
PROXECTO FIARE  
UN BANCO NAS MANS DA CIDADANÍA: O PROXECTO FIARE DE BANCA ÉTICA CIDADÁ.

O Proxecto FIARE de Banca Ética parte dun diagnóstico concreto como o poñen de manifesto os 
seus principios.   En 2003 danse os primeiros pasos,  a posta en marcha e a creación da Fundación 
Investimento e Aforro Responsable (Fundación Fiare) impulsada por unhas 52 organizacións sociais.  O 
proceso de diálogo, avaliación e síntese que leva ao inicio do proxecto ten lugar xa no 2001.

Non está de máis lembrar os principios e piares que conforman a base do proxecto; son catro, ben 
definidos e precisos.  Son froito dunha prolongada e concienzuda reflexión na que se opta por un xeito de 
describirse de forma positiva: afirmando polo que se está dispostos a loitar,

1. Crédito ao servizo da xustiza. 
2. Intermediación financeira desde as redes cidadás. 
3. Acción significativa a través do aforro responsable, a participación e a transparencia. 
4. Carácter non lucrativo e interese común. 

En 2004 a Fundación Fiare deseña unha “folla de ruta” que establece os seguintes pasos e que 
define o camiño a seguir:

 Procura e selección dun socio europeo (Banca Popolare Etica).
 Elabora un Plan de Viabilidade da entidade.
 Pon en marcha a entidade, apoiándose inicialmente no socio europeo.
 Constitúese e consolídase unha entidade financeira autónoma.

En 2005 a Fundación Fiare e as  súas asociacións  membros asumen o  papel  dinamizador  do 
proxecto en Euskadi, pero a esixencia de proximidade ás realidades de exclusión esixe que o crecemento 
do proxecto se vaia facendo moi “pegado ao terreo”, buscando a implicación mediante acordos das redes 
e  movementos  sociais  que  existan  noutros  lugares.   Esta  realidade  observada  foi  a  que  permitiu  a 
consolidación  do  proxecto  e  a  súa  implantación  en  todo  o  estado  español,  a  través  dun  acordo  de 
integración  de  máis  de  duascentas  organizacións  sociais  (unhas  300  entidades  están  a  impulsar  o 
Proxecto) de Euskadi, Catalunya, Madrid, Navarra, Valencia, Andalucía, Estremadura, Castela e León, 
Galiza, Canarias.  Existen organizacións en proceso de integración no Proxecto en: A Rioxa, Baleares, etc. 

Ata  o  12 de febreiro  de 2009  a  forma xurídica  escollida  era  a  S.L.U.  ou Sociedade Limitada 
Unipersoal, constituída unicamente pola Fundación FIARE.  A partires desa data foi unha realidade FIARE, 
S.L. cun administrador único (por simplicidade) e unha Xunta Directiva configurada por 6+1 agrupacións:

 Fundación FIARE.
 Asociación de apoyo a Fiare en Euskadi.
 Asociación Proyecto Fiare de Navarra.
 Asociación Proyecto Fiare de Catalunya.
 Asociación Fiare Xarxa Valenciana.
 Asociación Fiare-Centro.
 Asociación Banca Ética Fiare-Sur.

Agora Fiare SL xa medrou coa incorporación doutras territoriais (como se indica máis adiante) e 
permite  que  o  Proxecto  siga  a  ser  para  o  que  naceu:  construír  unha  ferramenta  de  intermediación 
financeira que permita dirixir o aforro de persoas, familias e organizacións cara a proxectos que supoñen 
unha  transformación  da  nosa  sociedade.  Quere  rescatar  o  valor  social  do  diñeiro  e  a  actividade 
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UN PROXECTO DE CREACIÓN   E CONSOLIDACIÓN   DUN SISTEMA ESTATAL DE BANCA 
ÉTICA QUE SE CONSTITÚA EN ALTERNATIVA   ELEXIBLE POLA CIDADANÍA E ACTÚE     

SIGNIFICATIVAMENTE POLA TRANSFORMACIÓN   DO SISTEMA FINANCEIRO, ALINEÁNDOSE     
CON AQUELAS ENTIDADES QUE XA ESTÁN A TRABALLAR NO ÁMBITO DA ECONOMÍA SOLIDARIA. 



económica, póndoos ao servizo dun mundo máis xusto, humano e sustentable, tendo en conta que:

• é preciso manter unha base de funcionamento democrática;
• o seu obxectivo principal é non lucrativo, de interese común e ao servizo da xustiza;
• está ao servizo da sociedade: un instrumento no que importa como se fai o que se fai;
• busca unha relación próxima ao territorio e á sociedade;
• se creou desde a base, de abaixo a arriba e fai unha acción significativa a través do aforro 

responsable, a participación e a transparencia;
• responde a necesidades concretas;
• medra cunha gran capacidade de adaptación e gran flexibilidade.

