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Encontro de representantes de grupos territoriais 

 
Os días 17-19 do pasado mes de setembro 
celebrouse nos locais da cooperativa de 
ensino ikastola Ibaizabal de Durango 
(Bizkaia) o primeiro encontro de Grupos 
Locais de Fiare, organizado coa colaboración 
da Rede de Economía Alternativa e Solidaria 
de Euskadi, socia fundadora e unha das 
redes promotoras do proxecto.  
 

 
 

O encontro serviu para amosar e gozar a 
riqueza e diversidade do capital humano e 
organizacional que forma parte da base 
social do noso proxecto. Máis de noventa 
persoas representantes de trinta e un grupos 
locais, que xa abarcan case todo o territorio 
estatal, compartiron un rico espazo formativo 
e participativo. 
 

A axenda do encontro quixo precisamente 
combinar os dous aspectos, ofrecendo 
nalgunhas sesións contidos de orientación 
máis formativa, co obxectivo de que as  

persoas que se van incorporando ao 
proxecto poidan entender a estructuración 
social, ideolóxica e financeira de Fiare. 
 
Xunto a estas sesións formativas, o 
encontro contou con outras dinámicas de 
índole netamente participativo nas que 
debatemos sobre cuestións como as 
estratexias necesarias para achegarse a 
novos colectivos e institucións da nosa 
sociedade. Tamén intercambiamos 
experiencias en participación e 
comunicación desenvolvidas polas 
distintas redes territoriais.  
 

 
Houbo tamén un espazo para escoitar 
como diversos sectores sociais como o 
cooperativismo, o comercio xusto, as 
empresas de inserción ou a Via 
Campesiña ven o noso proxecto, que  

necesitan del e que poden achegar na 
construción do sistema de Banca Ética que 
perseguimos. 
 

Particularmente, quixemos traballar sobre os 
retos que afronta o proxecto para articular 
unha base social que medra a bo ritmo, e á 
que é preciso ofrecer canles de participación. 
 

 
 

O encontro supuxo un momento moi 
importante no proceso no que Fiare está 
actualmente inmerso, servíndonos para tomar 
o pulso á constante expansión territorial do 
proxecto.  
 
Dende este punto de vista é importante 
resaltar que acudiron persoas que viñan de 
todas as redes territoriais actualmente 
vinculadas a Fiare, xunto con outras que, 
como Murcia, Baleares ou A Rioxa, están en 
proceso de incorporación.  

Entrevista a Entrevista a Entrevista a Entrevista a 
Ugo BiggUgo BiggUgo BiggUgo Biggerierierieri        
 Ugo Biggeri é dende Maio de 2010 
presidente de Banca Popolare Ética. 
Estivo participando no noso 
encontro de grupos locais e os 
compañeiros de Baserri Biziak 
aproveitaron para facerlle unha 

entrevista, da que extractamos aquí algunhas pasaxes 
 

Que importancia ten para Banca Popolare Etica Italiana 

(BpE) o proxecto Fiare? 
É un proxecto moi interesante porque nel xúntanse as redes 
sociais do territorio. É un proxecto co que nos identificamos e 
que nos ilusiona. A maior achega de Fiare a BpE non é o 
aspecto económico e comercial, pois supón entre o 3% ó 4% 
do traballo total de BpE, senón a visión política que ten o 
movemento, en comparación con outras realidades de banca 
ética a nivel europeo. 
 
A crise financeira arrastra tamén á banca ética? 

A crise financeira ten ocasionado unha crise económica  

xeral, que afectou tamén á banca ética, pero menos. Non hai problemas 
de fe ou confianza no movemento de banca ética. Unha cousa moi 
interesante é que o nivel de morosidade non aumentou coa crise. O 
movemento social sen ánimo de lucro, que sempre estivo coa auga ao 
pescozo, está un pouco máis coa auga ao pescozo, pero non se perdeu 
a rede social que aglutina. 
 
Cal é son os maiores obstáculos para a banca ética, tendo en conta 

que o propio diñeiro é o principal instrumento do sistema 
capitalista? 

É un problema difícil. Dende hai cincuenta anos ensinouse á xente a ser 
consumidores e consumidoras irresponsabeis, que non coñecen os 
produtos de tempada, non saben onde vai o diñeiro que meten na 
banca. É un problema cultural. 
 

Algo máis que engadir... 

A BpE é unha banca pequena, pero permite materializar os soños. 
Permítenos repensar as cousas e actuar, que outro mercado é posible... 
Os últimos premios nóbeles están a destacar aspectos dentro da 
economía como as relacións, a felicidade e a participación. Existen 
realidades que nos indican que outro mundo é posible. Fai dez anos, 
pensábase nas regras económicas convencionais e agora empezan a 
saír á luz os valores. 
 



Encontro de comisións de avaliación 
Os días 13 e 14 de Decembro tivo lugar na Universidade de Deusto 
(Bilbao) unha sesión de traballo das comisións de avaliación ético 
social, que co equipo profesional, os representantes das redes 
territoriais e o Comité de ética, debateron sobre o proceso de 
adecuación ética do proxecto Fiare. 
 

Os participantes analizaron durante dous días o proceso de 
avaliación ético social de Fiare tanto dende o punto de vista da 
metodoloxía empregada como das diferentes estruturas utilizadas 
para o seu desenvolvemento, con especial atención ao papel das 
comisións territoriais de avaliación ético social. Estas comisións, 
das que existen actualmente nove, son un dos elementos 
fundamentais do Sistema de Banca Ética que Fiare está a construír 
desde o ano 2003 en todo o estado. 
 
