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A III Asemblea de Fiare Galiza!
O sábado 19 de xaneiro de 2013 participamos máis
de 70 persoas na III Asemblea de Fiare Galiza,
celebrada na Casa do Común dos Tilos, no concello
de Teo.
Ademais
da
perceptiva
presentación
da
documentación xerada ao longo do ano, coma o
informe de actividades, ou memoria económica,
tivemos tamén tempo para tratar de xeito ameno
todas as dúbidas que se traían e que foron xurdindo.
A maioría das votacións foron por unanimidade:
informes, renovación da Xunta Directiva...
Tamén adicamos un tempo a traballar o que supón a
Segunda Forma Xurídica (Fundación Fiare) na que
seguimos a afondar e a coñecer as tarefas e
compoñentes do actual Comité de Ética estatal que
este ano será renovado parcialmente.

Contamos en todo o momento coa presenza de Clara
Soler (responsable de persoas socias de Fiare), polo
que puidemos facer todas as preguntas que
consideramos importantes dado o proceso de
integración no que nos atopamos con Banca
Popolare Etica.
Os últimos momentos da mañá adicámolos a coñecer
un pouco máis polo miúdo o que pretenden ser os
Grupos de Iniciativa Territorial (GITs). Aprobamos a
creación de dous GITs en Galiza: GIT Fiare Galiza
Sur e GIT Fiare Galiza Norte dada a base social coa
que contamos en Fiare Galiza.
A hora do xantar foi aproveitado para compartir todo o
que cadaquén puido aportar, deste xeito probamos
comidas variadas, caseiras e moi saborosas.

Despois do merecido descanso xuntámonos para
poder comezar coas Asembleas constituíntes do
GIT Fiare Galiza Sur (con xente dos grupos locais de
Vigo, Pontevedra e Ourense) e GIT Fiare Galiza
Norte (con xente dos grupos locais de Coruña,
Compostela, Ferrol e Lugo).
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II Encontro de persoas socias
de Fiare-BpE.
Durante os días 15 e 16 de marzo de 2013, FiareBanca Popolare Etica (Fiare-BpE) organizou a súa II
Asemblea estatal en Rivas Vaciamadrid, Madrid.
Máis de 350 persoas participamos nun evento moi
importante para a construción desta alternativa
financeira baseada nos valores da transparencia,
o traballo en rede e o financiamento de proxectos
de economía social e solidaria e no terceiro
sector.

O encontro empezou o venres día 15 pola tarde
cunha delegación de representantes dos diferentes
territorios tanto a nivel estatal (persoas coordinadoras
e/ou vicecoordinadoras das 19 circunscricións de
Fiare-BpE: Galiza Norte, Galiza Sur, Bilbao Centro,
Bilbao Casco Viejo, Guipuzkoa, Áraba, Navarra,
Madrid, Canarias, Murcia, Castilla-León, Andalucía
Oriental, Andalucía Occidental, Extremadura,
Barcelona, Catalunya Central, El Vallés, Baleares e
Valencia) como italiano. Traballáronse temas
estratéxicos como a diversidade de necesidades de
financiamento, a comunicación do proxecto e a
consolidación da nova estrutura cooperativa.
O sábado 16 foi o “día grande” coa participación de
330 socios e socias presencialmente, unha
vintena de persoas e organizacións convidadas e
a delegación doutras 372 persoas socias. Un dos
temas clave foi a presentación e discusión do plan
de viabilidade de cara á integración da área estatal
Fiare na cooperativa de crédito BpE, proceso
iniciado hai un ano e que prevé a súa finalización a
principios do ano 2014, momento no que a primeira
cooperativa de banca ética europea poderá operar
plenamente no estado español. Neste sentido,
informouse ás persoas asistentes sobre os novos
produtos e servizos bancarios que se prevé ofertar
desde a área Fiare (V área de BpE).
Procedeuse tamén na asemblea á validación do
Comité de Ética estatal (entre eles Alfonso
Mascuñana, socio de Fiare Galiza). A socia Cristina
de la Cruz foi reelixida por votación como
coordinadora do Comité. O comité así establecido
permitiu engadir máis pluralidade de saberes e
experiencia e diversidade territorial, o que lle permitirá
asesorar, velar pola coherencia e integridade dos
seus alicerces no conxunto da estratexia de
desenvolvemento do proxecto...

