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Gran implicación na Asemblea 
de Fiare Galiza 

O sábado 11 de febreiro de 2012 xuntámonos con 
motivo da II Asemblea de Fiare Galiza (FiareGz) 
que tivo lugar na Rectoral de Celas de Peiro 
(parroquia de Celas de Peiro, Culleredo), moi preto 
da Coruña.  Reunímonos para a ocasión neste 
acolledor lugar, unhas corenta persoas socias de 
FiareGz e todas aquelas outras que nos quixeron 
acompañar neste momento de encontro, de 
formación e de traballo.  

Comezamos coa acollida das persoas que 
puideron achegarse a compartir connosco este 
importante encontro. Continuamos coa 
presentación do informe de xestión, da memoria 
económica e de actividades... co que nos puxemos 
ao día do ocorrido durante o último ano.  Tamén 
contamos coa presenza de Clara Soler 
(responsable de persoas socias de FIARE estatal) 
que nos informou dos avances que se están dando 
na construción do proxecto a nivel estatal.

Tras o xantar compartido e un merecido receso, 
chegou o momento do obradoiro de dinamización 
que nos axudou a delimitar as necesidades, 
prioridades, posibilidades... para traballar nos 
distintos grupos locais e como mellorar na difusión 
do proxecto. Así preparados, xa puidemos rematar 
a xornada coa elaboración e aprobación do Plan 
de Actuación para o 2012 que está cheo de 
actividades e retos a cumprir desde as comisións.

Un encontro con grandes 
avances e retos: Asemblea 

Extraordinaria de Fiare Galiza.

O sábado 29 de setembro de 2012 celebramos a 
nosa Asemblea Extraordinaria en Vigo. Unhas 
cincuenta persoas socias e simpatizantes 
xuntámonos nos locais da Fundación Proclade 
dende primeira hora da mañá e, tras compartir un 
café, iniciamos unha asemblea que contou coa 
presenza do presidente de Fiare, Peru Sasia.

Na primeira parte da xuntanza, Peru púxonos ao 
día sobre o proceso de integración coa Banca 
Popolare Etica (BpE) e o sistema de organización 
interna no que se está a traballar. De forma moi 
positiva todos os asistentes valoramos a nova de 
que para o verán do ano 2013 espérase poder 
ofrecer servizos e produtos comúns (banca 
electrónica, contas correntes, domiciliacións…).  
Até ese momento, espérannos uns meses de moito 
traballo en diversos ámbitos aos que todos 
podemos contribuír.

Na última parte da asemblea reflexionamos sobre a 
posibilidade da creación dunha segunda forma 
xurídica, separada da cooperativa pero relacionada 
coa mesma, que manteña a rede de redes creada 
durante todos estes anos e permita realizar certas 
actividades (parabancarias, denuncia…) que non 
teñen cabida na cooperativa.

Rematamos a xornada cun almorzo compartido que 
aproveitamos para coñecernos mellor e 
intercambiar opinións sobre todo o que 
acababamos de escoitar.



A participación foi un éxito na 
I Asemblea estatal 

Un total de 306 persoas participaron o sábado 28 de 
abril de 2012 na I Asemblea estatal de persoas 
socias, unha oportunidade para coñecer o momento 
actual do proxecto e validar o seu proceso de 
construción. 

Das redes territoriais que constitúen Fiare na 
actualidade, puideron participar un número 
significativo de cada unha coa consecuente 
representación que isto supuña do conxunto do 
estado. Mesmo das redes en proceso de constitución 
como son Aragón e Murcia, puideron vir persoas que 
posteriormente trasladaron os contidos ás persoas 
socias dos seus territorios.

O domingo 29 de abril de 2012, acompañounos o 
presidente de BpE, Ugo Biggeri, cun discurso potente 
sobre a creación de alianzas e a necesidade de 
construír entre todos os axentes que formamos 
parte, un proxecto de finanzas éticas desde a 
sociedade civil e vinculado ao local como mostra de 
que este proxecto é posible e viable.