No caso de Galiza, despois de varios encontros con responsables de Fiare promovidos por AIS “O 
Peto”,  a  Asociación Fiare  Galiza  é  unha realidade desde o 16 de xaneiro  de 2010.   As  asociacións 
comprometidas  (decembro de 2010)  son:  ADEGA,  AIS “O Peto”,  Altermundo,  ARELA,  Asociación 
Amarante,  Coordinadora Galega de ONG’s para o Desenvolvemento,  Enxeñería  sen Fronteiras, 
Fundación  Taller  de  Solidariedade,  Panxea,  Proclade,  Parroquia  Cristo  da  Victoria  de  Vigo, 
Sindicato Labrego Galego, Solidariedade Internacional, Verdegaia. Estes colectivos contan co apoio 
doutros que teñen pensado pertencer á Fiare Galiza nos vindeiros meses.

O ano 2009 e o ano 2010 (resumo obtido da Memoria Fiare 2009 e ampliado coas novidades do 
ano 2010) foron unha continuación no crecemento do proxecto en todos os seus aspectos:

• O proxecto Fiare mantén dúas formas xurídicas (a SL e a Cooperativa -constituída o 26 de 
outubro de 2009).  A SL tenderá a desaparecer, pero durante os próximos anos será o punto 
desde o cal  as  territoriais  impulsarán o crecemento do proxecto mediante os compromisos 
asumidos entre todos, entre eles: a recollida de capital social, o número de socios nos territorios 
e o apoio nos gastos de constitución (fondo perdido).  Ademais será Fiare SL a que siga a 
desenrolar,  como ata agora, a actividade financeira mediante o acordo coa Banca Popolare 
Etica, da que é axente, ata que se consiga o volume suficiente para crear a cooperativa de 
crédito propia ou europea.
A Fiare S. Coop. é o lugar no que se vai ir construíndo o tecido social de Fiare a nivel estatal. 
Alí chegarán os socios (persoas e organizacións) que irán mercando participacións de capital 
social.  As territoriais serán as encargadas de ir artellando e dinamizando esta base social por 
medio dos grupos locais  e das asembleas territoriais.   Agora o capital  social  recollido xa é 
participación na cooperativa.  Esta base social será a que quede do Proxecto Fiare pero como é 
preciso poder seguir facendo intermediación financeira de aí a necesidade de que Fiare SL siga 
a existir.

• Incorporáronse  a  Fiare  novas  redes. 
Ás  xa  presentes:  Euskadi,  Navarra, 
Cataluña, Centro, Sur e País Valenciano, 
uniuse Castela-León no mes de outubro 
de 2009.  Nos primeiros meses do 2010 
incorporáronse Galicia (16 de xaneiro de 
2010) e Canarias (16 de marzo de 2010). 
Igualmente, reforzáronse as relacións coa 
cooperativa  de  servizos  Coop57  como 
primeira rede transversal no proxecto (en 
Galiza  tamén  se  establecen  formas  de 
colaboración  e  de  complementariedade 
con Coop57 Galiza e AIS O Peto).   No 
2010  hai  varios  grupos  promotores  con 
diferentes graos de madurez (o da Rioxa, 
o de Baleares, o de Asturias, etc.).   Polo tanto no 2010 xa se conta con 9 territoriais e 34 
grupos locais, que tiveron a oportunidade de reunirse en Durango do 17 ao 19 de setembro de 
2010.   Alí  traballaron aspectos como: coñecer e debater  os diversos aspectos do Proxecto 
Fiare, intercambiar experiencias sobre estratexias que se están usando actualmente nos grupos 
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locais, recoller propostas para desenvolver e mellorar a estrutura e as dinámicas dos Grupos 
Locais e o seu encaixe no conxunto do proxecto, asentar a base social de Fiare, consolidar a 
estrutura  xurídica  de  Fiare,  compartir  a  experiencia  de Banca  Popolare  Etica  e  o  contexto 
europeo, escoitar os retos que os distintos sectores propoñen á Fiare, …

