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Presentació  
Què és la festa del Comerç Just i la Banca Ètica 
 
La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica és  una activitat lúdica i educativa que té 
lloc un cop l’any a Catalunya i enguany celebrem la catorzena edició. En aquesta 
ocasió, atès el panorama actual de corrupció i injustícies socials  que patim dia 
rere dia i llegim noticia rere notícia, animem a la ciutadania a participar a 
la Festa  perquè sabem que existeixen alternatives com : El Comerç Just , que 
proposa una relació comercial justa per a totes les parts que entren en joc,  i la Banca  
Ètica , que fa que amb els nostres estalvis puguem contribuir a un món millor. 
 
La Festa se celebra d'ençà l'any 2000 a la ciutat de Barcelona, però l’èxit de 
convocatòria, any rere any, ha fet possible estendre la Festa a tota la població 
catalana, organitzant-la a més ciutats i municipis d'arreu de Catalunya. 
 
La 14a edició de la Festa tindrà lloc al voltant de l’ 11 de maig coincidint amb el Dia 
Mundial del Comerç Just, es celebrarà a 30 municipi s catalans i comptarà amb la 
participació de més de 200 entitats. Durant la festa es podrà gaudir d'exposicions, 
espais de degustació de productes, tallers, xerrades, cinefòrums, activitats d'animació 
infantil, etc. 
 

 
La gràfica de la Festa 2013 busca 
connectar amb el latent sentiment 
d’indignació i animar a la ciutadania a sortir 
al carrer, a descobrir les alternatives i a 
celebrar-les en un dels municipis on es 
celebraran accions de caràcter festiu, 
divulgatiu i sensibilitzador. Així, des d’un to 
festiu i positiu, la imatge d'enguany anima a 
la ciutadania  a dir “Prou! Sí que hi ha 
alternatives” i a sortir al carrer a 
descobrir i celebrar que estem construint 
una Economia Social i Solidària , on totes 
i tots hi tenim un paper a jugar. 

 

 
La coordinació nacional de la Festa  va a càrrec de SETEM, amb la participació 
d’Alternativa 3, Fiare, FETS-Finançament Ètic i Solid ari-, Intermón Oxfam, la 
Xarxa de Consum Solidari i la Xarxa d’Economia Soli dària , i amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 
Tarragona, BTV i El Periódico.  
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ManifestManifestManifestManifest    dededede    lalalala    FestFestFestFestaaaa    deldeldeldel    CJCJCJCJ    iiii    lalalala    BEBEBEBE    2013201320132013    
 
“Rescat bancari multimilionari”, “Crisi al petit comerç”,“100 desnonaments cada dia”,“N
ous casos de corrupció política”… Aquests són alguns dels titulars recurrents dels 
diaris i el dia a dia de les nostres converses. S’encadenen els escàndols polítics, els 
diners públics es posen al servei dels interessos privats i no de les necessitats socials, 
persones que es queden sense casa mentre augmenten els pisos buits, comerços que 
tanquen… la crisi inunda tots els racons… Fins i tot ens arriben informacions que no 
apareixen als diaris, ja que s’escapen de l’agenda pública dels mitjans: les 
empreses transnacionals actuen lliure i impunement per tot el planeta sense cap tipus 
de control, el respecte pels drets humans sembla un luxe de voluntari compliment, 
produir aliments o béns bàsics com el tèxtil manté milions de persones malvivint en la 
pobresa… 
 
El panorama sembla desolador… però no tota la realitat està tenyida d’aquesta 
tristesa. Existeixen multitud d’alternatives, propostes posit ives  que ens demostren 
que les persones tenim la capacitat de crear iniciatives i models que posen a l’ésser 
humà, l’entorn ambiental, el respecte i la democràcia en el centre de l’activitat 
econòmica. Alternativa 3, FETS, FIARE, Intermón Oxfam, Xarxa de Consum Solidari, 
Xarxa d’Economia Solidària i SETEM Catalunya us convidem a la Festa del Comerç 
Just i la Banca Ètica 2013 perquè ens neguem a rendir-nos, a perdre l’esperança, 
l’optimisme i l’esperit transformador i constructiu. 
 