A xornada terminou cunhas reflexións de Carlos 
Taibo para canalizar Fiare no marco dos proxectos 
de acción colectiva que traballan como moitas outras 
organizacións por unha sociedade máis xusta.

As reflexións no marco da 
Asemblea 

A tarde do sábado 28 de abril de 2012 destinouse a 
reflexionar sobre algúns dos retos que visualizamos 
neste momento. Os distintos eixos de traballo 
articuláronse baixo catro temas que nos permitían 
ordenar as ideas. En relación ao financiamento de 
proxectos, durante o 2011 conseguimos apoiar un 
número importante de proxectos da economía 
social e solidaria como se observa na 
Memoria 2011. Con todo destacou a necesidade de 
continuar mellorando o noso proceso de resolución 
para dar máis apoio a aqueles proxectos que o 
necesiten e a ampliación de servizos bancarios 
convencionais.

En canto ao proceso de avaliación ético-social dos 
proxectos foi unha oportunidade para dar a coñecer 
as melloras no proceso implantado nos últimos 
tempos nas comisións territoriais  grazas ao traballo 
de seguimento e apoio constante do Comité de 
Ética. 

No taller de grupos locais constatouse os avances e 
a consolidación destes no territorio español, e a 
similitude de funcións cos de BpE. Precisamente 
BpE ten un sistema de participación moi elaborado 
onde as organizacións e persoas socias poden 
implicarse e adoptar un rol de dinamización da 
cooperativa nos territorios grazas aos grupos locais.

Finalmente no taller de gobernanza fíxose unha 
primeira presentación da estrutura de BpE e 
reflexionouse sobre os posibles encaixes de Fiare 
como V Área da cooperativa de crédito BpE. 
Algunhas das cuestións que temos por resolver e 
crear durante este ano son cal será o futuro da 
estrutura de redes que montamos até a actualidade, 
a articulación dos grupos locais no conxunto do 
territorio e a mellora dos procesos de financiamento 
como entidade bancaria. 

Banca Popolare Etica (www.bancaetica.it)

http://fiaregz.wordpress.com/2012/07/20/video-do-encontro-de-fiare/
http://fiaregz.wordpress.com/2012/05/08/memoria-fiare-2011/
http://www.bancaetica.it/


- Unha vez ao ano (neste caso en novembro en 
Rimini, Italia), as persoas traballadoras e unha 
representación de persoas socias da cooperativa 
BpE atópanse para debater sobre os retos e os 
desafíos como proxecto cooperativo de finanzas 
éticas. O “Encontro da Rede” ten como obxectivo 
un intercambio de ideas e propostas sobre os 
temas de futuro. FIARE participou formalmente por 
primeira vez cunha delegación de persoas que 
representaban o conxunto do proxecto a nivel 
estatal. 

- En novembro o MES (no que tamén participa 
FIARE) lanza a súa primeira campaña de 
crowdfunding a través da plataforma Goteo, para 
poder financiar algunhas das ferramentas 
necesarias para que poida seguir desenvolvéndose 
e así fortalecendo a creación dunha rede estatal de 
produción, distribución e consumo de bens e 
servizos que funciona con criterios éticos, 
democráticos, ecolóxicos e solidarios. 

- Entre os últimos días de novembro e os 
primeiros de decembro un total de 284 persoas 
socias (entre elas unhas 20 galegas) de FIARE 
incorporámonos como socias a BpE, traspasando 
un total de 818.000 € de capital social (CS), como 
paso previo á fusión das bases socias das dúas 
cooperativas, e ao longo do 2013 a cooperativa de 
crédito FIARE - BpE estará operativa.

- Tamén en decembro impulsouse a firma dun 
convenio cun novo concello, neste caso o de 
Valladolid, que se suma a un conxunto de cidades, 
comarcas e concellos (Manzaneda, Donostia, 
Errentería, Pamplona...) que xa apostan por apoiar 
proxectos parabancarios e de emprendedores ou 
microempresas con impacto social e/ou ambiental 
positivo, como estratexia de impulso da economía 
social e solidaria e das finanzas éticas.

