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FINANCES PER LA VIDA
Poc podíem imaginar que, en el moment de tancar el quadern, estaríem vivint l’episodi més 
trasbalsador de la nostra història recent. Una crisi sanitària que ens ha posat al davant del mirall  
i ens obliga a fer-nos preguntes incòmodes sobre el que estem fent amb les nostres vides, tant 
individuals com col·lectives i què li estem fent al planeta i als seus ecosistemes per alterar, de forma 
tan brutal, l’equilibri de la natura. Lamentablement, algunes respostes les trobarem en aquest 
quadern. I dic lamentablement perquè els textos, el reportatge, la guia pràctica, tot estava fet abans 
de la pandèmia i volien ser una proposta d’informació i criteri per a trobar solucions financeres a 
les nostres necessitats. Tot el que llegireu, doncs, està escrit sense saber el què estàvem a punt de 
viure. Tanmateix, ens avisava que, amb els nostres diners, es pot destruir el medi ambient, es pot 
atemptar contra els drets bàsics, com la salut o l’educació o es poden fer inversions en armes en lloc 
de fer-ho en recerca científica o en resoldre les desigualtats socials que, malauradament, s’han posat 
de manifest de la forma més descarnada en aquests mesos de pandèmia i confinament.

Finances ètiques, ara ho veiem, no era un oxímoron. En mig d’una crisi devastadora, es demostra 
que hi ha unes finances a favor de la vida. Quan les grans corporacions ja estan dient, sense cap 
mena de pudor, que se’ls hi obre una gran oportunitat, les finances ètiques han activat fons de 
solidaritat, s’han posat al servei d’iniciatives socials, han dissenyat productes i serveis de suport  
als més fràgils, han acompanyat projectes que malden per la construcció d’un model en el que sigui  
la vida el que importa i no el benefici. 

En aquest quadern hi trobareu moltes mirades. Sobre la indústria d’armament, l’emergència 
climàtica, els desnonaments, en fi, la mirada de les finances convencionals. Però, sobretot, hi 
trobareu alternatives d’una realitat que té dificultats per fer-se veure però que ja existeix i que ens 
parla de sostenibilitat, d’equitat, de projectes, de transformació social. Avui, mirades travessades 
per la crisi del Covid-19. Tanmateix, el quadern pren tot el sentit.

Acabo amb un agraïment de tot cor a la que ha estat companya i directora de la revista els darrers 
anys, la Laia Tresserra, que ha emprès un nou camí professional i a qui devem molt del que és avui 
aquesta revista i la mateixa cooperativa. Un agraïment també a la Laura Solé que, malgrat haver 
format part només 5 mesos de l’equip de redacció, ha deixat una profunda petjada en tot l’equip  
i amb la que esperem seguir comptant en el futur com a col·laboradora.

Per finalitzar, el meu desig, compartit per tot l’equip d’Opcions, que gaudiu de salut i força en aquests 
moments de dificultat i que trobeu, en aquests textos que us oferim, respostes a les vostres inquietuds.

Com sempre ens deia la Laia, salut i alegria! 

J O R D I R OJA S , president d’OpciOns
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E N T R E V I S TA  A

AITZIBER MUGARRA
P E R  EQ U I P  O P C I O N S

F OTO G R A F I A :  G O N Z A LO  A Z U M E N D I

Actualment vinculada com a voluntària a la 
cooperativa OikoCredit a Euskadi, a Aitziber 
Mugarra no li ve de nou tot allò relacionat 
amb les finances ètiques. “Vaig tenir la sort de 
ser als inicis d’aquesta idea, dels inicis de Fiare, 
ja fa anys, quan eren gairebé unes xerrades 
de cafè en què ens dedicàvem a somiar en 
la utopia”. Professora i investigadora de la 
Universitat de Deusto des de 1987, el 1995 

s’hi va doctorar en Ciències Econòmiques 
i Empresarials defensant una tesi sobre el  
balanç social aplicat a les cooperatives. Quasi 
tan crítica amb la banca tradicional com 
autocrítica amb tot allò que no es fa des de 
les finances ètiques per treballar amb xarxes 
afins i, a base de més formació i informació, 
escampar la taca d’oli d’una economia més 
justa i equitativa.

“ E L S  D I N E R S  P E R  S E  N O  SÓ N  D O L E N TS,  
H O  É S  E N  TOT  C A S  L’ Ú S  SO C I A L  Q U E  S E ’ N  FA”

Aitziber Mugarra
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EO La PAH o campanyes com les de BankTrack 
o Banca Armada ja fa anys que ens recorden 
la complicitat de la banca amb la industria 
armamentista. Som més conscients ara  
del que la banca fa amb els nostres diners?  
Han fet forat aquestes campanyes?

AM  Crec que sí. Sobretot, entre un col·lectiu més 
adult, gent que té estalvis i es preocupa per 
saber què es fa amb els seus diners. Gent 
conscienciada, però també d’altra que no 
tenia aquesta consciència més social i que 
l’ha descobert arran de l’enuig de saber que 
la crisi ens afecta a tots. Veus com l’Estat, 
fonamentalment, tendeix a protegir la banca,  
i així es comencen a formular preguntes...  
Què fan amb els meus diners? Com és que jo 
vaig i els dono diners a aquests bancs? 

Aquesta segona onada, resultat de la crisi, 
s’afegeix a una primera onada que fa temps que 
pensa que els diners tenen una funció, i que ens 
hem de reapropiar de la funció i de la utilitat 
dels diners. Sé que hi ha moviments socials que 
sempre han tingut la sensació que el diner és 
dolent, que diner és capitalisme i especulació. 
Però després, a la vida real, t’adones que els 
diners són un instrument necessari. El problema 
és l’accent, de quina manera el capitalisme 
ha posat l’economia financera per davant de 
l’economia real. Per això és bo que la banca 
ètica, el que està fent avui és rescatar el valor 
dels diners. Els diners, per se, no són dolents, ho 
és, en tot cas, l’ús social que se’n fa.

EO Ara esmentaves els moviments socials. Oxfam, 
per exemple, també va denunciar les xifres 
de l’evasió fiscal del sector bancari, i el que 
reflectien és que, més enllà del que podríem 
pensar, són facilitadors de l’evasió fiscal. 
Els bancs, en realitat, són protagonistes del 
problema, ells mateixos són grans evasors, oi?

AM A veure, a Espanya encara hi ha una consciència, 
i a més s’explicita clarament sense cap rubor, que 
evadeix tothom qui pot. Molta gent que protesta 
contra els evasors reconeix que, si hagués estat 
en la mateixa situació, probablement hauria 
fet el mateix. Llavors, primer reforçar l’ètica 
personal i social de les decisions, però també 
establir mecanismes que permetin neutralitzar 
aquests incentius per als evasors. Per exemple, 
al Japó, si se sap que una persona evadeix 
impostos, significa una expulsió social per a 

aquesta persona. No ho fa ningú, perquè fer-ho 
et converteix en un pària de la societat.

Cal més control del sistema bancari i
més impuls a la banca amb criteris ètics
i avaluada externament

EO Abans parlaves de la crisi i una de les lliçons 
que hem après és, potser, aquesta necessitat 
d’estar més informats i de formar-nos.  
Doncs bé, la xifra del rescat bancari que es dona 
per perduda és de 42.561 milions d’euros.  
Hi havia alternativa? Es va fer malament?

AM Per a una professora d’economia, és difícil 
d’explicar, això. Hi ha experiències de llocs on 
s’ha deixat caure els bancs, com Islàndia. Però 
també és cert que molts d’aquests bancs tenen 
a les seves mans els estalvis de molta gent. Estic 
pensant en les experiències dels corralitos a 
l’Argentina, on es van tancar els bancs. I els 
bancs no són les principals víctimes d’aquestes 
decisions, sinó que hi ha víctimes indirectes, que 
són les moltes persones que hi tenen els seus 
estalvis, els seus plans de pensions i que de cop 
es troben sense res. 

El problema del sistema bancari tal com 
el tenim configurat és que el banc és l’oli que 
engreixina i fa que tota la maquinària econòmica 
funcioni. Una màquina sense oli es rovella. La 
qüestió és quant oli cal i qui el controla. I en 
quina mesura hi ha olis de diferents qualitats, 
gruixos i substàncies, i en quina mesura un altre 
tipus de banca pot servir d’oli alternatiu. Perquè, 
d’oli, n’hi ha d’haver. Cal més control del sistema 
bancari i més impuls a la banca amb criteris ètics 
i avaluada externament. Per desinflar d’alguna 
manera aquesta bombolla financera, que fa 
que l’economia financera sigui moltes vegades 
superior a l’economia real. Realment, aquest oli 
només hauria de servir perquè l’economia real 
funcionés. 

EO Però es va fer malament? Que ara es donin  
per perduts aquests milions és perquè  
es va fer malament? Es podia rescatar  
d’una altra manera?

AM No tinc els coneixements profunds per poder 
valorar fins a quin punt. A veure, amb el diner 
públics, com que són diners dels altres, es juga 
molt fàcilment. Les entitats públiques haurien 
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d’haver fet un seguiment més estret, i haurien  
d’haver exigit més responsabilitats a la banca. 
La banca, sabent aquesta situació vital, d’alguna 
manera ha generat, i ho dic en termes gruixuts, 
una mena de xantatge a la institució pública. 
Però aquest xantatge no hauria de suposar 
donar carta blanca: jo et dono tant crèdit com 
necessitis a canvi que aixequis l’economia. 
A veure, amb quines contrapartides? Quines 
exigències? Potser no necessàriament recuperar 
els diners, però sí vetar determinades pràctiques. 
Se’ls ha donat un xec en blanc? O aquest suport 
ha anat condicionat a una sèrie de qüestions per 
tal d’evitar que això es torni a plantejar? No tinc 
els coneixements per a saber-ne el detall, però la 
diferencia de si ha estat just o injust va per aquí.

No veig malament que hi hagi 
bancs públics, però no tinc clar 
que sigui la solució

EO I ara s’està legislant per controlar millor  
el sector? Seria una de les lliçons que hem après 
de la crisi, que és necessari monitoritzar-lo 
més? S’està fent?

AM Encara hi ha dues opinions contràries en el 
diagnòstic que s’ha fet de la crisi i, per tant, 
també en les solucions que es plantegen. D’una 
banda, els més liberals diuen que això ha estat 
resultat del fet que l’administració pública, el 
Banc Central, ha intervingut massa. El diner 
era massa barat. Això ha portat a una bombolla 
i ha comportat que aquest finançament barat 
mantingui empreses zombis. Aquesta és una 
manera de veure les coses i, en conseqüència, 

el seu plantejament és l’autoregulació del 
sistema bancari i que l’estat ha de reduir la seva 
intervenció. L’altra visió planteja un diagnòstic 
exactament contrari, que ve a dir que el 
problema és que el Banc Central, el regulador, 
va deixar anar massa corda, i d’alguna manera 
els bancs es van “desmadrar”. I diuen que el que 
ha de fer el Banc Central és vigilar més i amb 
noves eines per tal que això no torni a passar. 
Aquestes dues visions polítiques, avui dia, 
continuen vigents, segueixen barallant-se per 
plantejar solucions en una línia o una altra.

EO Hi ha qui advoca per la banca pública.
AM Jo, mira, no ho tinc clar. No veig malament que 

hi hagi bancs públics, però no tinc clar que sigui 
la solució. Perquè l’experiència ens ha demostrat 
que els bancs públics no depenen pas del Banc 
Central sinó dels poders polítics. I els poders 
polítics tenen incentius a curt termini, d’eleccions 
a eleccions. En el sistema bancari les decisions 
han de tenir una visió més a mitjà-llarg termini. 
Per això, tinc esperances en la banca ètica, que 
no està subjecta a aquesta visió electoralista. I 
en canvi, aporten la visió crítica de recuperació 
dels diners per a finalitats socials, sense oblidar 
evidentment la sostenibilitat econòmica.

EO Tornant al tema de la regulació. L’altre dia 
llegia que una economista francesa, Laurence 
Scialom, denunciava que sovint els reguladors 
del sector bancari tenen forts vincles no només 
amb el sector bancari sinó amb les portes 
giratòries. Cal regular-les?

AM Tenim connexions entre els grans grups 
empresarials, les famílies polítiques i els 



ENTREVISTA A AITZIBER MUGARRA  _  5OPCIONS   58

grans bancs. En el sistema bancari es parla 
de muralles xineses, mesures de governança 
interna per evitar que els agents del banc 
que s’ocupen de mirar productes financers 
per a determinades empreses que necessiten 
finançament no puguin influir en els altres 
agents del mateix banc que assessoren els 
estalviadors Sense aquestes muralles xineses, 
el banc vendria el que més interessa al banc 
i no el que interessa als clients consumidors 
inversors. Ara bé, funcionen, aquestes 
muralles? Potser no del tot, però reconèixer 
el problema i reflexionar permanentment 
sobre millores en la governança en aquesta 
clau és important. I socialment, primer cal 
reconèixer això, establir mesures per a pal·liar 
aquestes qüestions o per limitar-les. I estar més 
vigilants. I és clar, s’ha parlat molt del quart 
poder, del paper de la premsa, però mentre 
aquest estigui copada pel sector empresarial, 
que estableix quines coses es poden dir i, 
sobretot, quines no es poden dir, en la mesura 
que el periodisme compromès no torni a 
reprendre el seu paper, hi ha una altra peça del 
mecanisme que ens fallarà.

M’ha agradat una paraula 
que és la primera vegada que veig: 
la de l’“ecopostureig”

EO Em va sorprendre llegir unes declaracions 
de Larry Fink, president d’un gegant com 
BlackRock, dient que a partir d’ara castigaran  
les empreses que no estiguin compromeses 
contra el canvi climàtic. És creïble un 

compromís ambiental així per part d’un agent 
com BlackRock? 

AM Justament avui m’ha arribat l’avís de Greenpeace 
que m’han enviat un informe que analitza i 
avalua les empreses espanyoles que s’anuncien 
com a empreses ecològiques. M’ha agradat una 
paraula que és la primera vegada que veig: la de 
l’“ecopostureig”. Mira, és una bona traducció 
d’allò del greenwashing, crec que en parlarem, 
de sociopostureig i d’ecopostureig. N’hi ha prou 
que una empresa s’anunciï a si mateixa que fa 
dues o tres mesures d’estalvi energètic, i llavors 
ja és una empresa ecològica? Perquè si posem el 
mínim exigit com a empresa ecològica molt baix, 
hi entra tothom. Aquí hi ha la qüestió. Avui dia, 
un fons d’inversió o qualsevol empresa que no 
tingui un cert discurs verd s’arrisca a quedar-se 
allunyada, o a ser vista com a dolenta, com a no 
interessant. Llavors, totes s’hi apunten, amb més 
o menys compromís. Hi són totes. Per tant, no 
n’hi ha prou amb les declaracions. Sí que és cert 
que davant d’altres que continuen negant... Com 
ahir a Davos, que deien que no s’ha de caure en 
alarmismes ecològics... Davant dels que neguen, 
és clar, ja és un pas, que almenys s’ha captat 
que hi ha una sensibilitat social, i que els surt a 
compte presentar-se com a defensors del medi 
ambient. Ara, n’hi ha prou amb fer un parell de 
cosetes per complir?

EO La sensació és que cada vegada és més difícil 
saber a qui t’has de creure, no?

AM Altra vegada hi ha el paper de la premsa 
compromesa, que rasca i analitza, i també el 
de les organitzacions no governamentals, com 
Oxfam, Ecologistes en Acció o Greenpeace.  
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És un rol que el tercer sector i les ONG haurien 
de tenir, perquè el públic vegi com són de fiables. 
Sobretot, quan no és una sola organització, sinó 
diverses de prestigi reconegut, que fan informes 
sobre què hi ha de cert en aquestes mesures. 
No és qüestió de negar-les, però potser són 
unes mesures molt poc compromeses per a una 
empresa d’aquest tipus. Podrien aspirar a més? 
Simplement han anat a cobrir l’expedient i a 
posar el clic a la casella d’allò ecològic? Bé, aquí 
altra vegada, ens trobem que el teixit associatiu 
social hi té un paper a fer. Perquè la població 
en general no té temps, molt sovint no té la 
formació suficient i, per tant, amb què s’informa? 
Doncs amb les campanyes publicitàries. 

La tecnologia ho canviarà tot, 
ens hem d’acostumar a la volatilitat,
envoltats d’incertesa, de complexitat 
i d’ambigüitat

EO  I una última pregunta sobre el panorama 
general del sector bancari, les tecnologies 
aplicades a les finances semblen cridades  
a revolucionar el sector. Quins canvis veurem?

AM La tecnologia canviarà les finances, canviarà els 
mercats laborals, canviarà els sistemes educatius, 
ho canviarà tot. Hem d’estar preparats per als 
escenaris VUCA: Volatility, Uncertain, Complex, 
Ambigous. És a dir, ens hem d’acostumar a la 
volatilitat, envoltats d’incertesa, de complexitat 
i d’ambigüitat. També en els mercats financers. 
I també a una altra tendència que és molt clara, 
i que ja va començar fins i tot abans que arribés 
la tecnologia, i que la tecnologia probablement 
ha accelerat: que les barreres entre sectors, 
indústries i mercats han desaparegut. O sigui, 
abans hi havia una empresa que es dedicava 
a l’energia. Avui, la mateixa empresa et dona 
servei energètic, de neteja, de seguretat... Hi 
havia les empreses de televisió i les de cinema. 
Avui, les empreses televisives tenen productores 
de cinema, de gestió publicitària... En el mercat 
financer, potser trigarà una mica més, perquè 
està més regulat, però arribarà, segur.

També la tecnologia trencarà les barreres i 
apareixeran nous operadors. No sé si és una 
bona noticia. O sigui, no confio que la tecnologia 
necessàriament mogui els mercats financers cap 
a una via més ètica, que seria el nostre objectiu. 

Però sí que generarà més competència, i entraran 
altres operadors amb altres lògiques. Google ja 
hi està entrant. I Apple. I Amazon. Per dir només 
unes de les més grans. I això està plantejant 
reptes molt importants en governança. Els 
diners abans estaven en el sistema financer, en 
els bancs reconeguts i vigilats pel Banc Central. 
Doncs resulta que ara hi ha una mena de banca 
a l’ombra i altres maneres que estan difuminant 
les fronteres... Ja veurem com serà la política 
monetària del futur i com es regularà. 

EO I com creus que respondrà el sector  
de les finances ètiques davant d’aquest repte?  
Perquè, pot ser que les FinTech siguin  
una barrera per a les finances ètiques?  
Com gestionaran les entitats de les finances 
ètiques l’entrada d’aquesta nova tecnologia?

AM Doncs, és una barrera, això està clar. Aquí, les 
FinTech estan funcionant més com a aplicacions 
que com a emprenedors. Fins i tot dins de 
les FinTech hi ha aplicacions que han cobert 
emprenedories socials. I també ha servit per a 
coses tan senzilles com el bizum. El mateix bizum 
és una manera de fer transferències ràpides entre 
particulars sense haver de pagar comissions, que 
per imports petits són caríssimes. Ja veurem 
quant trigaran, quan s’hagi estès i s’hagi convertit 
en una espècie de WhatsApp, quan tingui una 
certa dimensió, probablement arribaran les 
comissions, hi entraran els bancs... 

Ara bé, entrar a fons en aquest món és un 
repte que té pendent la banca ètica, que no 
pot oferir els mateixos serveis i només els més 
compromesos estan disposats a renunciar a 
alguna de les comoditats, a algun dels serveis 
que avui dia dona la banca tradicional. No 
conec el nivell d’inversió que requereix una 
iniciativa d’aquest tipus, fa poc vaig demanar a 
Fiare si tenien pensat implantar el bizum, i em 
van dir que no era una prioritat. Que requeria 
temps i inversió.

EO Les FinTech serien un repte de la banca ètica, 
doncs. L’altre és deixar de ser una opció 
minoritària, si és possible. Quines estratègies 
haurien de seguir les entitats de les finances 
ètiques per sortir una mica cap a altres capes  
de la ceba? Per arribar a públics més amplis.

AM Aquest és l’etern repte. Per una banda, hi ha la 
fama que tot allò ètic o social és, o més car o 
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menys rendible. Doncs mira, en aquests últims 
anys la inversió o l’estalvi a Oikos tenia un 
dividend del 2%, tot i que a mi no m’agrada 
gaire la paraula dividend, potser millor retorn, 
com es diu en el món cooperatiu. Això, quan 
molts bancs no estan donant res, o fins i tot 
s’està plantejant que hauràs de pagar per tenir 
els diners en dipòsits. En alguns casos, la lògica 
de formigueta, de granet a granet, de la banca 
ètica està donant millors resultats que en els 
mercats tradicionals.

I que, amb la crisi hi ha un cert cabreig 
amb el sistema bancari, també és veritat. I aquí 
apareix la banca ètica, això sí que crec que és 
una oportunitat. Majoritària? Doncs altre cop 
el mateix. A OikoCredit no fem campanyes 
publicitàries, quan anem a fires no fem venda 
sinó informació, una estratègia més respectuosa. 
No anem molestant a la gent preguntant-los 
si saben què fan amb els seus diners, entenem 
que són decisions a llarg termini que s’han de 
madurar tranquil·lament.

Cal treballar amb xarxes afins, com els 
mercats socials, i ampliar a altres col·lectius amb 
altres sensibilitats a través dels quals, qui ho 
busqui, pugui trobar les opcions de banca ètica. 
Sense forçar. Campanyes publicitàries semblants 
a les dels bancs serien fins i tot contraproduents. 

Cal ser responsables amb els avenços que es 
vagin fent, perquè el sistema tradicional no vol 
intrusos, ens esperen amb l’escopeta carregada 
per fer-li perdre a la banca ètica la reputació 
que s’ha anat guanyant. I la població, amb el 
tema dels diners, som molt conservadors. És 
preferible anar a poc a poc i no córrer riscos.

En alguns casos, la lògica de formigueta,
de granet a granet, de la banca ètica
està donant millors resultats que 
en els mercats tradicionals

EO Hi ha prou projectes finançables,  
amb els exigents criteris que s’autoimposen  
les entitats ètiques? 

AM Hi ha un cert desequilibri. D’una banda, perquè 
hi ha bancs que tenen captives organitzacions 
socials amb projectes que podrien ser finançats 
per la banca ètica. Passa que, si no els finança 
determinat banc, corren el perill de perdre certs 
suports o ajuts dins les fundacions d’aquests 
bancs. Per això, la cartera de productes 
finançables no és tan gran com el volum 
d’estalvis que en aquests moments està movent 
la banca ètica. No et sabria dir la dada exacta del 
percentatge de desfasament. 
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La primera petició a l’administració
seria no tant que doni suport, 
sinó que deixi de posar barreres

EO També hi ha qui defensa que per ampliar  
el nombre de projectes finançables potser 
caldria rebaixar una mica els criteris, de 
manera que, per exemple, no calgui que sigui 
ètica l’empresa que rep els diners sinó el 
projecte. Per exemple, si una Iberdrola, amb 
tota la seva complexitat, decideix tirar endavant 
un projecte d’una planta eòlica nova, seria ètic 
invertir-hi? 

AM Entenc a què et refereixes. Jo crec que encara 
caldria parlar-ho molt entre la base social de 
la banca ètica. Com a economista, plantejaria 
una qüestió, que és el cost d’oportunitat. 
Destinar diners a un projecte que podria tenir 
alternatives de mercat normal, o sigui que no 
és un projecte que si no és per la banca ètica el 
projecte no es fa, que no seria el cas d’Iberdrola, 
que per exemple Fiare hi posés diners... no sé 
si una part de la seva massa social no entendria 
que s’ha pervertit, que s’ha confós la missió. 
Per molt que el projecte pugui tenir moltes 
lògiques verdes. No hi pot haver molts altres 

projectes amb les mateixes lògiques verdes 
abans que aquest? No ho sé, jo mateixa m’ho 
pregunto... tindria dubtes. Em sorprendria. 

EO Com es pot contribuir des de l’administració 
pública a reforçar el sector de les finances 
ètiques i a reformar el sector bancari general?

AM La primera petició a l’administració seria no tant 
que doni suport, sinó que deixi de posar barreres. 
Qui està prenent decisions en el sector públic, 
en general, no coneix el món de les finances 
ètiques més enllà d’algun fons ètic que tingui un 
banc tradicional. I prenen decisions i plantegen 
programes i normatives pensant només en les 
societats de capital, les societats anònimes, i com 
a màxim en societats limitades. I, què passa?, que 
moltes vegades, com que altres formes jurídiques 
d’aquesta diversitat empresarial que tenim a 
Europa i a Espanya no hi estan explícitament 
reconegudes, no hi poden accedir. A veure, per 
què a Espanya no hi pot haver una cooperativa 
d’assegurances? No n’hi pot haver. Seguros 
Lagun Aro és una societat de capital, en la qual la 
majoria del capital la té una cooperativa. 

Aquesta és una de les qüestions de la que 
no he sentit a parlar gaire, assimilable en un 
altre nivell al del cooperativisme en general. 
El cooperativisme basc va fer un diagnòstic 
fa uns anys de per què es creaven tan poques 
cooperatives. Van veure que els prescriptors, a 
on anaven els emprenedors perquè els ajudessin 
a donar forma al seu projecte empresarial, 
eren advocats, registradors d’organitzacions 
públiques i privades, formats a les facultats de 
dret i d’empresarials i no tenien cap coneixement 
sobre cooperatives. Com a molt, n’havien 
sentit a parlar. Ells coneixien molt bé com era 
tot el procediment per a les societats laborals 
i estudiar-s’ho ara per a les cooperatives els 
complicava la vida; llavors, millor escollir el camí 
ja conegut de la societat limitada, que tothom fa 
servir, que ja tenim tots els formats dels estatuts, 
etc. i no ens compliquem la vida. Per això caldria 
informar, i formar, i donar alternatives. 

D’alguna manera, és identificar aquestes 
barreres ocultes, que són com transparents, 
que no es veuen fins que topem amb el vidre, 
i jo crec que, en banca ètica, perquè això vagi 
prenent cos, hem de fer també unes accions 
de formació als que prenen les decisions. Són 
les mateixes barreres que estem trobant en les 
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clàusules socials als ajuntaments: molts secretaris 
d’ajuntament t’estan dient que els experiments, 
amb gasosa, que posar una clàusula que pugui 
ser discutida, que ho facin els altres, jo faig allò 
segur... O sigui, formar i formar, sensibilitzar, 
i després crear eines per a facilitar-los la vida, i 
que ja disposin dels estatuts i tota la paperassa a 
punt per a cooperatives. Que sigui igual de fàcil 
prendre una via o una altra, això és, d’alguna 
manera, pavimentar els camins perquè després 
els projectes d’economia social i solidària i de 
banca ètica transitin sense cap problema, amb la 
mateixa agilitat que altres figures. 