• Traballouse na creación do comité de ética do proxecto, que asume a responsabilidade de 
velar pola súa identidade e apoiar o traballo das comisións de avaliación ético-social territoriais. 
O 5 de marzo de 2010 quedou configurado o primeiro Comité de Ética estatal de Fiare, tras un 
proceso de designación e elección de candidaturas nas distintas plataformas territoriais.  A súa 
principal  misión  será  asesorar  aos  órganos  de  goberno  da  Cooperativa  de  Crédito  e  ás 
estruturas estatais en cuestións de carácter ético, tentando dar unha resposta áxil ás demandas 
que se lle vaian expondo. Tamén lle corresponderá velar pola coherencia e integridade dos 
seus alicerces no conxunto da estratexia de desenvolvemento do proxecto, así como realizar 
un seguimento sobre a súa integración e institucionalización.  
O Comité de Ética está formado por nove persoas1: catro delas, elixidas pola súa experiencia 
no ámbito da reflexión ética das organizacións e da economía; outras catro, elixidas polo valor 
que o seu coñecemento do tecido social podía achegar ao Comité de Ética; ao mesmo tempo, 
incorpórase tamén un representante da Xunta de Socios de Fiare SL, con voz e sen voto, que 
realizará funcións de coordinación entre ambos os dous órganos.  A nivel territorial, seguirán 
estando activas as Comisións de Avaliación ético-social, encargadas de facer os informes de 
idoneidade ético-social  das  solicitudes de financiamento.  A día de hoxe,  están constituídas 
comisións de avaliación ético-social en Navarra, País Vasco, Cataluña, Fiare Centro, Castela e 
León, Valencia, Fiare Sur (Andalucía e Estremadura) e Galiza (elexida o 11 de decembro de 
2010);  está  en  proceso  de crearse en  Canarias.  O anterior  supón  que  unhas  50  persoas 
voluntarias,  provenientes  principalmente  do  tecido  asociativo  dos  distintos  territorios,  están 
vinculadas ás mesmas. O Comité de Ética dará apoio a estas Comisións de Avaliación ético-
social, traballando colaborativamente na mellora do procedemento de avaliación ético-social, 
así como na definición do proceso de participación que require a elaboración do Código ético 
de Fiare. 
O  16  de  xuño  de  2010,  celebrouse  en  Madrid  a  primeira  reunión  do  Comité  de  Ética, 
constituíndose de maneira oficial a súa posta en marcha. Nela acordouse o Plan de traballo a 
abordar o próximo ano. O Comité propúxose avanzar para a súa aprobación: o Código de Ética, 
o Regulamento de funcionamento e elección interno,  así como un informe que inclúa unha 
proposta sobre o procedemento de avaliación ético-social  das solicitudes de financiamento, 
resultante do proceso de consulta e participación que levará a cabo para tal fin. Así mesmo, o 
Comité de Ética participará nas tarefas do grupo de traballo  do futuro Comité de Ética da 
Cooperativa de Crédito Europea. Desta maneira séguese avanzando no sistema de adecuación 
ética do proxecto Fiare.

• 0 2009 foi o primeiro ano de traballo na promoción do capital social como medio que aúna a 
participación coa apertura dun futuro para o proxecto.  Durante o 2009 e o 2010, as persoas e 
organizacións que decidiron implicarse na construción do Proxecto Fiare superaron o milleiro. 
Os esforzos axuntados para seguir tecendo unha rede fan posible que á 31 de outubro de 2010, 
Fiare conte en todo o estado co apoio de 248 organizacións e de 1.360 persoas e 1.964.554 € 
de capital social.

• Fomentouse  a  actividade  financeira  de  Fiare. O  2009  foi  extraordinario  ao  supor  un 
crecemento por riba do 50% en número de persoas clientes e unha medra tamén no volume 
dos depósitos (hai varios produtos á disposición dos que estén interesados:  libreta de aforro 
Fiare vinculado, libreta de aforro Fiare dispoñibilidade, libreta de aforro Fiare redes vinculado e 
libreta  de  aforro  Fiare  universal.   Nestes  momentos,  tras  cinco  anos  de  actividade,  Fiare 

1 Este primeiro Comité de Ética está composto por: José Manuel Amigot, membro cofundador do Foro Gogoa, Cristianismo e mundo actual; 
Carlos Ballesteros, profesor da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade Pontificia de Comiñas; Cristina de la Cruz, 
profesora do Centro de Ética Aplicada da Universidade de Deusto; Joaquín García Roca, director do Centro de Estudos para a Integración 
Social e Formación de Inmigrantes CEIMIGRA até 2008; Concepción Planas, colaboradora como voluntaria en diferentes iniciativas sociais de 
intervención social; Esteban Tabares, secretario da Fundación “Sevilla Acoge” para a Acción Integral con Inmigrantes; Pau Vidal, fundador e  
coordinador do Observatorio do Terceiro Sector; Javier Vitoria, presidente da Fundación EDE, e membro de Cristianismo y Justicia; e Javier  
Martin Pastor, representante da Junta estatal de Fiare no Comité de Ética.  