- Programa de Documentos TV (La 2) sobre 
“Finanzas Éticas” emitido o 30 de decembro.

O ano 2012 foi apaixonante para o proxecto FIARE.  A 
continuación resaltamos algúns dos moitos 
acontecementos que nos fan afirmar o anterior:

- O 28 e 29 de abril celebramos a I Asemblea estatal 
en Rivas Vaciamadrid.

- No primeiro semestre do ano incorporáronse ao 
proxecto as redes territoriais de Murcia e de Aragón.

- En xuño, en Zaragoza, FIARE participa nas XVII 
Xornadas de Economía Alternativa e Solidaria 
organizadas por REAS Aragón. “É hora de saltar" foi a 
lema escollido para este espazo de reflexión, crítica e 
proposta para coñecer algúns temas de actualidade e 
afondar neles: soberanía alimentaria, finanzas éticas, 
situación de Grecia.... As xornadas tiveron tres 
grandes eixos de análise e finalizaron coa 
organización do Mercado de Economía Social (MES).

- Durante o mes de xullo presentouse en Barcelona, 
Vitoria e Madrid (en meses posteriores noutras zonas 
do estado) a publicación da federación Setem que 
visibiliza algunhas das organizacións e proxectos que 
traballan para unha sociedade máis xusta: Miradas 
globais para outra economía. Un libro accesible que 
fai un repaso ao proceso de construción das nosas 
sociedades capitalistas e a existencia dunha economía 
social e solidaria que permite pór a atención no 
desenvolvemento das persoas que a sustentan.  A 
segunda parte da publicación mostra casos exitosos 
en América Latina, África e no territorio español onde 
resaltan as experiencias de Ideas, Som Energia, 
Landare, a Rede Social Koopera e FIARE.

- Durante os días 20 e 21 de outubro reuníronse en 
Granada once entidades parabancarias sen ánimo 
de lucro procedentes de Navarra, Valladolid, Badaxoz, 
Mérida, Granada, Cádiz, Córdoba, Sevilla... que 
xestionan fondos de carácter solidario, co obxectivo 
común de potenciar as actividades de banca ética e 
traballar conxuntamente para desenvolver as finanzas 
de carácter non bancario. 

- O 27 e 28 de outubro organizouse en Barcelona a I 
Feira de Economía Solidaria de Catalunya, un 
encontro moi esperado polas propias organizacións do 
sector. A feira realizouse nunha antiga fábrica téxtil 
rehabilitada para usos sociais e as entidades do barrio 
de Sant Andreu. 

O ano 2012 trouxo moi boas novas para o Proxecto Fiare

E se o 2012 foi apaixonante, o 2013 promete selo 
aínda máis, coa creación formal dos Grupos de 
Implantación Territorial (GITs) ou grupos locais, a 
elección dos seus representantes na estrutura da 
cooperativa de crédito, a elección do candidato da 
área FIARE para o Consello de Administración da 
cooperativa de crédito FIARE - BpE, votación para 
renovar o Comité de Ética...  

Non esquezades as próximas datas relevantes no 
calendario do próximo semestre:

- 19 de xaneiro: Asemblea de FIARE Galiza, na 
Comarca de Compostela.

- 16 de marzo: Asemblea estatal de FIARE, en 
Rivas Vaciamadrid.

