernani amb el 
que l’Associació Fiare Euskadi ha signat un conveni 
que està en vigor des de 2015 i que ha permès la con-
cessió de 18 préstecs sòcio-assistencials por un im-
port total de 48.000€ i que en el 2018 amplia la seva 
disponibilitat per uns altres 20.000€. En aquest pro-
jecte, la liquidesa de la línia prové de l’Ajuntament, la 
gestió i promoció recau al GIT i la supervisió i tota la 
part burocràtica la gestiona l’Associació. 
Recentment, el propi 2018, s’ha signat un nou conveni 
amb l’Ajuntament d’Andoain per a la posada en marxa 
d’un fons de 25.000€ amb els mateixos objectius en 
aquest municipi. 
Aquests programes han despertat l’interès d’altres 
municipis d’Euskadi, no obstant, les limitacions pres-
supostàries unides al gran cost de gestió que suposen 
aquest tipus d’activitats ens estan impedint de mo-
ment poder donar major resposta.
Una altra línia d’activitat en relació al microcrèdit sò-
cio-assistencial es realitza per mitjà de la col·labora-
ció directa amb altres entitats socials d’Euskadi  i Ma-
drid sense intervenció d’administracions públiques. 
En concret amb Loyola Etxea, Jesuitas Durango, la 
Fundación Ellacuría i la Fundación San Juan del Cas-
tillo.

FONS PER A L’EMPRENDORIA SOCIAL A  CASTILLA 
LEÓN
Les experiències de concertació público-privada en 
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l’àmbit sòcio-assistencial s’han extès a altres territoris 
en l’àmbit de l’emprenedoria social. Entre aquests, els 
més destacats dins la xarxa Fiare els trobem a Castilla 
y León.
En aquesta comunitat, l’Associació Fiare local ha vin-
gut gestionant des de 2012 (però sobretot amb més 
força a partir de 2016) diverses línies de finançament 
per a emprenedors socials, gràcies als respectius con-
venis amb l’Ajuntament i amb la Diputació de Vallado-
lid). Aquests convenis preveuen, a més, actuacions 
per al foment de la creació d’empreses d’economia 
solidària tant a la ciutat de Valladolid com a municipis 
de la província amb menys de 20.000 habitants.
Gràcies a aquests convenis de Castilla y León, durant 
el passat any s’han gestionat 130.375 euros en ajuts 
reintegrables, que han permès la creació o enfortiment 
de 17 empreses, generant 24 llocs de treball (més de 
la meitat ocupació femenina). A més, fruït del treball 
realitzat s’ha pogut generar una xarxa interessant de 
persones i organitzacions col·laboradores i avalistes 
socials.
En conclusió, aquests projectes permeten el desenvo-
lupament d’un dels nostres pilars bàsics que és posar 
les persones al centre de l’economia, treballar amb 
l’aval de la seva confiança per a construir un teixit so-
cial responsable, motivat i innovador que pugui gene-
rar ocupabilitat i millora de les condicions de vida.

FONS PER A L’EMPRENEDORIA SOCIAL A MADRID
La positiva experiència del fons per a l’emprenedoria a 
Valladolid ha estat una inspiració clara per a la posada 
en marxa d’un fons de microcrèdits similar a Madrid 
en col·laboració amb l’Ajuntament.

Aquest municipi, que està realitzant una aposta per 
l’economia solidària, ha posat a disposició de la Funda-
ció un fons de 100.000€ per a impulsar durant els pro-
pers tres anys nous projectes que permetin també la 
generació de llocs de treball en l’àmbit de l’economia 
social i solidària. L’Associació Fiare Zona Centro està 
liderant el projecte; en aquest moment s’estan ultimant 
tots els detalls tècnics per iniciar la concessió de les 
ajudes reintegrables i al mateix temps s’estan teixint les 
relacions amb entitats assessores de start-ups d’eco-
nomia solidària per a la prescripció i acompanyament 
de sol·licituds. 

FONS DE CRÈDIT PER A PROJECTES D’IMPACTE A 
BARCELONA
Si en els casos anteriors les administracions locals 
facilitaven els fons que es posen a disposició de les 
sol·licitants de crèdit, la col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Barcelona, que ha posat en marxa un pla am-
biciós d’impuls a l’economia solidària, ha derivat en 
una actuació per la qual, Fiare Banca Etica com a banc 
pot mobilitzar un total d’un milió d’euros de crèdit de 
recursos propis per a nous projectes de creixement 
del sector a la ciutat. 
El mecanisme utilitzat ha suposat una gran innovació 
al sector: l’Ajuntament concedeix un ajut reintegrable 
a la Fundació per 100.000€ i amb aquest ajut la Fun-
dació cobreix fins a un 50% de la morositat que pugui 
generar el fons. A més a més, el projecte preveu, com 
en els casos anteriors, que les gestores del fons realit-
zem una important tasca de promoció i derivació de 
les sol·licituts. 
El conveni es va signar el desembre de 2017 amb la 
Fundació i amb Fiare Banca Etica, però a més existeix 
un fons similar signat entre l’Ajuntament i el Coop57 
amb els mateixos objectius, de manera que l’impacte 
conjunt del programa pot arribar a ser de fins a dos 
milions d’euros en projectes d’economia solidària que 
se sumarien als que ja de manera ordinària concedim 
normalment les dues entitats financeres. Està prevista 
la concessió del primer microcrèdit ja per a aquest 
estiu 2018. . 
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III. LA BASE SOCIAL DE LA 
FUNDACIÓ 
El conjunt de la xarxa Fiare a l’Estat Espanyol hem 
tingut des de sempre molt clara la necessitat de de-
senvolupar el nostre projecte entrellaçats amb la resta 
d’actors que promouren la transformació social. 
Per poder portar a la pràctica aquest principi hem op-
tat per reforçar la participació de les entitats a la Fun-
dació a través de les associacions Fiare dels diversos 
territoris i de REAS Red de Redes i REFAS.