3



xestiona 2,2 millóns de euros en depósitos e captou case 280.000 euros de capital social. Para 
2011, queren chegar aos 2,6 millóns en depósitos e alcanzar os 400.000 euros en capital social. 

• Abríronse novas posibilidades de traballo.  A consolidación de redes de sostemento por todo 
o  territorio  e  a  maior  credibilidade  do  proxecto,  permitiu  que  o  traballo  coa  administración 
pública como socia ou cliente, que antes era testemuñal, se convertera nunha liña sólida. Pasos 
dados  por  concellos  como  Sabadell  (primeiro  socio)  ou  Bilbao  (primeiro  cliente)  permiten 
avanzar  nesta  liña.   Tamén  son  importantes  reivindicacións  aceptadas  e  que  se  están  a 
consolidar con distintos Parlamentos (Navarra, Castela e León, …) e moitos outros concellos.

• En Fiare séguense meditando dúas 
posibilidades  de  futuro:  unha, 
seguir medrando e chegar a que o 
Banco  de  España  considere  o 
proxecto real e garantido para que 
se constitúa  como cooperativa  de 
crédito  (son  precisos  uns  cinco 
millóns de euros para poder obter a 
licenza  bancaria  que  concede  o 
Banco de España); e outra, na que 
se segue traballando e na que xa 
hai  novos  avances,  que  é  a  de 
formar parte dunha cooperativa de 
crédito  a  nivel  europeo,  o  que 
suporía  a  fusión  de,  polo  menos, 
tres proxectos de Banca ética (Fiare do estado español, La Nef de Francia e Banca Popolare 
Etica de Italia).

O proceso segue avanzando e para conseguilo, os retos e tarefas que se estiveron a desenvolver 
no ano 2010 e que seguirán en 2011 son os seguintes:

• O  capital  social.  Consolidar  a  campaña  e  a  agregación  de  persoas  e  organizacións. 
Concretamente en Galiza, durante o ano 2010 fixéronse charlas, en diversas cidades galegas: 
A Coruña, Burela, Chantada, Ferrol, Lugo, O Carballiño, Ourense, Ribadavia, Vigo, …   e outras 
de carácter formativo interno nos colectivos que conforman Fiare GZ (AIS O Peto, Amarante, 
ARELA, ESF, Panxea,  Parroquia Cristo da Victoria,  Verdegaia,  …).   Ata o momento (11 de 
decembro de 2010) ás 14 socias persoas xurídicas hai que sumarlle máis de sesenta persoas 
físicas socias de Fiare Galiza. Grazas ao anterior estanse cumplindo os obxectivos marcados 
para este ano en captación de capital social e de fondo perdido.  Para o 2011 estes son maiores 
pero imos polo bo camiño.

• O desenvolvemento territorial do proxecto. É primordial este aspecto a nivel estatal polo que 
se segue profundizando nos contactos xa existentes na Rioxa, Baleares, Asturias, etc.  A nivel 
Fiare Galiza hai  que seguir  a difundir  o  proxecto desde as presentacións organizadas pola 
propia asociación, a asistencia a charlas e xornadas as que sexa invitada, … para que se faga 
máis coñecido e así  promover  a participación de novas persoas socias,  tanto físicas como 
xurídicas.

• O financiamento de novos proxectos. O crecemento do último ano na promoción do aforro 
das  organizacións  e  familias  permitiu  dispor  duns  recursos  que  hai  que  destinar  ao 
financiamento de proxectos transformadores, de xeito que a 30 de novembro de 2010, Fiare 
concedeu financiación a máis dun centenar de proxectos por un valor  total  que ascendía a 
13.698.000,00 €. Para iso quérense traballar acordos con redes de organizacións que permitan 
chegar a máis tecido social sen necesidade de crecer en estrutura (en Galiza ata o momento 
está aprobado un proxecto con Cáritas-Ourense).

Máis información actualizada sobre Fiare : http://fiaregz.wordpress.com/
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