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 Que porcentaxe de rapazas da túa idade sofren trastornos 

alimenticios?

 Cantas persoas carecen de auga no mundo? Cantos nenos 

morren por falta de auga diariamente? 

 Cantas persoas morren de fame ao día no mundo?

 Cantas persoas morren a causa da contaminación no 

mundo?

 Cantas hectáreas de bosque desaparecen ao día?

 Compraches algunha uns vaqueiros desgastados?

 Canto cres que gañou a persoa que confeccionou estas 

zapatillas?
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 Vense gordas, pero en realidade 
están na súa talla o incluso lles 
faltan algúns quilos para acadar 
un peso saudable. Esta é a 
situación do 89,5% das rapazas 
de 15 a 19 anos que cren ter 
sobrepeso.

 O estudo revela que case seis de 
cada dez rapazas que se 
consideran gordas están ben de 
peso. E, destas dez, outras tres 
están demasiado delgadas e o 
que deberían facer é gañar algúns 
quilos.

 No caso dos rapaces, o 41% dos 
que se ven gordos teñen 
sobrepeso ou obesidade, e só o 
8,9% pesan menos do que 
deberían. 
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O 40 % da poboación mundial non ten acceso á auga potable.

 “Máis de 2.500 millóns de seres humanos carecen hoxe de 
sistemas sanitarios adecuados. Calcúlase que 884 millóns de 
persoas, a maioría delas africanas, non teñen acceso á auga 

potable. Arredor de 1,5 millóns de nenos menores de cinco 
anos morren anualmente a causa de enfermidades 

transmitidas pola auga.”

Irina Bokova, Directora Xeral UNESCO

Un minuto de auga        
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 Cales son os motivos da fame no mundo?

Vídeo “Los motivos del hambre en el mundo”
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http://www.youtube.com/watch?v=UeCPV0_d-U0


“Calcúlase que a contaminación atmosférica urbana 
causa en todo o mundo 1,3 millóns de mortes ao ano, 

que afectan de forma desproporcionada a quenes viven 
en países de ingresos medios. Calcúlase que a 

contaminación do aire de interiores causa 
aproximadamente 2 millóns de mortes prematuras, a 

maioría  nos países en desenvolvemento. Case a metade 
desas mortes débense a pneumonías en menores de 5 

anos.” 

A OMS na súa nota descritiva número 313 de setembro de 2011. 
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Segundo a WWF, pérdese ao día o 
equivalente a 40.000 campos de fútbol de 
superficie de bosque. Principalmente por 
incendios forestais, talas ilegais, conversión 
forestal, consecuencias do cambio climático 
e un consumo

 desmedido.
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 Sandblasting: 
◦ Técnica perigosa → silicosis
◦ Prohibida en Europa
◦ Lícito en Turquía, Bangladesh, 

China e India
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 “A economía ortodoxa dá por suposto o sistema social 
existente, como se pertencese ao orden natural das 

cousas?’’. Paul Sweezy . 

 “A actividade económica non é neutral. Non se 
desenvolve mediante mecanismos automáticos, 

involuntarios ou inintencionais. Toda decisión económica 
é, en último termo, unha decisión ética, asumida dende 

un marco determinado de conviccións e cuxas 
consecuencias favorecen a uns e prexudican a outros. "  

Fiare.

 Ten cabida a ética nas actividades económicas? Existe 
algún tipo de relación entre estas dúas disciplinas?
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      Economía: Economía: conxunto de actividades conxunto de actividades 
encaminadas á produción de béns e servizos para encaminadas á produción de béns e servizos para 
a satisfacción das necesidades humanas a satisfacción das necesidades humanas 
mediante o emprego racional duns recursos que mediante o emprego racional duns recursos que 
son escasos.son escasos.

Ética: Ética: parte da filosofía que estuda a conducta parte da filosofía que estuda a conducta 
do ser humano, os criterios segundo os cales do ser humano, os criterios segundo os cales 
valóranse os comportamentos e as elecciónsvalóranse os comportamentos e as eleccións..

Economía: motor do cambio, Fiare.  10



 Unha primeira resposta:Unha primeira resposta: Nada de 
Ética, todas estas cuestións 
respóndeas a CIENCIA ECONÓMICA.

 O sistema de libre mercado propio do 
modelo económico capitalista é a 
mellor maneira de dar resposta a 
todas estas cuestións.
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Pero...

Está funcionando este sistema?
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 A Economía Solidaria traballa para 
conseguir o cambio das formas de inxustiza 
e desigualdade da nosa sociedade.
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“Ao utilizar os servizos dunha entidade financeira, os nosos cartos únense a 

unha formidable corrente de persoas que, como nós, utilizan eses mesmos 

servizos ou teñen pequenos paquetes de accións destas entidades. É ben 

certo que as nosas opcións financeiras son legais, socialmente normalizadas... 

pero son xustas? Sé o que fai o meu banco co meu diñeiro? Que valor lle dou 

aos dividendos obtidos investindo aquí ou ala? Estou disposto a pechar os 

ollos con tal de que se maximice o interese polo meu depósito, o dividendo 

anual, ao valor das miñas accións?”
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 Reclaman o valor social do diñeiro:
◦ Apoian mediante o crédito actividades 

económicas que teñen un impacto positivo na 
sociedade.
◦ Prestan o seu diñeiro a empresas, actividades e 

proxectos sociais, ecolóxicos, culturais e 
solidarios, favorecendo o desenvolvemento  
humano tanto nas sociedades do Norte como do 
Sur do mundo.
◦ Ofrecen produtos de aforro e de investimento 

responsables e transparentes.
vídeo attac
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http://www.youtube.com/watch?v=4tohW__zJnU


Pretende responder a un dobre 
obxectivo:

 Financiar actividades económicas que 
teñan un impacto social positivo. Isto 
significa apoiar proxectos e empresas 
sociais, ambientais, culturais e 
humanitarios.

 Ofrecer ao aforrador e investidor 
responsable a posibilidade de apoiar 
este tipo de actividades, canalizando 
os seus desexos de decidir 
responsablemente sobre o uso que de 
este fai a entidade financeira.

            Todo iso de forma 
transparente.

 http://www.proyectofiare.com/
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           Proxectos financiadosProxectos financiados : : 

Fiare: 



Construción social do Proxecto Fiare
◦ Asociacións territoriais
◦ Como participar?

 Persoas promotoras
Persoas colaboradoras
Persoas voluntarias

Participación: 300 €,
 1 persoa=1 voto.
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http://www.proyectofiare.com/web/
http://www.fiaregz.com/
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