Volem celebrar amb tu que existeix un Comerç Just , que genera intercanvis on totes 
les parts guanyen i que lluita contra la desigualtat. Celebrem que aquest comerç és 
possible gràcies a persones com tu, conscients de que darrere de cada producte hi ha 
persones que viuen de produir-lo i de vendre’l. Celebrem el consum responsable ! 
Celebrem que la Banca Ètica  ens permet tenir estalvis en coherència amb els postres 
valors que s’invertiran en projectes que beneficiaran a la societat. 
 
Volem festejar amb alegria que estem construint una Economia Social i Solidària , on 
totes i tots hi tenim un paper a jugar. Perquè no només diem PROU! a aquest model 
depredador que ens imposen. També diem MÉS! a la construcció d’alternatives 
col·lectives. Comptem amb tu! Véns? Bona Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 
2013! 
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Mapa de Festes 2013 
 

 
A http://festacj.org/busca-la-teva-festa podreu trobar el Mapa de Festes amb els 

programes dels municipis actualitzats. 

BARCELONA  

Barcelona: Sarrià  
Dia: 4 de maig 
Hora: 12 a 20h 
Lloc: Plaça Sant Vicenç 
 

Barcelona: Sant Andreu  
Dia: 11 de maig 
Hora: 10 a 14h 
Lloc: Plaça Orfila, Sant Andreu 
 

Mataró  
Dia: 25 de maig 
Hora: 16h a 21h 
Lloc: Plaça de Santa Anna. 
 

Manresa  
Dia: 18 de maig 
Hora: de 17h a 20h 
Lloc: Plana de l’Om 
 

Arenys de Munt  
Dia: 12 de maig 
Hora: 10h a 14h 
Lloc: Plaça de l’Església 
 

 

Sabadell  
Dia: 22, 25 i 28 de maig 
Hora: 10h a 14h 
Lloc: Plaça Doctor Robert 

El Prat de Llobregat  
Dia: 11 de maig 
Hora: 11 a 20h 
Lloc: Plaça Catalunya 
 
Molins de Rei  
Dia: a confirmar 
Hora: 10 a 14h 
Lloc: Plaça del Mercat 
 
Sant Quirze del Vallès  
Dia: 26 de maig 
Hora: 11h a 16h 
Lloc: Parc de les Morisques 

Sant Boi de Llobregat  

Dia: 11 de maig 
Hora: 10h a 14h 
Lloc: Davant del Mercat de la 
Muntanyeta 

Terrassa  
Dia: 1 de juny 
Hora: 10 a 14.00h 
Lloc: Plaça Vella 

 

Esplugues de Llobregat  
Dia: a confirmar 
Hora: a confirmar 
Lloc: Rambla del Carme 

La Palma de Cervelló  
Dia: a confirmar 
Hora: 11 a 20h 
Lloc: Plaça del Mercat 
 
Sant Adrià del Besos  
Dia: 27 d’abril 
Hora: 11 a 20h 
Lloc: Plaça de la Vila 

Santa Coloma de Gramenet  
Dia: 2 de juny 
Hora: 10 a 19h 
Lloc: Plaça del Rellotge 

Cerdanyola del Vallès, Campus UAB  
Dia: 8 de maig 
Hora: 11 a 15.30h 
Lloc: Plaça Cívica (Campus UAB) 

Manlleu  
Dia: 12 de maig 
Hora: 10h a 14h 
Lloc: Espai Solidari 
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TARRAGONA  

Tarragona  
Dia:  18 de maig 
Hora:  12 a 21h 
Lloc:  Plaça La Font 

L’Ampolla  
Dia:  18 de maig 
Hora:  11.30 a 13.30h 
Lloc:  Plaça González Isla 

Tortosa  
Dia: 18 de maig 
Hora: 11.30 a 13.30h 
Lloc: Plaça González Isla. L’Ampolla 

 