Avalant amb el nostre exemple, 
tots podem animar a que altres 
es vagin apropant a la banca ètica

EO Com a ciutadanes, què més podem fer,  
a part de dipositar els nostres diners en entitats 
de banca ètica? Hi ha marge per a fer altres 
coses, amb relació al sector financer?

AM Primer de tot, pensant que la palanca de les 
finances ètiques serà més efectiva com més 
treballi en col·laboració, en xarxa, amb les altres 
palanques. I construir i afermar i innovar i 
ser creatius i anar més enllà del que s’ha fet 
fins ara. Crec que aquesta és la feina. L’entorn 
ens obligarà, com a totes les organitzacions, a 
canviar i a emmotllar-nos a nous contextos i a 
aprofitar les noves oportunitats. És una anàlisi 
permanent que hem de fer. I com a ciutadans, 
moltes vegades també som prescriptors. Igual 
que hi ha un Booking o un Tripadvisor o 
aquests llocs on la gent pren decisions sobre 
on va de vacances, quins hotels escollirà o a 
quins restaurants anirà pel que diuen altres, en 
finances això també és un element important en 
la presa de decisions. 

D’alguna manera tots els ciutadans som 
germen de contagi positiu als nostres entorns. La 
paraula “apostolat” té mala connotació, però la 
idea és explicar als que no ho coneixen. I tots, en 
alguna mesura, sense ser agents de venda, podem 
donar a conèixer, i d’alguna manera avalant amb 
el nostre exemple, podem animar a que altres 
facin el seu petit experiment i es vagin apropant, 
com una taca d’oli que es va estenent de manera 
natural i a través dels canals de la confiança i del 
coneixement mutu. Tornem a la xarxa, no? 

En aquest sentit, a OikoCredit, a Fiare, estem 
a la Xarxa d’Economia Solidària, i anem a les 
fires no tant perquè hi anem a vendre res sinó 
a informar, però és important que hi siguem, 
que les altres organitzacions ens vegin i que 
puguem fer projectes conjunts, trobar interessos 
comuns... I això fa també efecte de taca d’oli 
que es va estenent a poc a poc, com una marea. 
I això és una oportunitat que ens ha ofert la 
crisi, que d’alguna manera ens ha fet veure que 
havíem delegat les responsabilitats i havíem fiat 
tota la responsabilitat en les administracions 
públiques; el pare-estat ja farà. 

D’alguna manera, aquest viure còmodament 
ens havia desactivat. Hi havia moments que 
semblava que, excepte les persones amb greus 
dificultats d’accés al mercat laboral, tots teníem 
feina. D’alguna manera, allò de pensar que 
l’estat ja s’ocupa de tot, que jo ja he contribuït 
amb els meus impostos, era una desactivació 
social. I la crisi ha revertit aquest moviment. 
D’alguna manera ha servit també d’advertència 
de que l’estat, les administracions públiques 
són un element, però els ciutadans hem de ser 
compromesos, cívics i no podem deixar-ho tot 
a mans de l’estat. Hi ha una part que és a les 
nostres mans i no la podem cedir a altres.
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 La gran banca usa cada vegada més l’etiqueta  
de “socialment responsable”, però mantenint pràctiques 
antisocials com els desnonaments, inversions en negocis  
de guerra o utilitzant paradisos fiscals per estalviar-se 
impostos. També inverteix molt en economia verda, però 
continua aportant recursos ingents a la indústria contaminant.Q
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FINANCES  ÈTIQUES 
UN SECTOR A L’ALÇA,  
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 Opacitat o mitges veritats. Aboca diners  
en publicitar bones pràctiques, però oculta que  
el que no es fa bé és molt més que el que es fa bé. 
Alhora, els criteris i els índexs de sostenibilitat  
que utilitza es basen en compromisos voluntaris:  
ni monitoritzables ni exigibles jurídicament.  
Tot plegat, per fer ‘greenwashing’ i ‘socialwashing’ 
(rentat de cara verd i social).

 Les finances ètiques destaquen per la 
transparència en la gestió dels diners que s’hi 
dipositen o inverteixen i per destinar-los a projectes 
que persegueixen millores socials i ambientals. 
Són, sobretot, col·lectius d’estalvi comunitari, 
cooperatives de serveis financers o bancs de base 
cooperativa que, amb característiques diferents, 
comparteixen la recerca de l’interès comú a través  
de l’estalvi i la inversió amb criteris ètics.

 Malgrat que la banca ètica encara  
és testimonial, el nombre de persones  
que hi confien no ha deixat d’augmentar.  
El 2018, l’estalvi aconseguit va pujar  
fins a 2.200 milions d’euros i els préstecs  
a 1.474 milions.

 Les assegurances ètiques també 
representen només un 1% del volum 
global de primes, però és un sector a l’alça. 

 L’opacitat del mercat capitalista 
d’assegurances, tant en les clàusules que 
es firmen com en les inversions que fan 
amb els beneficis, no ajuda. Cinc grans 
asseguradores, com a mínim, inverteixen 
en la indústria armamentista.
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U N A  L L A R G A  T R A J E C TÒ R I A 

NO INVERSIÓ  
EN ESCLAVATGE  
I ALCOHOL

 Estats Units
Comunitats religioses d’Estats 
Units com els quàquers decideixen 
no invertir els seus estalvis en 
projectes vinculats a l’esclavatge 
i l’alcohol. Són dels primers 
moviments que es plantegen 
inversions per motius ètics.

NAIXEMENT  
DE LA PRIMERA  
CAIXA D’ESTALVI

 Alemanya (Hamburg)
La primera caixa d’estalvis fou constituïda 
el 1778 a Hamburg, seguida al mateix 
segle XVIII per d’altres en distintes ciutats 
alemanyes. Les caixes d’estalvi volien 
acostar els serveis financers a col·lectius 
sense accés al sistema bancari que no 
tenien més remei que acudir a la usura.

COOPERATIF 
BANK

PRIMERES ASSOCIACIONS 
MUTUALS DE SOCORS 
MUTU ENTRE 
TREBALLADORS

 Catalunya
La inexistència de serveis sanitaris públics 
fins ben entrat el segle XX obligà els 
treballadors a l’autogestió i a organitzar 
pel seu compte societats de socors mutu o 
germandats per tenir cura de la seva salut. 
Les primeres associacions mutuals van 
aparèixer entre els teixidors de Barcelona i 
Vic i entre els boters de Reus, el Poblenou 
de Barcelona i Vilanova i la Geltrú.

ORIGEN DE  
CRÉDIT COOPÉRATIF,  
EL MÉS GRAN DELS BANCS 
ÈTICS I SOSTENIBLES 
EUROPEUS

 França
El moviment cooperativista francès  
crea el seu propi banc, que després  
estén els seus serveis al món associatiu.

CREACIÓ DE LA UNIÓ  
I DEFENSA DE MONTS  
DE PIETAT  
DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA I RODALIES

 Catalunya
El 1896 es constituí a Barcelona aquesta 
federació de societats de mutualitat, 
socors mutus o germandats. En general, 
s’estructuraren en forma de petites 
societats regides per la junta directiva 
elegida per l’assemblea dels socis. Els 
subsidis cobrien les despeses ocasionades 
per la malaltia: metge, medicaments, 
intervencions i baixa laboral, segons  
la regulació de cada entitat.

LA BANCA ÈTICA

LÍNIA FINANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES
Línia cronològica amb la història de les finances ètiques i solidàries, que va des 
del segle XVIII fins avui. Es recullen els moments de creació d’entitats referents a 
Catalunya, i també les entitats més representatives a Europa, moments 
importants pel moviment de finances ètiques. La línia acaba amb una gràfica de 
l’estat actual de les finances ètiques i solidàries que reflecteix el Baròmetre 2018.
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RETIRADA D’INVERSIONS 
A EMPRESES QUE 
COL·LABOREN AMB 
L’APARTHEID SUDAFRICÀ  
I LA GUERRA DE VIETNAM

 Estats Units
Nombrosos grups de ciutadans van decidir fer 
boicot a empreses relacionades amb aquests 
temes i això va donar peu a què esglésies, 
fundacions , universitats i ciutadania es 
preguntin per la destinació dels seus estalvis.

CREACIÓ DE SHOREBANK
 Estats Units (Chicago)

Primer banc de desenvolupment 
comunitari als Estats Units, amb serveis 
financers per famílies, empreses I entitats 
no lucratives del sud de Chicago.

NEIX LA PRIMERA 
MAG (MUTUA 
AUTOGESTIONE)

 Itàlia (Verona)
Aquestes primeres experiències 
de finances ètiques i cooperatives 
buscaven primer els projectes a 
finançar i després les persones 
compromeses a fer un préstec d’una 
part d’allò que l’empresa social 
necessitava d’inversió total.

PRIMER FONS COMÚ SOLIDARI  
A EUROPA

 Europa
Crédit Coopératif reimpulsa les seves activitats orientada a les finances 

ètiques i sostenibles els anys vuitanta del segle passat: el 1983 és el primer 
banc europeu que ofereix un fons comú d’inversió solidària, denominat “Faim 

et Développement” (Fam i desenvolupament), creat en col·laboració amb el 
Comité catholique Contre la Faim et Pour le Développement (Comitè Catòlic 

contra la Fam i pel Desenvolupament).

NAIXEMENT 
D’OIKOCREDIT

 Països Baixos

PRIMER FONS 
D’INVERSIÓ ÈTIC 
DEL MÓN

 Estats Units
Es deia Pax World Fund 
i excloïa de les seves 
operacions totes aquelles 
empreses relacionades  
amb la indústria bèl·lica  
o l’apartheid sudafricà.

CREACIÓ DEL 
GRAMEEN BANK: 
NAIXEMENT DEL 
MICROCRÈDIT

 Bangladesh
Es crea el conegut com a “banc 
dels pobres” a Bangladesh, que 
comença atorgant petits crèdits a 
dones amb pocs recursos. El seu 
fundador, Muhamand Yunus, va 
guanyar 30 anys després el Nobel 
de la Pau.

NAIXEMENT DE 
TRIODOS BANK

 Holanda
El Banc Central holandès 
dóna ple reconeixement 
legal a aquesta 
entitat pionera en el 
desenvolupament de  
la banca ètica a Europa.

PRIMER BANC ÈTIC  
A EUROPA: GLS BANK

 Alemanya (Bolchum)
Es crea a Bolchum (Alemanya) El primer banc ètic 
i sostenible d’Europa. Aquesta institució financera 

de crèdit alternatiu finança projectes en els àmbits 
de l’educació, la salut, l’agricultura biodinàmica i les 

energies renovables. Va ser ideat per un grup de 
pares, inspirats per les idees del filòsof austríac Rudolf 

Steiner, fundador de l’Antropofasia i del seu moviment.

CREACIÓ DEL PRIMER  
FONS DE PENSIONS ÈTIC 

 Anglaterra
L’Stewardship Pension Fund i l’Steward Unid Trust són un conjunt  

de fons d’inversió mobiliària creat pel grup d’assegurances Friends Provident,  
amb criteris de responsabilitat social i sota els principis de justícia social,  

cooperació al desenvolupament, pau i respecte al medi ambient.
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LA BANCA CONVENCIONAL

LÍNIA SECTOR FINANCER CONVENCIONAL:  
CRISI ECONÒMICA
Línia cronològica dels punts més importants que van ocórrer al sector 
financer convencional durant la darrera crisi econòmica (2007) fins avui, 
reflectint els moments d’inici de la bombolla immobiliària i la crisi financera 
als EUA, les fallides de les caixes a Espanya, els rescats bancaris a Espanya  
i els imports que es van gastar, les lleis aprovades, l’actuació de la UE...

ORIGEN DE BANCA 
POPOLARE ETICA

 Itàlia (Verona)
Un ampli moviment social de 

22 entitats entre sindicats i 
cooperatives constitueixen 

l’Associació pro Banca Etica.  
El 1998 es constitueixen  

com a banc popular legal.

CREACIÓ D’OIKOCREDIT CATALUNYA
 Catalunya

Associació creada per iniciativa de diverses ONG catalanes per donar suport a 
la cooperativa Oikocredit Internacional. Fan inversió ètica cap a països en vies 

de desenvolupament I promouen la banca ètica al nostre país.

CREACIÓ DE  
FETS-FINANÇAMENT 

ÉTIC I SOLIDARI
 Catalunya

Associació que agrupa agrupa entitats 
catalanes del Tercer Sector i l’Economia 

Social i Solidària, que volen promoure el 
finançament ètic i solidari al nostre país.

PRIMER BANC ÈTIC  
A CATALUNYA:  

TRIODOS BANK
 Catalunya

Va obrir la seva delegació territorial a la 
casa de les Punxes. Al setembre de 2004 

havia obert la primera oficina a Madrid.

FUNDACIÓ DE LA  
BANQUE ALTERNATIVE 
SUISSE (BAS)

 Suïssa
Neix aquesta banca ètica per 
iniciativa d’organitzacions ecologistes, 
autogestionades I d’ajuda al 
desenvolupament. És hereu del grup de 
bancs verds inspirats en Ökobank, que 
financen l’energia eòlica i solar, l’agricultura 
ecològica i també promouen la democràcia 
econòmica i la igualtat d’oportunitats.

FALLIDA DE  
LEHMAN BROTHERS

 EUA
El quart banc d'inversió dels  

Estats Units es declara en fallida  
després de 158 anys d'activitat i fa 

esclatar una crisi econòmica mundial.

RESCAT BANCARI 
 EUA

El govern de George W. Bush 
rescata els bancs injectant 

diners i actius tòxics per valor de 
700.000 milions de dólars.

CREACIÓ DE COOP57
 Catalunya

Es crea Coop57 sota la fórmula 
jurídica de cooperativa de 
serveis financers. En el seu inici, 
estava molt vinculat amb el 
cooperativisme de treball associat, 
però progressivament va créixer 
oferint els seus serveis a altres 
àmbits de l’economia social i 
solidària.

CREACIÓ DE  
LA FUNDACIÓ FIARE

 País Basc
La Fundació Fiare vol construir un 

moviment de ciutadania activa 
que estableixi els fonaments d'una 

banca ètica.

NAIXEMENT  
DEL SEGELL ETHSI

 Europa
Distintiu de qualitat ètica i solidària 

que valora el grau de transparència i 
bones pràctiques que duen a terme 
les companyies asseguradores i els 

productes que comercialitzen.

NAIXEMENT DE BANCA POPOLARE ETICA
 Itàlia

Neix per la necessitat d’una sèrie de persones i organitzacions de la societat civil 
de dotar-se d’un ens financer. Entre els fundadors, hi ha cooperatives financeres 
d’autogestió (MAG), botigues de comerç just i associacions. El 2014 s’implementa 
plenament a l’Estat Espanyol a partir de la fusió amb Fiare.

ESCLAT DE 
LA BOMBOLLA IMMOBILIÀRIA

 EUA
Esclata la bombolla hipotecària de les hipoteques 

subprime als Estats Units. La proliferació de 
productes tòxics lligats a les hipoteques fa 

trontollar el mercat financer i fa que l’economia 
dels EUA entrin en recessió.
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CREACIÓ DEL FROB  
(FONS DE REESTRUCTURACIÓ 
ORDENADA BANCÀRIA)

 Espanya
Té per objecte gestionar els processos de reestructuració 
d'entitats de crèdit i contribuir a reforçar els seus 
recursos propis en els processos d'integració entre 
entitats. Té una dotació de 9.000 M€, dels quals el 75% 
(6.750 M€) és finançat amb càrrec als pressupostos.

EL BANC D’ESPANYA INTERVÉ 
CAJA CASTILLA LA MANCHA 

 Espanya
Primera caixa intervinguda pel govern espanyol des 
de Banesto. Valorat en 3.775 M€.

TERCER RESCAT  
A GRÈCIA

 Europa
Valorat en  
86.000 M€.

RESCAT A 
PORTUGAL

 Europa
Valorat en 78.000 M€.

EL BANC D’ESPANYA INTERVÉ LA CAJA DE 
AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (CAM)

 Espanya
Segons el Tribunal de Comptes, la CAM és l’entitat que rep més ajudes 
públiques de l’Estat en el rescat bancari amb 26.302 M€.

SEGON RESCAT A GRÈCIA
 Europa

Valorat en 130.000 M€.

RESCAT DE CATALUNYA CAIXA
 Espanya

La fusió de Caixa de Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa Manresa va ser 
intervinguda per l’Estat i va rebre una injecció de 12.676 M€ del FROB.

COMENÇA L’ERA 
DE L’AUSTERITAT 

 Europa
Esclata la crisi del deute a la 

UE, afectant especialment 
els països del sud i Irlanda.

PRIMER RESCAT  
A GRÈCIA

 Europa
La Troika (Comissió 

Europea, Banc Central 
Europeu i el FMI) imposen 

un dur programa de 
retallades al govern grec i 

injecten 110.00 M€.

NACIONALITZACIÓ DEL GRUP DE BANKIA
 Espanya

El govern de Rayoy nacionalitza el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), 
matriu de Bankia. La xifra del rescat és de 23.500 M€.

PAQUET DE RETALLADES 
DEL PSOE

 Espanya
El govern de Zapatero aprova una 
retallada de la despesa pública (incloent-
hi la baixada de salaris del funcionariat i 
la congelació de les pensions) de 15.000 
milions d’euros. Són les retallades més 
dures des de la dictadura.

RESCAT DE LA UE  
AL SISTEMA FINANCER ESPANYOL

 Espanya
A petició del govern espanyol de Mariano Rajoy, la Unió Europea 
rescata el sistema financer espanyol hi hi injecta 100.000 M€.

NAIXEMENT DE LA SAREB
 Espanya

La Societat de Gestió d'Actius Procedents de 
la Reestructuració Bancària (Sareb) és una 
societat públic/privada per a gestionar els actius 
immobiliaris de les entitats nacionalitzades.

RESCAT A 
IRLANDA

 Europa
Valorat en 85.000 M€.

RESCAT 
PERDUT

 Europa
Es confirma que només 

s’han recuperat a les 
arques públiques 4.477 

dels 56.679 M€ que 
el FROB ha injectat a 

les entitats financeres 
des de 2009, només un 

6,6% del total.

NAIXEMENT DE FIARE 
BANCA ÈTICA (FIARE + 
BANCA POPOLARE ÈTICA)

 Catalunya
Es va fer la proposta d'integració de Fiare 
i la italiana Banca Popolare Etica, amb 
l'aprovació en les assemblees de tots dos 
països, fins a arribar l’any 2013 a la creació 
de l'Àrea Fiare a Banca Popolare Etica. A 
la tardor del 2014 s'inicia la nova etapa de 
Fiare, com a Àrea de Banca Popolare Etica.

... I A LA UNIÓ EUROPEA, LES FINANCES 
ÈTIQUES REPRESENTEN EL 5% DEL PIB

 Europa
El sector de les finances ètiques i sostenibles a Europa ha deixat de ser 

marginal: suma 715.000 M€, equivalents al 5% del PIB de la Unió Europea.

L’ESTALVI GESTIONAT PER LES ENTITATS 
FINANCERES ÈTIQUES A ESPANYA  

SUPERA ELS 2.200 MILIONS D’EUROS...
 Espanya 

El Baròmetre de les finances ètiques recull dades dela consolidació  
del sector de les finances ètiques. Des de l’any 2007, l’estalvi recollit  

per les entitats financeres ètiques s’ha multiplicat per 16.
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ELS NOMS DE LA BANCA ARMADA ESPANYOLA:  
ELS 15 BANCS QUE MÉS INVERTEIXEN EN LA INDÚSTRIA ARMAMENTISTA (2013-18)

INVERSIÓ EN LA INDÚSTRIA ARMAMENTISTA

VULNERACIONS DE DRETS HUMANS

E L S  I M PAC T E S  D E  L A  B A N C A  T R A D I C I O N A L 
E N  L E S  P E R S O N E S  I  E L  M E D I  A M B I E N T

BBVA
SANTANDER  

(+ BANCO POPULAR)
BANKIA (+ BMN)

BANCA MARCH

CAIXABANK

BANC SABADELL

BANKINTER

UNICAJA BANCO

IBERCAJA

MUTUA MADRILEÑA

CAJA RURAL

LIBERBANK GROUP

BANCO CAMINOS

KUTXABANK
CRÈDIT ANDORRÀ FINANCIAL GROUP  

(+ BANCO ALCALÁ)

2.673.026.368,28 €
2.525.306.170,62 €

207.144.694,76 €
157.538.759,66 €

104.705.181,25 €

63.343.029,61 €
94.737.340,29 €

29.352.979,75 €
 5.155.712,05 €

4.982.692,76 €
1.648.118,69 €

772.620,88 €

233.326,71 €
329.570,43 €

220.478,13 €

Font: Informe 37 del Centre Delàs: Banca Armada a Espanya 2019.

Font: The BankTrack Human Rights Benchmark, novembre 2019.

CRITERIS
RABOBANK

 Països Baixos
BBVA 

 Espanya
BNP PARIBAS 

 França
BANCO SANTANDER

 Espanya
JP MORGAN
   EUA

ICBC
 Xina

1. Compromís  
polític amb  
els Drets Humans

Ha adoptat el banc una declaració política mitjançant la qual manifesta el seu compromís de respectar els drets humans?
El compromís de política de drets humans del banc està aprovat al nivell més alt de l’empresa?
El compromís del banc estipula les expectatives de drets humans per part del personal, socis comercials i altres parts vinculades  directament 
a les seves operacions, productes o serveis, incloses les relacions amb els clients i participats del banc?

2. Procés de  
diligència deguda

El banc descriu com duu a terme la diligència deguda dels drets humans?
El banc demostra com el seu procés per identificar i avaluar els impactes en els drets humans implica una consulta important amb grups 
potencialment afectats i altres parts interessades rellevants?
El banc assigna clarament la responsabilitat per fer front als impactes dels drets humans a nivells i funcions específiques  
dins l’empresa?
El banc té un procés per avaluar si ha provocat o contribuït a un impacte advers?
El banc verifica si s’aborden els impactes adversos sobre els drets humans fent un seguiment de l’eficàcia de la seva resposta?

3. Informes El banc informa formalment de com aborda externament els seus impactes sobre drets humans?
Els informes del banc proporcionen prou informació per avaluar l’adequació de la seva resposta a determinats impactes sobre drets humans?
L’informe del banc inclou indicadors sobre com s’identifica i aborden els impactes adversos sobre els drets humans?

4. Reparació El banc preveu la correcció d’impactes adversos que identifica que ha provocat o contribuït a provocar?
El banc ha establert un mecanisme de greuges per a individus i comunitats que puguin tenir un efecte negatiu de les seves activitats?
El mecanisme de greuges del banc compleix els criteris d’eficàcia?

Puntuació total (de 14) 8 punts 7,5 punts 6 punts 3,5 punts 3,5 punts 0,5 punts

V Í C TO R  Y U S T R E S
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RESPONSABLES DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

JP MORGAN
  EUA

BARCLAYS 
 Regne Unit

DEUTSCHE BANK 
 Alemanya

BNP PARIBAS
 França

ICBC
 Xina

ING
 Països Baixos

BANCO SANTANDER
 Espanya

BBVA
 Espanya

Finançament* 195.663 M$ 85.179 M$ 53.939 M$ 50.974 M$ 48.007 M$ 25.555 M$ 14.973 M$ 12.080 M$
Carbó Mineria

Energia
Petroli Sorres de quitrà

Petroli àrtic
Petroli d’aigües profundes
Altres

Gas Exportació de GNL  
(Gas Natural Liquat)
Gas àrtic
Fracking
Gas d’aigües profundes
Altres

SÍ, EL BANC TÉ 
INTEGRAT AQUEST 
CRITERI EN  
LA SEVA POLÍTICA

SÍ, TÉ EN COMPTE  
EL CRITERI PERÒ 
AMB LIMITACIONS

NO, NO TÉ EN 
COMPTE EL CRITERI

HAN EXCLÒS TOT EL FINANÇAMENT, INCLÒS PER A PROJECTES  
I EMPRESES RESPONSABLES DE L’EXTRACCIÓ, EL TRANSPORT  
I/O LA COMBUSTIÓ DEL FÒSSIL EN AQUEST SUBSECTOR

TENEN UNA POLÍTICA QUE EXCLOU ALGUN TIPUS DE FINANÇAMENT

NO TENEN CAP POLÍTICA D’EXCLUSIÓ VIGENT

Banktrack analitza la inversió de 33 bancs mundials a la indústria dels combustibles 
fòssils els tres anys posteriors a l’adopció de l’Acord de París (2016, 2017 i 2018). 

Amb aquest gràfic podem veure els subsectors de la indústria de combustibles fòssils  
i analitzar si el banc té una política d’exclusió financera. 

* Finançament (en milions de dòlars) de la indústria  
de combustibles fòssils (2016-18).

Font: Banking on Climate Change, Fossil Fuel Finance 
Report Card, 2018. + Campanya “Fossil Banks, No thanks!”

CRITERIS
RABOBANK

 Països Baixos
BBVA 

 Espanya
BNP PARIBAS 

 França
BANCO SANTANDER

 Espanya
JP MORGAN
   EUA

ICBC
 Xina

1. Compromís  
polític amb  
els Drets Humans

Ha adoptat el banc una declaració política mitjançant la qual manifesta el seu compromís de respectar els drets humans?
El compromís de política de drets humans del banc està aprovat al nivell més alt de l’empresa?
El compromís del banc estipula les expectatives de drets humans per part del personal, socis comercials i altres parts vinculades  directament 
a les seves operacions, productes o serveis, incloses les relacions amb els clients i participats del banc?

2. Procés de  
diligència deguda

El banc descriu com duu a terme la diligència deguda dels drets humans?
El banc demostra com el seu procés per identificar i avaluar els impactes en els drets humans implica una consulta important amb grups 
potencialment afectats i altres parts interessades rellevants?
El banc assigna clarament la responsabilitat per fer front als impactes dels drets humans a nivells i funcions específiques  
dins l’empresa?
El banc té un procés per avaluar si ha provocat o contribuït a un impacte advers?
El banc verifica si s’aborden els impactes adversos sobre els drets humans fent un seguiment de l’eficàcia de la seva resposta?

3. Informes El banc informa formalment de com aborda externament els seus impactes sobre drets humans?
Els informes del banc proporcionen prou informació per avaluar l’adequació de la seva resposta a determinats impactes sobre drets humans?
L’informe del banc inclou indicadors sobre com s’identifica i aborden els impactes adversos sobre els drets humans?

