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É

s unha satisfacción e un orgullo poder
volver presentar un ano máis esta memoria de actividades. Non están sendo tempos
fáciles no sector financeiro, senón máis ben de
resistencia. E para alguén que está nacendo,
pequeno, non lucrativo, que constrúe a longo
plazo, é máis difícil aínda manterse. Por iso estamos especialmente contentos. Ademais, non
seguimos de calquera xeito. Como poderedes
comprobar nas páxinas que seguen a continuación, o ano 2009 foi unha continuación
no crecemento do proxecto en todos os seus
aspectos::
- Incorporouse a Fiare a rede en Castela-León.
Ás xa presentes Euskadi, Navarra, Cataluña,
Centro, Sur e País Valenciano, uniuse CastelaLeón no mes de outubro. Son máis as redes
construíndo xermolos de finanzas éticas no seu
territorio, algunhas delas a punto de entrar ao
peche do ano1. Igualmente, reforzáronse as
relacións coa cooperativa de servizos Coop 57
como primeira rede transversal no proxecto e a
súa incorporación formal producirase en 2010.1.
- Traballouse a creación do comité de ética do
proxecto, que traballe en paralelo ás comisións
de avaliación ético-social territoriais. Profundaremos máis adiante neste aspecto, xa que na
data de redacción deste informe xa se elixiron
formalmente as persoas que integrarán dito
comité.
- O primeiro ano de traballo na promoción do
capital social como produto que aúna a participación coa apertura dun futuro para o proxecto
foi todo un éxito. Aínda que os recursos que se
colocan no capital social poden drenar aforro, o
incremento conxunto foi extraordinario.

- A capilaridade de Fiare. Foi un ano extraordinario (e fatigoso, por que non dicilo) ao supor
un crecemento extraordinario en número de
persoas clientes, crecendo por encima do 50%
e moi por encima do crecemento en volume. É
dicir, creceuse con moitos clientes de pequenos
importes, o que baixou considerablemente o
importe medio e aumentou a carga administrativa, pero permite contar cun tecido social máis
amplo.
- A apertura de novas posibilidades de traballo. A capilaridade antes mencionada, a consolidación de redes de sostemento por todo o
territorio e, en definitiva, a maior credibilidade
do proxecto, permitiu que o traballo coa administración pública como socia ou cliente, que
antes era testemuñal, se convertera nunha liña
de traballo sólida. Pasos dados por concellos
como Sabadell (primeiro socio) ou Bilbao (primeiro cliente) permitirannos avanzar nesta liña.
- O crecemento en volume, arredor do 50%, sen
incremento de estrutura, supón un apoio ao
traballo calado de anos anteriores, nos que os
resultados eran menos espectaculares cuantitativamente, mais que crearon unhas raíces que
empezan a brotar.
Por todo ello, mostraros una vez más nuestro
agradecimiento, a todas aquellas personas y
organizaciones, que hacéis posible con vuestro
respaldo, en la forma que sea, que este sueño
compartido sea cada vez más una realidad
transformadora.
El equipo de Fiare

GaliZa, Canarias e Coop 57 están xa incorporadas na data de redacción desta memoria.
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É POSIBLE
ACABAR COA
DESMESURA DAS
FINANZAS?
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Ricardo Gª Zaldivar

Nos anos 50 e 60, e tras o triunfo do liberalismo sobre o fascismo, volveu desenvolverse nos
países ricos un capitalismo industrial orientado
a incrementar a produción de bens e servizos
como forma de acumular capital e riqueza, e
que aceptou o gran pacto socialdemócrata baseado nun relativo repartimento de rendas a
través da procura do pleno emprego, uns salarios dignos e uns servizos públicos progresivamente universais (educación, sanidade, pensións…). A partir dos anos 70 este capitalismo
produtivo foi progresivamente substituído por
un capitalismo cada vez máis especulativo, ata
converterse, xa no século XXI, na xigantesca
economía casino que acabou provocando o
gran crack financeiro de 2008.

Nos países centrais, esta mutación do sistema
económico nun capitalismo que non produce,
que non distribúe bens ou servizos, que non
crea postos de traballo en condicións dignas,
que non contribúe fiscalmente ás facendas dos
Estados, e que só busca acumular capital e riqueza a partir dunha utilización estratéxica e
privilexiada do diñeiro, é o que se chamou globalización, ao ter conseguido estender a lóxica
financeira a todo o planeta.
Caben algunhas preguntas. Por exemplo, comezou o fin da globalización coa crise?; ou tamén,
é posible nos países do Norte a volta a un capitalismo máis “produtivo”, como contraposición
a este capitalismo financiarizado que parece ter
colapsado?. Aínda que é demasiado cedo para
poder responder con certa perspectiva a estas
interrogantes, poderíase afirmar que algúns
dos pasos dados durante a globalización, como
por exemplo a deslocalización produtiva cara a
China e India ou a simultánea escasez crónica
de emprego non precarizado en países industrializados como Europa ou EEUU, son certamente pasos irreversibles.
Con todo, algunhas cousas poderíanse mudar
en Europa tras a crise, na dirección dunha recondución política do sistema económico cara
a outro menos centrado e dirixido polo diñeiro
e as finanzas. Por suposto, o feito de que as
cousas poidan cambiar non significa que vaian
mudar, pero esa posibilidade permítelles ás
forzas sociais mobilizadas na transformación
do sistema albergar algunhas esperanzas de
futuro e reforzar a súa convicción de que outro
mundo é posible, no que, entre outros cambios,
as finanzas se manteñan ao servizo da sociedade e non ao revés.
Vexamos, por ejemplo, o que está pasando
actualmente coa Taxa Tobin. Os movementos
sociais, con ATTAC á cabeza, levamos esixindo
desde hai décadas a posta en práctica dun imposto sobre as transaccións financeiras, o que
implicaría un control efectivo sobre os movementos especulativos de capitais e, en concreto, sobre as transaccións de divisas, cun dobre

resultado: en primeiro lugar, acabar ou cando
menos frear a tremenda especulación nos mercados financeiros; e en segundo lugar, obter
recursos económicos para atacar as crecentes
desigualdades que a globalización neoliberal
xera. Sen esquecer o seu efecto positivo na
declarada vontade dos Estados en combater a
evasión fiscal e a economía somerxida posibilitadas pola existencia dos paraísos fiscais.
Mentres durou a euforia dos mercados financeiros “autorregulados” e a crise non fixo
a súa dramática aparición, os economistas e
demais gurús neoliberais, que pontificaban en
solitario sobre uns gobernos que seguían as
súas recomendacións ao pé da letra, seguiron
descualificando a nosa proposta de impostos
globais e ninguén, agás a propia sociedade
civil, nos fixo o menor caso. Dicíano abiertamente: a Taxa Tobin non era senón outra das
utopías da esquerda política “antisistema”,
unha proposta inviable técnica e politicamente.
Argumentación: os mercados son en si mesmos
sempre eficientes, e poñer obstáculos ao libre
fluxo de capitais era ir contra a globalización,
isto é, contra o sentido da historia.
Agora que a crise global forzou estes mesmos
gobernos a incrementar os seus gastos de forma desproporcionada e brusca, con xenerosas
inxeccións de fondos encamiñados a paliar a
bancarrota privada do sistema financeiro, as
cousas parecen ter mudado. Resulta que o forte
déficit e a importante débeda pública na que
incurriron eses Estados, provocaron un espectacular cambio de roles sobre o escenario. Como
sinala acertadamente José Manuel Naredo,
“hoxe é a banca a que financia interesadamente os Estados esixíndolles solvencia
e equilibrio presupostario”. E con esta nova
esixencia invírtese o discurso orixinario que
achacaba a crise á “cobiza” dos especuladores
e á desregulación do sistema monetario internacional, para acabar falando só da necesidade
de reformar o mercado laboral ou as pensións,
de recortar salarios e dereitos dos traballadores
e de apretarlle as porcas ao groso dos contribuíntes”(*).