GIRONA 

Girona  
Dia:  25 de Maig 
Hora:  de 17h a 20h 
Lloc:  Plaça de la Independència 
 

Banyoles  
Dia:  11 de maig 
Hora:  10 a 20h 
Lloc: Plaça Major 
 

L’Escala  
Dia:  19 de maig 
Hora:  10 a 14h 
Lloc: Platja de l’Escala 
 

  

LLEIDA  

Balaguer  
Dia:  11 de maig 
Hora:  17h 
Lloc:  Plaça Mercadal 
 

Alpicat  
Dia:  4 i 5 de maig 
Hora:  10h a 20h 
Lloc:  Parc del Graó 
 

Cervera  
Dia:  11 de maig 
Hora:  16h a 20h 
Lloc:  Plaça Santa Anna 
 

Tremp  
Dia:  11 i 12 de maig 
Hora : tot el dia 
Lloc:  recinte de la FiraTremp 
 

La Pobla de Segur  
Dia:  15 i 16 de juny 
Hora : tot el dia 
Lloc:  Recinte de la fira de 
PomoPallars 
 

Sort  
Dia:  14 d’abril 
Hora : 11 a 19h 
LLoc:  Parc del Riuet 
 

Àger  
Dia:  11 de maig 
Hora:  16 a 20h 
Lloc:  Als carrers d’Àger 
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El Comerç Just 
  
Què és  
El Comerç Just és un moviment que proposa una relació comercial diferent, justa per a 
totes les parts  que entren en joc quan es produeix un intercanvi.  Té en compte valors 
ètics i mediambientals, enfront dels criteris exclusivament econòmics del comerç 
tradicional, i permet assolir als països del Sud el seu desenvolupament social i 
econòmic. 
 

Principis 

1. Creació d’oportunitats per a productores en  desava ntatge econòmica.  

2. Retribució digna  pel treball. 

3. Transparència  en les relacions comercials i rendició de comptes.  

4. Desenvolupament de capacitats per a una independència del productor/a.  

5. Eradicació de l’explotació  infantil. 

6. Beneficis socials  per a les comunitats  productores. 

7. Respecte del medi ambient . 

8. Equitat de gènere : es dóna valor i es recompensa el treball de la dona 
 

Per què cal un Comerç Just 
Perquè és necessari impulsar canvis en un model d’intercanvi desigual, així com 
promoure alternatives de consum més respectuoses amb les persones i el medi 
ambient. I el Comerç Just és una possible alternativa. La crisi ha posat en evidència 
la vulnerabilitat de les economies, tant per garantir el creixement sostenible com per 
reduir la pobresa.  El mercat ha contribuït a aprofundir en les desigualtats socials. La 
resposta neoliberal a això és simple: augment del lliure comerç, de les privatitzacions i 
el mercat ja s’autorregularà a través d’un procés de darwinisme social. I és davant 
aquest context quan sorgeix el Comerç Just com a forma d’entendre el  comerç amb 
contingut social i polític.   
 
El moviment de Comerç Just pretén  corregir les desigualtats existents en les 
relacions comercials internacionals i promoure alternatives de consum més 
respectuoses, basades en la participació de persones i comunitats, en 
l’empoderament, la transparència, les qüestions de gènere i la sostenibilitat ecològica. 
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El Sucre, protagonista estatal del Dia del Comerç Just 
 

A l'Estat espanyol, la venda de sucre de Comerç Just va superar 

les mil tones l'últim any 

 
Sota el lema “Per endolcir-te la vida, no cal amargar a ningú”, la Coordinadora Estatal 
de Comerç Just presenta aquest any, amb motiu del Dia Mundial del Comerç Just, un 
Informe y una agenda festiva amb el Sucre com a protagonista.  
 
El sucre és un producte que genera uns 70.000 milio ns de dòlars anuals, els 
beneficis dels quals no sempre arriben a els qui el  cultiven.  Com a alternativa, la 
producció de sucre de Comerç Just va créixer en l'últim any un 9%, fins a aconseguir 
les 140.000 tones. 
 