4. Reparació El banc preveu la correcció d’impactes adversos que identifica que ha provocat o contribuït a provocar?
El banc ha establert un mecanisme de greuges per a individus i comunitats que puguin tenir un efecte negatiu de les seves activitats?
El mecanisme de greuges del banc compleix els criteris d’eficàcia?

Puntuació total (de 14) 8 punts 7,5 punts 6 punts 3,5 punts 3,5 punts 0,5 punts
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LE S MO LTE S 
CO NTR A DICCIO N S D E 
L’A POS TA SOS TE N I B LE  
D E L A G R A N BA N C A
M A RC  F O N T 
@ M A RC F O N T R I B A S 

 
El sector aboca cada cop més recursos a la transició energètica, en part a 
conseqüència dels canvis normatius i, en part, perquè s’ha convertit en un 
negoci creixent, però, alhora, no ha deixat de finançar els combustibles fòssils. 
En paral·lel, tot i que les principals entitats es presenten com a “socialment 
responsables”, a l’hora de la veritat segueixen tenint un paper important  
en pràctiques antisocials com ara els desnonaments, el negoci de la guerra  
o utilitzar filials en paradisos fiscals per abaratir el pagament d’impostos.
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“La lluita contra el canvi climàtic és crucial”. 
“Treballem per construir una societat millor, en la 
qual els més vulnerables tinguin més oportunitats, 
i desenvolupem solucions per al progrés social”. 
Les frases corresponen al Banc Santander i 
CaixaBank, però, amb petites variacions, podrien 
assumir-les qualsevol de les grans entitats 
financeres espanyoles. Al cap i a la fi, es presenten 
com a socialment responsables, compromeses en la 
lluita contra el canvi climàtic i sempre disposades a 
donar suport als més vulnerables. Una anàlisi 
global de la seva activitat, però, posa en dubte que 
realment compleixin aquestes premisses. 
Semblaria, més aviat, que desenvolupen estratègies 
de greenwashing i socialwashing (rentat de cara verd 
i social, respectivament).

És cert que el sector financer convencional i els grans 
fons d’inversió estan abocant cada cop més recursos 
a l’economia verda i a la transició energètica, però no 
pot obviar-se que la creixent consciència social sobre 
la gravetat de l’emergència climàtica i els canvis 
normatius també els conviden a fer-ho. El negoci, de 
fet, va a més i només a l’Estat, el govern espanyol 
xifra en 200.000 milions les inversions que 
necessitarà la transició energètica en la pròxima 
dècada. Alhora, però, els gegants financers segueixen 
aportant recursos ingents a la indústria dels 
combustibles fòssils i el lema “socialment 
responsable” no es tradueix en zero desnonaments, 
l’eradicació de les filials en paradisos fiscals o que es 
deixi de finançar el sector armamentístic.

La COP25, la Cimera Mundial del Clima, que va 
celebrar-se a Madrid del 2 al 13 de desembre de 
l’any passat, va mostrar algunes d’aquestes 
contradiccions. El Banc Santander i el BBVA, per 
exemple, figuraven entre els patrocinadors de 
l’esdeveniment, malgrat estar implicats en el 
finançament d’energies contaminants. Endesa i 
Iberdrola també n’eren patrocinadors, tot i ser dues 
de les companyies que més contaminen de l’Estat 
espanyol, segons l’informe de l’Observatori de la 
Sostenibilitat.1 

L A  PA R T  “ V E R DA”  
D E L S  G R A N S  B A N C S . . .
A la COP25, la presidenta del Santander, Ana 
Botín, va presumir que el banc “ja és un dels 
majors proveïdors de finançament verd del món i 
continuarem incrementant les accions per donar 
suport cada dia més a la transició cap a un model 
energètic i producte sostenible”. L’entitat apareix 
com la líder del sector en la darrera edició del Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI), un índex que 
mesura la sostenibilitat empresarial en polítiques 
mediambientals, econòmiques i socials, i assegura 
que mobilitzarà 120.000 milions de finançament 
verd fins al 2025 per promoure la transició 
energètica, a més d’oferir diversos productes que 
promou com a “verds”.

Els gegants financers estan abocant
cada cop més recursos a l’economia
verda, però segueixen aportant 
recursos ingents a la indústria 
dels combustibles fòssils

El BBVA exposa que, el 2018, va aprovar el seu 
“Compromís 2025”, a través del qual mobilitzarà fins 
aquell any 100.000 milions en “finançament verd, 
infraestructures sostenibles, emprenedoria social i 
inclusió financera”, disposa d’un ampli ventall de 
productes que defineix com a “sostenibles” i 
assegura que donarà suport als clients i sectors que 
“estableixin estratègies per frenar el canvi climàtic i 
impulsar el desenvolupament sostenible amb nous 
productes lligats a la sostenibilitat”.

El Banc Sabadell es presenta com un dels “signataris 
fundadors” dels Principis de la Banca Responsable 
de Nacions Unides, amb què es va comprometre “a 
alinear estratègicament el seu negoci amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible i amb 
l’Acord de París [que estableix mesures de reducció 
d’emissions]”, mentre que CaixaBank veu 
“essencial” accelerar “la transició a una economia 
baixa en carboni que promogui el desenvolupament 
sostenible i sigui totalment inclusiva”. L’entitat 
compta amb una declaració pròpia sobre el canvi 
climàtic en què es compromet a finançar projectes 
en aquesta línia i, com les altres tres entitats, també 
parla de reduir les seves emissions i proveir-se 
fonamentalment d’energies renovables.

1. https://www.observatoriosostenibilidad.com/2019/11/29/
emergencia-climatica-en-espana.

https://www.observatoriosostenibilidad.com/2019/11/29/
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Í N D E X S  D E  S O S T E N I B I L I TAT 
Q Ü E S T I O N A B L E S
Yago Martínez, coordinador de l’àrea 
d’antiglobalització d’Ecologistes en Acció Espanya, 
qüestiona els criteris i els índexs de sostenibilitat 
que utilitzen: “Bàsicament formen part d’estratègies 
de responsabilitat social corporativa (RSC), no són 
monitoritzables ni exigibles jurídicament, sinó que 
es basen en compromisos voluntaris que 
adquireixen els bancs, que són pura cosmètica.” 
Índexs com el DJSI (Dow Jones Sustainability 
Index) es guien pels criteris ASG (ambiental, social i 
bon govern, establerts per l’ONU), que 
organitzacions ecologistes denuncien que són molt 
“laxes”, de manera que hi pot entrar gairebé 
“qualsevol tipus d’empresa”. De fet, en la darrera 
edició del DJSI, apareixen com a líders als seus 
sectors el Santander, Naturgy o la nord-americana 
Alcoa, les tres amb una important activitat 
contaminant i amb pràctiques socialment 
qüestionables. Els criteris ASG són els que segueixen 
també bona part dels fons que es presenten com a 
ètics, és a dir, ambientalment i socialment 
responsables, que han guanyat força els darrers anys 
i ja mouen uns 30.000 milions d’euros.

Martínez afegeix que “per molt sostenibles i 
compromesos que es proclamin, el seu objectiu 
número u serà la rendibilitat i guanyar diners, la 
resta és pura cosmètica. Són conscients que els 
combustibles fòssils s’esgotaran abans que tard i 

. . .  I  E L  F I N A N Ç A M E N T  
D E  L E S  E N E R G I E S  B R U T E S
Tots aquests compromisos xoquen frontalment 
amb una altra part del negoci d’aquestes entitats. 
Tot just l’any passat, CaixaBank va completar la 
seva sortida de Repsol, de la qual era l’accionista de 
referència des del 1996. Però es manté com el 
principal accionista de Naturgy. Segons 
l’Observatori de la Sostenibilitat, la petroliera i la 
gasista van ser la segona i la tercera empreses que 
més van contribuir al canvi climàtic a l’Estat 
espanyol durant el 2018, a causa de les seves 
emissions. A més, segons l’estudi Global Coal Exit 
List,2 entre 2017 i 2019, l’entitat catalana va 
concedir uns 255 milions d’euros en crèdits a dues 
empreses poloneses –Tauron Polska i Energa– del 
sector del carbó, amb projectes per obrir noves 
centrals al país.

El mateix estudi eleva a 1.100 milions el 
finançament al sector del carbó que els darrers 
anys ha destinat el Santander, entre préstecs i 
assegurances, per a projectes a Polònia –les 
mateixes empreses que La Caixa, a més de Polska 
Grupa Energetyczna–, la Xina, el Brasil o 
Alemanya; mentre que el BBVA n’ha aportat 
gairebé 190 a través d’un crèdit a la xinesa 
Yangquan Coal Industry. L’informe “Banking on 
Climate Change”,3 elaborat per diverses ONG 
globals, xifra que el BBVA va destinar prop 
d’11.000 milions d’euros entre 2016 i 2018 a 
finançar companyies de combustibles fòssils, 
mentre que el Santander va elevar la xifra a 13.500 
milions. Les dues entitats estan entre les principals 
finançadores de projectes d’un gran impacte 
ambiental, com el d’Hidroituango, a Colòmbia, 
que inclou una enorme presa i un gran 
embassament que ha provocat el desallotjament 
forçat de milers de persones, que s’han quedat 
sense el seu mitjà de vida tradicional. El Sabadell 
també ha participat, de manera directa o indirecta, 
en el finançament de les principals empreses 
contaminants de l’Estat, com ara Naturgy.
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que, amb l’emergència climàtica, cada cop hi haurà 
normatives més estrictes. Però alhora, els grans 
bancs tenen inversions compromeses en 
combustibles fòssils i no els interessa que hi hagi 
una transició energètica massa accelerada. El que 
busquen amb patrocinis com els de la COP25 és 
netejar la seva imatge i, alhora, pressionar perquè 
els canvis normatius no siguin massa ràpids”.

Els criteris i els índexs de sostenibilitat
que utilitzen els bancs 
es basen en compromisos voluntaris, 
no són monitoritzables 
ni exigibles jurídicament

Per a Sergi Salavert, membre de FETS – 
Finançament Ètic i Solidari i coordinador del 
Segell EthSI (Ethical and Solidarity Based 
Insurance), el que fa “molta banca tradicional és 
dir el què fa bé i no pas el què no fa bé, i moltes 

coses que no fa bé són molt pitjors que no pas les 
que fa bé. Segurament, el Santander té polítiques 
internes sobre sostenibilitat però, alhora, és 
ultrafinançador de combustibles fòssils i això és 
una incoherència que s’evita des de les finances 
ètiques”. Aquestes, per exemple, no finançaran 
mai projectes que tinguin un impacte social 
negatiu, com la indústria contaminant, 
l’especulació immobiliària o l’armament. Segons 
el darrer Baròmetre de les Finances Ètiques,4 les 
entitats que en formen part van invertir gairebé 
600 milions al sector mediambiental durant el 
2018. Salavert destaca la “transparència” de les 
finances ètiques en front de “l’opacitat” de la 
banca convencional, que només explica el que 
l’interessa.

El mateix govern espanyol ha posat en dubte la 
credibilitat d’alguns dels productes financers verds 
que apareixen en massa al mercat. La 
subgovernadora del Banc d’Espanya, Margarita 
Delgado, manifestava fa uns mesos que existia una 
“clara temptació” d’apuntar-se a tot el que soni 
com a verd, ecològic o sostenible, “a vegades per 
un simple tema d’imatge”, mentre que l’actual 
vicepresidenta per a la Transició Ecològica, Teresa 
Ribera, aposta per la transparència i perquè la 
Comissió Europea defineixi amb claredat què és i 
què no és ecològic.

2.  https://coalexit.org
3.  https://www.ran.org/bankingonclimatechange2019
4.  http://fets.org/barometre-2018

INVERSIÓ SOCIAL EN RELACIÓ ALS BENEFICIS DE LES ENTITATS BANCÀRIES

BANC SANTANDER
2018

MILIONS D'EURO

BBVA
2018

BANC SABADELL
2017

CAIXABANK
2019

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per les mateixes entitats.

https://coalexit.org
https://www.ran.org/bankingonclimatechange2019/
http://fets.org/barometre-2018
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“ACC I Ó  S O C I A L”  S OTA 
M Í N I M S ,  A M B  L’ E XC E P C I Ó  
D E  L A  C A I X A
Tot i proclamar el seu “compromís social”, la 
realitat és que els recursos que la majoria de bancs 
dediquen als afers socials és irrisòria, sobretot si es 
compara amb els seus beneficis. El Santander va 
guanyar més de 7.800 milions el 2018, però la seva 
memòria tot just xifra en 58 milions el destinat a 
“inversió social”, mentre que la seva fundació va 
abocar-n’hi 6,7 més, però només una petita part 
(860.000 euros) a l’acció social. El BBVA va tenir 
uns números verds de 5.324 milions el 2018, el 
mateix any que va destinar-ne 104,5 a “iniciatives 
socials”, 31 dels quals a l’Estat espanyol. En aquest 
epígraf, però, hi inclou aspectes com l’educació 
financera, no precisament crítica amb el model 
capitalista que afavoreix els seus interessos 
(→ p. 52) –, el suport a l’emprenedoria, els premis a 
la recerca o els patrocinis culturals.

L’“acció social” del Sabadell s’articula amb el 
finançament d’activitats i projectes educatius, de 
salut o d’integració social, així com cultural. 
Durant el 2017 –el darrer amb els comptes 
disponibles–, la seva fundació va destinar més de 
4,4 milions a diverses entitats, des d’universitats, 
centres de recerca o culturals –com el Teatre 
Lliure, amb 115.000 euros, o l’Associació Amics  
de l’Òpera de Sabadell, amb 135.000–, entre 
d’altres. Aquell any, l’entitat vallesana va tenir uns 
beneficis de més de 800 milions. La fundació de  
La Caixa sí que té un pressupost important, que 
durant el 2019 va situar-se en els 545 milions, 
gairebé 50 més que l’any anterior, destinats 
fonamentalment a “l’àrea social, pobresa i 
cooperació” (309,6 M€), mentre que la resta es va 
repartir entre “investigació, coneixement i 
beques” (112,9 M€) i cultura i educació 
(122,5 M€). Aproximadament, la seva “obra 
social” va ser una tercera part dels seus beneficis, 
que durant el 2019 van situar-se en 1.705 milions.

S O C I A L M E N T 
R E S P O N S A B L E S ?
Ara bé, tota aquesta pretesa tasca social contrasta 
amb pràctiques que directament hi xoquen, com 
ara tenir filials en paradisos fiscals. L’informe 
d’Oxfam Intermón “Quién parte y reparte. La 
huella de la desigualdad en el IBEX 35”5 denuncia 
que, només a l’Estat espanyol, aquestes filials 
impliquen que anualment s’hi desviïn beneficis 
empresarials equivalents a uns 15.000 milions, que 
fan baixar la recaptació per l’impost de societats 
–i, per tant, els recursos públics– en gairebé 4.000 
milions. En paral·lel, a la pràctica, les empreses de 
l’IBEX cada cop paguen menys per l’impost de 
societats. Tot i que el tipus teòric se situa en un 
25% dels beneficis, en realitat paguen molt menys, 
gràcies a deduccions i beneficis fiscals diversos. 
Així, el tipus real se situava el 2006 en una mitjana 
del 19,9% dels beneficis, però el 2018 ja quedava 
per sota del 10%. El Santander encapçala el 
rànquing d’empreses espanyoles amb filials a 
paradisos fiscals, amb 207 –sobretot repartides 
entre Delaware, als Estats Units, i Irlanda–, mentre 
que el BBVA en tenia 42 (la meitat a Delaware), 
CaixaBank, 3 (dues a Luxemburg, una a Suïssa), i 
el Sabadell, 6 (tres a Andorra, dues a Luxemburg  
i una a les Bahames).

La pretesa tasca social contrasta
amb pràctiques com tenir filials 
en paradisos fiscals, els desnonaments
o el finançament de la indústria 
de l’armament

El passat gener, en una entrevista televisiva, la 
presidenta del Santander, Ana Botín, va afirmar 
que, des del desembre del 2012, la banca no havia 
desnonat cap persona del seu habitatge habitual a 
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l’Estat. En aquest període, segons dades del Poder 
Judicial, hi va haver més de 160.000 desnonaments 
a Espanya per impagament d’hipoteques, molts 
dels quals tindrien al darrere entitats financeres, 
segons la PAH (Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca). El Santander, per exemple, n’hauria 
estat responsable a través d’Altamira –una 
immobiliària que comparteix amb fons 
d’inversió– o la societat immobiliària UCI, que té 
a mitges amb el banc francès BNP Paribas.

La portaveu de la PAH a Barcelona, Lucía Delgado, 
destaca que “tenim dificultats per arribar a acords 
amb tots els bancs. Encara que hi hagi lleis que 
protegeixin les famílies, com la 24/2015, avui 
encara ens arriben persones que venen del 
Sabadell, CaixaBank o el BBVA, que juguen amb la 
desinformació. No hi ha un banc que avui digui 
que fa el lloguer social d’entrada, sinó que sempre 
hem d’acabar pressionant”. L’activista subratlla 
que les entitats segueixen “especulant i fent negoci 
amb un dret bàsic com és l’habitatge” i afegeix que 

haurien de “cedir els pisos buits als ajuntaments 
perquè en facin lloguer social”.

Finalment, la gran banca estatal continua fent 
diners amb la indústria armamentística, 
especialment el Santander i el BBVA. Segons el 
darrer informe “Banca Armada”,6 que elabora  
el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, el BBVA va 
destinar 2.673 milions entre 2013 i 2018 a finançar 
empreses militars, mentre que el Santander va 
dedicar-hi 2.525 milions. CaixaBank, amb 105,  
i el Sabadell, amb 95, estan molt per sota, però 
ambdues entitats han concedit crèdits a Maxam,  
el gran fabricant de bombes espanyol.

L’investigador en pau i seguretat i autor de 
l’informe, Jordi Calvo, assegura que “la intenció 
de la banca és fer el màxim negoci de tots els 
sectors que pugui, com el militar, que és un sector 
que té el suport de l’Estat [al cap i a la fi, els 
principals clients de les empreses militars són els 
exèrcits estatals] i està subvencionat i, per tant, 
quasi segur que li garantirà un retorn”. En aquest 
àmbit, arran de les campanyes d’activisme 
accionarial (→ p.65) han detectat una preocupació 
de les entitats per la seva “reputació”, sense que 
això impliqui abandonar una inversió “en un 
sector que li és rendible”. Habitatge, fiscalitat o 
armament, tres exemples de pràctiques habituals 
en la banca convencional que s’allunyen totalment 
dels lemes de “banca socialment responsable” que 
tant pregona.

5.  https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/
OxfamWeb-Documentos/OxfamWeb-Informes/quien-parte-
y-reparte-informe-ibex-2019.pdf

6.  http://www.bancaarmada.org/images/reports/informe37_
castell%C3%A0_ISBN.pdf

RÀNQUING DE BANCS AMB FILIALS A PARADISOS FISCALS

BANC SANTANDER

BBVA

BANC SABADELL

CAIXABANK
207

42

6

3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per les mateixes entitats.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/OxfamWeb-Documentos/OxfamWeb-Informes/quien-parte-y-reparte-informe-ibex-2019.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/OxfamWeb-Documentos/OxfamWeb-Informes/quien-parte-y-reparte-informe-ibex-2019.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/OxfamWeb-Documentos/OxfamWeb-Informes/quien-parte-y-reparte-informe-ibex-2019.pdf
http://www.bancaarmada.org/images/reports/informe37_castell%C3%A0_ISBN.pdf
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DI N E R S ÈTIC S : 
FINANCE S PER A L A 
TR ANSFORMACIÓ SOCIAL
À L E X  RO M AG U E R A

Cada vegada més persones dipositen els estalvis i gestionen els seus diners 
en projectes que persegueixen una millora de les condicions socials  
i mediambientals. Són les finances ètiques. Sota aquest paraigua,  
però, hi ha entitats molt diverses.
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U N A  A LT E R N AT I VA  CO N T R A 
L E S  D E S I G UA LTAT S
El moviment de les finances ètiques, tal com el 
coneixem actualment, neix a la dècada dels seixanta 
del segle passat, a iniciativa de col·lectius que 
estaven implicats en la cultura de la pau, 
l’ecologisme i la lluita per l’eradicació de la pobresa. 
Després d’una llarga posada en comú, van 
començar a posar les bases per construir un nou 
sistema de finançament per evitar que es generessin 
situacions de dependència, espoli o neocolonialisme 
al Sud global. Van observar que les vulneracions 
que provocaven aquests drames havien generat una 
massa crítica disposada a què els seus estalvis 
servissin per a finalitats socialment responsables.  

Les principals entitats bancàries, com el BBVA, 
Bankia, Banc Sabadell, CaixaBank i Banco 
Santander, es lucren mitjançant la compravenda 
d’habitatge i esdevenen creditores d’empreses 
vinculades al negoci de la guerra, al finançament 
d’energies fòssils (→ p. 17) o a la venda de tabac, 
alcohol o drogues. També, part del seus fons, 
engreixen companyies que exploten els 
treballadors, fomenten la pornografia, 
experimenten amb animals o, com el cas de la 
indústria minera, atempten contra el 
desenvolupament de les comunitats rurals 
d’Amèrica del Sud.

Com a alternativa a aquests bancs, que només 
busquen maximitzar els beneficis, han irromput 
desenes de projectes que promouen la 
coresponsabilitat dels individus i dels agents 
socials, econòmics i institucionals a fi de finançar 
activitats socialment responsables. Són, sobretot, 
col·lectius d’estalvi comunitari, cooperatives de 
serveis financers o alguns bancs de base 
cooperativa que, si bé tenen dinàmiques i 
característiques diferents, comparteixen la recerca 
de l’interès comú a través de l’estalvi i la inversió 
amb criteris ètics. Amb la seva activitat, no sols 
ajuden a mitigar la pobresa, sinó que també 
promouen activitats de gran valor social i 
ambiental.

A Catalunya, el moviment per 
les finances ètiques va eclosionar el 1999,
després que Justícia i Pau, Intermón 
i SETEM Catalunya organitzessin 
una trobada amb bancs 
i altres iniciatives aparegudes a Europa

Les primeres experiències van ser Öko-Bank,  
un banc impulsat pel moviment ecologista 
alemany el 1974; Oikocredit, una cooperativa  
de crèdit creada el 1975 als Països Baixos per 
finançar organitzacions de comerç just; Grameen 
Bank o banc dels pobres, fundat a Bangla Desh el 
1976 amb el propòsit de concedir microcrèdits; 
Triodos Bank, sorgit el 1980 de la mà de 
col·lectius holandesos vinculats a l’antroposofia  
(i que fa anys es va veure qüestionat per l’ús dels 
seus fons) i The Co-operative Bank, que el 1992 
va agafar el testimoni de la banca cooperativa 
anglesa del segle XIX.
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Es van afegir després Crédit Coopératif a França, 
South Shore Bank als Estats Units i altres 
institucions promogudes per grups que, enfront dels 
bancs que financen la indústria militar o espolien 
els recursos naturals del Sud global, ofereixen una 
via perquè els estalvis siguin gestionats amb criteris 
ètics i transformadors. També és el cas de Fiare 
Banca Etica, resultat de la unió de Banca Popolare 
Etica, que treballa a Itàlia des del 1999, i Fiare, que 
opera a l’Estat espanyol des de l’any 2005.

D’aquesta manera és com s’ha forjat un espai 
d’acció econòmica que, a diferència de la banca 
convencional, no busca maximitzar els beneficis 
sinó afavorir activitats compromeses amb la lluita 
contra les desigualtats i, en conseqüència, 

partidàries d’avançar cap a models de governança 
basats en l’equitat, la justícia i el respecte pels drets 
humans.

A Catalunya, el moviment per les finances ètiques 
va eclosionar el 1999, després que Justícia i Pau, 
Intermón i SETEM Catalunya organitzessin una 
trobada amb bancs i altres iniciatives aparegudes a 
Europa. Arran d’aquesta trobada es va constituir 
FETS-Finançament Ètic i Solidari, una associació 
de segon grau que treballa per donar a conèixer el 
repertori d’entitats que actuen d’acord amb 
aquests criteris. “Aleshores no hi havia res articulat 
a l’Estat espanyol ,i en el cas de la banca, ens vam 
emmirallar en la Banca Popolare Etica, Triodos 
Bank i Oikocredit”, afirma Nina González, 
membre de FETS.

Tot i la seva curta vida, el sector de les finances 
ètiques a Catalunya i a l’Estat espanyol ha 
evolucionat molt. A la “Guia pràctica” es mostra la 
radiografia de les entitats bancàries i parabancàries 
que conformen el sector de les finances ètiques en 
l’actualitat.

A l’hora d’introduir 
criteris ètics a les finances, 
cada experiència 
presenta diferents nivells d’exigència

Font: FETS-Finançament Ètic i Solidari.

ÈTICA

L’aplicació de criteris ètics guia 
l’actuació diària de les entitats, 
tant pel que fa al funcionament 
de la seva estructura com a les 
inversions que realitza 
mitjançant la concessió de 
préstecs.

COHERÈNCIA

Mouen els diners d’acord  
amb els valors de justícia  
i transformació social, de 
manera que exclouen qualsevol 
inversió en sectors nocius  
per a la societat i el planeta 
(armament, especulació, 
activitats contaminants, etc.).

PARTICIPACIÓ

Quan es tracta de prendre 
decisions, la majoria d’entitats 
promouen la participació  
de les persones sòcies,  
a qui emplacen a definir les 
polítiques en tots els terrenys, 
independentment del capital 
que aporten.
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D E L  L U C R E  
A L  C A N V I  S O C I A L
A l’hora d’introduir criteris ètics a les finances, 
cada experiència presenta diferents nivells 
d’exigència. A Fiare, per exemple, fiscalitzen tant 
l’estructura de treball com els projectes a finançar; 
en el cas de Triodos, els creditors poden avaluar si 
els préstecs reuneixen els principis rectors. També 
es pot citar la societat cooperativa CoopHalal, una 
cooperativa de serveis financers nascuda el 2014 i 

que introdueix els criteris de les finances ètiques 
alhora que, seguint els principis de la Xaria 
Islàmica, no finança activitats on estan involucrats 
l’armament, l’alcohol o el joc. 

A mig camí entre la banca convencional i les 
finances ètiques, s’hi troben Caixa d’Enginyers o 
Colonya Caixa Pollença, de les Illes Balears, que, 

També hi ha cooperatives 
de serveis financers com CoopHalal que,
seguint els principis de la Xaria Islàmica,
no finança activitats vinculades 
a l’armament, l’alcohol o el joc 

tot i participar del model cooperatiu, com en el cas 
de Caixa d’Enginyers, i haver estat pioneres en 
l’oferta d’un producte d’estalvi ètic, no 
s’enquadrarien pròpiament dins de la banca ètica, 
ja que l’objectiu prioritari no és la consecució del 
benefici social.