Tal penuria de recursos financeiros públicos
levou aos gobernos do G20 a contemplar con
bos e novos ollos a proposta da Taxa Tobin e
a encargarlle ao FMI un estudo sobre a súa
viabilidade. De aí que os economistas do FMI,
que durante décadas ignoraron as propostas
da sociedade civil, se achegaran formalmente a
coñecer a nosa esixencia dun imposto sobre as
transaccións financeiras, para tratar de establecer “como o sector financeiro pode contribuír a
pagar os danos públicos derivados de salvar o
sistema bancario”.
Pero as posicións están moi distantes. Segundo
escribe un dos participantes en representación
de ATTAC neste primeiro intercambio de puntos
de vista, “parece que a vontade política aínda
non está madura. O G20, liderado por Estados
Unidos e a UE, aínda non se decata de que se
queremos evitar futuras crises hai que acabar
coa especulación e coa volatilidade nos mercados”. Mais “(…) a próxima reunión do G20
en xuño en Canadá podería ser unha boa oportunidade para establecer o mandato político
necesario. Nós así o cremos e iniciamos unha
campaña internacional con outras asociacións
da sociedade civil para recoller sinaturas neste
sentido (www.makefinancework.org)” (**).
Poucos dubidan de que as finanzas son necesarias no mundo actual. Pero débese aproveitar a
crise global para incrementar a presión social
cara a unha desfinanciarización progresiva da
sociedade, mobilizándoa contra o desmesurado
poder dos mercados financeiros e potenciando
ao tempo o desenvolvemento dunhas finanzas
éticas e solidarias.

Ricardo Gª Zaldívar
Coordinador do Consello Científico de Attac
NOTAS: (*) José Manuel Naredo. “Engaños y paradojas de la crisis”, www.publico.es
(**) Miguel Otero. http://www.attac.es/el-fmi-llama-a-las-puertas-de-la-sociedad-civil/
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A REDE
CRECE
Asemblea de Fiare-Galiza
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O ano 2009 supuxo a culminación do que poderiamos chamar a primeira fase da construción
territorial do proxecto Fiare. Ás redes territoriais xa vinculadas, uniuse durante 2009 a de
Castela-León e preparáronse as entradas de
cara ao 2010 de Fiare Galiza e da Asociación
Fiare de Canarias que no momento de imprimir
esta memoria xa se incorporaron formalmente
ao proxecto. Así mesmo, durante o ano 2009,
a Asemblea Xeral de Coop57 - Cooperativa de
Servizos Financeiros aprobou a súa entrada en
Fiare como socio trasversal (con implantación
en diversos territorios do estado; concretamente en Cataluña, Aragón, Madrid, Andalucía e
Galicia).
Deste xeito, a comezos de 2010 son once os
socios do Proxecto: Fundación Fiare, Red de
Economía Alternativa y Solidaria de Navarra,
Asociación Fiare Centro, Asociación banca ética Fiare Sur, Asociación Fiare Xarxa Valenciana, Asociación de apoio ao Proxecto Fiare en
Euskadi, Asociación Fiare de Castilla y León,
Asociación Proxecto Fiare de Catalunya, Asociación Fiare Galiza, Asociación Fiare Canarias e
Coop57. Existen, así mesmo, grupos de persoas
e organizacións que mostraron o seu interese
por artellar redes para o desenvolvemento de
Fiare na Rioxa, Asturias, Baleares ou Castela A
Mancha.

n

a-Leó

astel
s en C

Asemblea Fiare Castela-León

Incluso se realizaron os primeiros contactos con
entidades de países latinoamericanos para a incorporación ao proxecto de entidades, especialmente microfinancieras, que queren participar
nesta aventura. Non é nada fácil concretalo, nin
será rápido, pero é un esforzo que imos realizar
convencidos do extraordinario que resultaría
este logro.
Isto supón un denso tecido de máis de cincocentas organizacións vinculadas xuridicamente ao
proxecto, que están comprometendo recursos
humanos e materiais para estas fases iniciais
nas que a cooperación e o compromiso mutuo
son imprescindibles para asegurar a súa viabilidade. A capilaridade é, de feito, aínda maior
do que a primeira vista poden suxerir estas
cifras, xa que entre esas máis de cincocentas
organizacións, pódense encontrar Federacións

Asemblea de Coop 57
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de Cooperativas, redes de Economía Solidaria, Coordinadoras de ONGs, de entidades do
terceiro sector, de entidades de apoio a persoas
inmigrantes, Federacións de Cooperativas, ou
entidades que agrupan a outras moitas, como
pode ser o caso de Coop 57. Polo tanto, de xeito
indirecto son varios miles de entidades as que
teñen algunha relación con nós.

2009
m e m o r i a

CAPITAL
SOCIAL
recunchos do estado. A fotografía resultante é
a dunha rede social sólida e heteroxénea que
se implicou na construción dunha ferramenta
financeira ao servizo dos seus mesmos obxectivos.
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2009: primeiro ano de campaña
de capital social
Fiare foi concebido como un proxecto colectivo
desde o primeiro día, pero foi durante o ano
2009 cando puxemos en marcha a nosa campaña de capital social e ampliamos significativamente a nosa base social. A resposta de moitas
persoas e organizacións comprometidas na
transformación da nosa sociedade foi moi positiva e hoxe contamos cun sólido tecido social.
Demos un salto cuantitativo importante, pero
sobre todo demos un salto cualitativo esencial
para un proxecto coma o noso. A experiencia
de moitos anos de traballo na construción
dunha sociedade máis xusta, humana e sostible foise sumando ao proxecto desde todos os

Desde o principio perseguimos a capilaridade,
estar preto da sociedade que queremos transformar. Participar nela, complementando e reforzando o traballo de toda a cidadanía activa
que está convencida da urxencia dun cambio
nas nosas formas de vivir.

Os primeiros mil socios e o
primeiro millón de euros de
capital social
En FIARE sempre lle demos máis importancia
aos aspectos cualitativos que aos cuantitativos,
pero chegado o momento de facer balance, durante o ano 2009 acadamos dúas cifras especialmente significativas. Sobre todo, tendo en
conta que se trata dun ano de crise financeira,
económica e social que nos afectou profundamente a todos.

Durante este ano, as persoas e organizacións
que decidiron implicarse na construción do
Proxecto Fiare superaron o milleiro. Máis de
200 organizacións decidiron aunar esforzos
para seguir tecendo unha rede social que xa
conta, tamén, con máis de 800 persoas.
Todas estas persoas e organizacións achegan a
súa enerxía e ilusión á construción dun banco
ético, cidadán e cooperativo, pero tamén achegan capital social na medida das súas posibilidades. Unha achega esencial para construír
un banco que superou, durante o ano 2009, o
primeiro 1.000.000 de euros.
O obxectivo para o 2010 é ambicioso, pero
cada vez somos máis persoas traballando para
conseguilo. Mirar o camiño percorrido tamén
alimenta noso optimismo.