El seu preu es fixa als mercats internacionals, especialment a les borses de Nova York 
i Londres. Està subjecte a canvis dràstics en funció d'aspectes com l'especulació 
financera o la demanda per a l'elaboració d'etanol com a biocarburant. Sis països 
estan darrere dels dos terços de la producció mundial de sucre. Un d'ells, Brasil, 
compta amb una producció caracteritzada pels baixos costos laborals i mediambientals 
pel que és considerat un “exportador de sucre low-cost”. Enfront d'això, les alternatives 
basades en criteris socials i ecològics aconsegueixen afermar-se. És el cas d'un gran 
nombre de grups productors de Paraguai que han apostat per l'agricultura ecològica, 
convertint-se en el líder mundial d'exportació de sucre ecològica i un dels principals de 
Comerç Just.  
 
A Espanya, la distribució de sucre de Comerç Just a l 2011 va superar les mil 
tones.  Les seves varietats juntament amb els productes elaborats (galetes, xocolates, 
sucs…) va constituir el sector amb un major creixement de vendes: un 77% més 
respecte a l'any anterior, registrant una facturaci ó de 9 milions d'euros . Encara 
així, el nostre país està lluny de xifres com les de Regne Unit on el 40% dels sobres de 
sucre d'hostaleria és de Comerç Just. 
 
Més informació al Quadern de Comerç Just "Per endolcir la teva vida no cal amargar la 
de ningú" de la Coordinadora Estatal de Comerç Just.  
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 Testimonis 

“No es tracta únicament de la prima de Comerç Just, avui tenim una visió mes clara, 
podem veure més enllà de la nostra cooperativa i negoci. El comerç Just ens va portar 
els contactes amb les comercialitzadores i importadores i ens va donar accés a la 
informació del mercat. Gràcies al comerç just, hem crescut, de ser camperols de canya 
de sucre hem passat a ser productors de sucre”  
 
Andrés Gonzáles Aguilera, director de Manduvirá  
 
“El Comerç Just ha enfortit la nostra cooperativa gràcies a les relacions a llarg termini 
amb les importadores. Ara podem exportar sucre directament i no a través de l'enginy. 
Com a resultat, ara tenim podem incrementar els guanys”  
 
Víctor Rojas, productor membre de Manduvirá 
 

Proposta d'Entrevistes  
 
Anna Fernández  
Responsable a l’àrea de Campanyes de SETEM Catalunya, estant al càrrec de les 
campanyes d’alternatives econòmiques. 
 
Francesc Mateu  
Director d' Intermón-Oxfam Catalunya i Andorra i President de la Federació Catalana 
d'ONGD.  
 
Gemma Guinot  
Portantveu d'Alternativa3, cooperativa que des de 1992 elabora productes 
Ecològics de Comerç Just. 

 
 
Ada Zarate, membre de la cooperativa Manduvirá Para guay  
Ada Zarate és tècnica agrícola, filla de camperols i algú qui pot explicar-nos de primera 
mà la situació i els reptes de les famílies camperoles, a les quals visita periòdicament 
complint amb la seva feina d'assessorament sobre tècniques de cultiu.  

Sobre la cooperativa Manduvirá  

Està situada a Rierols i Esteros, una ciutat d'uns 4500 habitants en el departament de 
Serralada de Paraguai. La seva activitat se centra en el suport a petits camperols de 
canya de sucre que viuen en condicions desfavorables i la subsistència de les quals es 
veu afectada pel difícil accés a ingressos de la regió. Manduvirá a través del lloguer 
d'una planta de processament transforma la canya de  sucre dels seus 
camperols associats en sucre certificat amb el sege ll de Comerç Just que ven a 
17 països.  Tant el cultiu de la canya com el procés de transformació tenen el segell 
ecològic. Altres activitats de la cooperativa són l'estalvi i  el crèdit, activitat inicial 
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de Manduvirá , i la comercialització d'altres productes agrícoles , tant al mercat de 
l'exportació  com en el local. Aquests productes són sèsam, cotó, stevia, fruites i 
hortalisses, entre d'altres. Dels 1500 associats de Manduvirá, 800 són camperols . 
La resta procedeixen de diversos sectors i aporten a la cooperativa serveis com a 
capital humà, estalvi, educació, coneixement, etc..  