La realitat és que el comportament ètic va 
guanyant terreny entre la població. Així ho 
corrobora el Baròmetre de les Finances Ètiques, 
segons el qual, l’estalvi que van aconseguir 
aquestes entitats l’any 2018 va pujar fins  
a 2.200 milions d’euros (un 2,11% per sobre  
de l’any anterior), mentre que els préstecs van 
ascendir als 1.474 milions d’euros (un 16,31%  
més respecte al 2017).

TRANSPARÈNCIA

Bona part de les entitats 
faciliten periòdicament als 
creditors informació de 
l’activitat que emprenen  
i les seves conseqüències.  
En ares de la transparència, 
expliquen on van a parar  
els estalvis i quines 
repercussions tenen.

IMPLICACIÓ

Més enllà de descartar 
activitats depredadores  
es busca, a cada moment, 
finançar projectes que  
poden tenir una elevada 
repercussió social, cultural  
i mediambiental.

CINC PRINCIPIS,  

UNA FILOSOFIA 
INTEGRAL
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I N V E R S I Ó  A  L L A R G  T E R M I N I
Les finances ètiques van arrelant entre la societat, 
fins a l’extrem que, mentre la banca convencional 
ha tancat l’aixeta del crèdit, la banca ètica l’ha 
obert de bat a bat. Sobretot, en els projectes de base 
cooperativa, que durant la crisi financera van 
mantenir l’activitat gràcies a la seva vinculació a 
l’economia de petita escala. És el cas de Coop57 
que, gràcies a això, ha entrat a les cooperatives 
d’habitatge i ha ampliat el nombre de microcrèdits 
amb molta rapidesa.

També en el sector de les assegurances, cada 
vegada més persones aposten per projectes amb 
actituds ètiques (→ p. 36). Així ho constata el 

Amb l’emergència de les noves eines telemàtiques, 
s’han consolidat models d’intermediació per 
finançar projectes més enllà de la banca 
convencional, minimitzant-ne la dependència. 
Aquestes fórmules estan impulsades per 
plataformes digitals que moltes vegades no 
s’emmarquen en els principis de les finances 
ètiques, però que es basen en la creació de xarxes 
de finançament col·lectiu.

Una d’elles és el micromecenatge o crowdfunding, a 
través del qual es financen projectes que, excepte 
en casos esporàdics, solen necessitar quantitats no 
superiors als 10.000 euros; de manera que, amb 
l’aportació de petites quantitats, arriben a 
cristal·litzar. Plataformes digitals com Verkami, 

Tot Suma o Goteo són els principals aparadors 
d’aquests projectes amb finalitats ètiques que, 
gràcies a aquestes finestres, capten donatius i 
propaguen el seu ideari.

També trobem el crowdequity on, a diferència del 
crowdfunding, la persona que ha invertit participa 
en el capital de la empresa en lloc de rebre un 
agraïment en espècies. I després el crowdeling, una 
via de finançament a persones en què el préstec es 
retorna mes a mes, amb un tipus d’interès 
prèviament establert i a través de les plataformes 
en línia de les entitats financeres.

Semblaria que aquests canals poden afeblir el 
moviment de les finances ètiques, en restar pes als 

Baròmetre elaborat per FETS que, després 
d’auditar nou iniciatives d’aquest àmbit, detalla 
l’increment que té la mediació ètica i solidària, atès 
que les pòlisses subscrites van passar de les 15.000 
el 2017 a les 20.000 el 2018.

D’aquesta manera, malgrat que la banca ètica 
continua sent testimonial, el nombre de persones 
que hi confien no ha deixat d’augmentar. Segons 
els experts, veure l’impacte que tenen els seus 
estalvis en l’economia real consolida aquesta 
confiança i, de retruc, fa que la morositat sigui 
menor a la registrada en la banca tradicional 
(concretament, quatre punts inferior).

No obstant aquest creixement, des de FETS 
admeten que les finances ètiques encara tenen 
molt camp per recórrer, tant a l’hora d’ampliar 
les sinergies entre les diferents iniciatives com en 
la seva incidència pública. I és que, si bé el 
moviment del 15-M i el rescat de què va ser 
objecte la banca va desvetllar la consciència de 

DEL CROWDFUNDING A LES CAF:  
LES VIES EMERGENTS

Les finances ètiques van arrelant 
entre la societat, fins a l’extrem que,
mentre la banca convencional ha tancat
l’aixeta del crèdit, la banca ètica 
l’ha obert de bat a bat
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El futur no està escrit, però en l’actual context de 
canvis continus, les diferents iniciatives hauran  
de posar-se al dia si volen ser eficaces en els seus 
propòsits. Una obligació de la qual ja són 
plenament conscients. Les finances ètiques han 
començat a incorporar les noves eines digitals,  
que cada vegada mouen més diners, i gràcies  
a una base social exigent i militant, es posicionen 
com un actor clau per a la transformació  
i el canvi democràtic.

“La clau és arribar a l’autònom 
que presenta quatre nòmines i a aquella
cooperativa compromesa amb el canvi
social que pot veure en les finances
ètiques la millor manera de cobrir 
les seves necessitats”

molta gent, encara són lluny d’arribar al conjunt 
de la societat. “Tenen complicat competir amb  
els bancs tradicionals, que a través de les oficines 
encara atrauen la majoria d’estalviadors,  
i contrarestar les campanyes amb què aquestes 
entitats netegen la seva imatge”, reconeix Nina 
González.

Un altre dels reptes de la banca ètica és accedir al 
món educatiu i a l’àmbit del Tercer Sector, on 
moltes entitats encara depenen de l’obra social de 
la banca tradicional, a més d’establir sistemes per 
funcionar en xarxa. Segons González, “la clau és 
arribar a l’autònom que presenta quatre nòmines i 
a aquella cooperativa compromesa amb el canvi 
social que pot veure en les finances ètiques la 
millor manera de cobrir les seves necessitats”.

bancs cooperatius i altres projectes d’estalvi però, 
lluny d’això, els experts assenyalen que estenen la 
consciència entorn la capacitat que tenim les 
persones per fer possibles iniciatives militants, tot 
fent-nos responsables dels nostres diners.

En aquesta perspectiva, també cal destacar les 
Comunitats Autofinançades (CAF), grups de 
persones que es presten diners a fi de resoldre 
petites urgències econòmiques. Ajudes a les quals 
les persones interessades poden accedir de manera 
senzilla mitjançant petits crèdits, cosa que permet 
als socis repartir-se les devolucions alhora que es 
coresponsabilitzen de la gestió i funcionament del 
grup i del líquid que es posa en circulació. El 
mètode de les CAF està present a quaranta-cinc 

països, on rep multitud de noms en els idiomes 
locals. De fet, més de trenta milions de persones 
són membres d’una d’aquestes comunitats, 
especialment a l’Àfrica, Amèrica i Àsia. A l’Estat 
espanyol n’hi ha prop de cinquanta i a Catalunya 
una trentena. L’ACAF és l’associació que, des  
del 2004, promou la creació d’aquests grups a 
Catalunya, on s’han incardinat perfectament  
en el camp de les finances ètiques i, lluny de restar 
múscul a les altres iniciatives, estimulen l’estalvi  
i aquella economia de proximitat que millora  
la qualitat de vida i el sentit de pertinença a la 
comunitat.

La morositat en la banca ètica és menor
a la registrada en la banca tradicional,
concretament quatre punts inferior
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L E S  F I N A N C E S  
I  L A  R E S  P U B L I C A
Fins al 2007, l’interès del públic cap al món de les 
finances i els seus impactes socials era relativament 
baix al nostre país. Alguns episodis, com la crisi 
financera asiàtica el 1997, o la de l’Argentina el 
2001 (escenificada pel “corralito”) van rebre un 
cert interès mediàtic. Però són casos que ocorren a 
una certa distància: problemes que els passen als 
altres, en territoris llunyans.

A partir de 2007, tanmateix, aquesta percepció 
canvia dramàticament. La crisi originada per les 
hipoteques subprime dels EUA, amb tots els 
impactes en cadena posteriors i l’esclat social que 

segueix (incloent-hi el moviment 15M i els nous 
partits polítics), posa el focus d’atenció en la 
irresponsabilitat del sector financer. Si bé a 
l’arena de la regulació no hi ha hagut, ni de bon 
tros, una “reforma del capitalisme” –famoses 
paraules de l’expresident francès Nicolas Sarkozy 
el 2008–, sí que hi ha hagut un creixent interès 
ciutadà i polític per introduir l’ètica en l’activitat 
financera.

Més enllà de la publicitat i campanyes de relacions 
públiques de l’empresa capitalista en general i de la 
banca convencional en particular, què trobem? De 
manera més discreta, però tocant de peus a terra, 
els bancs, cooperatives de crèdit o asseguradores 
que formen part de l’ecosistema de finances 
ètiques han anat guanyant suports i visibilitat, tant 
per als actors privats (consumidors i empreses) 
com per a les administracions públiques. 
Centrant-nos en els poders públics: Quines 
polítiques de suport a les finances ètiques s’han 
donat en els últims anys i quines potencialitats hi 
ha? Vegem alguns exemples.

El 2008 el Consell d’Europa 
ja instava els governs regionals i locals 
a introduir aspectes de consum
responsable i finances solidàries 
en les seves polítiques 
per fomentar la cohesió social

E L S U PO R T PÚ B LIC  
A L A BA N C A ÈTIC A
J OS É  M .  A LO N SO

L’administració pública ha de promoure models ètics  
de comportament, també en les finances.

Les finances ètiques tenen vocació de servei.
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V I S I B I L I T Z A R ,  
ACO M PA N YA R  I  P R O M O U R E 
L E S  F I N A N C E S  È T I Q U E S 
DAVA N T  D E  L A  CI U TA DA N I A  
I  D E  L E S  EM PR E SE S
Els programes públics d’impuls de l’ESS o el 
consum responsable, així com les línies de 
subvencions en l’àmbit de la cooperació 
internacional o la lluita contra l’exclusió social, són 
aliats naturals per fer sensibilització sobre la 
necessitat de les finances ètiques. Podem trobar 
mesures de suport com:

• Línies específiques de subvencions a projectes 
de comunicació, sensibilització i difusió de les 
finances ètiques. L’objectiu principal és donar 
a conèixer l’ecosistema de finances ètiques, 
així com sensibilitzar la ciutadania sobre un ús 
responsable, transformador i cooperatiu dels 
diners.

• Finançament o organització de jornades i actes 
de dinamització del sector. Per exemple, la 
jornada internacional “Fem banca amb valors” 
impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i 
la GABV (Aliança Global per una Banca amb 
Valors) el 2017, o la Jornada Internacional de 
Finances Cooperatives Financoop impulsada 
també el 2017 per 17 entitats públiques i 
privades catalanes. En tots dos casos es tracta 
de trobades d’entitats bancàries, cooperatives i 
altres empreses de l’ESS, PIMES i representants 
de les administracions públiques, per compartir 
reflexions, experiències d’èxit o de col·laboració 
en l’àmbit del finançament ètic i cooperatiu.

http://fets.org/banca-valors-jornada-internacional/
http://financoop.org/
http://financoop.org/
http://financoop.org/
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D E C L A R AC I O N S 
I N S T I T U C I O N A L S :  
L A  I M P O RTÀ N CI A  
D E  V I SI B I L IT Z A R
En l’àmbit europeu, una de les primeres 
declaracions rellevants és la Resolució 263 i la 
Recomanació 244 (ambdues de l’any 2008) del 
Consell d’Europa que, sota el títol de Consum 
responsable i Finances Solidàries, instaven els 
governs regionals i locals a introduir aspectes de 
consum responsable i finances solidàries en les 
seves polítiques per fomentar la cohesió social.  
Un altre exemple, a nivell de l’Estat espanyol, seria 
quan, el 2010, el Parlament Basc va aprovar una 
esmena per la qual s’instava el govern basc i la resta 
d’institucions a impulsar les finances ètiques a 
Euskadi: per exemple “establint convenis amb les 
entitats del sector, utilitzant els seus serveis 
financers o establint mecanismes per afavorir 
l’avançament de subvencions a entitats socials”.  
El 2010 també es va donar suport explícitament  
al projecte Fiare a la Comissió d’Afers Socials  
del Parlament de Navarra.

Si bé aquests exemples són declaracions 
d’intencions sense pressupost associat, la mera 
visibilització d’aquest suport pot generar un bon 
punt de partida per a futures aliances. Per exemple, 
seguint el cas basc, a partir de 2015 comencen a 
donar-se col·laboracions entre diversos 
ajuntaments i les associacions locals de Fiare que, 
com a mínim, ja tenien un recorregut polític previ 
que els hi donava suport.

CO N V E N I S  P E R  A  I M P U L S A R 
E L S  M I C R O C R È D I T S :  
CO N T R A  L’ E XCLUSI Ó  SO CI A L  
I  PER  G EN ER A R  O CU PACI Ó  
EN  L’ ECO N O M I A  SO CI A L
La dècada de 2010 va començar un progressiu 
acostament dels governs locals i regionals a la 
banca ètica. Un exemple el trobem a Hernani 
(Guipúscoa) on l’ajuntament va establir el 2015  
un acord amb l’associació Fiare local, creant un 
fons de 30.000 € destinat a microcrèdits per a 
persones en risc d’exclusió. En l’actualitat, el fons 
arriba als 45.000 € de dotació, participen Stop 
Desnonaments i SOS Racisme en el marc de el 
programa Hernani Solidària. A partir d’aquesta 
primera iniciativa basca, s’han desenvolupat 
programes similars als ajuntaments guipuscoans 
d’Andoain i Ordizia.

Un cas pioner va tenir lloc a Valladolid: el 2012,  
es va crear un fons de gestió semblant al cas 
anterior (capital aportat per l’ajuntament i 
gestionat per l’associació Fiare local): en aquest 
cas, l’objectiu era donar suport a projectes de 
emprenedoria social i autoocupació de persones en 
risc d’exclusió econòmica i social. Renovat el 2016  
i anomenat ara Fons per a l’emprenedoria social a 
Valladolid (FONDESVA), té una dotació de 
100.000 € i condicions favorables per a aquests 
microcrèdits productius (carència 6 mesos, 
interessos mínims). Addicionalment, el mateix any 
2012 es va signar un acord similar amb la diputació 
provincial amb una dotació de 50.000 €,  
per a projectes en municipis de menys de  
20.000 habitants.

Alguns ajuntaments han començat 
a oferir fons de garantia de préstecs 
per cobrir-ne la possible morositat 
i donar cobertura a projectes solidaris
que presenten un perfil de risc 
més elevat 

https://rm.coe.int/0900001680719e7e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d10c6
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M I L L O R A N T  
E L  C I R C U Ï T  F I N A N C E R  
D E L  CO O P E R AT I V I S M E  I 
L’ E CO N O M I A  S O C I A L  
I  S O L I DÀ R I A
En els anys posteriors a l’esclat de la crisi (2011-
2013), amb la necessitat urgent de crear ocupació i 
“l’aixeta” del crèdit convencional tancada, diversos 
ajuntaments catalans van establir convenis amb 
Coop57 per buscar fórmules de finançar projectes 

d’alt valor social: els ajuntaments d’Arbúcies, La 
Llagosta o Molins de Rei van establir amb Coop57 
fórmules de cooperació interessants: cessió 
d’espais municipals per a realitzar assessorament 
financer de projectes cooperatius, la promoció de 
la fórmula d’avals mancomunats, o la 
sensibilització sobre finances ètiques a la població i 
centres d’ensenyament. Un exemple de cooperació 
publico-privada en el desenvolupament de 
polítiques de suport a l’ESS, on el sector públic 
aporta recursos i el sector cooperatiu l’experiència 
acumulada.

Dins de les noves polítiques municipals més 
recents de suport a l’economia solidària, el 
cooperativisme i el consum responsable sorgides 
en el cicle polític municipal 2015-2019, trobem 
iniciatives interessants: per exemple els fons de 
garantia de préstecs. Un dels principals esculls a 
l’hora d’aprovar un préstec és valorar el risc que 
comporta l’operació i establir mecanismes de 
garantia de retorn del capital en cas de morositat. 
En aquest sentit, la política pública que s’ha 
desenvolupat en els últims anys són les aportacions 
públiques a fons de garantia: en aquest cas, el fons 
no es constitueix com a capital per a realitzar 
préstecs (com en els casos esmentats d’Euskadi i 
Valladolid) sinó per cobrir la possible morositat 
d’un préstec.

És el cas de l›ajuntament de Barcelona,   que ha fet 
dues aportacions a fons de garantia acordats en 
sengles convenis el 2017 amb Coop57 i Fiare/
Fundació Finances Ètiques. Cadascun d’aquests 
fons va rebre una aportació municipal de 100.000 € 

i una altra de la mateixa quantitat de les entitats 
bancàries. Les entitats, per la seva banda, es van 
comprometre a posar a disposició 1 milió d’euros 
de capital cadascuna per finançar projectes d’ESS  
a la ciutat de Barcelona. La idea és poder donar 
cobertura a projectes que presentin un perfil de 
risc més elevat, per exemple, per tractar-se 
d’iniciatives que estan naixent. Un acord similar  
el trobem a Mataró, on l’ajuntament, Coop57 i la 
Fundació Seira (de la Federació de cooperatives de 
treball de Catalunya) van crear un fons de garantia 
de 30.000 € per poder finançar projectes en aquest 
municipi a través de Coop57. El resultat, en 
ambdós casos: poder donar serveis financers a 
iniciatives d’ESS, gràcies a compartir el risc de 
l’operació, que d’altra manera tindrien més difícil 
trobar finançament, 

Una altra iniciativa municipal, aquesta vegada a 
Madrid i en el marc d’aquestes noves polítiques 
municipals: l’ajuntament madrileny es va 
comprometre el 2017 a facilitar l’accés al crèdit  
i la capitalització de les empreses d’economia 
social, dos dels reptes financers més comuns de les 
cooperatives (i en general de les PIMES). Per això, 
va crear un programa de subvencions amb dos 
objectius: primer, alleugerir els costos financers 
associats als préstecs a aquestes entitats, i segon, 
promoure la capitalització de les cooperatives i 
societats laborals. Per vehicular aquest programa, 
va signar conveni amb 5 entitats: Triodos Bank, 
Coop57, Fiare Banca Ètica, Laboral Kutxa i Elkargi 
SGR.

Finalment, cal esmentar, en l’àmbit europeu, el 
Programa de la UE per a l’Ocupació i la Innovació 
Social (EaSI). Dotat amb 919 milions d ‘euros en el 
període 2014-2020, consta, entre diverses mesures, 
d’un programa de garanties de préstecs per 
l’emprenedoria social (similar, per tant, als casos 
de Barcelona i Mataró) en col·laboració amb 
entitats financeres. A Espanya hi participen, entre 
d’altres, Triodos Bank, Caixa d’Estalvis de 
Pollença o Laboral Kutxa. Tot i que no és un 
programa pensat en exclusiva per a les finances 
ètiques, sí que es tracta d’un programa que pot 
afavorir el seu desenvolupament, donada la 
connexió que mantenen amb projectes d’economia 
social, cooperativa i solidària.

Diversos ajuntaments van establir
convenis amb Coop57 per finançar
projectes d’alt valor social

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/quins_fons/easi/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/quins_fons/easi/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/quins_fons/easi/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/quins_fons/easi/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/quins_fons/easi/
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Per a les primeres, per una qüestió de capacitat  
i desavantatge respecte de la banca sistèmica, que 
pot oferir els seus serveis a un cost menor i té una 
capacitat de reacció a les ofertes molt més ràpida i, 
per descomptat, disposen d’una enorme capacitat 
per mobilitzar recursos. Les administracions, per 
la seva banda, estan acostumades a la cerca de la 
millor oferta econòmica sense altres 
consideracions. Introduir canvis en l’administració 
pública mai és fàcil ni ràpid, i modificar la cultura 
financera de curt termini imperant i el marc 
institucional del mercat financer no es fa d’avui 
per demà. Tot i que s’estan fent algunes passes en 
d’alguns municipis, si no hi ha una aposta real i 
profunda per canviar les regles de joc econòmic, 
les entitats de finances ètiques ho tindran encara 
difícil per transcendir a sectors socials i 
empresarials més enllà del nucli del 
cooperativisme, l’economia social i els estalviadors 
més conscienciats i crítics.

Q UA N  L’A J U N TA M E N T  
N ’ É S  C L I E N T:  
L A  CO N T R AC TACI Ó  D E 
SERV EI S  FI N A N CER S  È TI C S  
PER  PA RT  D E  L’A D M I N I S T R ACI Ó
De la mateixa manera que moltes administracions 
s’han interessat en els darrers anys per establir 
criteris de compra responsable en les seves compres 
al sector privat (el que solem anomenar 
col·loquialment Compra Pública Responsable), 
existeixen alguns casos en els què l’administració 
ha entrat en relació directa amb entitats de 
finances ètiques, com a client. Aquí no podem 
considerar-lo “suport a les finances ètiques”, com 
en els casos anteriors, sinó que es tracta més aviat 
d’impulsar la coherència en les polítiques 
públiques. Al cap i a la fi, quin sentit té que 
l’administració ajudi a donar a conèixer o a 

potenciar l’abast de les finances ètiques, però no les 
utilitzi? Les administracions també necessiten 
línies de crèdit, préstecs per a inversions o serveis 
de tresoreria, per recaptar impostos, etc. i poden 
introduir clàusules socials i altres mesures que 
facilitin aquesta relació amb entitats de finances 
ètiques, com han fet ajuntaments com els de 
Donostia, Castelló o Barcelona.

Aquest tipus d’accions suposen un repte tant per a 
les entitats de finances ètiques com per a les 
administracions que busquin implementar-les.  

Ajuntaments com els de Donostia,
Barcelona o Castelló han fet el pas
de donar suport a les finances ètiques
a passar-ne a ser clients introduint
clàusules socials que faciliten la relació
amb aquest tipus d’entitats
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1. L’informe de 2018 de la Fundació Finances Ètiques i la seva 
homòloga italiana, titulat Les Finances Ètiques i Sostenibles 
a Europa: Primer informe, dedica el capítol 3 a analitzar en 
detall la llei italiana i a analitzar les possibilitats en el context 
europeu.

I TÀ L I A :  
D EFI N I CI Ó  D E  FI N A N CE S 
È TI Q U E S  A M B  R A N G  D E  L L EI
Un exemple del que hem anomenat canviar el 
marc institucional és la reforma del Text Únic 
Bancari (TUB) italià el 2016, que va introduir  
en l’articulat una novetat: la definició de finances 
ètiques i una proposta d’incentius fiscals. En 
efecte, l’article 111 bis del TUB acota els bancs ètics 
a aquells que compleixin sis criteris, els quals 
podem resumir així:

a) valorar els préstecs segons estàndards de 
qualificació ètica reconeguts internacionalment, 
amb especial èmfasi a l’impacte social  
i ambiental

b) donar proves públiques, com a mínim 
anualment, dels préstecs desemborsats  
(tal i com fa Coop57)

c) donar almenys un 20 per cent de la seva cartera 
de préstecs a organitzacions sense ànim de lucre 
o empreses socials 

d) no distribuir beneficis i reinvertir-los en  
la pròpia entitat

e) adoptar un sistema de governança i un 
model organitzatiu amb una forta orientació 
democràtica i participativa

f) adoptar polítiques de retribució destinades 
a limitar el màxim diferència entre la 
remuneració més alta amb un màxim d’1:5

Tot i el suport al sector de la banca ètica,  
els beneficis fiscals són molt limitats, tal com 
assenyalava Ugo Biggeri, president de Banca Ètica: 
“El fet d’haver donat una definició a les finances 
ètiques i sostenibles segurament és revolucionari, 
però els incentius previstos ens semblen 
irrellevants”.1 Tenim, encara, molt camí per fer.

Itàlia va donar un pas endavant definint
les finances ètiques en l’articulat 
de la reforma del Text Únic Bancari 
i fent una proposta d’incentius fiscals, 
tot i que aquests continuen sent limitats

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
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E L N EG OCI D E  
LE S A S S EG U R A N C E S :  
L’OM B R A I  L’ ÈTIC A
G E R A R D O  SA N TOS  C A R D OSA

El sector assegurador espanyol factura més 
que els vint països més pobres de l’Àfrica

Les opcions ètiques van a l’alça,  
tot i suposar només un 1% de tot el sector

El sector de les assegurances és un sustentador 
imprescindible per a l’economia de l’Estat, amb 
una facturació de 64.282 milions d’euros l’any 
2019, segons les dades provisionals recollides per 
Investigación Cooperativa de Entidades 
Aseguradoras (ICEA), i publicades a mitjans del 
mes de gener per Unespa, la patronal del sector.  
Les assegurances mouen més diners que tot el 
sector primari de l’economia espanyola (31.625 
milions d’euros l’any 2018, segons el Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme). La facturació del 
sector va representar més del 5% del Producte 

Interior Brut (PIB) de l’Estat espanyol l’any 2019. 
Una facturació que supera el PIB dels vint països 
més pobres de l’Àfrica junts. Això és només, però, 
en primes, és a dir, els diners que reben les 
companyies asseguradores per part dels seus 
clients, en compliment dels contractes signats.  
A banda, l’estalvi gestionat pel total d’assegurances 
de vida contractades va pujar, l’any 2019, més d’un 
3%, i va arribar als 194.000 milions d’euros, segons 
les dades facilitades per Unespa. 

El rànquing d’asseguradores amb més beneficis de 
l’Estat el lidera VidaCaixa, amb més de 12.362 
milions d’euros facturats en primes de gener a 

setembre de 2019. La seva riquesa, però, és molt 
més folgada. Al tancament de l’exercici 2018, 
VidaCaixa gestionava recursos per valor de 83.966 
milions d’euros, l’equivalent al 7% del PIB. La 
segueixen els grups Mapfre, amb una facturació 
d’11.050 milions d’euros al mateix període, i 
Mutua Madrileña, amb 8.094 milions d’euros. 
Aquest últim grup va ser protagonista de l’operació 
de compra més important en el sector de les 
assegurances feta mai a l’Estat espanyol quan, l’any 
2011, va adquirir el 50% de SegurCaixa Adeslas per 
1.000 milions d’euros. L’altre 50% de SegurCaixa 
Adeslas és propietat del gegant VidaCaixa. 