2009

1.194.204 €

236.050 €

2008

O factor clave son as persoas
Non se pode falar de construción social sen recordar que o Proxecto Fiare é un instrumento e
non un fin. Por iso, o papel de moitas persoas
organizadas e implicadas na súa construción
resultou esencial e seguirá sendo a principal
estratexia de crecemento.
Pouco a pouco ímonos decatando de que hai
moitas máis persoas convencidas da necesidade dunha banca ética, cidadá e cooperativa,
das que podiamos intuír hai uns anos. Necesitamos chegar ata elas, que nos coñezan e que
se sumen a esta nova rede social.
O camiño é longo e debemos seguir avanzando, pero probablemente chegou o momento de
centrar os esforzos das organizacións en facer
chegar este proxecto ás súas bases sociais, para
seguir reforzando as raíces do noso proxecto.
As nosas raíces deben reforzarse se queremos
crecer de forma sólida e iso tamén nos levará a
multiplicar os Grupos de Implantación Territorial (GITs) para achegarnos a todos os recunchos onde haxa un grupo de persoas interesadas en construír Fiare.

O capital social: unha peza clave
de cara ao futuro
O ano 2009 foi tamén o ano de constitución da
cooperativa Fiare. Trátase dunha peza esencial
de cara ao futuro, unha cooperativa de usuarios
creada inicialmente a partir das asociacións territoriais e na que debería confluír o noso proceso financeiro e social.
Contando (como contamos) cunha ferramenta
financeira que xa nos permite canalizar o aforro de persoas, familias e organizacións cara a
proxectos que transforman a nosa sociedade,
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alguén se podería preguntar por que seguimos
empeñados en facer crecer a nosa base social.
Crecer de forma equilibrada no financeiro e no
social resulta necesario.
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Para un proxecto participativo, a diversidade
resulta esencial e cada novo socio achégalle un
novo matiz á organización. A nosa vontade de
estar próximos aos proxectos que financiamos,
ás redes nas que participamos e nos participan,
non se entende sen un constante proceso de
ampliación da nosa base social.

Asemblea de Fiare-Sur

Se queremos continuar sumándolle o noso gran
de area á transformación da nosa sociedade,
necesitamos seguir ampliando a nosa base social, sumándolle novas persoas e organizacións
á nosa rede social. Pero o camiño cara á constitución dunha cooperativa de crédito dependerá tamén, en gran medida, da capacidade que
teña este proxecto de seguir reunindo capital
social.

CONCELLOS
E BANCA ÉTICA
financeiro, incrementou esas dificultades de acceso ao crédito pondo en serios problemas a
estas entidades, os empregos que xeran e os
servizos de interese social que realizan. E iso
é así, a pesar das protestas de inocencia que
periodicamente adoitan facer os responsables
desas grandes institucións financeiras.

Gabriel Abascal

Un dos obxectivos centrais das entidades de
Banca ética é o financiamento da economía
social e solidaria e, en xeral, das iniciativas do
denominado “terceiro sector”. As entidades da
Banca Ética achéganlles as súas competencias
e o seu financiamento aos emprendedores da
economía solidaria, a aqueles que se atopan
en situación de desemprego desde hai moito
tempo e queren crear actividades económicas,
aos agricultores que deciden optar pola agricultura ecolóxica, aos directivos de empresas
de inserción social, a entidades sociais que
realizan servizos e prestacións sociais que non
exercen as Administracións Públicas, etc. Se tradicionalmente todos eles teñen graves dificultades para encontrar financiamento no sistema
bancario tradicional, a actual crise económica,
causada precisamente por ese mesmo sistema

Así o recoñeceu a propia Comisión Europea o
2 de xullo de 2009 na presentación da súa proposta de decisión do Parlamento Europeo e do
Consello que deberá permitir o despregamento
dun instrumento europeo de microcrédito dentro do Programa Progress, constituído en 2007
e dedicado á ocupación e á solidariedade social. Este programa ofrecerá microfinanciamento (en termos europeos, préstamos por debaixo
dos 25.000 €) a microempresas e a persoas que
perderan o seu traballo, en vista da constatada
imposibilidade de acceder a este diñeiro no sistema bancario tradicional.
A crise sistémica á que nos levou o paroxismo
dun mercado sen regras e as ideoloxías ultraliberais que lle daban cobertura ideolóxica, revitalizou o debate público sobre a formas de
organización económica baseadas na preeminencia dos intereses sociais xerais, postas en
cuestión durante décadas por aquelas ideoloxías neoliberais que nos levaron á actual
situación. Cabe destacar como exemplo deste
debate público a Resolución aprobada polo
Parlamento Europeo (PE) o 19 de febreiro de
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2009 sobre a economía social. Nesta Resolución o PE valora que “o modelo social europeo
se construíra mediante un alto nivel de servizos, produtos e ocupacións xerados pola economía social, así como co apoio das capacidades de anticipación e innovación desenvolvidas
polos seus promotores”. Engade o PE que “...
a economía social pon en evidencia un modelo de empresa que non se caracteriza pola súa
dimensión ou sector de actividade, senón polo
respecto de valores comúns como a primacía
da democracia, da participación dos actores
sociais e da persoa e do obxecto social por encima do beneficio individual, a defensa e a aplicación dos principios de solidariedade e de responsabilidade, a conxunción de intereses dos
membros e usuarios co interese xeral, o control
democrático [...] e a asignación do esencial ao
servizo da consecución de obxectivos como o
desenvolvemento sostible, os servizos para os
seus membros e o interese xeral”.
Neste contexto de crise económica e dos riscos
para a cohesión social que atenazan as nosas
sociedades, cabe preguntarse cal é o papel político que deben xogar as administracións locais
en relación ao desenvolvemento e impulso de
proxectos cooperativos de banca ética e solidaria na nosa redonda.
É un lugar común afirmar que os Concellos
constitúen as Administracións públicas máis
próximas á cidadanía. Cabería entender, polo
tanto, que deberan ser as máis sensibles aos
problemas daqueles. Se como xa fixeron a Comisión e o Parlamento europeo, convimos que
é unha realidade a falta de acceso ao crédito
de amplios colectivos sociais capaces de poñer
en marcha iniciativas económicas creadoras de
emprego, respectuosas co medio ambiente e
de prestar servizos sociais necesarios -mellorando así a cohesión social- a conclusión lóxica
é que as nosas Administracións locais deberan
coadxuvar con entusiasmo nos procesos de
construción social dunha Banca ética e solidaria como é o caso de FIARE.