ASSOCIACIONS FIARE
A través de les associacions Fiare, la Fundació pot 
comptar amb una base social de més de 400 organit-
zacions a 12 comunitats autònomes a més de totes 
les sòcies de Reas Red de Redes i REFAS com a enti-
tats sectorials. Les gràfiques que es presenten a con-

tinuació permeten tenir una idea de la riquesa i varietat 
d’aquesta base social.
Actualment, les associacions Fiare incorporades a la 
base social són vuit: Balears, Canarias, Catalunya, Cas-
tilla y León, Sur (Andalucía i Extremadura), Centre (Ma-
drid y Castilla la Mancha), Euskadi i Navarra. 
Cadascuna d’aquestes associacions té com a sòcies 
un conjunt d’entitats socials que representen realitats 
molt diferents: 

Entitats a la xarxa
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REFAS: RED DE FINANZAS ALTERNATIVAS  
Y SOLIDARIAS
Aquesta xarxa, sòcia de la Fundació, té com a objectiu 
la construcció de circuits alternatius per a aquelles 
persones i col·lectius exclosos del mercat financer i 
mecanismes de finançament per a garantir el dret al 
crèdit. D’ella, en formen part les següents organitzaci-
ons: 
• Asociación Banca Ética de Badajoz
• Asociación FIARE Castilla y León
• Asociación de apoyo al proyecto FIARE en el País Vasco
• Asociación ‘Fondo de Solidaridad’ de Granada
• Asociación ‘Fondo de Solidaridad del Puerto de 

Santa María.
• Fundació Acció Solidaria contra l’atur
• Fundación Microfinanzas y Desarrollo – Microfides
• IDEAS, sociedad cooperativa andaluza
• REAS Navarra
• Asociación ABA MÉRIDA
• Finanzas como Instrumento de Desarrollo Solidario 

– FIDES
• Fondo de Solidaridad de Talavera de la Reina
• Proyecto JAK Madrid
• Enclau, Red para la financiación alternativa
En l’actualitat, les entitats de REFAS tenen finançats 323 
projectes a tot l’Estat per un import total de 1,2 milions 
d’euros i uns altres 5.707 per un import total de 1,3 millo-
nes a països del Sud.
A més de la seva participació activa a la Fundació i a la 
Taula de Sòcies de Referència del Banc, hem concedit a 
REFAS una petita partida econòmica per a contribuir al seu 
enfortiment intern.
www.refas.org

REAS RED DE REDES
REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Soli-
daria, va nàixer el 1995 amb l’objectiu d’impulsar el 
moviment de l’economia solidària a l’Estat. Es tracta 
d’una xarxa confederal i horitzontal que aplega a 14 
xarxes territorials (autonòmiques) i 4 sectorials: AE-
RESS (Asociación Española de Recuperadores de 
Economía Social y Solidaria), Mesa de Finanzas Éti-
cas (Fiare Banca Etica, Coop 57, Oikocredit, REFAS y 
CAES), Coordinadora Estatal de Comercio Justo i 
Unión Renovables (cooperativas de comercializa-
ción y consumo de energías renovables).
En global (sense comptar les associades als projec-
tes cooperatius citats), més de 600 empreses i enti-
tats compromeses amb els principis de la Carta de 
l’Economia Solidària amb la participació de més de 
44.000 persones, de les quals prop de 11.000 corres-
ponen a llocs de treball creats. 
L’any 2017 aquestes entitats han obtingut uns ingres-
sos de 432 milions d’euros. REAS Red de Redes és 
sòcia de Fiare Banca Etica, participa a la seva Taula 
de Sòcies de Referència i en l’impuls de la Fundació,   
a més de les relacions que s’estableixen en els dife-
rents territoris amb les entitats sectorials. FIARE i 
REAS RdR mantenim un conveni de col·laboració que 
inclou un compromís polític i estratègic pel reforç 
mutu, un acord comercial i l’impuls d’activititats con-
juntes.
www.economiasolidaria.org
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