Tamén houbo espazo para a ratificación de Peru Sasia,
con máis do 95% dos votos a favor, na súa candidatura
ao Consello de Administración da cooperativa en
representación da área Fiare.
A nivel territorial, as Comisións de Avaliación éticosocial son as encargadas de facer os informes de
idoneidade
ético-social
das
solicitudes
de
financiamento. Estas comisións están formadas por
persoas que coñecen o tecido asociativo do mesmo e
as circunstancias nas que se concretan eses retos
éticos aos que Fiare quere responder co crédito.
Antes de que rematara a Asemblea tivemos a ocasión
de coñecer a boa parte das persoas que coordinarán
os 19 GITs que conforman Fiare-BpE e ás persoas
representantes das 3 Zonas nas que nos organizamos
en Fiare-BpE: Norte, Mediterráneo e Centro-Sur.

Asemblea de Banca Etica 2013.
Un grupo de nove persoas socias de Fiare Galiza e
asemade de Banca Popolare Etica tivemos a
oportunidade de participar na Asemblea que se
celebrou en Florencia o sábado 18 de maio de 2013.
Representabamos ás 19 persoas que xa son socias de
Banca Popolare Etica (BpE ou Banca Etica) no territorio
galego.
Agardabamos este momento con moitas expectativas
por participar por primeira vez nunha Asemblea da
cooperativa de crédito da que Fiare xa forma parte. A
oportunidade era única e todos coincidimos en ter
vivido un momento histórico compartido con máis de 80
persoas de todo o estado (en total representabamos a
case 300 persoas que delegaron o seu voto).

Como mostran os resultados do proceso electoral,
que renovou a presidencia de Ugo Biggeri, a vontade
foi
conformar
un
Consello
cunha
forte
representación dos territorios, unha presenza
dalgúns dos socios fundadores como ARCI, CISL,
Libera e Medici Senza Frontiere e un perfil de
membros máis técnicos para unha entidade que
alcanza unhas cifras de activo e pasivo superiores
aos 1.000 millóns de euros. Tamén por primeira vez
non só hai paridade de xénero no máximo órgano
político da entidade, senón que o compoñen
7 mulleres e 6 homes. En definitiva, estamos a
construír xuntos a primeira cooperativa de crédito
europea sen ánimo de lucro que no vindeiro ano
comezará a operar no estado español co visto e prace
do Banco Central de Italia e a autorización do Banco
de España.
En xeral, Banca Etica non reparte dividendos e
reinviste os posibles beneficios no propio
proxecto. Con todo, esta foi a terceira ocasión en 15
anos, que aumentou o valor das participacións para
agradecer ás persoas a súa confianza e o bo
desenvolvemento dun proxecto bancario que traballa
con outras regras.
Como último elemento a destacar, a Asemblea
aprobou un novo Pacto coas Socias Fundadoras. Boa
parte delas son as organizacións que puxeron en
marcha o proxecto e que ao longo da década,
deixaron espazo para que novas entidades collesen o
pulso e o protagonismo nunha entidade viva e poidan
ter un espazo onde debater e facer achegas ao
proxecto desde a súa idiosincrasia.
Grazas á tradución simultánea puidemos seguir o
desenvolvemento da asemblea sen atrancos
lingüísticos; coñecer moito máis da estrutura interna,
do funcionamento de BpE, do seu crecemento e dos
seus beneficios no balance; aprobar tamén os
orzamentos para o vindeiro ano; percibir o seu apoio
preferente a Fiare e poñerlle rostro e voz a moitas
persoas que conformamos esta entidade.