En calquera caso, non somos inxenuos ao respecto, xa que as Administracións Locais, como
todas as demais, teñen gobernos de moi distinto signo que inspiran a súa acción política cotiá
nas ideoloxías que lles serven de base. Non é de
esperar de quen xustifica a ausencia de regras
no mercado ou da inconveniencia da intervención dos poderes públicos na regulación, necesaria, da economía, que contribúa a procesos
sociais emancipatorios. E iso aínda que, como
sucedeu nesta crise económica, se defenda á
vez con entusiasmo o rescate de entidades financeiras de base privada accionarial cos fondos públicos que achega, cos seus impostos, a
mesma cidadanía que sufre a crise económica
que aquelas orixinaron.
Si sería de esperar, e a cidadanía debera demandalo, que aquelas Administracións locais
gobernadas polos que se lles reclaman os
valores da solidariedade e da inclusión social
se convertan tamén en actores do proceso de
construción social dunha Banca ética e solidaria. A implicación de decenas de entidades
locais italianas na construción da Banca Popolare Ética en Italia é un exemplo de como se
pode intervir. A nosa lexislación competencial
permite o fomento das cooperativas por parte
das Administracións locais nun sentido amplo.
E non é excusa a situación económica local,
pois o esforzo requirido é case simbólico e non
é maior que o que xa realizaron os centenares
de persoas e entidades sociais que no último
tempo se sumaron ao proxecto FIARE.
Resulta, non obstante, esperanzador que o
ano 2009 se pechara para o proxecto FIARE
coa incorporación a el, como socio colaborador, do Concello de Sabadell, a primeira das
administracións locais en facelo no conxunto
do Estado español. Esperemos que o exemplo
e a coherencia se estendan neste 2010 entre os
gobernos locais que apostan pola solidariedade
e pola inclusión e cohesión sociais.
Gabriel Abascal
CONOSUD ONG e Associació Proyecto FIARE Catalunya

VALORES SOCIAIS
VALORES SOCIAIS
VALORES SOCIAIS
INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.
VALORES SOCIAIS
VALORES SOCIAIS
VALORES SOCIAIS
VALORES SOCIAIS
INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.
INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.
INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

MADRID
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
MADRID
BIZKAIA
BIZKAIA

ASOC OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ASSOCIACIO CULTURAL L'ANTENA

ARÇ CORREDORIA D'ASSEGURANCES S.COOP.C.L.

ASSOCIACIO TANTAGORA SERVEIS CULTURALS

JUSTICIA I PAU DE BARCELONA

FUNDACIO CIREM (CENTRE D'INICIATIVES I RECERQUES EUROPEES A LA MEDIRTE)

FETS PER A LA PROMOCIO DEL FINANCAMENT ETIC I SOLIDARI

ABIERTO HASTA EL AMANECER S.COOP. INICIATIVA SOCIAL

EMAUS BILBAO S.COOP.

ELKAR PROTEO S.COOP

Sector

ALAVA

Provincia

HILO AUREO, S.L.

Nome

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

PERSOAL

Tipo

78.000,00

240.000,00

206.000,00

35.000,00

500.000,00

35.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

15.000,00

56.000,00

APROBADO

A continuación presentamos a listaxe de préstamos aprobados por Banca Popolare Etica en España durante o exercicio 2009. Trátase de informar daqueles casos novos. As renovacións de créditos aprobados en exercicios anteriores e, polo tanto, xa referidos noutros informes non se incluíron. En todo
caso, a listaxe completa de proxectos aprobados pódese consultar en www.proyectofiare.com na sección de transparencia.

LISTADO DE PROXECTOS FINANCIADOS
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BIZKAIA
BIZKAIA
BIZKAIA
ALAVA
GIPUZKOA
GIPUZKOA
MADRID
MADRID
MADRID
SEVILLA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
VALENCIA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
CACERES
VALLADOLID

EMAUS GETXO LOGISTICA S.L.

KAIALURKO S.L.

KIDE EMAUS S.L.

EMAUS FUNDACION SOCIAL

EMAUS FUNDACION SOCIAL

FEDERACION DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCION

ASOCIACIÓN VECINAL CORNISA DE LA PROMOCION PUBLICA CORNISA
ORCASITAS

ASOCIACIÓN SEMILLA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL JOVEN

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PRO INMIGRANTES EXTRANJEROS ANDALUCIA
ACOGE

GRUP IGIA ABORDAJE Y PREVENCION DE LAS DROGODEPENDENCIAS DE
BARCELONA

TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA

ASOCIACIO SOCIAL ANDROMINES

POVINET COOP V

FUNDACIO ARRELS

ASOCIACION SOCIOCULTURAL IBN BATUTA - ASCIB

FUNDACIO FORMACIO I TREBALL

FEDERACIO ECOM

RED CALEA, S.L.

SDAD COOP DE CONSUMO ECOLOGICO ECOGERMEN

Provincia

EMAUS EZKERRALDEA S.L.

Nome

14
AGROECOLOXÍA

AGROECOLOXÍA

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

INSERC.SOCIAL/ECON.SOLID.

Sector

PERSOAL

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

PERSONAL

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

PERSONAL

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

CC CRÉDITO

Tipo

15.000,00

18.000,00

300.000,00

280.000,00

70.000,00

150.000,00

600.000,00

20.000,00

260.000,00

40.000,00

180.000,00

100.000,00

35.000,00

15.000,00

120.000,00

150.000,00

67.000,00

100.000,00

70.000,00

110.000,00

APROBADO

CADROS DE EVOLUCIÓN
Nestes cadros podemos observar a evolución de créditos aprobados e operativos aos longo do tempo por sectores de actividade. Por primeira vez quixemos diferenciar estes dous datos, xa que, coa
historia do proxecto e o peso crecente que representan as contas correntes de crédito, a diferenza
entre o volume de créditos aprobados e o importe do saldo vivo é maior.
Un dos datos que segue destacando é o peso do sector de intervención social e economía solidaria,
que representa entre o 65 e o 70% dos préstamos, en función do dato analizado.
En todo caso, o crecemento do proxecto no tempo é considerable. Segue tratándose de cifras modestas, razoable nun proxecto “artesanal”, que conta con 6 persoas en plantilla, pero sen crecemento en estrutura, estase crecendo moito en actividade.

Préstamo Aprobado por Sector
2008: 8.589
2005-2007: 5.666

2009: 12.656
773 miles/€

740 miles/€
8.157 miles/€

585 miles/€

4.809 miles/€

3.050 miles/€
1.971 miles/€

2.030 miles/€

1.069 miles/€

1.696 miles/€

1.471 miles/€
560 miles/€

valores sociais

coop. int. / com. xusto

inserc. social / econ. solid.

agroecoloxía

Préstamo Operativo por Sector
2005-2007: 4.303

2008: 6.656

565 miles/€

563 miles/€
646 miles/€

2.051 miles/€

4.168 miles/€

1.175 miles/€

1.356 miles/€

512 miles/€

485 miles/€

valores sociais

coop. int. / com. xusto

2009: 8.613

inserc. social / econ. solid.

5.976 miles/€
1.255 miles/€
820 miles/€

agroecoloxía
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Nesta páxina preséntanse os datos de financiamento por territorio no que a 31 de decembro de
2009 existe unha agrupación territorial de Fiare.
Como se pode observar, o peso de Euskadi, que era superior ao 50% no exercicio 2007, pasou ao
40% en 2009. A razón fundamental é que no crecemento da actividade notouse con moita forza o
inicio de actividade en Cataluña, que no 2007 supuña apenas un 8% do financiamento aprobado
e xa superou o 23% ao peche de 2009. No resto, destaca por encima do 10% do total AndalucíaEstremadura.