La cooperativa Manduvirá proveeix els següents serv eis:  

• Serveis d'estalvi, crèdits i solidaritat  
• Producció i comercialització de productes agrícoles orgànics i industrials  
• Assistència tècnica agrícola  
• Serveis mèdics, odontològics i de laboratori  
• Servei de maquinària als agricultors per a la preparació de sòl  
• Donacions d'útils i uniformes escolars per a fills de socis amb baixos ingressos  
• Donacions de llavors orgàniques de fruites i verdures per l'autoconsum  
• Donacions de medicines i/o atenció mèdica per a socis amb baixos ingressos i les 
seves famílies  
• Projectes de reforestació en cooperació amb escoles locals  
• Programa de ràdio diari amb informacions sobre les activitats de la Cooperativa 
• Millorament d'equips tècnics  
• Certificació orgànica de les finques, sense cap cost per als productors.  
 

Alguns d'aquests serveis, sobretots aquells relacio nats amb la salut i l'educació 
no són solament per als seus associats sinó també p er a la resta de la 
comunitat. Aquest fet, unit al fet que el 70% dels camperols de la zona pertanyen 
a la Cooperativa, converteix a Manduvirá en un dels  actors tant socials com a 
econòmics més importants de la regió. A més, el 44% dels associats són dones 

propietàries de les terres. 

 
Més informació i dades sobre Manduvirá:  
Vídeo sobre Manduvirá en anglès: http://www.youtube.com/watch?v=wYG6pHdJQjY 
 
Entrevista al president de la cooperativa: 
http://www.intermonoxfam.org/es/comerciojusto/entrevista/gracias-al-comercio-justo-
estamos-en-toda-cadena-del-azucar 
 

  



 

    

                        

La Banca Ètica 
  
Què és  
La Banca Ètica és  una
convencionals, una altra
que prioritza l’obtenció d’un
ambiental + econòmic . Recupera el sentit original de 
l’intermediació financera: es recull l’estalvi de persones 
conscienciades i s’inverteix en projectes que 
garanteixen una millora en l’entorn.

Principis 

- Ètica:  fa compatible la rendibilitat

d'objectius socials i ambientals.

- Coherència : els diners es fan servir d'acord amb uns valors i principis.

- Participació : les decisions es prenen de manera

- Transparència:  a l’hora de conèixer on i en què s'inverteixen

- Implicació : la seva política d'inversió segueix  

social 

 
Per què cal una Banca Ètica
 

1. Per reinventar les finances
el sistema econòmic actual, que
malmet la salut del planeta. Amb els recursos de tots, busca beneficis sense valorar 
les conseqüències dels negocis que finança i exclou a qui més necessita el crèdit 
perquè preval el patrimoni del sol•licitant per damunt del projecte. A la Banca Ètica, per 
contra, es combina el benefici social i el financer i es fan treballar els diners per a 
projectes responsables des del punt de vista social i ambiental
 
2. Per la transparència:  
números, ja sigui en l’origen dels seus beneficis com en l’última destinació de cada 
invertit. Això implica un canvi en la relació entitats financeres
 presenta els comptes en una relació d’igual a igual. Totes du
deures i ambdues en treuen beneficis.
 
3. Pel criteri: La Banca Ètica no dóna suport a empreses o negocis vinculats a 
guerres o armament, que provoquin malalties, que se serveixin de l’explotació laboral o 
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una alternativa als bancs 
altra  forma d’estalviar i invertir 

d’un  triple benefici: social + 
. Recupera el sentit original de 

financera: es recull l’estalvi de persones 
conscienciades i s’inverteix en projectes que 
garanteixen una millora en l’entorn.  

compatible la rendibilitat financera i econòmica amb l'assoliment 

d'objectius socials i ambientals. 