També són remarcables les facturacions dels grups 
Allianz (5.007 milions d’euros), Zurich (4.560 
milions d’euros), Catalana Occidente  
(4.522 milions d’euros), el Grupo Axa (3.975 
milions d’euros), Santalucía (3.959 milions 
d’euros), Generali (3.594 milions d’euros), 
Santander Seguros (2.972 milions d’euros),  
el Grupo Caser (2.313 milions d’euros) i BBVA 
Seguros (2.140 milions d’euros). 

No és un sector en el què regni la transparència,  
i esbrinar on s’inverteix els diners no és tasca 
fàcil, però gràcies a la investigació del Centre 
Delàs d’Estudis per la Pau al seu estudi ‘Els bancs  
que inverteixen en armes’ (2016), identifiquem 
cinc grans asseguradores que inverteixen  
en la indústria armamentística. Es tracta de 
Mutua Madrileña, Mapfre, Allianz, Aviva,  
AIG i Axa.

Cinc grans asseguradores inverteixen
en la indústria armamentística: 
Mutua Madrileña, Mapfre, Allianz,
Aviva, AIG i Axa
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banca. Potser, si no vols l’assegurança, et pugen 
l’Euribor tres punts percentuals, i ja no et 
compensa”, explica Fernando Herrero.

El contracte d’una assegurança, sovint,
ve imposat de manera directa o indirecta
per la banca amb la contractació 
de la hipoteca

Les vulneracions dels drets de les consumidores 
més habituals que ADICAE ha identificat tenen a 
veure amb la transparència en la contractació de 
l’assegurança: “No deixen clar quins riscos estan 
inclosos o exclosos, en quina mesura estan coberts 
–es lamenta Herrero–, de manera que el que més 
ens arriba són casos de sobreassegurança i 
d’infraassegurança”. El problema és que la solució 
en aquests casos no pot ser reactiva, ja que el 
contracte ja està signat i, per tant, no hi ha marxa 
enrere: “és un problema que s’ha d’atacar de 
manera preventiva, analitzant detingudament totes 
les clàusules del contracte abans de signar-lo.”

D E S CO N E I X E M E N T  
T È C N I C  G E N E R A L I T Z AT 
Segons ADICAE (Asociación de Usuarios de 
Bancas, Cajas y Seguros) (→ p. 66), 9 de cada 10 
persones consumidores desconeixen les 
condicions de la seva pòlissa. Fernando 
Herrero, membre de la junta directiva 
d’ADICAE, adverteix del risc que comporta 
aquest desconeixement: “Els consumidors es 
troben en una situació de risc perquè, a banda, 
el llenguatge de les pòlisses és deliberadament 
complex”. Per revertir aquesta situació, 
ADICAE treballa des de fa anys en 
l’empoderament dels consumidors “com a 
col·lectiu davant del poder del sistema bancari, 
amb tots els seus privilegis” a través de 
l’educació financera. Elaboren des de fa anys un 
seguit de guies amb informació pràctica i 
diccionaris (→ p. 47), com ara el Diccionario 
Fácil de Términos de Seguros, que es pot trobar 
al seu web. 

Segons ADICAE, el 63% de les assegurances de 
vida es col·loca a través de la banca, que disposa 
d’una amplíssima xarxa comercial i que treballa 
amb productes vinculats: “Tot té a veure amb 
com es ven l’assegurança. Per exemple, vas a una 
entitat bancària a recollir una targeta de crèdit i 
surts amb una assegurança sense saber-ho; 
contractes una hipoteca i, per nassos, has de 
contractar una assegurança de vida, i és clar, no 
saps qui n’és el beneficiari, en quins supòsits 
s’aplicaria l’assegurança o amb quin abast i quin 
cost real té. I ho acabes contractant, no perquè la 
persona que te’l ven sigui molt bona comercial, 
sinó perquè la contractació d’aquests productes 
ve imposada de manera directa o indirecta per la 

https://www.consumidoresatodoriesgo.com/wp-content/uploads/2018/12/diccionario-seguros-adicae-2018-web.pdf
https://www.consumidoresatodoriesgo.com/wp-content/uploads/2018/12/diccionario-seguros-adicae-2018-web.pdf
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C U LT U R A  F I N A N C E R A  
I  E CO N O M I A  S O C I A L  I 
S O L I DÀ R I A
Si repassem les seccions d’economia dels principals 
i tradicionals mitjans de comunicació (les típiques 
pàgines color salmó) trobarem, fonamentalment, 
notícies referides a temes d’inversions en borsa o 
beneficis empresarials. L’Alfonso Bolado és soci 
treballador d’Arç Cooperativa, una corredoria 
d’assegurances especialitzada en l’economia social, 
la cultura i el medi ambient: “Tenim poca cultura 
financera, i la poca que tenim s’ha construït a 
partir dels mecanismes més especulatius, més 
miserables i més extractius: la propietat, la 
hipoteca i la borsa.” És a dir, es malentén 
l’economia reduint-la a la manera de maximitzar el 
benefici i deixa fora de l’equació qui no te prou 
capital, ja que no tenen afectació en la indústria 
financera i, per tant, no entren dins els cànons de 
l’economia tradicional i especulativa.

L’assegurança és, estructuralment, un producte 
financer, explica Bolado: “Des de l’Economia Social 
i Solidària (ESS), considerem l’economia com l’art 
amb què gestionem els recursos que hi ha al planeta 
per satisfer les necessitats de la gent. Aquí, les 
finances hi tenen una part molt important, ja que 
representen el valor abstracte, monetari, dels fets 
econòmics.” Però, quines finances es defensen des 
de l’ESS? “Doncs les que posin la seva lògica de 
funcionament en satisfer les necessitats de la gent i 

de la comunitat amb els criteris de l’ESS”.  
Les que posen, al cap i a la fi, la vida al centre.

La paraula “assegurança” està estigmatitzada  
i porta a pensar (les dades del volum de negoci  
ho corroboren) en poques persones que s’estan 
enriquint amb els diners de les consumidores. Arç 
Cooperativa, però, porta treballant des de 1983 per 
oferir un sistema financer ètic a l’Estat espanyol. 
L’entitat va néixer per iniciativa de persones 
vinculades al sector assegurador i als moviments 
socials d’aquells temps amb un objectiu que 
aleshores podia sonar molt exòtic, i que encara avui 
mantenen: “Ser un agent actiu d’un mercat 
d’economia social i solidària, que creixés i fos capaç 
de generar un benefici i un retorn social –manifesta 
Alfonso Bolado–. Entenem que els instruments 
financers han de ser de propietat col·lectiva i, per 
tant, responen a la necessitat d’aquelles comunitats 
de les quals forma part i a qui presta servei”.

É S  P O S S I B L E  U N A 
A S S E G U R A N Ç A  È T I C A  
D I N S  D ’ U N  S I S T E M A 
F I N A N C E R  È T I C ?
L’assegurança ètica forma part del conjunt del 
sistema financer orientat cap a la transformació 
social a través de l’economia solidària. Assegurar, 
en síntesi, no és més que finançar una mena de 
préstec. La diferència radica en què el préstec es 
dona per avançat i l’assegurança funciona a 
l’inrevés: la persona que la té contractada va 
avançant uns diners i, si ho necessita, l’assegurança 
li cobreix part d’una possible contingència.

La cultura financera s’ha construït 
a partir de mecanismes especulatius

Sergi Salavert és el coordinador del segell EthSI, 
una certificació creada l’any 2007 per FETS que 
sorgeix de la voluntat del propi sector assegurador, 
que ja tenia una mirada ètica i una voluntat 
transformadora, per diferenciar-se del negoci 
tradicional: “Es va optar per crear un segell que 
permetés diferenciar aquelles entitats que 
treballaven de manera diferent de la resta; i alhora 
que servís perquè qui no dugués a terme aquelles 
pràctiques pogués tendir progressivament cap a la 
ètica”, recorda Salavert.

Actualment, estan acreditades pel segell EthSI vuit 
entitats: tres corredories (Arç, Seryes, Nortlan i 
Social Partners); dues mutualitats (Previsora 
General i MútuaCat); i dues companyies 
d’assegurances (grup Atlantis i seguros Lagun Aro).

El segell EthSI fa un acompanyament a les entitats 
certificades i, si hi ha aspectes a millorar, es fan 
propostes d’objectius que després es fiscalitzen: 
“Analitzem la responsabilitat amb el territori, 
aspectes vinculats al tractament de la llengua en 
les seves comunicacions, com es relacionen amb 

E L  S E G E L L  E T H S I ,  
U N A  C E R T I F I C AC I Ó  D E  M O D E L  S O S T E N I B L E
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Les assegurances serveixen per ajudar a garantir 
certa cobertura quan algú pateix un accident, de 
manera que representen, doncs, una tranquil·litat 
per a aquelles persones que no tenen el capital 
suficient per poder fer front a una hipotètica 
desgràcia. Aquest element social inherent a 
l’assegurança és, històricament, un antecedent a 
les asseguradores modernes previ fins i tot a la 
Revolució Industrial: les mutualitats. El 
mutualisme, en descansar sobre els pilars de 
l’estalvi col·lectiu, la cooperació i la solidaritat es va 
desenvolupar com una tècnica de protecció i 
previsió social enfront dels habituals accidents de 
treball i malalties professionals, així com també de 
les conseqüències que se’n derivaven: l’atur, la 
incapacitat o la mort. 

Aquesta tradició d’ajuda mútua ha permeat en la 
societat i, durant les darreres dècades, ha begut de 
valors i criteris de caire ambiental, social i de 
governança; impulsant l’economia social i solidària.

El punt d’inflexió de la introducció de les 
assegurances ètiques dins d’un mercat integrat 
d’economia social i solidària es produeix, explica 
Alfonso Bolado, l’any 2005. Va ser quan la 
cooperativa Arç va entrar en contacte amb el 
Consorzio Assicurativo Etico Solidale (CAES), a 
Milà: “Ens van traspassar el seu coneixement, els tres 
pilars, que ells en diuen, de la mutualitat, la 
transparència i l’equitat, i a partir d’aquest contacte 
–explica Bolado–, vam començar a elaborar des 

entitats properes, amb la societat civil organitzada, 
mirem quin tipus de productes tenen, i valorem 
que també ofereixin un servei essencial per a la 
comunitat. Estudiem la seva responsabilitat 
econòmica, amb qui treballen i de quina manera”, 
comenta Salavert.

Les assegurances ètiques representen encara una 
petitíssima part dins del gran pastís de tot el negoci 
assegurador a l’Estat, al voltant de l’1% en volum de 
primes. Tanmateix, i més enllà de les diferències, el 
sector de la població que demanda productes 
financers i asseguradors ètics és cada cop més gran. 

“La tendència –explica Sergi Salavert– és alcista. El 
sector és molt gran i hi ha molt per fer, molt de camí 
a recórrer i avancem poc a poc.” Per a Salavert, “el 
gran handicap del món assegurador és que sembla 
que la població només valora el preu, i no tant què es 
fa amb els diners”. L’assegurança ètica no busca 
ampliar el capital dels inversors, sinó millorar les 
condicions de prestació a la comunitat. Així, qui tria 
una opció ètica, no només està pagant per un servei, 
sinó que està participant d’un projecte col·lectiu de 
transformació socioeconòmica, que, en aquest cas, 
treballa per revertir la manera de consumir 
productes financers, com són les assegurances.

d’Arç un discurs amb la finalitat de dotar d’un 
instrument d’assegurança ètica les finances.” Dos 
anys més tard, Arç estableix relacions amb 
l’associació FETS-Finançament Ètic i Solidari, amb 
la intenció d’incorporar aquesta necessitat i “deixar 
d’anar a buscar una banca ètica per treballar per un 
sistema integrat de finances ètiques”, recorda Bolado.

D E S I G UA LTAT S  
A  N I V E L L  E S TATA L
Seryes és una corredoria d’assegurances radicada a 
Madrid i creada l’any 1984. David Sánchez n’és el 
director i explica que l’entitat va néixer amb l’objectiu 
d’aportar transparència al sector assegurador. Seryes 
treballa conjuntament amb Arç sota el paraigua de la 
cooperativa CAES (Cooperación para el 
Aseguramiento Ético y Solidario), batejada així en 
homenatge als predecessors milanesos, i que busca 
estendre a nivell estatal les pràctiques de les 
assegurances ètiques i solidàries, tot creant xarxa.

L’economia social i solidària, però, i segons Sánchez, 
no ha penetrat de la mateixa manera als diferents 
territoris de l’Estat: “En llocs com Mondragón, al 
País Basc, hi ha més tradició cooperativista. A 
Catalunya també es fa molt més visible el treball i 
l’impacte de les cooperatives. En canvi, a Madrid, 
Castella o Extremadura, no hi ha tanta experiència 
com a Catalunya, Navarra o Euskadi”. El 
desenvolupament de les lleis que regeixen les 
cooperatives en un o altre territori també ha estat 
desigual, i està molt més desenvolupada a Catalunya 
o Euskadi.

El mutualisme obrer és un antecedent
a les asseguradores modernes 
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G U I A  P R ÀC T I C A

ON VAN  
ELS NOSTRES DINERS?
V Í C TO R  Y U S T R E S

 Les finances ètiques i solidàries formen un ecosistema complex  
en el qual trobem entitats bancàries, parabancàries, asseguradores o grups 
d’estalvi comunitari. N’hi ha de base cooperativa, associativa o gestionades 
per fundacions, SL o SA. Comparteixen uns criteris que fan compatible  
la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials  
i ambientals que puguin transformar la societat.Q
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 Fiare Banca Ètica i Triodos Bank són les dues banques 
ètiques regulades a l’Estat espanyol i ofereixen un ampli 
ventall de serveis i productes bancaris convencionals, però 
dins del marc de les finances ètiques. A més, permeten posar 
els estalvis en dipòsits a interès fix (amb la possibilitat de 
donar els interessos a iniciatives de l’ESS, en el cas de Fiare)  
o en aportacions al capital.

 Els fons d’inversió socialment responsable són una opció 
per invertir en projectes amb criteris socials i ambientals, 
però qüestionada per part de les finances ètiques.  
Hi ha altres vies d’inversió col·lectiva en projectes socials  
i transformadors com ara el crowdfunding i les seves variants 
(crowdlending i crowdequity), els títols participatius  
o els Certificats de Dipòsits per a Accions (CDA).

 El Segell EthSI és el primer 
distintiu d’abast europeu que 
avala el compromís social i 
ambiental de les organitzacions 
que operen en el mercat 
assegurador. Hi ha 8 entitats 
certificades i diversos productes 
que compleixen amb els valors 
que promou.
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ENTITATS 
BANCÀRIES 
REGULADES

ENTITATS
PARABANCÀRIES

CERTIFICACIÓ

SECTOR 
ASSEGURANCES 

(Mediació)
SECTOR 

ASSEGURANCES 
(Mutualitats i 

asseguradores)

CAIXES
D’ESTALVI

LES FINANCES 
CONVENCIONALS

COOPERATIVES 
DE CRÈDIT

LES FINANCES
ÈTIQUES

I SOLIDÀRIES

L’ ECOS I S TE M A  
D E LE S F I N A N C E S ÈTIQ U E S  
I  SO LI DÀ R I E S

GLOSSARI DE TERMES

FINANCES CONVENCIONALS

Institucions financeres que tenen com a objectiu 
principal la màxima rendibilitat de les seves 
inversions i el màxim benefici. Això ho fan a 
costa d’invertir en negocis que vulneren els 
drets humans i ambientals, com ara indústria 
armamentista i militar, les energies fòssils o 
projectes especulatius que afecten el territori.

L’ecosistema de les finances ètiques inclou iniciatives i projectes de diferents 
tipus i dimensions, que van des de grups d’estalvi comunitari a cooperatives 
de serveis financers i entitats bancàries regides pel sistema financer estatal 
i internacional. Existeixen també altres entitats financeres que, tot i no 
agrupar-se sota aquest paraigües, tenen objectius o funcionaments diferents 
al de la banca tradicional.

FINANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES

Entitats financeres i projectes que fan compatible la 
rendibilitat econòmica i financera amb la consecució 
d’objectius socials i ambientals. La seva finalitat és 
contribuir a la transformació social.

ENTITAT BANCÀRIA

Institució financera que s’encarrega de prendre fons a 
préstec (dipòsits, obligacions, etc.) i que, en certs casos, 
crea diner per tal de facilitar fons a qui desitgi un préstec.
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ENTITATS 
BANCÀRIES 
REGULADES

ENTITATS
PARABANCÀRIES

CERTIFICACIÓ

SECTOR 
ASSEGURANCES 

(Mediació)
SECTOR 

ASSEGURANCES 
(Mutualitats i 

asseguradores)

CAIXES
D’ESTALVI

LES FINANCES 
CONVENCIONALS

COOPERATIVES 
DE CRÈDIT

LES FINANCES
ÈTIQUES

I SOLIDÀRIES

CAIXA D’ESTALVIS

Institució financera destinada a l’administració de 
dipòsits d’estalvis de primer grau a profit dels imposants 
i de la comunitat. A diferència d’altres intermediaris 
financers, no té ànim de lucre i els beneficis o excedents 
s’han de destinar a obres benèfiques, culturals, 
sanitàries i socials de l’àmbit local o regional. Després 
de la crisi financera de 2008, només en queden dues a 
tot l’Estat que no s’hagin convertit en bancs o hagin 
desaparegut: Colonya-Caixa Pollença i Caixa Ontinyent.

* Societat cooperativa que impulsa i promociona la pràctica  
de l’economia i les finances islàmiques, compartint principis  
i valors amb l’economia social i solidària i les finances ètiques.  
És una plataforma oberta a empreses, entitats i persones  
individuals, siguin o no musulmanes.

ENTITATS DE BASE COOPERATIVA I MUTUALITATS

ENTITATS GESTIONADES PER FUNDACIONS, SA O SL

ENTITATS DE BASE ASSOCIATIVA

COOPERATIVA DE CRÈDIT

Entitat financera de dipòsit que té el seu origen 
a finals del segle XIX al voltant de l’activitat 
empresarial agrícola i ramadera (caixes rurals) 
i l’activitat professional (cooperatives de crèdit 
popular). El seu objectiu és cobrir les necessitats 
financeres dels seus socis cooperativistes i 
tercers. Una de les particularitats respecte a 
altres entitats de crèdit és la seva proximitat al 
territori i a l’entorn socioeconòmic local.
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QUI ÉS QUI  
A LES FINANCES ÈTIQUES?

FIARE BANCA ÈTICA 

Fiare Banca Ètica és un banc ètic i cooperatiu, 
nascut de la fusió entre Banca Popolare Etica  
i Fiare, que fa d’intermediària a l’Estat espanyol  
des de 2005. Treballa per ser una eina de 
transformació social per mitjà del finançament  
de l’economia social i solidària.

TRIODOS BANK 

Banc europeu independent, referent en banca ètica 
i sostenible, que es va fundar l’any 1980 als Països 
Baixos. Desenvolupa un model de negoci bancari 
basat en valors i impacte positius, que combina  
la rendibilitat financera amb la rendibilitat social  
i mediambiental.

COOP57 

Cooperativa de serveis financers ètics i solidaris 
que treballa pel finançament de projectes 
d’economia social i solidària a través de la 
intermediació financera. Recull i capta estalvi de  
la societat civil per poder canalitzar-ho cap  
al finançament d’empreses i entitats que generin 
un impacte social positiu i avancin cap a processos 
de transformació social i econòmica.

OIKOCREDIT 

Oikocredit és una institució financera i 
cooperativa mundial no bancària que promou  
el desenvolupament sostenible a través de la 
concessió de préstecs, capital i suport pel 
desenvolupament de les seves capacitats a 
institucions de microfinances, cooperatives, 
organitzacions de comerç just, pimes i projectes 
d’energies renovables, en països en vies de 
desenvolupament.

FUNDACIÓ ACCIÓ SOLIDÀRIA  
CONTRA L’ATUR (ASCA) 

Organització no governamental i fundada el 1981  
a Barcelona per crear nous llocs de treball des de  
la solidaritat i no des de la beneficència. Atorguen 
préstecs sense interessos a persones o col·lectius 
que tinguin una idea de negoci viable i que crei 
ocupació o a persones en situació de desocupació 
perquè puguin fer una inserció laboral.

ASSOCIACIÓ DE COMUNITATS AUTOFINANÇADES 
(ACAF) 

Va néixer a Catalunya l’any 2004 per iniciativa  
de Jean Claude Rodríguez-Ferrera, per tal de 
promoure la creació de comunitats autofinançades 
a Catalunya i a la resta del món. Es basa en una 
metodologia amb què les comunitats de persones 
amb recursos escassos es poden autofinançar i 
accedir a crèdit sense cap ajuda externa. Aquest 
mètode ja és present a 45 països a tot el món.

RED DE FINANZAS ALTERNATIVAS Y SOLIDARIAS 
(REFAS) 

La Red de Finanzas Alternativas y Solidarias 
reuneix 15 col·lectius socials que treballen amb  
les finances ètiques, alternatives i solidàries com  
a eina per a la transformació de la realitat social i 
 la redistribució de la riquesa. Impulsen projectes 
que incideixen en l'economia real i en l'economia 
de les persones, que no tenen capacitat de ser 
finançats per entitats bancàries convencionals.

Entitats bancàries regulades

Entitats parabancàries
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Corredories
ARÇ COOPERATIVA

Corredoria que aposta per la 
gestió integral d’assegurances 
per a particulars, empreses i 
organitzacions, incorporant  
els valors del mutualisme, 
l’equitat i la transparència  
en la seva oferta de productes.

SERYES

Corredoria que neix d’un grup 
de cooperatives de treball 
associat per donar servei a  
les entitats de l’economia social, 
amb vocació d’aportar una 
gestió ètica i transparent al 
mercat assegurador.

NORTLAN

Corredoria que busca 
transformar l’economia fent-la 
més justa. Treballa des d’una 
perspectiva de transparència, 
igualtat d’oportunitats i consum 
responsable. Aposten per 
assegurar un món millor.

SOCIAL PARTNERS

Corredoria d’assegurances 
especialitzada en les 
assegurances per a les entitats 
socials. Social Partners neix  
amb la visió d’esdevenir una 
Corredoria Social, recuperant  
els valors essencials de les 
relacions humanes com a base  
de la seva diferenciació.

Mutualitats
PREVISORA GENERAL

Mutualitat que treballa per ser 
una alternativa a l’assegurança 
tradicional, posant les 
assegurances al servei de les 
persones amb l’objectiu 
d’aconseguir una societat més 
amable i solidària.

MÚTUACAT

mútua de salut sense ànim  
de lucre que reverteix tots  
els beneficis en la millora  
dels serveis que ofereix als 
mutualistes.

Companyies d’assegurances
ATLANTIS

Entitat compromesa amb  
el desenvolupament econòmic  
i social sostenible, l’economia 
social, l’ensenyament, els 
sindicats i els moviments 
associatius.

LAGUN ARO

Companyia asseguradora que 
pertany al Grupo Laboral Kutxa 
i que està integrada dins del 
Grupo Mondragon. Seguros 
Lagun Aro ofereix i gestiona 
serveis per a persones, empreses  
i institucions des dels valors de  
la proximitat, transparència  
i compromís.

RECURSOS

  Finances ètiques  
i solidàries. Valors,  
límits i reptes

 Nereida Carrillo Pérez, 
Irene Peiró Compains. 
XES i Pol·len Edicions

  Diner Ètic
 dineretic.net
 Catàleg sobre el ventall 

de productes i serveis 
que ofereixen les entitats 
i bancs que operen en 
el sector de les finances 
ètiques.

  Finançament Ètic  
i Solidari (FETS)

 fets.org
 Associació de segon 

nivell que agrupa entitats 
catalanes del Tercer 
Sector i l’Economia 
Social i Solidària, que 
volen promoure el 
finançament ètic i solidari 
al nostre país.

  Banca Armada
 bancaarmada.org
 Campanya que visibilitza 

les entitats financeres 
que participen del negoci 
armamentístic mitjançant 
algun dels tipus de 
finançament del sector.

https://www.dineretic.net/
http://fets.org/
http://www.bancaarmada.org/
http://fets.org/
https://www.dineretic.net/
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Q U È M ’O F E R E IX  
L A BA N C A ÈTIC A ?

SERVEIS BANCARIS

Què cal fer per obrir un compte corrent a Triodos o Fiare?  
Quines opcions d’estalvi donen? Puc demanar una hipoteca en aquests bancs? 
Desgranem quins serveis ofereix la banca ètica.

COM PUC OBRIR UN COMPTE CORRENT  
A LA BANCA ÈTICA?

Tant Fiare Banca Ètica com Triodos Bank et permeten obrir  
un compte corrent a través del seu web, amb les següents 
condicions: persones físiques, majors de 18 anys, amb DNI 
espanyol i/o residents en territori espanyol.

• A Fiare Banca Ètica: l’obertura del compte és gratuïta. Ha 
de fer-se amb un mínim de 300 euros. Hi ha comissions 
anuals de manteniment (excepte per a persones sòcies amb 
més de 50 apunts anuals) i per fer transferències (excepte les 
primeres 5 transferències SEPA al mes per a sòcies, que són 
gratuïtes). Les persones, empreses i organitzacions sòcies de 
la cooperativa tenen unes tarifes especials reservades.

• A Triodos Bank: l’obertura del compte és gratuïta. Hi ha 
comissions de manteniment i no hi ha comissions per 
transferències nacionals/SEPA per Banca Internet o mòbil,  
però sí en oficines presencials.

* Les comissions són necessàries per garantir la sostenibilitat dels projectes.

TARGETES:  
ON PUC TREURE DINERS?

Fiare Banca Ètica compta amb 
acords amb dos grups bancaris 
d’àmbit estatal, Grupo Caja Rural  
i Laboral Kutxa, que permet als 
clients retirar efectiu a dèbit amb 
targetes a més de 3.000 caixers 
automàtics de tota Espanya amb  
un cost de retirada de 0,80€.

Triodos Bank compta amb caixers 
propis dels quals es pot treure diners 
sense comissions. A més, es poden 
realitzar fins a 3 extraccions 
gratuïtes al mes en la xarxa de 
caixers del Grup Banc Popular, ING, 
Bankinter, Bankia, Cajamar, Banca 
March i Cashzone. En total, són  
una xarxa de 10.000 caixers.

triodos.es

fiarebancaetica.coop

 SERVEIS PER A PARTICULARS
PER A EMPRESES, ENTITATS  
O ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Compte corrent

Targeta de dèbit

Targeta de crèdit

Targeta prepagament

Cobraments i pagaments

Banca Electrònica

Domiciliació de serveis  
i pagaments/transferències

Coneix els productes i serveis 
bancaris que ofereixen  
les dues entitats bancàries 
regulades ètiques:

https://triodos.es
https://fiarebancaetica.coop
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HIPOTEQUES

Puc demanar una hipoteca  
a la banca ètica?