Préstamo Aprobado por Territorio
6.000

12.656

12.000

5.000
4.000

10.000

8.589

3.000

8.000

5.666

6.000

2.000

16

4.000

1.000
0

14.000

2.000
2005 - 2007

2008

0

2009

ANDALUCÍA - ESTREMADURA

CASTELA E LEÓN

CATALUÑA

COMUNIDADE VALENCIANA

EUSKADI

MADRID

NAVARRA

OUTROS

TOTAL

En canto ao crecemento por tipo de produtos, obsérvase un estancamento nos préstamos hipotecarios debido probablemente á dificultade de acometer investimentos nun escenario de incerteza
provocado pola crise. Con todo, o maior atraso no cobro de subvencións públicas xerou un incremento extraordinario dos anticipos de conta corrente..

Préstamo Aprobado por Tipo de Produto
2008: 8.589
2005-2007: 5.666

2009: 12.656
6.022 miles/€

2.457 miles/€
484 miles/€
526 miles/€
4.656 miles/€

hipotecario

persoal

626 miles/€

1.127 miles/€

5.507 miles/€

5.507 miles/€

c.c. crédito

OBXECTIVOS
Financiació n

de

De cara ao exercicio 2010 é difícil realizar previsións, debido á debilidade da economía, pero
intentaremos centrar os nosos esforzos nas seguintes liñas:
- Ofrecer servizo en territorios onde non profundamos ata agora. Por unha parte, darémoslles
prioridade a aqueles nos que se constitúan novas redes de entidades de apoio a Fiare, como
Castela–León, Galicia e Canarias. Por outra parte, intentaremos apoiar proxectos en rexións
onde pode ser unha forma de explicar o que
facemos.
- Incentivar esforzos en proxectos que supoñan
a promoción inducida doutros proxectos do
sector social. Hai proxectos que polo seu volume, pola súa necesidade de intercooperación,
pola súa capacidade de demandar servizos...
non só requiren financiamento, senón tamén
facer de ponte con outras entidades, de forma
que consigamos crear tecido social a partir de
proxectos tractores.
- Traballar coa Administración Pública para dar
respostas conxuntas a necesidades sociais. A
participación da Administración nun proxecto
de banca transformadora non é só como prescritora, tamén como deseño conxunto de estratexias para potenciar servizos á comunidade.
- Buscar redes sociais sólidas ou en proceso
de consolidación, coas que poder compartir

riscos. O aval da rede foi sempre fundamental
dentro de Fiare para a análise ético-social dos
proxectos. Pero tamén o é no análise de riscos.
As dificultades son parte da vida, pero coñecelas a tempo e enfrontalas permite resolvelas
da mellor maneira posible. A falta de redes de
referencia dificulta ambas as dúas cousas. Por
iso, buscaremos acordos con redes sociais para
facilitarlles crédito ás súas socias e reduciremos
o esforzo en proxectos “illados”.
- Potenciar a utilización das contas. Ata agora
foron percibidas en moitos casos como o “lugar de pagamento das cotas”. Nun proceso de
crecemento en servizos necesitamos ser cada
vez máis unha entidade integrada na vida financeira das organizacións, non como entidade
de referencia, pero si como unha máis, ou para
algún proxecto.
En todo caso, a crise e a caída do mercado
inmobiliario obríganos a ser moi cautos na
proposta de riscos. Esperamos que os tempos
económicos melloren, porque son moitas as
persoas e familias afectadas. O efecto nótase
moito máis nas pequenas empresas e autónomos, entidades non lucrativas, agricultores, gandeiros, que son o núcleo fundamental
da nosa actividade. Por sorte, o sector social
aguanta mellor o emprego en tempos de crise
que a economía convencional.
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ALGÚNS EXEMPLOS
Para os efectos de comentar máis en profundidade algún proxecto financiado, eliximos 6,
un por zona xeográfica, que poidan resultar
representativos do traballo que realizamos, ou
achegar certa novidade.
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Nesta páxina, dúas entidades referentes nos
seus diversos ámbitos: Andalucía Acoge na
migración e interculturalidade, e Emaús Fundación Social na inserción a través da recuperación e o comercio xusto.

Emaús Fundación Social

A Asociación Andalucía Acoge
desenvolve o proxecto de Mediación Social Intercultural
nos Centros Escolares Andaluces desde 2006. Execútase
durante os meses comprendidos entre setembro e xuño
do curso académico, en centros educativos públicos de todas as provincias de Andalucía, e lévano a cabo 10 mediadores/as sociais/as interculturais, con experiencia amplia
e específica en migracións e na intervención en contextos
socioeducativos, desenvolvendo accións coa comunidade
educativa encamiñadas a favorecer a convivencia e a xestión da diversidade cultural a partir da mediación social
intercultural.

promove o Ekocenter de Irún, para potenciar a prevención, a reutilización e a reciclaxe, creando ademais 22
postos de traballo. Este centro únese ao Ekocenter de
Belartza en San Sebastián, no que xa se han reutilizado,
en apenas 3 anos, máis de 500.000 artigos, o que permitiu
xerar xa outros 60 postos de traballo en Gipuzkoa, máis
da metade para persoas en exclusión social

Dos proxectos cos que comezamos a traballar
en 2009, dúas entidades que traballan en situacións de dificultade. Semilla en Madrid, con
diversos proxectos de inserción, neste caso un
proxecto educativo, e Arrels, entidade de referencia no traballo con sen teito en Barcelona.

A Fundación Semilla
desenvolve o proxecto Escuela Abierta de Villaverde. É
un Proxecto destinado a favorecer a integración social de
nenos e nenas de 6 a 12 anos baseándose nunha concepción integral do ser humano. Desde esta perspectiva,
aténdese a dimensión persoal, escolar e familiar de cada
participante. A intervención realízase a través de diversas
actividades entre as que destacamos: o apoio escolar, as
excursións, os talleres creativos, dinámicas e deporte.

La Sociedad Cooperativa de
Consumo Ecológico Ecogermen
é unha Cooperativa sen ánimo de lucro, que pon en
práctica o consumo de produtos ecolóxicos, con criterios
éticos, que na súa produción e elaboración respectan a
saúde das persoas e da Terra.
Isto significa provernos dos produtos que se produzan o
máis próximo posible da nosa redonda e sirva para fixar
poboación, reducir gasto de enerxía e reducir a contaminación. A estrutura de que dispoñemos garántelle a
socios e clientes a procedencia ecolóxica dos produtos
por medio dunha relación directa cos produtores, polos
controis legais de certificación existentes (selos) e polo
coñecemento acumulado da propia cooperativa. Ecogermen desenvolve a súa actividade de comercialización e
distribución de produtos ecolóxicos no contexto da economía social e solidaria.

Arrels
é unha fundación privada constituída no ano 1987 dedicada á atención das persoas sen teito en Barcelona.
Persegue fomentar o seu desenvolvemento integral como
persoas, potenciar as súas capacidades para conseguir o
máximo nivel de autonomía persoal e ofrecerlles atención
directa. Ademais, a fundación tira adiante accións para
sensibilizar a poboación sobre a realidade das persoas
sen teito e denunciar a súa situación de exclusión social.
Para iso mobiliza arredor de 230 voluntarios e 46 profesionais nos seus distintos programas.

Dúas cooperativas, dúas furgonetas. Unha en
Valladolid, para a distribución de agricultura
ecolóxica, outra en Valencia para a prestación
de servizos sociais.