Novas moi interesantes de Fiare!
Tamén coincidía coa elección dun novo Consello de
Administración de Banca Etica, que é como adoita
coñecerse en Italia. E se algo temos que salientar ao
longo das máis de cinco horas ininterrumpidas de
duración da asemblea foron as mencións e chiscadelas
constantes ao futuro común, pois a integración de Fiare
é unha das liñas estratéxicas de crecemento para os
vindeiros anos de BpE.
Os exemplos viñeron en forma de aplauso clamoroso
ao candidato de Fiare ao Consello de Administración
(Peru Sasia, actual presidente de Fiare) na súa
presentación, á súa elección como integrante dese
consello co apoio maioritario das persoas participantes
(foi a terceira persoa en número de votos recibidos) e á
consideración da Fundación Fiare como unha das
entidades fundadoras de BpE.

Banca Popolare Etica (www.bancaetica.it)

Desde mediados do 2012, Microfides abriron un
fondo para apoiar a concesión de microcréditos a
mulleres, a través de contrapartes, en zonas rurais de
Senegal e neste mes de marzo fixeron o propio en
Ecuador.

CAES, proxecto de cooperación para o aseguramento
ético e solidario, é unha iniciativa de Arç cooperativa
e Seryes, dúas das organizacións mutuais membros
de FIARE. A relación destas dúas organizacións con
CAES Italia permitiu lanzar e consolidar o selo Ethsi
no territorio español e constituír CAES estatal en
maio deste ano.
Trabensol, o 29 de xuño, abre as súas portas e
inaugurou de forma oficial o seu novo fogar de 54
vivendas con zonas comúns para compartir e
acompañarse na etapa de xubilación.

Os GITs Fiare Galiza Sur e Fiare Galiza Norte
consolídanse no primeiro semestre de 2013!
Consideramos vital a participación das persoas socias
neste momento de cambio e de ilusión cara ao futuro
como cooperativa de crédito. No territorio galego, os
GITs Fiare Galiza Sur e Fiare Galiza Norte (coa
colaboración da asociación Fiare Galiza) e os seus
respectivos grupos locais (Vigo, Pontevedra, Ourense,
Coruña, Compostela, Lugo, Ferrol) son os referentes de
difusión-formación-participación para o proxecto Fiare en
Galiza.
Os primeiros seis meses do ano 2013 foron realmente
moi frutíferos para o proxecto FIARE en Galiza. A
continuación
resaltamos
algúns
dos
moitos
acontecementos que nos fan afirmar o anterior:
- O GIT Fiare Galiza Sur tivo xuntanzas todos os meses
desde que se constituíu en xaneiro. Pola contra, o GIT
Fiare Galiza Norte vai algo máis amodiño e organizan
encontros cada tres meses. Cada GIT ao seu ritmo vai
promovendo a participación das persoas socias creando
sinerxias de tal xeito que cos saberes e poderes de todas
elas van xurdindo moi interesantes iniciativas que
podedes ir coñecendo se vos achegades a estes
encontros dos que vos informamos puntualmente no blog
e a través do correo. Nestes meses de transición a
Xunta Directiva de Fiare Galiza segue a ter reunións
cada mes e medio aproximadamente para facilitar o
cambio de esquema, xa que a coordinación-participación
será desde os GITs, polo que Fiare Galiza poderá
centrarse nas tarefas de denuncia e de sensibilización ao
incorporarse á renovada Fundación Fiare.
- Por suposto o anterior non sería posible sen o estimable
traballo das persoas que forman os grupos locais que
teñen reunións cunha periodicidade bisemanal ou
mensual. Son o punto de encontro onde se materializa a
teoría xa que son a mellor forma de aproximarse ao
territorio para coñecer as necesidades, arelas, dúbidas...
das persoas que o conforman.

- Na maioría das actividades acontecidas participamos
conxuntamente con Coop57 e AIS O Peto. Varias son
chamamentos de colectivos moi diversos, pero xa temos
organizado unhas cantas charlas informativas. Tamén
nos ofreceron ocos en revistas (Irimia, A Boia...) e en
programas de radio (CuacFM...) e televisión (RTVG...).
- En xaneiro e febreiro invitóusenos á vila de Allariz e a
varios encontros: en Corcubión pola Universidade
Cromática, na parroquia de Baldráns (Tui) grazas á
COIGA, en Compostela pola ONG “Jóvenes y
Desarrollo”, en Lugo, en Celanova...
- En marzo aceptamos un convite en Ribeira, en
Compostela por Acción Católica e Mans Unidas, en
Couso (Gondomar) pola súa Comunidade de Montes de
Man Común, a tres sesións académicas en senllos
centros educativos (no IES Alexandre Bóveda de Vigo,
no Colexio Amor de Dios de Vigo e no Instituto de
Pontepedriña de Compostela), CEESG...

