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Proceso de Integración Fiare – Banca Popolare Etica

Unir soños compartidos
nun proxecto común

A nosa historia, tanto a de Fiare como a de Banca Popolare Etica, recordará o
ano 2012 como aquel no que se puxo en marcha o noso proceso de integración.
Un proceso que se comezou a fraguar cando hai máis de oito anos iniciamos os
contactos entre ambas as dúas organizacións e que desembocou na incorporación, a finais deste ano, das primeiras 288 persoas socias de Fiare na Cooperativa
de Crédito de Banca Etica, achegando un capital superior aos 800.000 euros.
Durante este ano, o avance do proceso estivo marcado de moitos encontros
dun gran significado. A Asemblea de persoas e organizacións socias de Fiare en
Rivas en Abril supuxo o apoio definitivo da base social de Fiare a este proceso.
Un mes despois, na Asemblea de Banca Popolare Etica (Banca Etica) en Roma
aprobáronse de forma case unánime as modificacións necesarias no seu Regulamento Electoral para que a integración puidera realizarse. Desde ese momento,
as persoas responsables das diferentes áreas fomos mantendo un intenso labor
orientado a ir desenvolvendo as múltiples tarefas que un proceso deste tipo esixe
para proxectos como os nosos.
Neste camiño, foi especialmente significativo o “encontro da Rede” (como o
chamamos en Italia), que tivo lugar en Rimini en Decembro. Acudimos persoas
socias, traballadoras, organizacións fundadoras, membros dos órganos de goberno, dos comités de ética e das diferentes estruturas de participación. A “Área Fiare”, cada vez máis integrada nesta dinámica, achegou un bo número de asistentes. A idea forza do encontro era moi suxerente: que queremos ser de maiores?
Formulábase abertamente o reto que sempre supón articular desenvolvementos
organizacionais e que, no noso caso, inclúe unha aventura nunca antes explorada: a creación dun xermolo de implantación europea dunha Cooperativa de
Crédito de Banca Ética.
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Debatemos sobre cuestións esenciais para nós, como son o reto de manter a participación e a identidade, o lugar do crédito nestes tempos, o significado e características do capital social, o papel da muller ou o noso rostro e presenza pública
como “comunidade de acción”.
De volta de Rimini, “zafarrancho” en toda a Área Fiare para o proceso de compra de participacións da Cooperativa. Un traballo esgotador e tremendamente
ilusionante, que implicou moita da nosa xente. Entre todas elas, merecen unha
especial lembranza os banqueiros ambulantes que se desprazaron desde Italia
para asegurar que se ofrecía unha información completa e veraz sobre todos os
detalles do investimento que cada unha das persoas e organizacións socias de
Fiare ía realizar. Máis de dez sesións, cada unha delas de profundo significado,
que recordaremos sempre.
Empezamos así oficialmente a activación da base cooperativa de Fiare no marco
da Cooperativa de Crédito de Banca Etica, poñendo en marcha a creación de
todas as estruturas que perseguen manter unha alta participación desde o ámbito
local. Comezamos así a creación das circunscricións, a elección dos grupos locais
e dos seus coordinadores que culmina coa elección dos referentes de zona en
Rivas en Marzo de 2013.
Mentres tanto, as tarefas relacionadas coas dimensións operativa e legal do proceso seguiron avanzando, decidindo aspectos como a estrutura de oficinas, o
sistema informático, as adaptacións normativas e a presentación das documentacións correspondentes ás entidades de vixilancia. Tarefas nas que tivemos que ir
debatendo sobre cuestións moi concretas, e nas que o compromiso, a profesionalidade, a flexibilidade e a cooperación foron os valores dominantes.

Banca Ética

Todos sabemos que queda moito traballo por facer. Temos a mirada posta no ano
2013, no que a nosa cooperativa de crédito de banca ética irá sentando as bases
para establecerse na área Fiare con máis produtos e servizos. Un establecemento
que permita seguir incorporando persoas e organizacións que queiran compartir
con nós un proxecto de alternativa cada vez máis necesario. As Asembleas de
Rivas en Marzo e de Florencia en Maio van ser momentos moi intensos, nos que
volveremos atoparnos centos de persoas desa rede densa de capital social de
ámbito europeo que estamos construíndo. “Cambiemos as finanzas para cambiar
o mundo” di o lema da campaña que lanzamos en Italia e que recolleu miles de
firmas. Un bo desafío, non vos parece?