: els diners es fan servir d'acord amb uns valors i principis.

es decisions es prenen de manera democràtica. 

a l’hora de conèixer on i en què s'inverteixen els diners

: la seva política d'inversió segueix  criteris positius per la transformació 

Banca Ètica 

finances : L’engranatge financer tradicional té un pes enorme en 

el sistema econòmic actual, que està creant enormes diferències entre rics i pobres i 
la salut del planeta. Amb els recursos de tots, busca beneficis sense valorar 

les conseqüències dels negocis que finança i exclou a qui més necessita el crèdit 
perquè preval el patrimoni del sol•licitant per damunt del projecte. A la Banca Ètica, per 

a, es combina el benefici social i el financer i es fan treballar els diners per a 
projectes responsables des del punt de vista social i ambiental 

 Sempre informa en què inverteix i d’on 

en l’origen dels seus beneficis com en l’última destinació de cada 
invertit. Això implica un canvi en la relació entitats financeres-clients. La Banca Ètica 
presenta els comptes en una relació d’igual a igual. Totes dues parts tenen drets i 

deures i ambdues en treuen beneficis. 

La Banca Ètica no dóna suport a empreses o negocis vinculats a 
guerres o armament, que provoquin malalties, que se serveixin de l’explotació laboral o 
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amb l'assoliment 

: els diners es fan servir d'acord amb uns valors i principis. 

els diners 

criteris positius per la transformació 

L’engranatge financer tradicional té un pes enorme en 

està creant enormes diferències entre rics i pobres i 
la salut del planeta. Amb els recursos de tots, busca beneficis sense valorar 

les conseqüències dels negocis que finança i exclou a qui més necessita el crèdit 
perquè preval el patrimoni del sol•licitant per damunt del projecte. A la Banca Ètica, per 

a, es combina el benefici social i el financer i es fan treballar els diners per a 

 surten els seus 

en l’origen dels seus beneficis com en l’última destinació de cada € 
clients. La Banca Ètica 
es parts tenen drets i 

La Banca Ètica no dóna suport a empreses o negocis vinculats a 
guerres o armament, que provoquin malalties, que se serveixin de l’explotació laboral o 



12 

 

    Gabinet de Premsa - Marta Pulgar  

                        T. 650 55 36 84 - M. coordinacio@festacj.org 

infantil, malmetin ecosistemes, maltractin animals, donin suport a règims dictatorials o 
facin el joc a l’especulació o als paradisos fiscals… Però sí dóna suport a les 
empreses i negocis amb calat ètic, que avancin en la igualtat d’oportunitats i de tracte, 
en la cura del planeta, en la gestió participativa, en l’expansió del Comerç Just i el 
Consum Responsable. 
 
4. Per la participació: Per a la major parts d’entitats de Banca Ètica, no som només 
clients/es. Per a associar-nos-hi, esdevenim socis i sòcies, amb ple dret a participar de 
les decisions de l’entitat, i assumint una petita porció de la propietat de l’entitat. Mai 
havia estat tan fàcil ésser propietari/a d’una entitat financera! 
 
5. Pel benefici de tothom: La beneficiària de la seva activitat és la societat en 
general, no només les persones que hi estalvien. D’una banda, hi ha suport financer a 
projectes que impliquen millores en el camp social, polític, cultural o mediambiental. 
De l’altra, ofereix una alternativa al sistema financer tradicional, donant crèdit als 
exclosos i ampliant possibilitats a qui es preocupa per a què l’ús dels seus diners, no 
perjudiqui la societat. 
 
6. Per l’oferta de serveis: La Banca Ètica ofereix diferents serveis operatius: dipòsits 
d’estalvi, comptes corrents, targetes de crèdit, préstecs… Per a les persones usuàries, 
la practicitat és similar a la de la banca convencional, però hi ha grans diferències: la 
Banca Ètica no inverteix en sectors perjudicials per molt rendibles que siguin, 
s’atreveix en activitats arriscades si tenen un alt valor social, les comissions que cobra 
als seus clients s’ajusten al cost real. La Banca Ètica no fa caritat, simplement 
canvia els valors, els objectius del capital i el f uncionament intern.  
 