• A Fiare Banca Ética, de moment, no ofereixen 
aquest servei.

• A Triodos Bank, ofereixen hipoteca per a 
la compra del primer habitatge: certificació 
energètica de l’habitatge i possibilitat d’incloure 
les obres per a la millora de l’eficiència 
energètica dins del préstec hipotecari. Són les 
primeres hipoteques del mercat que ofereixen 
un tipus d’interès més baix en funció de la 
qualificació energètica de l’habitatge, per tal 
de promoure un impacte ambiental menor de 
l’edificació.

Canviar la meva hipoteca a la banca 
ètica, és possible?

Sí, però requereix certes despeses que convé tenir 
en compte. Triodos Bank ofereix la seva proposta 
des de l’euríbor +1,00% (1,50% TAE variable).  
Pot millorar-se el seu interès si l’habitatge 
presenta millor certificació energètica. La solució 
per traslladar la hipoteca d’entitat, en aquest cas  
a la banca ètica, està en la subrogació. En total, el 
cost pot ser d’entre 2.000 i 3.000 euros, depenent 
de cada comunitat autònoma, del cost de 
l’habitatge i del capital de l’hipoteca en qüestió.

RECLAMACIONS BANCÀRIES

En cas de desavinença amb l’entitat bancària, es pot adreçar una 
reclamació al servei d’atenció al client de l’entitat amb el full oficial 
de reclamació. Si en el termini de 30 dies no s’ha obtingut resposta, 
o bé la resposta no és satisfactòria, cal contactar amb el servei públic 
de consum que us correspongui segons el vostre municipi o adreçar 
les reclamacions al servei de reclamacions del Banc d’Espanya.

— Agència Catalana del Consum - 
Recomanacions sobre Serveis Financers

 http://consum.gencat.cat/ca/
recomanacions/serveis-financers

  ADICAE - Glossari de termes financers 
https://www.adicae.net/glosario.html

OPCIONS D’ESTALVI

1. DIPÒSITS D’ESTALVI

Per contractar qualsevol dipòsit cal disposar d’un 
compte corrent associat en el mateix banc a títol 
del particular, autònom o empresa.

Tant Fiare Banca Ètica com Triodos Bank 
ofereixen dipòsits d’estalvi que et garanteixen el 
capital i un tipus d’interès fix fins al venciment 
perquè no t’hagis de preocupar de les fluctuacions 
dels mercats financers.

A Fiare Banca Ètica, a més, pots escollir donar els 
interessos a una entitat que treballi en el marc de 
l’ESS (REAS, Acció Solidària contra l’Atur, 
Ideas...) o també col·laborar a través de 
Microfides amb organitzacions presents a l’Àfrica 
i l’Amèrica Central que treballen per 
l’empoderament de les dones.

2. APORTACIONS AL CAPITAL SOCIAL

Fiare Banca Ètica permet aportacions al capital 
social com a forma d’estalvi.

També Coop57, tot i que no és un banc i no 
ofereix serveis de banca clàssica, permet dipositar 
els diners estalviats en forma d’aportacions al 
capital social. No tenen, però, una gamma de 
productes o serveis d’estalvi adequat a diferents 
terminis, remuneracions o liquiditat.

http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/organismes-de-consum/la-teva-oficina-de-consum/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/organismes-de-consum/la-teva-oficina-de-consum/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl/%20
http://consum.gencat.cat/ca/recomanacions/serveis-financers/
http://consum.gencat.cat/ca/recomanacions/serveis-financers/
https://www.adicae.net/glosario.html
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PE R A L A I N V E R S IÓ ÈTIC A  
I  SOCI A L

CROWDFUNDING: El crowdfunding és el 
finançament col·lectiu d’un projecte, una empresa 
o un producte amb els diners recaptats de molts 
inversors en una plataforma en línia. Hi ha 
diverses plataformes de crowdfunding en què 
podem trobar projectes amb un impacte social, 
ambiental o de tipus solidari.

És important no confondre el crowdfunding  
de donació o recompensa amb el crowdfunding 
d’inversió:

1 CROWDFUNDING DE DONACIÓ O RECOMPENSA, 
el més estès i conegut, és en el qual les persones 
aporten diners a un projecte i, o bé no reben res a 
canvi, o bé obtenen algun tipus de recompensa. En 
aquestes campanyes, els diners no s’inverteixen, es 
donen com a contribució al projecte.

PLATAFORMES: Verkami i Goteo*.

* Dins de la plataforma Goteo, Fiare Banca Ètica té  
un canal propi on promou projectes dels seus clients  
i socis.

2 CROWDFUNDING D’INVERSIÓ: es financen 
projectes o empreses amb l’expectativa de 
recuperar el capital més un benefici. N’hi ha  
de dos tipus:

– CROWDLENDING (crowdfunding de préstec): 
l’usuari realitza una inversió en un projecte  
o en una empresa de la plataforma en forma  
de préstec i recupera després els diners 
invertits –més els interessos– al llarg del temps 
segons les condicions pactades en el préstec.

– CROWDEQUITY (crowdfunding de capital): 
l’usuari inverteix en una empresa i es 
converteix en accionista comprant una part 
del capital de l’empresa. És a dir, es basa en 
inversions de capital social. Té mes risc perquè 
l’inversor no té cap garantia de recuperar la 
seva inversió.

* A finals de 2019 s’inicia el procés de creació de la 
primera plataforma de crowdequity de projectes  
de l’Economia Social i Solidària a Espanya: FICOOP 
(impulsada per les cooperatives de treball IesMed  
i Coopdemà).

FORMES D’INVERSIÓ COL·LECTIVA  
EN PROJECTES SOCIALS I TRANSFORMADORS

Dues cooperatives de l’ESS on invertir:
– Som Energia: la cooperativa 

d’energia verda ofereix als socis i 
sòcies la possibilitat d’aportar al 
capital social voluntari amb una 
remuneració en forma d’interès. Les 
aportacions voluntàries al capital 
social de la cooperativa és un dels 
mètodes propis de finançament 
de Som Energia, i tenen unes 

condicions que les regulen. L’import 
mínim són 100 euros i el màxim 
100.000 euros. somenergia.coop

– Som Mobilitat: ofereix la 
possibilitat de fer aportacions 
al capital social a llarg termini 
per enfortir la cooperativa i els 
projectes que impulsen. També 
pots finançar el vehicle elèctric 
més proper a la teva zona i 

adquirir el compromís de comprar 
hores per avançat o a apadrinar-ne 
una part. sommobilitat.coop

  Un altre finançament per a 
les empreses cooperatives, 
Montserrat Sagarra Fitó, 
Col·lecció ESTUDIS 10 de la 
Fundació Roca i Galès.

  Spainsif – Foro de Inversión 
Sostenible en España. spainsif.es
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https://www.somenergia.coop/ca/condicions-generals-aportacio/
https://somenergia.coop
https://sommobilitat.coop
https://spainsif.es
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Del finançament a través  
del crowdfunding a l’obtenció  
de certificats de dipòsits  
per accions. 

Dels fons d’inversió sostenible 
i responsable als títols 
participatius. 

Repassem algunes opcions  
per invertir en projectes 
socialment responsables.

TÍTOLS PARTICIPATIUS: són títols o valors emesos 
per les entitats per obtenir finançament. És un 
altre model de finançament col·lectiu que busca 
implicar la societat en projectes transformadors. 
Hi ha projectes que emeten aquests títols a través 
d’entitats de finances ètiques i solidàries, que 
validen per tant l’acompliment d’uns criteris 
socials i ambientals. És el cas de La Borda, que va 
emetre a través de Coop57 un total de 865 títols 
participatius de 1.000 euros per aixecar un 
projecte d’habitatge cooperatiu i transformador.

QUINS SERVEIS D’INVERSIÓ  
HI HA A LES FINANCES ÈTIQUES?

CERTIFICATS DE DIPÒSITS  
PER A ACCIONS (CDA)

• OIKOCREDIT: Quan inverteixes, adquireixes 
CDA de la Fundació Accionarial d’Oikocredit 
Internacional. El capital invertit es destina 
íntegrament a comprar accions de la cooperativa 
Oikocredit internacional. És amb aquests diners 
amb els quals Oikocredit concedeix préstecs i fa 
inversions a organitzacions d’Àfrica, Àsia  
i Llatinoamèrica.

• TRIODOS BANK: aquesta banca ètica ofereix 
aquesta alternativa d’inversió que dóna suport  
al desenvolupament de projectes socials, 
culturals i mediambientals.

INVERSIÓ SOCIALMENT 
RESPONSABLE (ISR)
És la filosofia d’inversió que integra 
els criteris ambientals, socials i de bon 
govern en el procés d’estudi, anàlisi 
i selecció de valors d’una cartera 
d’inversió. La ISR considera criteris 
financers i extrafinancers per obtenir 
una rendibilitat, tant econòmica com 
social.

QUÈ OPINEN LES FINANCES ÈTIQUES 
SOBRE LA ISR?
Les entitats de finances ètiques alerten 
que hi ha una escassa regulació i 
transparència sobre els criteris utilitzats 
per decidir què es considera inversió 
socialment responsable a Espanya i, 
de vegades, es destinen a empreses que 
disten molt dels criteris ètics que tenen 
les entitats de finances ètiques. Un 
exemple seria el cas d’Iberdrola, que va 
rebre inversions dels fons ISR per als seus 
projectes d’energies renovables.

Hi ha un debat viu a les entitats de 
finances ètiques entre aquelles qui 
mantenen que els fons ISR són una 
eina vàlida de transformació social, 
que pot influir en les grans empreses, 
i recorden que actualment són els 
únics fons d’inversió amb criteris 
socials; i un altre sector més crític que 
qüestiona el caràcter ètic d’aquests 
fons. Coincideixen en que és important 
impulsar fons d’inversió ètics al marge 
dels fons ISR des del món de l’economia 
social i solidària.

QUINS FONS D’INVERSIÓ ISR ES 
COMERCIALITZEN A ESPANYA?
Spainsif, la plataforma que agrupa els 
diferents actors que impulsen la inversió 
sostenible i responsable a Espanya (entre 
els quals es troben les entitats de finances 
ètiques FETS i Triodos Bank), compta 
amb un catàleg online de fons d’inversió 
comercialitzats a l’Estat espanyol.
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Quins tipus d’assegurances hi ha?  
Per a què serveixen? 

Com puc reclamar si no es compleix 
allò que diu la pòlissa? 

Expliquem alguns dels elements  
a tenir en compte en la contractació 
d’assegurances i les opcions  
que ofereixen les finances ètiques.

COM RECLAMAR?
Si creiem que 
l’asseguradora no ha 
complert algun dels 
acords de la pòlissa, 
i abans de passar a la 
via judicial, podem:

TIPUS D’ASSEGURANCES

• Assegurances personals (vida, accidents 
personals, salut, dependència, plans de 
pensions...)

• Assegurances de danys o patrimonials 
(incendis, responsabilitat civil, motor, 
robatoris...)

• Productes de prestació de serveis (defensa 
jurídica, assistència en viatge, decessos...)

* Les asseguradores acostumen a oferir 
productes “mixtes” amb prestacions  
de més d’un bloc.

1 Fer una reclamació al Servei 
d’Atenció al Client o Defensor 
de l’Assegurat de la companyia. 
És obligatori que les companyies 
tinguin aquest departament format 
per persones independents de 
l’organigrama de la companyia.  
Si el Defensor del Client ens dona 
la raó, la companyia ha d’acatar la 
resolució i atendre la nostra queixa.

2 Si no s’ha obtingut resposta 
en el termini de 30 dies, o bé 
la resposta no és satisfactòria, 
es pot contactar amb el 
servei públic de consum 
corresponent segons el 
municipi o bé es pot adreçar 
la reclamació a la Direcció 
General d’Assegurances i 
Fons de Pensions.

La reclamació s’ha de 
presentar per escrit, amb 
segell de registre d’entrada 
o telemàticament, és 
completament gratuïta  
i la poden presentar 
també beneficiaris de la 
indemnització o tercers 
perjudicats en el sinistre.

R
EC

U
R

SO
S

ASSEGURANCES OBLIGATÒRIES

Directament relacionades amb la protecció de  
les persones, l’execució d’una activitat professional 
o l’execució d’una activitat de risc.

L’obligatorietat de contractar aquestes 
assegurances, o l’abast concret de les seves 
cobertures, ve determinada per una llei estatal  
o autonòmica, per un reglament o derivat  
d’un conveni col·lectiu.

Algunes assegurances obligatòries  
a l’Estat espanyol

• De responsabilitat civil obligatòria per 
conduir vehicles de motor, per tenir animals 
de raça potencialment perillosa, per utilitzar 
embarcacions recreatives o motos aquàtiques, 
per caçar...

• D’incendis a la llar.

• Esportiva, per a competicions esportives estatals 
i autonòmiques.

• De vida o accidents que es considerin 
obligatòries en els convenis col·lectius.

Més informació
Registro Público de Seguros Obligatorios del Consorcio de 
Compensación de Seguros: https://www.consorseguros.es/
web/registro-seguros-obligatorios

A S S EG U R A N C E S :
ELEMENTS A TENIR EN COMPTE

http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/organismes-de-consum/la-teva-oficina-de-consum/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/organismes-de-consum/la-teva-oficina-de-consum/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/organismes-de-consum/la-teva-oficina-de-consum/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/organismes-de-consum/la-teva-oficina-de-consum/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/organismes-de-consum/la-teva-oficina-de-consum/
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx
https://www.consorseguros.es/web/registro-seguros-obligatorios
https://www.consorseguros.es/web/registro-seguros-obligatorios
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DE VEHICLES

• L’assegurança de responsabilitat civil obligatòria 
cobreix fins a 70 milions € en danys personals 
i 15 milions € en danys materials. La resta, són 
garanties extres.

• Hi ha franquícia? Per exemple, si tenim assegu-
rança a tot risc amb una franquícia de 200 euros, 
la persona assegurada haurà de pagar fins a  
200 euros en cas de sinistre.

• Limitacions sobre l’edat del conductor/a i 
l’antiguitat del seu permís de conduir (la pòlissa 
cobreix totes les persones que condueixen  
el vehicle?).

• Prestacions d’assistència en viatge: vehicles de 
substitució en cas d’accident o avaria, quilome-
tratge del servei de grua, condicions de transport 
alternatiu per finalitzar el trajecte...

BÚSTIA DE L’OBSERVADOR
— Contacte per informar l’Observatori de les 

Finances Ètiques de totes aquelles pràctiques 
de les companyies asseguradores i mediadors 
d’assegurances que consideris que són 
importants. No és una organització de defensa 
del consumidor i no ofereix defensa jurídica. 
http://ethsi.net/ca/la-bustia-de-lobservador/

RECURSOS D’ADICAE

  Curs online gratuït: “Consumidores formados 
en Seguros”: https://formacion.adicae.net/course/
consumidores-formados-en-seguros/

  Manual d’Assegurances per al Consumidor  
+ Diccionari de Termes d’Assegurances  
https://www.consumidoresatodoriesgo.com/recursos

ASSEGURANCES HABITUALS: QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE?

ASSEGURANCES ÈTIQUES

El Segell EthSI és el primer distintiu d’abast 
europeu que avala el compromís social  
i ambiental de les organitzacions que operen  
en el mercat assegurador.

Criteris avaluats per a l’atorgament  
del segell EthSI

• Responsabilitat envers la comunitat i el territori.

• Responsabilitat econòmica, ambiental i laboral.

• Equitat / Transparència

• Estructura societària, governança  
i funcionament democràtic.

• Usuari de banca ètica i inversió responsable  
i ètica.

Entitats certificades

• 4 corredories: Arç Cooperativa,  
Seryes, Nortlan i Social Partners.

• 2 mutualitats: Previsora General  
i Mútuacat.

• 2 companyies d’assegurances: 
Atlantis i Lagun Aro.

Existeixen també PRODUCTES que ofereixen 
aquestes asseguradores que compleixen amb  
els valors que promou el segell EthSI, identificats 
segons el grau d’assoliment en què els compleixen.

Més 
informació a 

ethsi.net

DE SALUT

• El quadre mèdic de l’assegurança s’adequa  
a les nostres necessitats i és prou ampli  
en la localitat on residim?

• Fixar la tarifa més adequada (amb l’edat, ens serà més 
desfavorable si volem canviar-la).

• Mirar si queden o no coberts serveis d’odontologia, 
trasllats o despeses de farmàcia.

DE LA LLAR

• Les quantitats econòmiques cobertes (per sinistre o per 
any), s’adeqüen a les nostres necessitats?

• És habitual que, quan signem una hipoteca, l’entitat 
financera ens obligui a tenir contractada una 
assegurança per a la llar, però podem triar amb quina 
asseguradora la contractem.

• Per declarar un sinistre, cal avisar l’asseguradora 
ràpidament i facilitar-li la comprovació dels danys.

DE VIDA

• L’edat i la professió són factors que influiran  
en el preu de l’assegurança.

• Una vegada contractada, la companyia no pot 
anul·lar-la, a no ser que ho especifiqui l’assegurat.

• El Ministeri de Justícia espanyol manté un 
registre de contractes d’assegurances de vida on 
s’informa de les pòlisses en vigor en el moment 
del sinistre.

DE DECÉS

• Demanar pressupost desglossat abans de 
contractar els serveis funeraris.

• No hi ha obligació de contractar una empresa  
o tanatori determinat.

• El capital assegurat en la pòlissa i que no es gasti, 
ha de ser lliurat als familiars.

http://ethsi.net/ca/la-bustia-de-lobservador/
https://formacion.adicae.net/course/consumidores-formados-en-seguros/
https://formacion.adicae.net/course/consumidores-formados-en-seguros/
https://www.consumidoresatodoriesgo.com/recursos/
http://ethsi.net/ca/
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“LA GENERALITAT HA POTENCIAT L’ENTRADA  
DELS GRANS BANCS ALS INSTITUTS”

E N T R E V I S TA  A

MIREIA CLAVEROL
P E R  L AU R A  SO L É  M A RT Í N

F OTO G R A F I E S :  DA N I  CO D I N A

Mireia Claverol

La Mireia Claverol ha estat docent durant 
quaranta-cinc anys. És diplomada en 
magisteri, llicenciada en Filologia Catalana 
i en Història Contemporània i va cursar 
un màster en economia. Aquest bagatge 
ha fet que, com a docent, hagi acompanyat 
alumnes des de l’educació primària fins al 
batxillerat, impartint història, economia, 
geografia, ètica i història de l’Art. Fa set anys 
que està jubilada, però segueix vinculada a 

l’ensenyament, des de la militància per una 
educació en economia crítica. Ha col·laborat 
en diverses publicacions, entre altres el 
llibre Economia crítica a l’aula. Propostes per 
a l’ensenyament obligatori. És membre del 
Seminari d’Economia Crítica Taifa i de la 
Plataforma per una Educació en Economia 
Crítica (PLEEC), des d’on es denuncia el 
finançament, amb fons públics, de l’entrada 
de bancs i caixes a les aules de secundària. 
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LS Quins records guardes de l’època de docent?
MC Molt bons records. Sobretot, dels meus alumnes. 

Molts d’ells, és clar, ara ja tenen cinquanta anys 
i escaig, i me’ls trobo al cinema, al teatre, a tot 
arreu; i em diuen “Oh, Mireia, com t’agraïm 
que ens haguessis donat tanta canya”. Jo els he 
estimat molt i ells també m’estimen. És molt 
reconfortant veure que has ajudat una gent a 
créixer. Per molt que siguin trastos, en el fons, jo 
crec que els estudiants saben molt bé qui està al 
seu costat i qui vol que tirin endavant. 

LS Al Seminari Taifa, què hi fas?
MC El seminari Taifa està format bàsicament 

per economistes, però també hi ha filòsofs, 
antropòlegs, gent d’història... És un seminari 
d’economia crítica que pretén fer reflexionar 
sobre el paradigma neoliberal que s’imposa, 
sobretot en economia, des de l’acadèmia fins a 
l’escola, i sobretot fer una crítica anticapitalista 
al sistema. Publiquem informes, organitzem 
seminaris d’autoformació i fem cursos oberts  
per a persones dels moviments socials. 

El currículum escolar promou 
una economia completament acrítica

LS També participes en altres iniciatives, com  
el Seminari Ítaca d’Educació Crítica (SIEC)

MC Sí, participo al SIEC, on la majoria són mestres 
de la Marea Groga. Fem reflexió teòrica, sobretot 
des del camp de la didàctica, per fonamentar la 
crítica al model neoliberal que s’està implantant 
a l’escola. Bàsicament, denunciem com ens estan 
venent la moto i de quina manera, com a mestres, 
participem de l’engany i enganyem els nostres 
alumnes, encara que sigui involuntàriament. Si 
volem ser coherents amb nosaltres mateixos, hem 
de lluitar pel que creiem. 

LS Des de quina perspectiva es planteja 
l’assignatura d’economia al currículum escolar?

MC El currículum escolar promou l’economia 
convencional; i l’economia convencional és una 
economia completament acrítica, perquè dona 
la idea que l’economia és una ciència, cosa que 
hauríem de discutir: l’economia més aviat és 
una disciplina que, a posteriori, explica fets que 
han passat. Va ser incapaç de preveure el crac del 
2008, tampoc no preveu el que està passant ni el 

que passarà d’aquí a un any. Dir que l’economia 
és un ens atemporal i universal és absurd. És 
sobretot arran del paradigma liberal, després de 
la crisi dels setanta, quan es perd l’enfocament 
d’economia política i d’anàlisi de l’economia en 
relació amb el context històric. 

LS Com a docent d’economia, per què creus  
que hi ha hagut aquest canvi en l’enfocament  
de la matèria als instituts i a les universitats?

MC Doncs perquè són les directrius que marquen el 
Banc Mundial, l’Organització per la Cooperació 
i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i el 
Fons Monetari Internacional. Els neoliberals, els 
“neocons” (neoconservadors) dels Estats Units i 
tota l’escola que ve d’Alemanya, des del principi 
han tingut molt clar que l’escola és el lloc on es 
lliura la batalla. De fet, la batalla al carrer ja la 
tenen guanyada i si guanyen la batalla de l’escola, 
cada vegada serà més difícil. Per desgràcia, 
l’esquerra no ha tingut prou força per a adonar-
se que moltes de les reformes educatives (des de 
la democràcia fins ara hem tingut set reformes 
educatives), han anat introduint el paradigma 
neoliberal a les escoles.

Estem donant una formació perquè
l’alumne s’adapti al món en què viu 
i no perquè lluiti per transformar-lo

LS Aquest plantejament, doncs, no afecta només  
la matèria d’economia. 

MC No, va més enllà. Des de la visió neoliberal es 
considera que s’ha d’educar els alumnes perquè 
siguin flexibles, perquè s›adaptin a un mercat 
de treball canviant. S’ha implementat el sistema 
de competències bàsiques, no de coneixements, 
perquè, com que no sabem què necessitarà el 
mercat d’aquí a deu o quinze anys, els futurs 
professionals puguin adaptar-se al que vingui.  
La Taula Rodona Europea d’Indústries, que és 
un grup de grans empreses que fa lobby a la Unió 
Europea, ha fet pressió perquè l’OCDE segueixi 
aquestes directrius. Pràcticament a tot Europa 
s’ha implementat el mateix programa educatiu 
de competències bàsiques amb aquesta visió 
neoliberal. Saps a quin país es va experimentar 
amb aquest programa? A Xile, a partir de 
l’arribada de Pinochet al poder. Allà ningú sap 
què és una pensió pública, perquè tothom té 
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pensió privada. Per què creus que hi va haver 
l’esclat a Xile? Tu creus que l’augment de 50 
cèntims d’un tiquet d’autobús provoca això?  
La gent ja fa anys que pateix una reforma laboral 
que és brutal; i ara aquí estem anant cap al 
mateix; què hem de fer? 

LS Creus que a les aules no s’esperona el pensament 
crític, doncs?

MC Estem donant una formació, entre cometes, 
perquè l’alumne s’adapti al món en què viu 
i no perquè lluiti per transformar-lo. En un 
escenari de fake news i de saturació informativa, 
s’ha d’ensenyar a reflexionar. S’està confonent 
informació amb coneixement. S’ha d’ensenyar 
a dubtar. Per exemple, amb el tema del consum: 
si li dius “no consumeixis tant o no compris 
Adidas”, potser fa el contrari. Cal motivar que es 
preguntin per què. El sentit comú també s’educa. 

LS Per tant, tornant a l’enfocament des  
d’on s’ensenya l’economia, podríem dir  
que s’estableix com una relació en cadena?  
Des de les grans institucions, s’imposa una visió 
que és la que segueix l’acadèmia, que forma  
els futurs docents d’economia dels instituts. 

MC Exacte i, per desgràcia, molts d’ells no saben res 
més, tot i que els agradaria. N’hi ha que vénen 

als cursos de Taifa o fan altres coses perquè volen 
una formació més alternativa. La crítica que 
rebem a vegades des dels mitjans de comunicació 
o dels sectors de l’economia ortodoxa és 
que s’adoctrina... Com que s’adoctrina? On 
s’adoctrina és a les escoles que tenen un ideari 
de centre determinat, perquè donen una única 
visió conceptual. Jo defenso l’escola pública per 
damunt de tot, perquè l’escola pública és plural: 
a l’escola pública pots trobar professorat de 
dretes, d’esquerres, de Vox... cadascú té les seves 
idees i dirà una cosa o altra. L’alumnat ha de 
rebre visions diferents, per contrastar-les. 

LS Què deixa fora l’ensenyament actual  
de l’economia? Quins continguts no arriben  
als estudiants? 

MC Mira, per posar-te un exemple, des del Seminari 
Taifa estem fent una anàlisi del llibre de text de 
quart d’ESO de l’editorial McGraw Hill. Quan 
descriu el tipus d’empreses que existeixen, de 
les cooperatives només en diu que tenen un 
inconvenient: és el tipus d’empresa on més 
costa posar-se d’acord. Això és tot el que diu 
de les cooperatives, res en positiu. A veure, les 
cooperatives estan a l’ordre del dia! Parla’n una 
mica, explica què són! Als estudiants tampoc els 
arriba què és la crisi, per què la gent té els salaris 
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tan baixos, què significa la reforma laboral,  
per què ens hem de fer un pla de pensions... 