Povinet-Grupo Sercoval
Trátase dun grupo cooperativo de segundo grao especializado na xestión de servizos sociais, con máis de 30
anos de experiencia atendendo e coidando persoas, máis
de 500 profesionais O obxecto da cooperativa é, con ausencia total de ánimo de lucro, proporcionarlles traballo
aos seus socios nas mellores condicións posibles. Unha
das áreas de traballo máis importantes é a prestación de
servizos de asistencia sociocomunitaria a persoas, familias ou colectivos.
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Constituído o Comité
de Ética estatal do proxecto Fiare

20

Tras un proceso de designación
de candidaturas nas territoriais
e posterior elección, o 5 de
Marzo de 2010 quedou configurado o primeiro Comité de
Ética estatal de Fiare

A constitución do primeiro Comité de Ética
estatal de Fiare é un feito que vén confirmar,
en suma con outros igualmente significativos,
a paulatina consolidación da rede de redes socias vinculadas en todo o Estado ao proxecto
Fiare SL. A súa principal misión será asesorar
os órganos de goberno da Cooperativa de Crédito e as estruturas estatais en cuestións de
carácter ético. Tamén lle corresponderá velar
pola coherencia e integridade dos seus piares
no conxunto da estratexia de desenvolvemento
do proxecto, así como realizar un seguemento
sobre a súa integración e institucionalización.

Estrutura do proceso
de adecuación ética do
proxecto Fiare
Comité de
ética

Comité
asesor

Comisións éticas ou
comisións de
avaliación territoriais

Comisións éticas ou
comisións de
avaliación territoriais

Comisións éticas ou
comisións de
avaliación territoriais

O Comité de Ética está formado por nove persoas: 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 lle
achega ao Comité de Ética. Tamén se incorpora
un representante da Xunta de Socios de Fiare,
con voz e sen voto, que realizará funcións de
coordinación entre ambos os dous órganos.
Ademais, está previsto tamén que haxa unha
representación do Comité de Ética nos órganos
de goberno da Plataforma estatal, con voz pero
sen voto, que tamén garanta un nexo institucional.
O Comité de Ética apoiarase para o desenvolvemento das súas funcións nunha Comisión
Asesora, organizada en pequenos grupos de
traballo relacionados cos ámbitos de actuación
do proxecto Fiare (Cooperación, Medioambiente, Exclusión, etc.) ou aqueloutros máis
puntuais que vaia demandando o proxecto e
que desborden o seu coñecemento en áreas e
temáticas concretas.
No ámbito territorial, seguirán estando activas
as Comisións de Avaliación ético-social, encargadas de facer os informes de idioneidade
ético-social das solicitudes de financiamento.
Estas comisións tamén son as encargadas de
responder aos dinamismos propios xerados en
cada territorio e que só son competencia das
súas respectivas Xuntas. Hoxe en día, están
constituídas comisións de avaliación éticosocial en Navarra, País Vasco, Catalunya, Fiare
Centro, Castela e León, e Fiare Sur (Andalucía e
Estremadura), e están en proceso de crearse en
Canarias e Galiza.

Funcións do Comité de
Ética de Fiare
A este Comité de Ética recén creado correspóndelle, entre as súas funcións, elaborar o seu
regulamento de funcionamento e de elección;
designar un primeiro Grupo Asesor de expertos
en ámbitos concretos a quen se poida consultar
puntualmente sobre algunha cuestión; participar nas tarefas do grupo de traballo do futuro
Comité de Ética da Cooperativa de Crédito Europea; darlles apoio ás Comisións de Avaliación
ético social dos proxectos e velar porque se
aplique o procedemento de avaliación. se aplica el procedimiento de evaluación.
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Composición do Comité
de Ética de Fiare
José Manuel Amigot Gracia, membro cofundador do Foro Gogoa, Cristianismo e mundo actual. Foi durante oito anos membro do Consello
Social da Universidade Pública de Navarra.
Carlos Ballesteros García, profesor da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da
Universidad Pontificia Comillas. Presidente no
período 2006-2008 e fundador de FIARE Zona
centro.
Cristina da Cruz Ayuso, profesora investigadora do Centro de Ética Aplicada da Universidade de Deusto, colabora con diversas iniciativas sociais en cuestións relacionadas coa ética
organizacional.
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Joaquín García Roca, director do Centro de
Estudos para a Integración Social e Formación
de Inmigrantes, (CEIMIGRA) ata 2008. na actualidade, colabora na creación dunha Fundación de persoas mozas en América Latina.

Entrevista con Sió Planas, membro do Comité de Ética de Fiare:
Que te motivou a aceptar a candidatura?
Dentro dunha traxectoria vital empeñada na
transformación do noso mundo para facelo
máis solidario e xusto para todos, desde hai
tempo entendín que o diñeiro e a economía
teñen que ser tamén instrumentos para a humanización da nosa sociedade. Cando me propuxeron formar parte do comité ético de Fiare,
aínda que me daba preguiza comprometerme
noutra historia máis, non o dubidei e aceptei
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Concepción Planas Llabrés de Jornets, ten
unha dilatada traxectoria profesional no ámbito do Traballo Social, colabora como voluntaria
en diferentes iniciativas sociais de intervención
social.
Esteban Tabares, secretario da Fundación
“Sevilla Acoge” para a Acción Integral con Inmigrantes e o seu Patronato actual.
Pau Vidal, fundador e Coordinador do Observatorio do Terceiro Sector ata 2004, dirixe
numerosos proxectos de investigación sobre o
terceiro sector.
F. Javier Vitoria Cormenzana, profesor da Facultade de Teoloxía da Universidade de Deusto
e Presidente da Fundación EDE. É membro de
Cristianismo e Xustiza.

rapidamente.
Que cres que lle achega un comité de ética
a un banco?
Un comité de ética dentro dun banco que quere
ser ético pode ser a garantía de que consiga
selo. Para asegurar que a dinámica económica
se desenvolva dentro das coordenadas da satisfacción das verdadeiras necesidades humanas,
do respecto pola natureza, é conveniente un
comité que non estea sometido á tensión do
mercado, alleo dalgunha maneira ao balbordo
da xestión cotiá.
Que oportunidades e riscos ten?
Creo que é todo oportunidade porque o éxito
dun banco ético está en selo e darlles confianza

Javier Martín Pastor, representante da Xunta
estatal de Fiare, Cofundador e presidente da
Asociación MerchandLinux, é responsable da
Secretaría de FIARE Castela e León.

a moitísimos cidadáns e cidadás que comparen

O diñeiro e a economía teñen que ser tamén
instrumentos para a humanización da nosa sociedade.

por asegurar a ética das operacións sexa un

esta sensibilidade e que o necesitan para poder vivir a vida con dignidade. Non creo que
a posible ralentización na toma de decisións
inconveniente, senón, ao contrario, a garantía
de captar e fidelizar moitos clientes.

do aforro
O exercicio 2009 que presentamos neste informe foi moi complicado para a recollida de aforro do
público. Se unimos a crise económica e o seu impacto nas familias, a menor recadación fiscal e o
seu impacto nas organizacións sociais e a “competencia” que a nosa campaña de capital social
supuxo co aforro, a situación de partida era moi complicada.
Porén, unha vez máis, a sociedade demostrounos que o seu comportamento non segue patróns
exclusivamente de racionalidade económica. O nivel de solidariedade das familias aumentou en
moitos ámbitos e o investimento na banca transformadora non só se mantivo, senón que creceu
arredor dun 50%.
Como podemos ver no gráfico adxunto, o volume de aforro creceu a unha velocidade dificilmente
repetible
Ano
Importe