OPCIONS DE BANCA ÈTICA A CATALUNYA 
 

• Coop 57: Cooperativa de serveis financers creada l’any 1996 i orientada a 
promoure la intercooperació i satisfer les necessitats financeres de l’economia 
solidària. www.coop57.coop 

• Fiare:  Entitat financera creada des de la societat civil que canalitza estalvi del 
públic cap al finançament d’iniciatives econòmiques al servei de la justícia. 
www.projectefiare.cat 

• Oikocrèdit Catalunya : Cooperativa d’abast mundial que combina les finances 

ètiques amb la cooperació al desenvolupament a través del microcrèdit. 
www.oikocredit.cat 

• Triodos Bank:  Banc ètic d’origen holandès amb més de 30 anys d’experiència. 
Opera a Catalunya des del 2006 i posa en pràctica una política d’inversió 
responsable. www.triodos.es 
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Baròmetre de les Finances Ètiques 
 
Les finances ètiques a l’estat espanyol creixen pro p d’un 60% en estalvi i prop 

d’un 20% en préstecs durant el 2012, any on es va s uperar la barrera de les 

100.000 usuàries vinculades als projectes de financ es ètiques.  

Malgrat l'estancament del volum d'estalvi de les famílies i les societats no financeres 

espanyoles durant l'any 2012 segons diu el butlletí econòmic del Banc d'Espanya, les 

xifres d'estalvi gestionat per les entitats de finances ètiques no han deixat de créixer de 

forma molt significativa, situant el volum d'estalvi per sobre dels 915 milions d'euros.  

Aquest estancament, segons manifesta el mateix Banc d’Espanya, es produeix a 

causa de l’impacte de la crisi en les famílies: "El descens de la taxa d'estalvi en el 

conjunt de l'any es va deure a la intensificació de la caiguda de la renda bruta  

disponible, fins al -2,7%, motivada, sobretot, per l'augment de la contribució negativa 

de la remuneració d'assalariats “. 

Cada dia més gent confia en la banca ètica.  Ja són més de 100.000 les usuàries 

que confien en les entitats financeres ètiques. Tot i que el nombre total encara és petit, 

l'evolució de la xifra de clients és molt significativa ja que s’ha pràcticament doblat en 

aquest 2012. 

Els préstecs, tot i que no han tingut una evolució tan notable com l'estalvi recollit, 

també han tingut un creixement significatiu, al voltant del 20% i s'han situat per sobre 

dels 700 milions d’euros.     

Per una altra banda, la morositat de les entitats de finances ètiques i solidàries, que no 

han rebut, ni necessitat en cap cas, ajudes del FROB, s'ha situat per sota del 3,5% 

(3,36%), unes 3 vegades inferior a la morositat del sistema financer convencional. 

L’evolució durant la crisi: l’estalvi es multiplica  per 7  i els préstecs, per 4,5  

En el període comprès entre els anys 2007 i 2012, l’estalvi recollit pràcticament s’ha 

multiplicat per 7 vegades i la quantitat en préstecs concedits s’ha multiplicat 

pràcticament per 4,5 vegades. Com veiem, les entitats de finances ètiques i els seus 

usuaris inverteixen les lògiques i les tendències convencionals, remant contracorrent, i 

demostrant que, segurament, orientant els diners cap a la generació de valor social es 

respon de manera més adequada als menesters de les persones i en la satisfacció de 

les seves necessitats d’estalvi i finançament. 
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Testimoni 
 

"Les finances ètiques són una peça imprescindible dins el mercat social. Entenem per 
mercat social un sistema d’intercanvis basats en l’economia solidària que poden cobrir 
una part important de les nostres necessitats. Això vol dir que com a consumidores 
responsables, tenim accés a béns o serveis que han estat produïts sense explotació o 
de manera cooperativa i que són comercialitzats de manera justa. Totes aquestes 
operacions necessiten crèdit, en format d’estalvi o inversió, per tant les finances 
ètiques podrien ser “l’oli que alimenta l’engranatge del mercat social”." 
 