LS Arran de la crisi econòmica, des del 2008, 
les institucions també han incentivat 
l’emprenedoria com una solució per sortir  
de la crisi, en l’àmbit personal i col·lectiu.  
De fet, des del 2012, diverses comunitats 
autònomes, com Madrid, València o Catalunya, 
van implementar assignatures d’emprenedoria  
a l’educació secundària. 

MC Sí, abans era un contingut dins la matèria 
d’economia. Llavors, a Catalunya, per exemple, 
es va introduir com una assignatura de tercer 
d’ESO. Nosaltres estem absolutament en contra 
de l’emprenedoria. Es tractava, com tu dius, 
d’inculcar la idea que tothom havia de ser 
emprenedor i que l’emprenedoria solucionaria 
la crisi; que l’individu sol, davant de tot, pot. 
Això és l’individualisme metodològic del 
neoliberalisme. És clar, es pot posar l’exemple 
de Google, d’Amazon o de Glovo. Però hi ha 
estudis estadístics de l’INE sobre naixement i 
supervivència d’empreses que demostren, que 
en els primers cinc, anys només sobreviuen 
entre el 40% i el 50% de les empreses, perquè no 
aconsegueixen tirar endavant. Hi ha gent que 
defensa el model d’emprenedoria perquè diu que 
és creatiu. Perdona, tu pots ser molt creatiu en una 
cooperativa. No cal que siguis creatiu estant tu sol. 

Denunciem que la Generalitat estigui 
potenciant un programa com l’EFEC, 
que respon als interessos particulars 
de certes institucions 

LS El 2009, el Ministeri d’Educació signa un 
conveni de col·laboració amb el Banc d’Espanya 
i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, 
per desenvolupar un pla d’educació financera 
a les escoles, seguint les directrius de l’OCDE. 
Des d’aleshores, s’han anat potenciant 
progressivament els continguts d’educació 
financera als instituts de l’Estat espanyol. Quin 
creus que n’és l’objectiu? 

MC Jo crec que ha anat molt lligat, sobretot, al paper 
que van tenir els bancs durant la crisi. La banca 
mai no ha assumit responsabilitats pel que ha 
fet, ni per les clàusules sòl ni per res, i amb la 
idea que “la gent ha viscut per sobre de les seves 

possibilitats” es culpa la ciutadania de la crisi i es 
decideix que cal més educació financera. A partir 
de 2010, la UE comença a elaborar programes en 
aquesta línia, que cada país va introduint. És quan 
a Catalunya i a Espanya entitats financeres com 
BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell o Santander 
diuen “ja la farem nosaltres, l’educació financera”.

LS I és quan a Catalunya, el 2012, la Generalitat 
signa amb l’Institut d’Estudis Financers un 
conveni de col·laboració per implementar 
l’EFEC, un programa d’Educació Financera a les 
Escoles. Cal dir que l’Institut d’Estudis Financers 
és una fundació privada creada pels principals 
bancs amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya: el BBVA, CaixaBank, el Banc Sabadell 
i el Banc Santander són part del patronat i la 
presidència recau en el secretari general del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 

MC Exacte, l’Institut d’Estudis Financers és qui 
dissenya, coordina, avalua el programa i elabora 
els materials didàctics i la Generalitat posa a la 
seva disposició el suport institucional i econòmic 
i en fa difusió. Aleshores els treballadors i 
extreballadors de caixes i bancs, de manera 
voluntària, imparteixen els tallers als instituts,  
de forma gratuïta. 
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LS En la darrera edició, l’EFEC va arribar a  
400 centres escolars i, en total, ha arribat a més  
de cent mil alumnes. Què hi guanyen els bancs? 

MC  L’EFEC no només és l’entrada de la banca 
a l’escola, sinó que està financeritzant la 
matèria d’economia. L’economia no només és 
finançament: d’una banda, hi ha l’economia 
productiva, que és l’economia real, i de l’altra, 
l’economia especulativa de la financerització.  
És a dir, les finances són un aspecte de 
l’economia, però no el més important, i 
segurament és l’aspecte més criticable de 
l’economia neoliberal, des del nostre punt de 
vista, clar. Totes les institucions privades (com 
Endesa, Telefónica, EduCaixa) estan oferint 
materials a les escoles. El que denunciem des de 
la PLEEC és que la mateixa Generalitat, des del 
Departament d’Ensenyament, estigui potenciant 
un programa com l’EFEC. 

L’entrada de la entitats financeres
convencionals als instituts 
ha anat molt lligada al paper 
que van tenir la banca durant la crisi

LS En aquests tallers s’ensenya què són els deutes, 
les inversions, la rendibilitat, els objectius 
financers... 

MC El material de l’EFEC bàsicament planteja que 
gestionar bé els teus recursos implica estar 
endeutat des que neixes fins que mors: els 
teus pares potser faran un bateig i ja s’hauran 
d’endeutar, a partir d’un moment voldràs anar 
a la universitat, hauràs de demanar un crèdit 
perquè és clar, la universitat és cara. O sigui, en 

lloc de dir, lluiteu perquè la universitat sigui 
pública i gratuïta, no; està clar que haureu de 
pagar per la universitat i per tant haureu de 
sol·licitar un crèdit. Després, és clar, us voldreu 
casar. Per casar-vos necessitareu un habitatge. 
Haureu de contractar una hipoteca perquè...  
No es parla de lloguer, ni d’habitatge 
cooperatiu..., cap alternativa! I així tot. Et casaràs, 
tindràs un fill, tindràs un cotxe petit, voldràs 
una casa a fora... I com que has d’estar sempre 
endeutat, és millor tenir un únic crèdit en lloc 
de diversos, perquè així els podràs gestionar 
millor. Aquest any han introduït un nou taller 
sobre assegurances, perquè les companyies 
d’assegurances també volen part del botí. 

LS Un any després de la posada en marxa de 
l’EFEC, diverses associacions, sindicats, ONG  
i seminaris d’economia, com Taifa, us uniu  
per denunciar aquesta situació, feu un manifest 
que signen més de mil set-centes entitats  
i formeu la PLEEC, la Plataforma per 
 una Educació en Economia Crítica. Quin és 
l’objectiu de la PLEEC?

MC Des de la PLEEC exigim que la Generalitat 
trenqui el conveni que té amb l’Institut 
d’Estudis Financers. Denunciem que la 
mateixa Generalitat, des del Departament 
d’Ensenyament, estigui potenciant un programa 
que respon a interessos particulars de certes 
institucions, interessades a implantar postulats 
neoliberals que exclouen altres formes de prendre 
decisions econòmiques i financeres. Defensem 
l’ensenyament d’una economia plural i crítica, 
i això vol dir incloure l’economia feminista, 
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l’economia solidària... També defensem que ja 
hi ha un professorat d’economia per explicar 
l’economia. La Generalitat ho justifica dient  
que els professors d’economia no en saben  
o no es volen formar en això. En aquests anys 
hem contactat amb la premsa, amb la CUP, 
amb els Comuns, la gent més receptiva. Hem 
aconseguit que ajuntaments, associacions com 
la FAPAC o Rosa Sensat es manifestin en contra 
de l’EFEC. També vam enviar una carta al 
Departament d’Ensenyament demanant una 
reunió. No ens van rebre fins al cap de set anys.

LS I què us van dir? 
MC Després de molt insistir, el gener de 2019, la 

Generalitat es va reunir amb nosaltres. Ens van 
dir que no renovarien el conveni i el programa  
de l’EFEC s’acabaria el 2020. 

LS Us van explicar la raó per la qual no renoven  
el conveni?

MC Ens van dir que havien tingut força contestació 
des del carrer. Van dir-nos que l’EFEC finalitzarà 
i que iniciaran un programa nou més obert 
a l’economia social i solidària i acceptaran 
propostes dels col·lectius d’aquest àmbit perquè 
facin material o tallers, com havia fet la banca, 
però des d’un altre punt de vista. Això crea un 
problema a la nostra plataforma, perquè hi ha 
entitats que ho veuen amb bons ulls i d’altres 
creiem que els continguts s’haurien d’integrar al 
currículum i només els professors d’economia 
haurien de parlar d’economia a les escoles. Tot  
un debat.

Als instituts no es parla gaire de 
finances ètiques, economies feministes 
o economia ecològica 

LS La fi del conveni és una victòria per la PLEEC 
que obre nous escenaris.

MC Sí, sí, és una victòria de la PLEEC. Però hem 
d’estar vigilants, perquè l’EFEC encara es realitza 
aquest any. Hi ha moltes escoles, 15.000 alumnes, 
que encara reben el programa. D’altra banda, 
en l’última recerca que hem fet, hem trobat que 
encara hi ha dotació econòmica per part de la 
Generalitat a l’EFEC per aquest any i el proper. 
Per tant, hem de posar en dubte la informació 
que ens va donar el Departament. 

LS Avui dia, es parla de finances ètiques, economies 
feministes o economia ecològica als instituts  
i a les universitats? 

MC No gaire. Hi ha algunes iniciatives que estan 
oferint tallers sobre finances ètiques, economia 
social i solidària o economies feministes. També 
hi ha alguns docents que, o bé perquè tenen 
inquietuds i sensibilitat o bé perquè militen 
al feminisme o al cooperativisme, no utilitzen 
el llibre de text i preparen els seus materials. 
Nosaltres els anomenem “professors quixots”: 
perquè estan disposats a tirar endavant amb 
una forma d’ensenyar per ser coherents. Però és 
molt difícil. Hi ha molts professors d’institut o 
universitat que no tenen la plaça en propietat.  
I pensen, si no faig el que em diuen, l’any vinent 
no treballaré. Hi ha molta por! Llavors, què fas? 
Això és molt dur, això és negar l’educació.

LS S’està perdent la batalla ideològica  
que comentaves? 

MC Crec que la racionalitat neoliberal ens està 
condicionant moltíssim, perquè ho impregna tot 
i s’ha convertit en una forma de viure, però jo no 
soc pessimista. Crec que hi ha moltes resistències 
en el nostre entorn proper i llunyà que són signes 
d’esperança. L’única batalla que es perd és la que 
no es lluita.



58 _ REPORTATGE OPCIONS   58

ELS FRUITS  
D’UNA REVOLUCIÓ: 

PROJECTES QUE ES DESPLEGUEN  
GRÀCIES A LES FINANCES ÈTIQUES

L AU R A  SO L É  M A RT Í N ,  P E R I O D I S TA

R E P O RTATG E

Can Calopa és una finca gestionada per l’Olivera, una cooperativa d’integració social. 

Iniciatives comunitàries o empresarials, 
construïdes al marge de l’estat o  
 co-finançades per l’administració pública, 
al Nord i al Sud globals. Al darrere  
de les inversions de les finances ètiques,  
s’hi troben iniciatives molt diferents,  
però que comparteixen la voluntat  
de contribuir al bé comú. Aquesta  
és una petita mostra de la diversitat 
d’aquests projectes, dels seus reptes i de  
la seva relació amb les finances ètiques. 

APRENDRE UN OFICI 
ENTRE VINYES I OLIVERES
Un grup de cinc joves recorren les vinyes  
de Can Calopa, podalls en mà, i en tallen  
els sarments. De l’altaveu d’un dels seus telèfons 
mòbils sona una cançó de reggaeton. Fa dies que 
treballen en la poda d’hivern, que assegurarà una 
bona collita de raïm i en regularà la producció. 
Can Calopa és una masia del segle XVI, envoltada 
de tres hectàrees de vinya i situada a la serra  
de Collserola. Està gestionada per l’Olivera,  
una cooperativa d’integració social que treballa  
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en la producció d’oli i vi a través de la incorporació 
al mercat laboral de persones amb diversitat 
funcional. “El projecte va néixer amb la voluntat 
que aquestes persones poguessin treballar el camp, 
perquè als anys setanta, al món rural, estaven 
tancades a casa i no tenien opcions”, explica  
la Dolors Llonch, presidenta de la cooperativa.

L’Olivera va néixer el 1974 a Vallbona de les 
Monges (Urgell) i una dècada més tard 
comercialitzava el seu primer vi. L’any 2009, sense 
abandonar el projecte a la Catalunya interior, la 
cooperativa s’instal·là a Can Calopa, una finca 
propietat de l’Ajuntament de Barcelona, amb qui 
va signar un conveni de col·laboració per 
gestionar-ne l’explotació. “La masia i les terres 
estaven abandonades i els corrals enfonsats. 
L’Ajuntament va comprar els drets de les vinyes  
i en va impulsar la producció; nosaltres vam 
restaurar la masia” apunta Llonch. Avui, des del 
celler, s’elabora l’únic vi que es produeix a la ciutat 
de Barcelona i es reivindica el passat vitivinícola de 
la serra. Les dificultats d’accés a la terra i la pèrdua 
de superfície cultivada, entre altres, van provocar 
que des de mitjans del segle XX s’abandonés 
l’activitat agrària al Parc Natural de Collserola, 
una activitat que en els darrers anys s’intenta 
reactivar a través de projectes com Can Calopa, 
que impulsen la transició agroecològica de la zona.

Dotze joves viuen a la llar residència, a tocar de les 
vinyes, d’altres viuen en pisos en els municipis 
propers, però treballen a la finca. Mentre a 
Vallbona de les Monges les treballadores del camp 
rodnen la cinquantena, a Can Calopa, la realitat de 
la ciutat de Barcelona fa que la majoria siguin joves 
d’entre 20 i 25 anys i que la diversitat funcional 
vagi molt lligada a situacions de pobresa i 
marginació social. A Collserola se’ls ofereix una 
primera experiència laboral, en el treball a la vinya 
o en l’àmbit de la restauració, a través del projecte 
de vinoteca i enoturisme: “la vinya és molt 
gratificant com a projecte social i pedagògic, 
perquè els joves participen en tot el cicle de 
producció, des de la poda d’hivern a la verema  
o el celler”, comenta Llonch.

L’agricultura requereix paciència i, en especial, la 
vinya. Al contrari que a la majoria d’explotacions, 
a Can Calopa es prioritza augmentar la mà d’obra 
per sobre de la productivitat: “ens interessa tenir 
moltes persones treballant i que la producció sigui 
artesana, perquè si mecanitzem molt el procés, 

perdrem llocs de treball”. Això fa que la 
rendibilitat econòmica del vi sigui molt més baixa 
que el d’altres cellers. En un mercat competitiu,  
a més del suport de l’administració pública, 
l’aportació de capital per part de les finances 
ètiques ha estat fonamental per la supervivència 
del projecte. Coop57 participa en el projecte des de 
la seva fundació: va aportar capital per construir  
el celler de Vallbona de les Monges, facilita 
l’avançament de capital de subvencions, és un dels 
socis col·laboradors de la cooperativa i forma part 
del Consell Rector. Amb Fiare, l’Olivera ha 
contractat una pòlissa de crèdit que li permet fer 
front a l’estacionalitat de l’activitat: “mentre a 
l’hivern generem moltes vendes, a l’època de la 
verema tenim poca aportació de capital i, en canvi, 
és quan necessitem contractar més persones. Fiare 
ens fa de coixí per encarar aquestes dificultats de 
tresoreria”, detalla Llonch. 

Segon les darreres dades del Baròmetre de les 
Finances ètiques, al 2018, aquestes van atorgar 
préstecs per valor de 1.474 milions d’euros en 
projectes transformadors, un 16,31% més que l’any 
anterior, essent el sector mediambiental el que va 
rebre més volum de préstecs (40’64%), seguit dels 
sectors social (22,84%) i cultural (22,11%). A escala 
internacional, Amèrica Llatina va concentrar quasi 
la meitat del crèdit atorgat a l’estranger (48,35%), 
seguida per Àsia i Àfrica que, conjuntament, 
representen el 44,7% dels préstecs concedits. 

LA RESISTÈNCIA  
DELS APICULTORS  
A KÈNIA
GreenForest Food és un projecte familiar, gestionat 
pel matrimoni format per la Catherine Mutiso  
i l’Athanas Matheka, que facilita la venda de mel  
de petits productors de zones rurals del sud-est de 
Kènia a les ciutats. Els apicultors, que viuen  
en àrees remotes, elaboren la mel de manera 
tradicional.

Com succeeix en altres indrets del món, els 
apicultors de Kènia es troben amb dificultats per  
la creixent desaparició de la població d’abelles. La 
desforestació ha provocat la pèrdua de biodiversitat 
a la zona i, en conseqüència, la desaparició del 
nèctar i el pol·len. Al mateix temps, les generacions 
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AVALS SOCIALS PER 
INVERTIR EN CULTURA
Per a NUMAX, la inversió de Coop57 també  
va ser vital per a la posada en marxa del projecte 
cooperatiu a Santiago de Compostel·la. El préstec 
inicial, de 300.000 euros, els va permetre reformar 
un local, construir una sala de cinema i una 
llibreria, comprar bona part del mobiliari i 
l’equipament tècnic necessari i contractar els 
primers proveïdors. “A més, ara també ens ajuda a 
finançar part del funcionament corrent de 
l’activitat, ja que és força estacionària”, explica 
Avelino González, el gerent del projecte i un dels 
socis fundadors de la cooperativa de treball sense 
ànim de lucre. NUMAX és un projecte 
d’autoocupació que inclou la gestió d’una llibreria, 
un cinema i un estudi de disseny gràfic, 
comunicació, producció i postproducció de vídeo. 
Està format per onze persones sòcies i quatre 
assalariades, a més d’una sòcia col·laboradora: “ens 
vam unir per fer juntes el que estàvem acostumades 
a fer per separat, amb l’objectiu de generar treball 
digne i de qualitat”, detalla González. El projecte 
busca també vincular la tradició dels cinemes d’art i 
assaig amb les estrenes més recents, en versió 
original. De fet, a l’Estat espanyol només hi ha dos 
cinemes que projecten exclusivament en versió 
original en ciutats amb menys de 100.000 habitants, 
com és el cas de NUMAX. “Quan vam obrir, a 
Santiago només hi havia una sala de cinema en un 
centre comercial, amb el tipus de model cultural 
que això implica. Volíem fer un cinema diferent i, a 
més, connectar-lo amb una llibreria que tingués una 
bona selecció d’obres de literatura, art i pensament”.

Segons González, va ser més fàcil aconseguir el 
finançament a través de Coop57 que no pas ho 
hauria estat per mitjà de qualsevol entitat financera 
convencional, gràcies als avals mancomunats, el 
sistema de garanties de Coop57. L’entitat que  
sol·licita finançament ha de buscar, en el seu entorn, 
persones que confiïn en el projecte i estiguin 
disposades a assumir un compromís personal i 
individual per respondre com a avaladors d’una part 
del préstec concedit. En el cas que l’entitat no pugui 
retornar el préstec, les persones avaladores responen 
en el seu nom i només per la part avalada. Aquest 
sistema permet que moltes entitats amb projectes 
viables econòmicament, però que no estan 
capitalitzades amb patrimoni, puguin accedir a 

més joves no estan disposades a treballar en 
l’apicultura, per la manca d’oportunitats que 
ofereix el sector.

GreenForest Food va començar fa vint anys en una 
petita cuina casolana i una inversió inicial de 130 
euros. En l’actualitat, distribueix la mel de 5.000 
apicultors, dona un lloc de feina a 39 treballadors i 
té un volum de negoci anual de 815.000 euros.

Un dels motius que va portar a l’Athanas i la 
Catherine a finançar el projecte des de les finances 
ètiques va ser la preocupació per la crisi ecològica: 
“el canvi climàtic és el repte existencial més gran 
del nostre planeta. Les finances ètiques 
garanteixen unes finances globals sostenibles” 
comenta Matheka. Des de 2014, Oikocredit ha 
invertit 124.000 euros en el projecte: “el crèdit ens 
ha permès millorar la traçabilitat de la producció i 
la distribució de la mel, establir relacions més 
estretes amb els apicultors, millorar l’assistència 
tècnica i la nostra infraestructura. Tot això ha fet 
possible que puguem vendre la mel als principals 
supermercats de la regió”. 

Matheka comparteix que van topar amb 
Oikocredit en un moment crític: “la cooperativa 
ens va proveir de finançament el 2014, quan cap 
altre banc ho volia fer, perquè el projecte encara no 
generava prou certeses. El 2015, quan tres dels 
quatre principals clients que teníem van fer fallida 
vam perdre 40.000 euros i Oikocredit va estendre 
les condicions del nostre crèdit per ajudar-nos a 
seguir. Des d’aleshores, la inversió ens ha permès 
aconseguir més col·laboradors i clients que 
confiessin en nosaltres per estabilitzar el projecte”.

La venda de mel proporciona bons guanys a les dones 
de les zones rurals del sud-est de Kènia.
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finançament. També dona informació sobre la capacitat de 
crear xarxa del projecte i el suport social amb què compta. 
Per al préstec inicial, NUMAX va comptar amb l’aval de 182 
persones, que van avalar entre mil i cinc mil euros cadascuna. 
“Estem orgulloses de comptar amb el suport de les persones 
avaladores que van creure en NUMAX, suport al què avui se 
sumen les més de 850 abonades que venen assíduament”. 
González destaca un altre tret diferencial respecte de la banca 
convencional: “per donar suport a un projecte presentat, a 
més dels criteris estrictament econòmics, les entitats de 
finances ètiques valoren també els criteris socials realitzant 
una anàlisi qualitativa de la iniciativa”.

SORORITAT ENTRE  
DONES MIGRADES
L’Awa Ndiaye i la Ndeye Gueye, veïnes del Besòs de 
Barcelona, van decidir crear una associació de dones 
senegaleses al barri, en trobar-se que, com elles, moltes 
dones migrades del Besòs ho eren: “vam pensar que 
l’associació podia ser un espai per donar-nos suport, parlar 
de les nostres coses i sentir-nos lliures”. Així va néixer 
Cakanam. En dos anys, l’associació ha passat de deu a 
cinquanta membres: “No han deixat de sumar-s’hi dones. 
N’hi ha de totes les edats, des dels divuit als cinquanta anys, 
però compartim que som dones migrades i la voluntat de 
tirar endavant plegades”. Aviat van veure que crear una 
Comunitat Autofinançada (CAF) (→ p. 29) podia ser  
un bon mètode per complementar la tasca comunitària  
de l’associació. La CAF els ha permès cobrir despeses 
domèstiques, com avaries a la llar o la compra de llibres 
escolars, i també comprar bitllets per viatjar al Senegal.  
Les membres es reuneixen cada quinze dies i cadascuna 
ingressa la quantitat que creu oportuna, o bé demana un 
crèdit, que pot ser d’una xifra fins a quatre vegades superior 
al que ha aportat. En dos anys, han estalviat 5.000 euros de 
forma col·lectiva. Per demanar un crèdit, cal comptar amb 
l’aval d’una de les membres: “és com un compte del banc, 
però la diferència és que no hi ha interessos i que pots 
retirar els teus diners quan ho necessites”. La gestió comuna 
de l’economia ha facilitat que s’hagin generat vincles de 
confiança i amistat més enllà de la CAF: “anem a passejar, 
de festa o a comprar plegades”, comenta Ndiaye. 

Ndiaye coneixia el mètode de les CAF abans de viure a 
Barcelona: “Al Senegal, les comunitats de préstec entre 
dones són molt similars i populars, es diuen AVEC”. De fet, 
no és casual que en la seva gran majoria es tracti de grups 
integrats exclusivament per dones, ja que moltes dones del 
Sud global pateixen exclusió financera i, alhora, han de 

EL REPTE DE 
L’OPER ATIVITAT
A banda de les CAF, les iniciatives 
entrevistades operen, en menor o 
major mesura, a través de la banca 
convencional. En el cas de 
L’Olivera, per exemple, a través 
d’aquesta es gestiona el 90% de les 
finances de la cooperativa. Per a 
Dolors Llonch, les finances ètiques 
no poden donar resposta a les 
necessitats d’operativa bancària del 
projecte: “això provoca que 
haguem de treballar amb la banca 
ordinària, encara que no ens 
agradi. És habitual en el món de les 
cooperatives, totes tenim el mateix 
problema”. La banca convencional 
els serveix, per exemple, per pagar 
les nòmines, fer transferències, 
controlar la facturació o contractar 
pòlisses elevades. “Amb la banca 
convencional no tenim problema 
en demanar una pòlissa de 50.000 
euros”, apunta Llonch. En el cas de 
GreenForest Foods, una de les 
principals dificultats de l’empresa 
és la manca de liquiditat, que 
solucionen a través de la banca 
convencional. El finançament de 
l’empresa prové, en un 54%, de les 
vendes, un 29% de la banca 
convencional i un 17% 
d’Oikocredit. 

NUMAX, tot i no comptar amb 
finançament de la banca 
convencional, hi recorre per fer 
gestions ordinàries, “com operar 
amb TPV o realitzar vendes en 
línia a un cost raonable”, apunta 
González. “Per transformar les 
nostres organitzacions, necessitem 
transformar també de portes 
enfora. I per això, ens cal que la 
banca ètica es posi les piles. Tot i 
que entenc que no té massa marge 
de maniobra, perquè necessita 
consolidar-se”, conclou Llonch. 
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solucionar els problemes i les emergències 
relacionades amb la gestió de la llar. Les CAF, 
també anomenades tontines a molts indrets de 
l’Àfrica, esdevenen un espai de sororitat a on 
invertir, estalviar i obtenir beneficis: “Al Senegal, 
som les dones qui ens ocupem de la gestió de la 
llar, portem els comptes, comprem tot el que cal, 
tenim cura dels infants i de les persones a càrrec en 
general. Per això, és fonamental que puguem 
gestionar els recursos econòmics”. També és una 
via per emprendre projectes que els permetin ser 
independents econòmicament. 

La presa de decisions de la CAF de Cakanam té lloc 
per mitjà d’assemblees quinzenals on participen 
una trentena de dones: “Sempre arribem al consens. 
Tot i que és molt difícil, sempre ho aconseguim”, 
comenta Ndiaye mentre somriu. “Les reunions són 
llargues, però estem aprenent a prendre decisions 
cada vegada més de pressa”.

La precarietat laboral de la majoria de les dones 
que integren Cakanam ha provocat que decidissin 
impulsar projectes comunitaris d’auto-ocupació 
en el marc de l’associació. Així va dibuixar-se 
l’horitzó de crear una cooperativa de treball:“la 
majoria treballem, però en feines que no desitgem 
tenir. A través de la cooperativa volem generar 
llocs de treball dignes”, comenta Ndiaye. En el 
darrer any, des de Cakanam han començat a oferir 
serveis de càtering i tallers de formació i, per al 
2020, treballen per obrir un restaurant de menjar 
africà al Besòs i una agència de viatges: “Ens 
agradaria finançar-los a través de la CAF i amb 
l’ajuda de l’Ajuntament de Barcelona”. 