- Durante o mes de abril tamén veu cargado de
actividades: palestra sobre banca ética organizada
pola AAVV de Oza na Coruña; charla na Laracha
pola Casa da Leiteira; proxeccións do documental
“Con tu dinero” e coloquio posterior sobre finanzas
éticas en Compostela, Ourense, Vigo e Pontevedra
(posteriormente tamén no Carballiño, Coruña,
Redondela...); charlas en Salceda de Caselas pola
pola Asoc. Trece Cartorze, en Lalín polo grupo de
consumo Tarabela, en Vigo pola Asoc. Bou Eva de
Vigo... Tamén fixemos eco da campaña 2013 pola
Obxección Fiscal aos Gastos Militarizados.

- En maio seguimos difundindo Fiare en varias AAVV
(a de Valadares e Val do Fragoso de Vigo...), na
comunidade educativa do I.E.S. Auga da Laxe de
Gondomar, no Festival Reperkusión en Bemposta,
na I Feira da Economía Social de Coruña (con
monólogo, rap, información...), na Asemblea Aberta
do 15M de Ourense, en Rianxo...
Tamén
organizamos dous concertos no Carballiño para
recadar diñeiro para contribuír ao fondo perdido.
- En xuño participamos en Bioterra no Carballiño.
Nos derradeiros días do mes tivemos dúas xornadas
formativas con Alberto da oficina de Bilbao nas que
falamos do papel dos GITs na operativa bancaria,
dos produtos de aforro que se poderán ofertar, do
capital social, da avaliación ético-social dos
proxectos… Todo isto está sendo construído desde a
base das persoas socias que somos Fiare.
Lembra que se o desexas podemos achegarnos a
que coñeces máis sobre as finanzas éticas, o
proxecto Fiare... ao teu centro de ensino, á túa
asociación de veciños, ao teu grupo de consumo,
ao teu concello, á túa asociación xuvenil ou
cultural, ao teu colexio profesional...
O segundo semestre de 2013 promete ser moi
apaixonante pola consolidación do GIT Fiare Galiza
Sur e do GIT Fiare Galiza Norte, reforzados polo
traballo constante nos grupos locais..
Non esquezades que nos vindeiros meses teremos
moito que facer no que toda persoa socia debería
participar:
- no discernimento dos novos produtos financeiros,
- na reconstrución da Fundación Fiare,
- nos encontros temáticos para as persoas socias,
- na continuación do proceso de traspaso de accións a
Banca Popolare Etica,
- no traballo conxunto e complementario con outras
entidades da economía social e solidaria.
- e en moito máis do que vos iremos informando!
Para contactar connosco tes toda a información en:

http://fiaregz.wordpress.com/achegate/

O Proxecto Fiare non para de medrar!
Fiare está conformada (30 de xuño de 2013) por 3.812 persoas e 467 organizacións de todo o estado, que
achegamos 4.330.104 euros de capital social. Grazas ao destino ético dun aforro que se eleva aos 34 millóns de
euros, xa financiamos proxectos (proxectos vinculados á transformación no campo dos valores e a educación, a
inserción social e laboral das persoas, a agroecoloxía e o comercio xusto e a cooperación norte-sur) por un valor de
31 millóns de euros. Fiare Galiza contribúe (30 de xuño de 2013) á consolidación deste proxecto con 302 persoas
socias, 29 entidades e un concello o que supón 117.430 euros de capital social e 23.904,95 euros de fondo
perdido (é o que permite devolver ou compensar as achegas feitas polas distintas territoriais que entraron antes ca
nós e o adianto que fixeron no seu día varias persoas socias que permitiron arrancar o proxecto, e tamén para cubrir
unha parte do orzamento de gastos de funcionamento da actual estrutura de Fiare -salarios, alugueiros, materiais...).
Pola súa parte, en BpE conflúen hoxe preto de 37.000 persoas asociadas e case 38 millóns de euros de capital
social. A entidade resultante da integración de Fiare nas súas estruturas terá sen dúbida máis forza e instrumentos
para axudar á transformación social e construción doutra economía e sociedade máis xustas e solidarias.
Lembrámosvos que Fiare Galiza (a 30 de xuño de 2013) está conformada por entidades de moi diferentes ámbitos o
que nos está a enriquecer a todas as persoas que participamos neste gran proxecto: ADEGA, AIS “O Peto”,
Altermundo, Árbore, ARELA, Arela Iniciativas de Apoio á Infancia e á Mocidade, Asociación Amarante,
Asociación Xuvenil Abertal, Cáritas diocesana Tui-Vigo, Centro Cultural Rueiro, Comité Óscar Romero de
Solidariedade de Vigo, Coordinadora Galega de ONG’s para o Desenvolvemento, Coto do Frade, Dominicas e
Dominicos de Vigo, Enxeñería sen Fronteiras, HOAC Vigo, Irimia, Niquelarte, O Grelo Verde, Panxea, Proclade,
Parroquia Cristo da Victoria de Vigo, Sindicato Labrego Galego, Sociedade Galega de Educación Ambiental,
Solidariedade Internacional, Verdegaia, Vichelocrego Teatro de Gondomar, Zocamiñoca. Estes colectivos contan
co apoio doutros que teñen pensado pertencer á Fiare Galiza nos vindeiros meses. Anima á túa entidade a que
tamén participe!

O apoio dos Concellos na construción da Banca Ética.
Nos últimos vinte anos boa parte dos Concellos de ámbito estatal adquiriron un rol importante na xestión da res
publica xunto ás entidades do terceiro sector e a economía social e solidaria. Este traballo de mellora da calidade
democrática permitiu desenvolver prácticas de traballo común moi interesantes coa cidadanía organizada.
Desde os inicios de Fiare, algúns Concellos comprometéronse con este proxecto de banca ética abrindo depósitos
importantes como mostra de que o diñeiro recadado da cidadanía en forma de impostos, depositábase nun proxecto
de finanzas éticas como Fiare. Houbo un traballo real e unha resposta por parte das administracións locais á
campaña Municipios pola banca ética. Pero cos anos e a entrada na crise económica algúns deles empezaron a
retirar estes depósitos.
Con todo empezouse un proceso que chegou até día de hoxe. As administracións públicas locais fanse socias de
Fiare como mostra do compromiso en construír unha banca ética desde a cidadanía organizada que impulsa
unha intermediación financeira baseada nuns valores como a responsabilidade, a solidariedade e o respecto
pola contorna.
Neste contexto chegamos a finais do 2012 co apoio de 14 municipios que deste xeito mostraron o seu compromiso
en construír unhas finanzas éticas cooperativas. Estes municipios pertencen sobre todo a cinco Comunidades
Autónomas. En Euskadi os Concellos de Donostia, Errentería e Ordizia; en Galiza o de Manzaneda; en
Catalunya os Concellos do Prat de Llobregat, Sabadell e Cambrils; en Madrid o de Rivas Vaciamadrid; en
Navarra os Concellos de Burlada, Ansoain, Berriozar, Villaba e Huartepa e finalmente en Valencia o Concello
d’Albuixech.
A construción de alternativas sociais e solidarias no marco das finanzas é unha pinga de esperanza neste
momento histórico onde todas as persoas e organizacións teñen algo que achegar neste proceso de cambio. Por
este motivo o 2013 está sendo un bo ano para que os municipios e as administracións de segundo nivel poidan
sumarse en construír unha banca ética, cooperativa e cidadá. Xa son máis de 25, a 11 de xuño de 2013, as
administracións públicas locais que se comprometen coa Banca Ética Fiare-BpE (Azpeitia, Oñati, Usurbil,
Agüimes, Figaró-Montmany...).

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