Anna Fernández, responsable de l'àrea de campanyes de SETEM Catalunya 

 

Proposta d'Entrevistes  
 
Xavi Teis 
Economista. Tècnic de FETS (Finançament Ètic i Solidari) i autor del llibre "Cómo 
cambiar el mundo con tu dinero". 

 
Gabriel Abascal  
Politòleg. President de l'Associació Projecte Fiare Catalunya.  
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L'Economia Social i Solidària  (ESS)L'Economia Social i Solidària  (ESS)L'Economia Social i Solidària  (ESS)L'Economia Social i Solidària  (ESS)    
 
Què és  
 

L’Economia Social i Solidària  és una altra manera de fer economia.  La 
conformen multitud d’iniciatives de producció, come rcialització, consum i 
finançament que funcionen dia a dia sota lògiques m és democràtiques, 
equitatives, solidàries i respectuoses amb les pers ones, el medi ambient i els 
territoris  que no pas les empreses capitalistes. Adopten la forma de cooperatives i 

altres empreses de propietat col·lectiva (de productors/es, consumidors/es o 
usuaris/es), d’associacions dedicades al camp social o al desenvolupament local, de 
xarxes d’intercanvi, d’horts comunitaris, de sistemes de gestió comunal, de 
pressupostos públics participatius, etc. 

 
Principis de les iniciatives d'ESS 
 

1. Donen primacia a la satisfacció de necessitats humanes per sobre del lucre 
2. Gestionen la pròpia activitat econòmica de maner a democràtica 
3. Estan compromeses amb el seu medi natural i social. 

 

Present en totes les fases del cicle econòmic 

o En la producció,  s’expressa com a producció cooperativa o propietat 
col·lectiva de l’empresa per a les persones treballadores. 

o En la comercialització , es manifesta com a comercialització justa, sigui entre 

productors i productores del Sud, i consumidors i consumidores del Nord, o bé 
sent els dos actors del Sud i del Nord. 

o En el consum,  es plasma en pràctiques de consum responsable, cooperatiu, 
ecològic i solidari, però també en la reducció del consum. 

o En el crèdit,  pren forma de finances ètiques 
o En la moneda,  de monedes socials i locals, i en els béns, en la gestió del 

patrimoni comú. 
o En la distribució  de l’excedent, es manifesta en els pressupostos participatius 

i altres maneres de distribució participativa i solidària. 
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Testimonis  

"Una característica per a l'economia futura és que caldria redefinir el paper del diner. 
Hem instaurat una societat on pràcticament tot es pot fer i comprar amb diners i on, al 
contrari, si no tens diners, sembla que no siguis res. A més, està acceptat que el diner 
genera diner, és a dir, acceptem l'interès, la qual cosa no es evident en absolut ni ha 
estat pas sempre així." 

Reflexió sobre “El diner” de José Luis Coraggio, economista i investigador 
social argentí 

 

"L'economia que ara domina- la competitiva, financera i especulativa- no és la forma 
natural de fer les coses. No pot ser que la ficció del mercat autoregulat cada dia 
exigeixi més regulació i més sacrificis socials. L' existència de l'economia social i 
solidària és clau per posar de manifest que ho ha altres maneres de fer economia i que 
l'economia no és una cosa aliena a les persones i les seves necessitats."  

Reflexió sobre “El Mercat" de Joan Subirats, profes sor de Ciència Política de 
l'IGOP-UAB) 

 

Proposta d'Entrevista  
 
Xavi Palos 
President de la cooperativa Quèviure i d’ ARÇ Intercooperació Econòmica. Treballa a 
la secretaria tècnica de la XES. Membre del Patronat de la Fundació Roca i Galés i 
Interventor de comptes d’ Abacus. 
 

Organitzadors 
 

 
 
 
Contacte: 
 

Gabinet de Premsa de la Festa del Comerç Just/ SETE M 

C/Independència 244 
Barcelona 08026 

Marta Pulgar 

Tel.: 650 55 36 84 

coordinacio@festacj.org 