CONSTRUIR RELACIONS 
COMUNITÀRIES  
A TRAVÉS DELS DINERS
Al barri de la Vila de Gràcia de Barcelona, un grup 
de vuit persones formen la CAF de Gràcia. A 
diferència de la CAF de Cakanam, la comunitat 
no va néixer per resoldre una necessitat 
econòmica, sinó com un experiment social. “Ens 
interessava explorar com es podia construir un 
projecte petit col·locant els diners a l’epicentre de 
l’activitat: veure com influeix en les relacions, si 
pot enfortir-les o simplement transformar-les”, 
explica Miguel Carvalho, un dels membres 
fundadors. “Moltes persones vinculen els diners 
amb la capacitat d’exercir poder. Potser per això, 
hi ha qui té vergonya de demanar diners o 
reclamar-los, fins i tot a la família o als amics”, 
afegeix Carvalho. La CAF els ha permès parlar 
obertament de diners i generar relacions 
horitzontals i de confiança entre ells. 

Després de tres anys, el grup s’ha convertit en una 
colla d’amics que es troba un cop al mes amb un 
propòsit concret: “cada reunió és com una mena 
de ritual que comença a casa d’algú obrint la caixa 
dels diners, hi ha un temps perquè qui vulgui en 
posi i qui ho necessiti demani un préstec, i acaba 
amb un sopar”, explica Carvalho. A diferència de 
Cakanam, la CAF de Gràcia ha decidit, en els seus 
estatuts, que els crèdits tinguin uns petits 
interessos per tal d’incentivar l’activitat 
econòmica: “la CAF és col·lectiva, per tant, si hi ha 
moviment econòmic, els beneficis són per tota la 
comunitat. Es tracta de generar una mena 
d’energia a través de l’activitat econòmica”, 
comenta Carvalho. 

El grup està format per persones de nacionalitat 
italiana, que tenen al voltant de trenta anys i, de les 
quals, la majoria són treballadores autònomes 
vinculades al món de la música, la comunicació o 
el disseny gràfic. També comparteixen la 
sensibilitat vers el consum conscient i les finances 
ètiques. La CAF els ha permès cobrir despeses 
relativament petites, com la compra 
d’electrodomèstics, el pagament de cursos de 
formació o les reformes a la llar, sense recórrer a la 
banca convencional: “els diners de la CAF 
provenen de la feina dels meus companys, no de la 
inversió en armament o de l’especulació.” 

Cakanam impulsa projectes comunitaris d’auto-ocupació. 
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Per al futur, s’imaginen crear una associació i 
llogar un local on cada membre pugui 
desenvolupar la seva activitat professional. Fa un 
any, va germinar la primera activitat productiva 
del col·lectiu: “com que algunes de les persones 
de la CAF som veganes, vam cuinar diversos 
plats i vam participar amb una paradeta en un 
festival de cuina”. Els guanys van ingressar-se a 
la caixa de la CAF.

EL SÒL COMUNITARI, 
UNA RESPOSTA A  
LA GENTRIFICACIÓ
Un altre dels reptes que enfronten les finances 
ètiques és especialment engrescador. La compra 
de la finca de Can Bofill, a Collserola, per part de 
Coop57 el 2019, obre un nou escenari en què, a 
través de l’adquisició de patrimoni, les finances 
ètiques poden desmercantilitzar sòl, en benefici de 
la comunitat. Can Bofill és una masia del segle 
XIV situada al Parc Natural de Collserola i que 
forma part del Pla Especial del Patrimoni Històric 
i Arquitectònic de Molins de Rei. El 2018, els 
propietaris van decidir rescindir el contracte de 
masoveria que havia estat vigent durant quinze 
anys amb l’associació La Tartana, que gestionava 
la masia, i posar en venda la finca. La Tartana no 
comptava amb els recursos econòmics per 
afrontar-ne la compra i, finalment, va ser 
adquirida per Coop57, després d’un profund debat 
entre la base social. La cooperativa va adquirir la 
finca en propietat i va cedir-ne l’ús a l’associació, 
iniciant una nova línia de projectes denominada 
Sòl comunitari: “Quan Coop57 adquireix sòl per 
defensar de l’especulació un projecte agroecològic 
com el que es desenvolupava a Can Bofill, no ho fa 
des d’una perspectiva patrimonial, ni d’inversió, 
sinó per demostrar que avui, encara hi ha qui 
creu, practica i viu amb un paradigma del comú”, 
explica Guillem Fernàndez, responsable de l’àrea 
de préstecs de la cooperativa. Amb l’adquisició de 
la finca en propietat, automàticament aquesta es 
convertia en propietat de quasi mil entitats de 
l’economia social i solidària i més de quatre mil 
persones sòcies col·laboradores.

La línia de Sòl Comunitari neix de la detecció 
d’altres projectes que, com Can Bofill, han vist 

amenaçada la seva existència per l’interès 
especulatiu dels Fons d’Inversió, particularment 
en inversions immobiliàries. Beu d’experiències 
com la dels béns comunals a l’edat mitjana i abans 
del període de desamortitzacions a l’Estat, les 
col·lectivitzacions, el zapatisme, les comunitats 
indígenes en resistència de Colòmbia o les 
Communities Land Trust. Per a Fernández, “enmig 
del neoliberalisme galopant, desenvolupar 
experiències de gestió de la terra mitjançant béns 
comunals és una necessitat”.

La compra de Can Bofill ha estat una prova pilot, 
que es replicarà amb altres experiències: “aquesta 
línia de sòl comunitari està essencialment 
orientada a consolidar projectes autogestionats de 
moviments socials i Economia Social i Solidària, 
per generar dinàmiques de contrapoder. La idea no 
és ‘comprar sòl’, sinó defensar projectes 
transformadors de la gentrificació. No volem 
comprar sòl per a fer cooperatives d’habitatge.  
Hi pot haver un projecte d’aquests, però no és la 
finalitat. Volem crear un instrument que defensi  
el ruralisme, perquè la reproducció de la vida no es 
pot deixar en mans del capital”.

Tornant al reggaeton, una cançó de Tremeda 
Jauría diu: “perdimos el miedo a caer, 
aprendimos juntas a flotar, esto va de sostener”.  
I és que, una de les revolucions de les finances 
ètiques és, justament, la recuperació de l’ús social 
i original dels diners, convertint-los en una eina 
que permet teixir relacions de solidaritat i de 
suport mutu i eradicar les injustícies inherents  
al sistema capitalista. 

Vuit persones formen la CAF de Gràcia.



1 2

OPCIONS   5864 _ MÓN EN MOVIMENT /  INICIATIVES

MÓN EN M VIMENT 
J OA N A  A R I E T  I  L AU R A  SO L É INICIATIVES 

EUROPEAN FEDERATION  
OF ETHICAL AND ALTERNATIVE 
BANKS AND FINANCIERS  
(FEBEA) (  2 )
La defensa de les finances ètiques a Europa

 Europa
febea.org

És una federació que promou el desenvolupament 
de les finances ètiques en l’àmbit europeu, a través 
de la incidència i la comunicació. Està formada per 
prop d’una trentena d’entitats financeres amb seu a 
quinze països europeus, que operen en el marc dels 
principis i valors de les finances ètiques.

A més de ser un espai d’intercanvi d’experiències, 
FEBEA dona suport a les entitats membres en la 
creació d’instruments financers i representa els 
seus interessos davant les institucions i organismes 
europeus.

El projecte va néixer a Brussel·les l’any 2001 de 
la mà de sis entitats financeres: Banca Popolare 
Etica (Itàlia), Crédit Coopératif (França), Crédal 
(Bèlgica), Hefboom (Bèlgica), Caisse Solidaire 
Nord Pas de Calais (França) i Tise (Polònia).

GLOBAL ALLIANCE FOR BANKING 
ON VALUES (GABV) (  1 )
Una aliança mundial per les finances ètiques

 Arreu del món
gabv.org

És una xarxa internacional independent, nascuda 
el 2009 i formada per entitats financeres que 
operen des dels principis de les finances ètiques. 
Integra més d’una seixantena d’entitats arreu del 
món, principalment, bancs, cooperatives de crèdit 
i institucions de microfinances.

L’objectiu de Global Alliance és transformar el 
sistema bancari perquè sigui més transparent, ètic 
i sostenible des del punt de vista econòmic, social i 
ambiental. Un dels seus principis és enfocar-se en 
l’anomenada economia real, aquella que, a través 
de les finances, dona resposta a les necessitats 
humanes essencials i d’una forma sostenible.

La xarxa és un espai de cooperació, debat, 
formació, incidència i difusió sobre les finances 
ètiques.

https://febea.org
www.gabv.org
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BANCA ARMADA  
I DON’T BANK ON THE BOMB (  3 )
Contra el negoci de la guerra

BANCA ARMADA
 Estat espanyol

bancaarmada.org

La campanya Banca armada denuncia, des 
del 2007, les companyies espanyoles i entitats 
financeres d’escala internacional que financien  
la industria armamentística. La seva base de 
dades, disponible al web, mostra les inversions 
que cada entitat financera manté des del 2013 en 
la fabricació i exportació d'armes. També fomenta 
que les accionistes de bancs i asseguradores 
exigeixin que les empreses renunciin al 
finançament de la industria militar. A través 
d’aquest activisme accionarial, en els darrers 
anys, activistes de la campanya han intervingut 
a les juntes d’accionistes de les entitats financeres 
estatals més implicades en el negoci de la guerra. 

La campanya col·labora amb Don’t Bank on the 
Bomb, una publicació que denuncia les empreses 
involucrades en la producció i finançament d’armes 
nuclears a escala mundial. El seu informe anual, 
disponible al web, identifica les entitats financeres 
que obtenen guanys invertint en la producció 
d’armes nuclears. Arran de la publicació, també 
s’organitzen accions d’incidència empresarial i 
política per dissuadir les entitats bancàries d’invertir 
en armes nuclears, com el foment de boicots o 
d’actes de mobilització al carrer.

DON’T BANK ON THE BOMB
 Arreu del món

dontbankonthebomb.com

BANK TRACK (  4 )
Estirant el fil dels negocis dels bancs

 Arreu del món
banktrack.org

BankTrack és una organització no governamental, 
amb seu a Holanda, que denuncia les inversions 
dels bancs en activitats que vulneren els 
drets humans i ambientals. Neix el 2004 per 
denunciar els efectes negatius dels projectes 
de desenvolupament a països del sud global 
cofinançats pels bancs.

La fundació aglutina els esforços de diverses 
organitzacions de la societat civil d’arreu del món. 
Realitza campanyes d’incidència pública per evitar 
que els bancs financin determinats projectes i 
aconseguir que signin compromisos vinculants de 
sostenibilitat.

També publica nombrosos informes d’investigació 
centrats en la sostenibilitat del sector bancari. 
Destaquen BankTrack Human Rights, que avalua 
els grans bancs amb una sèrie de criteris basats 
en els principis rectors de les Nacions Unides 
sobre empreses i drets humans; i Banking on 
Climate Change, que investiga el finançament de 
la indústria dels combustibles fòssils i publica una 
llista negra dels bancs que hi inverteixen. També 
denuncien les inversions de bancs i caixes en 
empreses de l’agro-indústria que tenen un vincle 
directe amb la deforestació, com la canya de sucre, 
la palma d’oli o la soja. 

www.bancaarmada.org
https://dontbankonthebomb.com
https://banktrack.org
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FETS-FINANÇAMENT ÈTIC  
I SOLIDARI (  5 )
Promoció de les finances ètiques

 Estat espanyol
fets.org

L’estiu del 1999, diverses entitats van impulsar 
la creació de FETS, amb l’objectiu de fomentar 
el desenvolupament d’un sistema de finances 
ètiques i solidàries. L’objectiu de fons és contribuir 
a la transformació social en base als valors de 
la justícia global i la sostenibilitat i, en aquest 
sentit, com subratllen des de FETS, el paper de les 
finances és fonamental. 

Avui dia, aquesta associació agrupa més de trenta 
entitats del tercer sector i de l’economia social i 
solidària, com ara Oxfam Intermón, Justícia i Pau, 
Col·lectiu Ronda, L’Olivera o Escoltes Catalans. 
També en són sòcies entitats del sector financer 
ètic mateix, com ara Arç, Coop57, Associació Fiare 
i Oikocredit Catalunya.

El gruix dels ingressos de FETS ve de projectes 
subvencionats i algunes de les seves línies de 
treball són l’Observatori de les Finances Ètiques 
i el portal digital dineretic.net. L’Observatori 
elabora estudis periòdics i puntuals sobre el sector 
i n’avalua l’impacte en la realitat socioeconòmica 
catalana i espanyola. Diner Ètic és un catàleg en 
línia d’entitats i productes de finances ètiques. Una 
eina al servei de les consumidores que busquen 
alternatives ètiques per a la gestió dels seus diners.

Des del 2008, l’Observatori ha desenvolupat el 
segell EthSI, que certifica tant empreses com 
productes del sector de les assegurances ètiques.

ADICAE (ASSOCIACIÓ  
D’USUARIS DE BANCS, CAIXES  
I ASSEGURANCES) (  6 )
Una defensa contra els abusos financers

 Estat espanyol
adicae.net

Es va crear el 1998, a Saragossa, amb l’objectiu de 
protegir, formar, reclamar, informar i reivindicar 
els drets de les usuàries dels serveis bancaris i 
de les assegurances. Una vintena d’anys més 
tard, compta amb una trentena de seus arreu de 
l’Estat espanyol que vetllen per la defensa de les 
consumidores en l’àmbit de les finances.

La crisi de l’habitatge, que ha sacsejat moltes llars 
en els darrers anys, va motivar la creació d’una 
Plataforma Hipotecària (hipotecaconderechos.org) 
per lluitar contra els abusos que moltes entitats 
bancàries cometen contra les usuàries amb els 
préstecs hipotecaris. 

Al llarg de la seva història, ha liderat campanyes 
de defensa de les consumidores en casos com el 
del Fórum Filatélico, Lehman Brothers o el de les 
participacions preferents, entre d’altres. 

El seu web és un receptacle d’eines i recursos 
que permeten fer consultes sobre els drets que 
tenen les consumidores sobre diversos àmbits de 
consum, tramitar reclamacions amb formularis 
personalitzats i informar-se en temes d’actualitat 
a través d’una revista i un diari digitals i un blog 
específic sobre el món de les reclamacions.

L’organització, a més de defensar la ciutadania  
en l’àmbit de les finances, pretén apoderar-la en  
el coneixement i reivindicació dels seus drets quan 
aquests són vulnerats.

www.fets.org
www.adicae.net
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RED DE EDUCACIÓN EN FINANZAS 
ÉTICAS (REDEFES) (  7 )
Apropar les finances ètiques a infants i joves

 Estat espanyol
redefes.org

La RedEFES és una xarxa de persones, 
organitzacions i plataformes que promouen 
l’educació en economia crítica i les finances ètiques 
i solidàries, a través de la generació d’un espai 
de trobada entre el professorat i les entitats de 
finances ètiques.

El projecte vol apropar a un públic jove les 
alternatives econòmiques ètiques i sostenibles, 
a través de recursos pedagògics i metodològics 
que incorporen l’anàlisi dels impactes socials, 
econòmics i ambientals del sistema financer i que 
faciliten l’impuls de les finances ètiques com a eina 
de trasformació social.

El portal virtual presenta un banc de recursos 
accessible i obert a les valoracions de les usuàries, 
un fòrum de debat i un espai on les membres de la 
xarxa poden compartir experiències aplicables a les 
aules d’educació primària, secundària, batxillerat, 
cicles formatius o estudis universitaris. Entre els 
recursos proposats, s’hi troben exposicions, tallers 
de teatre, documentals, llibres i guies didàctiques.

La RedEFES està impulsada per quatre entitats 
de finances ètiques: FETS-Finançament Ètic i 
Solidari, Plataforma Finantzaz Haratago, Fundació 
Finances Ètiques i Oikocredit Catalunya.

PAH (PLATAFORMA D’AFECTATS 
PER LA HIPOTECA) (  8 )
Reivindicar el dret a l’habitatge

 Estat espanyol
afectadosporlahipoteca.com

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca neix 
per resoldre els atacs que pateix sistemàticament 
el dret a l’habitatge. Es tracta d’una associació 
integrada per activistes i persones amb dificultats 
relacionades amb l’habitatge que realitza 
campanyes i accions que s’emmarquen en diversos 
àmbits, des del polític al mediàtic, passant pel 
judicial o d’acompanyament a les persones 
afectades. El seu objectiu és promoure canvis  
legals i solucions per fer realment efectiu el dret  
a l’habitatge que es reconeix a tota la ciutadania.

El moviment es gesta a Barcelona, a principis  
del 2009, quan la crisi econòmica  col·loca a 
moltes persones en situacions de vulnerabilitat: 
no poden assumir el cost de la hipoteca, perden 
la llar i comencen a acumular elevats deutes que 
els reclamen els bancs. Actualment, compten amb 
diverses delegacions territorials que actuen com  
a espais de trobada i suport.

Les seves reivindicacions se centren a aturar els 
desnonaments, regular la dació de pagament, 
convertir el parc d’habitatge hipotecat de primera 
residència en parc públic de lloguer social, executar 
una auditoria social sobre el funcionament del 
mercat hipotecari i establir els mecanismes, les 
reformes i les polítiques necessàries perquè l’accés 
a l’habitatge no torni a ser un negoci per a ningú.

www.redefes.org
www.afectadosporlahipoteca.com
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DOCUMENTALS 

LA GUERRA 
EMPIEZA AQUÍ
2019
DURADA: 64 min.

PAÍS: Espanya

DIRECCIÓ: Joseba Sanz

GÈNERE: Documental 

El documental parteix d’un fet real: l’any 2017, Ignacio 
Robles, un bomber de Biscaia, es va negar a participar 
en una maniobra que s’havia de realitzar al port de 
Bilbao per enviar tones d’armament fabricat al País Basc 
a l’Aràbia Saudita. Aquest fet va posar de manifest com 
al País Basc es fabriquen armes que després es venen a 
països en conflicte i s’utilitzen, molt sovint, en contra  
de la població civil en països com el Iemen.

Un cop contextualitzats els fets, el documental recull  
les imatges de la societat basca mobilitzada en contra  
de l’enviament d’armament i viatja al Iemen per reflectir 
la realitat d’aquest país destrossat i que encara viu 
sota els efectes bèl·lics. Ho fa a través d’activistes locals 
que treballen per ajudar el seu entorn i revertir les 
conseqüències que ha ocasionat la guerra.

INSIDE JOB
2010
DURADA: 105 min.

PAÍS: Estats Units

DIRECCIÓ: Charles 
Ferguson

GÈNERE: Documental

A través d’una exhaustiva investigació periodística, amb 
nombroses entrevistes a financers, polítics i periodistes, 
Inside job explica les causes de la crisi financera mundial 
de 2008, que va suposar més de 20 bilions de dòlars en 
pèrdues i que milions de persones perdessin les seves 
cases i llocs de feina. El documental també n’assenyala  
els principals responsables i detalla les conseqüències 
que, per a ells, va tenir la crisi. Sovint és complex explicar 
(i entendre) el rol que els bancs i els fons d’inversió van 
jugar en l’esclat de la crisi econòmica: Inside job desgrana 
amb encert el funcionament del sistema financer, de 
manera senzilla i clara, amb mirada crítica i dosis 
d’ironia. Entre altres premis, va guanyar l’Òscar a la 
millor pel·lícula documental del seu any.

ELS FILS  
DEL TAULER
2018
DURADA: 52 min.

PAÍS: Espanya

DIRECCIÓ: José Gayà

GÈNERE: Documental

Qui es beneficia de les guerres? Qui hi ha al darrere de cada 
bomba? En menys de 60 minuts, Els fils del tauler recorre 
els conflictes armats més importants del darrer segle i 
explora les causes i les devastadores conseqüències de  
les guerres. Ho fa posant la càmera darrere la mirada de les 
seves víctimes i assenyalant i interpel·lant els responsables 
de la violència desencadenada: la indústria militar.

El documental s’articula al voltant de converses  
i entrevistes a analistes, investigadors o periodistes, 
acompanyades d’escenes enregistrades en zones  
de conflicte. Amb tot, imatges i veus que permeten 
reconstruir algunes de les seqüències dels conflictes 
armats d'arreu dels cinc continents. 

A part d’explicar el negoci que hi ha darrere les guerres, 
Els fils del tauler també visibilitza les alternatives que 
estan en mans de la ciutadania i posa el focus a la banca 
ètica i al consum conscient.
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GUÍA PARA NO 
COLABORAR CON 
LA FINANCIACIÓN 
DE LAS ARMAS
Jordi Calvo Rufanges 
(coord.)
(Icaria, 2019)
Aquesta obra col·lectiva té 
un objectiu clar: denunciar 
l’estret vincle entre les enti-
tats financeres i la indústria 
armamentística.  En el cicle 
econòmic militar hi inter-
venen diversos actors, com 
ara les indústries, les admi-
nistracions i les comercia-
litzadores. Al mig de tot el 
sistema, operen les institu-
cions financeres que, amb 
les inversions, mantenen 
la roda en marxa. L’obra, 
que exposa nombrosos fets 
i dades, conté un missatge 
transparent: el teu banc tria 
què fa amb els teus diners, 
però tu pots triar a quin 
banc els portes. De fet, no 
només això, és una crida a 
mobilitzar-se per incidir en 
el sector financer i posar-lo 
al servei de la vida.

FINANCES ÈTIQUES 
I SOLIDÀRIES
VALORS, LÍMITS I REPTES

XES i FETS (coord.)
Eines (XES i Pol·len, 2018)
La Xarxa d’Economia 
Solidària i Finançament 
Ètic i Solidari (FETS), amb 
el suport de la cooperativa 
editora Pol·len Edicions, 
van publicar aquesta petita 
obra que, de manera amena, 
explica què són les finances 
ètiques, com s’organitzen, 
en quina conjuntura aparei-
xen i els reptes que afronten

El llibre recull les  reflexions 
sorgides en diverses  
trobades entre les principals 
entitats de finances ètiques 
catalanes. 

Les lectores coneixeran  
el naixement i evolució 
de les finances ètiques, les 
contradiccions del sistema 
financer tradicional i 
els reptes de les finances 
ètiques, com la participació, 
l’escalabilitat, el  feminisme 
o el foment del mercat 
social. 

EL VALOR  
DEL DINERO
Ugo Biggeri
(Sal Terrae, 2014)
Ugo Biggeri ha tingut un 
paper destacat en el desen-
volupament de les finances 
ètiques a Itàlia. En aquest 
llibre, plasma els aprenen-
tatges i les reflexions d’anys 
de treballar per bastir 
una alternativa al sistema 
financer actual. Des d’una 
mirada crítica, El valor del 
dinero és un amè assaig 
d’educació financera que 
serveix de guia per enten-
dre els conceptes bàsics del 
sector. Biggeri, convençut 
que cal una ciutadania 
formada per entendre el 
funcionament de les finan-
ces, convida a no deixar-se 
de fer preguntes, com ara 
què són els diners i què te-
nen de positiu. En paraules 
seves, “Les preguntes sobre 
els diners són, avui dia, ho 
vulguem o no, preguntes 
sobre la vida”.

LLIBRES I REVISTES

LA CLARA  
I L’ÚS 
RESPONSABLE 
DELS DINERS
Maurizio Spedaletti
Il·lustracions de 
Rachele Lo Piano
(FETS, 2010)
Maurizio Spedaletti, ban-
quer ambulant i secretari 
d’àrea de la Banca Popolare 
Etica italiana, convida a 
fer un viatge per la història 
dels diners i la seva funció, 
a través de la Clara, la pro-
tagonista. Quan van néixer 
els diners? Per què es van 
inventar? A través de diver-
ses situacions on intervenen 
els diners, s’expliquen 
conceptes com els impos-
tos, la rendibilitat, els tipus 
d’interès o els préstecs. El 
llibre també  remarca el va-
lor del consum conscient en 
l’àmbit de les finances. Una 
eina útil per a adolescents, 
famílies i mestres.
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A RÇ 
Assegurances ètiques

OPCIONS  
I LA PUBLICITAT
A OpciOns, a la nostra publicitat, en diem “Banc de recursos”, 
perquè només publiquem informació d’empreses i institucions 
que faciliten pràctiques de consum conscient. Tampoc no 
publiquem continguts promocionats per empreses.

A les pàgines següents, hi mostrem productes i serveis que, per ells 
mateixos o pel tipus d’entitat que els ofereix, responen als criteris 
socioambientals d’OpciOns.

Agraïm a totes les empreses i entitats que apareixen en aquesta 
secció que apostin per anunciar-se a OpciOns sense pretendre 
incidir en els nostres continguts.

C E LO B E RT
Arquitectura, enginyeria i urbanisme amb ecoresponsabilitat

www.arc.coop
www.celobert.coop
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https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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COS  SA LU T 
Salut

SOS T R E  C Í V I C 
Habitatge

Entra a 
www fi arebancaetica coop 

Banca online 

Tarjeta dèbit/crèdit

Dipòsits a termini

100% finances ètiques

Et presentem el teu 

El compte corrent pel dia a dia

Compte Ètic

Aquest número és indicatiu del risc 
del producte, sent 1/6 indicatiu de 
menor risc i 6/6 de major risc. 

Banca Popolare Etica 
sucursal a Espanya, està 
adherit al Fons de Garantia 
de Dipòsits d'entitats 
de crèdit italianes. 
El límit de la cobertura per 
dipositant és de 100.000 euros 
en una mateixa entitat.

F I A R E
Banca ètica

www.cos.coop
www.sostrecivic.cat
https://www.fiarebancaetica.coop/ca
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T H E  G O O O D  S H O P 
Botiga online

www.thegooodshop.com
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opcions.coop/ataula

Suma’t a la campanya solidària 
d’Opcions #TotesATaula!

Les aportacions rebudes aniran 
a un fons destinat a comprar 
productes de la pagesia local i 
agroecològica i es distribuiran

a col·lectius vulnerables.

O I KO C R E D I T
Finances ètiques per al desenvolupament sostenible

O P C I O N S  # TOT E S  A  TAU L A
Campanya solidària

http://catalunya.oikocredit.es/ca/
https://opcions.coop/ataula
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SO M  E N E RG I A 
Energia verda

SO M  CO N N E X I Ó 
Telecomunicacions

SO M  M O B I L I TAT 
Cotxe elèctric compartit

SO M  CO N F O RT  SO L A R 
Energies renovables

www.somconfortsolar.coop
www.somconnexio.coop
www.somenergia.coop
www.sommobilitat.coop
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M O L SA
Salut i aliments ecològics

www.molsa.bio
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