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.484.522

7.434.587

9.584.032

14.082.585

21.115.268

Pero, ademais, non só se produciu o crecemento en volume absoluto, senón tamén en número de
libretas. A introdución da libreta universal, desde 200 € permitiu reducir o volume medio por libreta,
crecendo aínda máis en número de libretas.
Ano
Libretas

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

61

252

409

639

1.073

A nosa clientela manifesta unha vontade constante de investir prioritariamente os esforzos nos
sectores de cooperación internacional e intervención social. É significativo o crecemento da opción
“calquera das anteriores”, que opta por os 4 sectores de maneira indistinta.
É destacable que as tipoloxías preferidas coinciden cos sectores onde máis investimento se realiza
Destino Aforro

2006

2007

2008

2009

Cooperación

44,42%

38,95%

38,19%

35,91%

Social

38,66%

38,03%

30,81%

23,40%

Agroecoloxía

1,98%

3,57%

5,23%

4,38%

Valores Sociais

0,00%

0,00%

0,01%

0,23%

14,94%

19,46%

25,76%

36,07%

Indistinto
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2009
m e m o r i a

En canto á distribución xeográfica da recollida de aforro, non coincide coa dos investimentos. Por
unha parte, mantéñense lugares con oficina de atención ao público como aqueles onde máis fácilmente se recolle o aforro.
Non obstante, é destacable o traballo de Madrid, en terceiro lugar, moi cerca de Barcelona, ou o de
Pamplona, unha comunidade con moito dinamismo e militancia sociais, que permite xogar un papel
destacado no proxecto. Por outro lado, hai que destacar que Andalucía – Estremadura, que supoñen
o 1,01% na recollida de recursos, supón o 13,65% no investimento, ou Valencia, un 0,57%, representaba o 8,16% no investimento.
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Territorio

%

Bilbao

60,30%

Pamplona

9,23%

Barcelona

15,98%

Valencia

0,57%

Madrid

12,91%

Andalucía-Estremadura

1,01%

En canto ao tipo de produto, hai que salientar que os depósitos vinculados a prazo seguen sendo
o importe fundamental de canalización dos recursos. Dentro deles destaca especialmente a libreta
redes, na que a clientela renuncia aos intereses a favor de proxectos sociais. Se ao finalizar o exercicio 2008 supuña o 3,81%, ao finalizar o 2009 pasou a preto do 11. Do incremento do ano supón
o 25,41%, cifra extraordinaria desde todos os puntos de vista
Tipo Libretas

%

Vinculado

48,98%

Dispoñibilidade

8,32%

Fiare

0,01%

Tesourería

22,35%

Universal

3,88%

Aforro Fiscal

2,93%

Redes
Conta Corrente

10,98%
2,55%

RETOS

O exercicio 2010 basearase en continuar coa
mesma liña de contención de gastos, crecemento en volume, especialmente en financiamento,
para manter as marxes e incrementar o número
de persoas clientes e socias, en ambos os dous
casos por encima de 1.000 ao peche de 2009.
A nosa intención é centrarlo en 4 novas ambicións:
- O Capital Social. Consolidar a campaña e a
agregación de persoas e organizacións.
- O desenvolvemento territorial do proxecto.
Finalizar a estrutura política de Fiare, coa incorporación xa segura de Galiza, Canarias e Coop
57 e intentar profundar nos contactos xa existentes na Rioxa, Baleares, etc.
- As administracións públicas. A crecente
preocupación por parte das Administracións
Públicas en incorporar criterios de sostibilidade
xerou unha corrente de declaracións institucionais de apoio ás finanzas transformadoras. Un
dos nosos obxectivos é apoiar esta tendencia a
través de actuacións concretas.
- Financiamento. 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. Para iso queremos traballar
acordos con redes de organizacións que nos
permita chegar a máis tecido social sen necesidade de crecer en estrutura.

Tras esta primeira fase de articulación territorial, que se irá completando coa entrada puntual a partir de agora doutras redes territoriais
ou sectoriais, centramos os nosos esforzos en
impulsar a creación de Grupos Locais. É un nivel
de participación no Proxecto que cremos que
é imprescindible se queremos facer posible a
participación efectiva das realidades locais
non só na estrutura social do proxecto, senón
tamén en aspectos importantes da actividade
financeira como o apoio a ámbitos locais específicos ou as avaliacións ético sociais dos
proxectos. A proximidade ao territorio, o coñecemento do que está ocorrendo na escala
local e a lexitimación e credibilidade que xeran
grupos locais que avalan o valor social do noso
proxecto de Banca ética son algunhas das razóns que nos reafirman na necesidade de ter
unha sólida estrutura de grupos locais. A finais
de 2009, contamos xa con 20 grupos locais.
Todas as tarefas anteriores sobrepasan a nosa
capacidade. Non podemos enfrontalas sós nin
por mero voluntarismo. Unicamente coas vosas propostas, co voso apoio e coa vosa participación, imos poder avanzar. Un ano máis
seguímosvos precisando, máis se cabe, para
poder seguir traballando. E farémolo na seguridade de que contamos cos vosos soños e cos
vosos brazos.
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A nosa Banca celebrou os seus primeiros 10 anos
no medio dunha dramática crise económica. Con
moito orgullo podemos dicir que demostramos
que non só funcionan as finanzas éticas, senón
que ademais son capaces de resistir os descalabros financeiros e de proporse como modelo para
cuestionar as regras dun modelo financeiro que
ata o momento foi cegado por unha obsesiva procura de maximización de beneficios a curto prazo.
Demostramos poder desenvolver unha importante
función anti-cíclica, aumentando os préstamos, incluso cando o País se queixa da crise financeira. Se
no global do sistema bancario[1] se rexistra para
os préstamos ao sector privado un +1,7% entre
novembro de 2008 e novembro de 2009 e un
-1,6% para os préstamos destinados ás empresas,
o noso + 25% resulta particularmente significativo, así como de significativo é o dato da morosidade que a Asociación Bancaria Italiana (ABI) calcula
para o sistema en 1,92%, mentres Banca Ética
a contén nun 0,6% demostrando unha vez máis
como os sectores que financiamos – cooperativas
sociais, asociacións, empresas sociais – son capaces de conxugar fiabilidade económica con iniciativas empresariais sostibles e de inestimable utilidade social, sobre todo en períodos de crise como
o actual. Concretamente, as bancas medianas e
pequenas e carentes de actividade especulativa
como a nosa están pagando un prezo moi pesado
debido á crise, pero ante os inevitables problemas
presupostarios non podemos frear a nosa aposta
a favor do Terceiro Sector e das empresas sociais”
Mario Crosta. Director xeral de Banca Popolare
Etica..