-  18 de maio: Asemblea de BpE, en Florencia.

http://fiaregz.wordpress.com/2013/01/09/xa-podes-difundir-finanzas-eticas-documentos-tv-30-de-decembro-de-2012/


Máis información e materiais totalmente actualizados en: www.fiaregz.com 

Creceuse en volume de aforro e de crédito, e a 30 de novembro de 2012 xa se alcanzou o obxectivo proposto 
para o exercicio 2012 de aumentar nun millón de euros o CS chegando a 3.758.816,00 €. Actualmente FIARE 
formámolo xa 12 territoriais (Fiare Aragón, Fiare Canarias, Fiare Castilla y León, Fiare Catalunya, Fiare Euskadi, 
Fiare Galiza, Fiare Illes Balears, Fiare Murcia, Fiare Navarra, Fiare Sur, Fiare Xarxa Valenciana, Fiare Zona 
Centro),  o grupo territorial Fiare La Rioja, uns 40 grupos locais, 1 rede sectorial (Coop 57 -  cooperativa de 
servizos),  403 organizacións e 3.109 persoas en todo o estado.

Concretamente en Galiza os datos son os seguintes:
- Total Capital Social (31 de decembro de 2012): 92.585,00 €. 
- Total Fondo Perdido (31 de decembro de 2012): 16.510,95 €. 
- Base Social: a 31 de decembro de 2012 Fiare Galiza conta coa participación de 25 organizacións e un 
concello (Manzaneda) e 231 persoas físicas.  En Galiza até o momento contamos con grupos locais en Vigo, 
A Coruña, Pontevedra, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Ferrol.

Todo o anterior é posible grazas á colaboración de todas as persoas socias que de xeito desinteresado e 
totalmente gratuíto están espallando o xermolo entusiasmante de FIARE por toda a nosa terra con charlas en 
Betanzos, Cangas, Cee, Corcubión, A Coruña, Gondomar, Lugo, Moaña, Ourense, Ribadeo, Santiago de 
Compostela, Vigo...  Tamén debemos lembrar o irremplazable labor dos colectivos que forman parte de Fiare 
Galiza: ecoloxistas (Adega, Verdegaia, Sociedade Galega de Educación Ambiental), sindicais (Sindicato 
Labrego Galego), de economía alternativa (Ais O Peto), de comercio xusto e/ou cooperación (Amarante, 
Solidariedade Internacional, Enxeñería sen Fronteiras, Comité Óscar Romero de Vigo, CONGD), de consumo 
responsable (Zocamiñoca, Panxea, Árbore), cristiáns (Parroquia Cristo da Victoria de Vigo, Arela, Irimia, 
Proclade, Dominicas e Dominicos de Vigo, Cáritas diocesana Tui-Vigo), xuvenís (Abertal), culturais...

Campaña de capital social, cuestión de todos e todas 

Se retrocedemos aos nosos inicios, FIARE nace como unha organización promovida 
pola sociedade civil organizada que pretende construír unha banca para financiar 
aqueles proxectos que  necesitasen apoio. Co paso do tempo e grazas ao esforzo de 
todas as persoas implicadas, este proxecto foi posible e finalmente poderá 
constituírse en cooperativa de crédito.

Ser unha entidade de crédito que poida soster cada vez máis a demanda de 
financiamento require dun capital social importante para ter a solvencia económica 
estimada e unha identidade social ampla e plural que nos vincule ao territorio e ás 
iniciativas sociais. Por este motivo, non podemos esquecer que o capital social é un 
dos elementos claves dunha organización ao servizo de proxectos de transformación 
social. 

A campaña de capital social vai orientada a que entre todos e todas podamos 
contribuír  ampliando a base social deste proxecto de acción colectiva. Grazas a 
todos e todas os que cada día explicades a calquera persoa o valor deste proxecto, 
FIARE engrandécese e ten a oportunidade de estar ao servizo dunha sociedade 
capaz de crear unhas relacións máis igualitarias en todos os sectores.

Se queres máis información de como podes contribuír, ponte en contacto con algún 
punto de información ou oficina,  para participar activamente en FIARE. Grazas por 
impulsar este proxecto (visita a nosa web renovada: www.proyectofiare.com). 

O Proxecto Fiare non para de medrar e consolidarse!

http://fiaregz.wordpress.com/
http://fiaregz.wordpress.com/
http://www.proyectofiare.com/web/
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