Ao encontro asistiron representantes das comisións de Euskadi, 
Madrid, Andalucía, Valencia e Navarra, así como responsables das 
redes territoriais de Galiza e Canarias, cuxas comisións de avaliación 
están agora en proceso de creación. Tamén estiveron presentes 
membros do equipo profesional do proxecto, tanto da estrutura 
central como das oficinas de Bilbao, Barcelona e Madrid.  
 

 
 

O Comité de ética estatal ao completo e representantes da Xunta 
estatal de socios completan a trintena de persoas que estiveron 
traballando estas dúas xornadas. 
 
As sesións comezaron cunha presentación do sistema de 
adecuación ética do proxecto Fiare, seguida dun debate entre todos 
os asistentes sobre os retos que afronta o devandito sistema nestes  

 

momentos. Posteriormente, desenvolvéronse sesións de traballo 
en grupo e debate en plenario sobre cada un dos aspectos 
específicos da avaliación ético social das solicitudes de 
financiamento: estruturas, proceso e procedemento.  
 
A última sesión centrouse nos retos que afronta o proxecto Fiare 
para manter a súa integridade a medida que vai medrando. As 
propostas e conclusións serán obxecto de análise polo Comité de 
Ética estatal e devoltas aos distintos axentes implicados. De entre 
estas conclusións cabe destacar a necesidade de actualizar as 
ferramentas de avaliación utilizadas, a importancia da 
coordinación entre o equipo profesional, as comisións de 
avaliación e as xuntas territoriais, e a responsabilidade de todos 
os axentes na realización dos compromisos que supón o marco 
ético de Fiare. Tamén se fixo fincapé nas maneiras de artellar na 
práctica valores como a transparencia, a participación ou a 
proximidade ao territorio, así como na transcendencia que ten 
para un proxecto de banca ética a cuestión dos límites do dereito 
ao crédito e as condicións para a súa realización na práctica. 
 
  
O encontro organizouse no marco de actividades de investigación 
e transferencia de coñecemento que o Centro de Ética Aplicada 
da Universidade de Deusto promove a través do seu equipo de 
investigación, e é froito do convenio de colaboración que esta 
universidade ten asinado coa Fundación Fiare. 
 

 

 

Entrevista a  
Juan Garibi 
Unha das riquezas dos diversos 
encontros foi a interacción entre 
órganos de goberno e persoal cos 
grupos locais (encontro de Durango) e 
co comité de ética e as comisións de 
avaliación ético-social (encontro de 
Deusto). Aproveitamos para preguntar 
sobre este punto a Juan Garibi, 
responsable da actividade financeira e 
que traballa na oficina de Bilbao desde o inicio do proxecto. 
ncuentros ha sido la interacción entre órganos de gobierno y personal 
con los grupos locales (encuentro de Durango) y con el comité de ética 
y las comisiones de evaluación ético-social (encuentro de Deusto).  
 

Como ves a vida asociativa de Fiare?  
Moito máis rica do que imaxinamos quen en ocasións traballamos con 
expedientes de aforro e crédito. Hai máis xente detrás da que cremos e 
cunha vinculación a Fiare moito maior da que achegan unha libreta ou 
unha conta corrente. E quen temos o risco de perder a visión polos 
números, precisamos lembrar isto, recoñecer caras, saber que detrás 
hai xente empuxando, non é un traballo cego. 
 

Como é a relación cos diferentes grupos, comisións de avaliación co 
equipo profesional? 
Por, sorte, comezou a ser o difícil que esixe unha entidade viva e que fai 
cousas. No inicio é un modelo que hai que pór en marcha, e todo vai 
ben. Cando se concreta, comezan os rozamentos que toda realidade viva 
necesita para avanzar. E como o nivel de madurez e esixencia da xente é  

moi alto, afróntase, pondo encima da mesa os problemas. Nese 
senso, estes encontros son fundamentais e fundantes para Fiare, 
porque crean uns lazos humanos moi fortes e fixan as prioridades da 
"comunidade Fiare". 
  

Cales serían os principais retos? 

Por unha banda, no aspecto de liderado, reforzar as relacións entre o 
equipo profesional e as xuntas territoriais de Fiare, establecer canles 
de comunicación estables, especialmente alá onde non hai oficina. 
No aspecto estratéxico, manternos fieis aos nosos principios, non só 
realizar un traballo, senón seguir a liña que nos marcan as nosas 
bases, non esquecer que hai cousas que quizais hoxe non podamos 
facer, pero que non podemos parar até chegar a facelas. No que toca 
á xestión, comunicar mellor e axilizar as respostas. Sobre todo, 
coidar a comunicación interna. Somos máis de 3.000 persoas e 
organizacións as que participamos dunha forma ou outra. Por tanto, 
3.000 comerciais convencidos de Fiare. Non hai ningunha 
publicidade que poida substituír a credibilidade da nosa xente. Pero 
temos que contarlles máis cousas do que facemos. Cando as 
escoitan sorpréndense da cantidade de cousas que temos en marcha 
e dinche "pero isto hai que contalo", e tes unha sensación de culpa. 
Pero tamén comprenden que temos unha estrutura profesional moi 
pequena e non chegamos a todo o que quixésemos. 
 

E no aspecto da avaliación ético-social?  
É o núcleo, o corazón do proxecto. Non nos dedicamos a mover 
diñeiro. Dedicámonos a darlle sentido, a dirixilo a determinadas 
cousas. Aí transformamos a realidade. Pero dunha forma 
absolutamente dinámica. Son os nosos territorios os que avalían se 
as solicitudes recibidas son transformadoras, desde os valores que 
defende Fiare. E só desde esa garantía de identidade podemos seguir 
adiante con sentido e que pague a pena a dureza deste camiño. 
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