En 2009, a actividade da Nef, estivo completamente
enfocada á economía real e aos proxectos cun forte
valor social e medioambiental e continuose crecendo
a pesar do período da crise económica que estamos
atravesando.
La Nef seguiu crecendo dunha maneira significativa
en recursos xestionados: en 2009 houbo un aumento
do 21,5% fronte ao 15% que se creceu en 2008. O
capital social creceu un 22% para chegar a acadar os
19.9 millóns de euros, 3.000 novas persoas fixéronse
socias e a 31 de decembro xa eran 24.469 en total.
A pesar dun contexto económico difícil, La Nef concedeu en 2009 270 préstamos, similar ao 2008. Con
todo, temos que subliñar que algúns prestatarios
sufriron as consecuencias da crise. Ante esta situación lanzouse unha acción de acompañamento que
permitiu manter os prestatarios máis afectados pola
desaceleración económica e axudou á súa vez a La
Nef a reducir a súa “cota de risco”.
En 2009, La Nef reforzou tamén a súa estrutura organizativa. A partir de febreiro incorporouse un novo
director xeral e reforzáronse os departamentos de
Aforro, Xurídico, Informático e Contabilidade. Tamén
La Nef traballou por estruturar a vida cooperativa,
grazas á creación de grupos de socios cuxo obxectivo
é difundir as finanzas éticas no seu territorio e ser o
nexo cultural entre La Nef, os seus colaboradores, os
seus socios e os prestatarios.
La Nef desenvolveu tamén unha nova figura ao servizo dos socios e dos prestatarios, o banqueiro itinerante.
Ademais da súa actividade cotiá, La Nef intenta responder ás necesidades expresadas pola cidadanía e
as redes de economía social. Así se iniciou a creación
de estruturas en campos tan diversos como o acceso
ao desenvolvemento territorial ou o capital de investimento. Este “laboratorio de experiencias” puxo en
marcha en 2009 unha estrutura dedicada ao investimento en sistemas fotovoltaicos.
Finalmente, temos que sinalar que os estudos sobre
as microfinanzas nos países do Sur e sobre o microcrédito no Norte viron a luz en 2009.

REDES
NAS QUE PARTICIPAMOS

Igual que valoramos moi positivamente nas entidades que se acercan a Fiare a súa pertenza a redes
de transformación social, Fiare tamén é parte das seguintes plataformas::
REAS: Rede de Economía Alternativa e Solidaria. Ser membros non só
supón compartir soños, proxectos, ideas... senón, sobre todo, criterios.
O cumprimento dos principios de Igualdade, Emprego, Medio Ambiente, Cooperación, Non lucratividade e Compromiso coa Redonda son a
garantía de poñer a empresa ao servizo das persoas e non estas como
medio para o beneficio daquelas.
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COOP 57: Cooperativa de servizos financeiros, tamén membro de REAS
e respectuosa cos seus principios. É, ademais, o ata hora único socio
transversal de Fiare, polo que se trata de proxectos que poden enriquecerse mutuamente.

FEBEA: Federación Europea de Bancos Éticos e Alternativos, con sede en
Bruselas, da que formamos parte máis de 20 proxectos do continente
que tratamos de poñer as finanzas ao servizo dunha sociedade máis
xusta.

INAISE: Asociación Internacional de Investidores na Economía Social.
Agrupación inicialmente europea, agora mundial, que agrupa un número de socios moi amplo traballando no mundo das finanzas alternativas.
Non todas as entidades teñen actividade financeira, como en Febea.

SPAINSIF: Foro Español de Investimento Socialmente Responsable.
Entidade constituída precisamente en 2009, en cuxa fundación fomos
invitados a participar xunto a cerca de 30 entidades, maioritariamente
financeiras, algunhas entidades sociais, sindicais, etc..

Oficinas:
Bilbao
Local de Fiare
Santa Maria 9, 48005
944153496 - info@proyectofiare.com

Barcelona
Local de Fiare
Providencia 20, 08024
933689982 - info@projectefiare.cat

Puntos de Contacto:
Donostia- San Sebastián
Horario: xoves de 18:00 a 20:00 horas
Local de Caritas Gipuzkoa
Paseo de Salamanca 2, 20003
gipuzkoa@proyectofiare.com
Irún
Horario: mércores de 18:00 a 20:00 horas
Local de Behar Bidasoa
Descarga 18, 20303
gipuzkoabidasoa@proyectofiare.com
Ordizia
Horario: luns de 18:00 a 20:00 horas
Goierri 12 bajo, 20240
gipuzkoa@proyectofiare.com
Vitoria-Gasteiz
Horario: luns de 18:00 a 20:00 horas
Local de Misiones Diocesanas Vascas
Sancho el Sabio 19-2C, 01008
vitoria-gasteiz@proyectofiare.com
Pamplona
Horario: martes de 17:00 a 19:00 horas
Local de IPES
Tejería 28, 31001
navarra@proyectofiare.com
Madrid
Horario: mércores de 18:00 a 20:00 horas
Local de SETEM
Gaztambide 50 bajo, 28015
679847922 - fiarezc@proyectofiare.com
Córdoba
Horario de 10:00 a 14:00
Claudio Marcelo 7, 14002
957488173 - sur@proyectofiare.com
Granada
Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza
Músico José Ayala Canto, 4- Local izq., 18005
958522881 - info@fondodesolidaridad.org
Valladolid:
Horario: xoves de 17:30 a 19:30 horas
Azacán-SERSO
Paseo Farnesio 7-9, 47013
983222967 - fiarecyl@gmail.com
Sevilla:
Horario: mañás de 10:00 a 14:00 horas
tardes luns e martes de 18:00 a 20:00 horas
Local de “La Ortiga” - Cristo del Buen Fin 4, 41002
690774864 (Miguel Ángel) e 646360038 (Manolo)

Las Palmas de Gran Canaria
Café D’espacio
Cebrián nº 54, 35003
928360381 - laspalmas@proyectofiare.com
Sabadell
Lliga dels drets dels pobles
Horario: de luns a venres de 17:00 h. a 21:00 horas
Sant Isidre, 140, 08208
93 723 71 02.
Sant Cugat del Vallès
Universitat Internacional per la Pau
609010798 - secretaria@universitatdelapau.org
Tenerife
629453069 (Vicente) - tenerife@proyectofiare.com
Cádiz
Fondo Solidario de El Puerto
627 289 882 (Vicente)
fondo_solidario@hotmail.com
Santiago de Compostela
Local de Panxea e O Peto
Horario: martes e xoves de 16:00 a 18:00 horas
Sábados de 11:00 a 14:00 horas
La Rosa, nº 36, bajo, 15701
fiaregz@proyectofiare.com
http://fiaregz.wordpress.com/
981937238 (Panxea) - 696292330 (Raúl)
Badajoz
Asociación Banca Ética
Local da Coordinadora Esxremeña de ONGDs
Avda. Godofredo Ortega Muñoz, 1, local 4, 06011
924257801 - info@bancaeticabadajoz.org
bancaeticabadajoz@gmail.com
Valencia
Horario: martes e xoves de 10:00 a 12:00 horas
Fundación Novaterra. Camino Viejo de Xirivella, 11, 46014
963122472 (Ángel) xarxavalenciana@proyectofiare.com
963222980 - 673912539 (Daniel)
valencia@proyectofiare.com
Alicante
Fundación Novafeina. C/ San Raimundo, 21-bajo, 03005
Horario: martes, de 16:30 a 19:00 horas
alicante@proyectofiare.com
Castellón
Fundación PATIM.
castellon@proyectofiare.com
Málaga
666711426 (Ramón)

www.proyectofiare.com