Ugo Biggeri e Peru Sasia

6

memoria 2012

Aforro
A evolución do aforro en 2012 foi moi similar á do exercicio anterior, cun crecemento do 15,70% en volume, superando a barreira dos 30 millóns de euros, representando un incremento do 13,68% do número de libretas.
Tendo en conta a dificultade do contexto, social, económico e financeiro, é un
dato do que estamos especialmente orgullosos, polo que reflicte (xunto ao crecemento do número de socios) o apoio social.
O crecemento inferior do número de libretas (por primeira vez desde o ano 2005
é inferior ao crecemento en volume), débese a unha agrupación de libretas coa
mesma persoa titular, debida á modificación dos impostos sobre os produtos financeiros aprobado polo Goberno Italiano.
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De cara a poder responder mellor ao crecente número de territorios desde o que
se incorporan persoas a Fiare, reestruturamos os datos de aforro, utilizando como
criterio o código postal, en lugar do lugar onde se establecera o contacto, o que
traslada moitas libretas a sedes centrais (Madrid principalmente) fronte á sede
operativa. Ao ser o primeiro ano con este tipo de datos, preséntase sen comparación con anos anteriores (deixamos o espazo “outros” para as Cidades Autónomas e algún cliente non residente).

TERRITORIO
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTELA A MANCHA
CASTELA-LEÓN
CATALUÑA
COM. VALENCIANA
EUSKADI
ESTREMADURA
GALIZA
A RIOXA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
OUTROS
TOTAL

LIBRETAS

CONTAS

TOTAL

1.064.942

11.516

1.076.458

21.101

34.080

55.181

9.314

145

9.459

47.078

0

47.078
12.433

6.084

6.349

88.524

0

88.524

24.149

59.974

84.123

465.275

722

465.997

6.089.307

362.796

6.452.103

325.239

727.771

1.053.011

13.026.271

269.508

13.295.779

0
216.640

665

67.645

0

216.640

136.051

0

136.051

6.842.169

179.410

7.021.578

4.214

244

4.458

3.323.972

90.333

3.414.305

9.045

0

9.045

31.766.355

1.743.513

33.509.869

Banca Ética

En canto á distribución por tipo de produto, mantense a tendencia de 2/3 do
aforro colocado en produtos a prazo, sendo máis do 10% do total na libreta redes,
na que se renuncia aos xuros. Os dous produtos con menos volume son aquelas
de dispoñibilidade inmediata, a conta corrente e a libreta dispoñibilidade, lóxico
coas limitacións de servizo cotián de que dispomos na actual fase de axencia.
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Cta. Corrente

REDES

1.743.513

4.038.019

LIBRETAS 24-48 MESES DISPOÑIBILIDADE TESOURERÍA
18.149.599

3.672.513

5.906.225

TOTAL
33.509.869

memoria 2012

Financiamento
Probablemente o financiamento foi durante o ano 2012 o apartado con máis
sombras na nosa actividade. Así como en 2011, á situación de dificultade da
economía puidemos responder cun importante crecemento no crédito, non fomos capaces de facer o mesmo en 2012.
Dunha parte, algunhas dificultades organizativas relacionadas co crecemento
da nosa actividade restaron velocidade na resposta, pasando dun número de
créditos aprobados de arredor de 40 nos dous exercicios anteriores, a 30 en 2012.
A situación de dificultade xeral e a relación de moitas das entidades clientes de
crédito coas Administracións Públicas, esixiu unha dedicación extraordinaria ao
seguimento dos créditos históricos, con moitas dificultades nas renovacións polos
retrasos e incerteza nos pagamentos, especialmente nalgúns Concellos e Comunidades Autónomas.
Esta circunstancia permitiunos pasar dos 24,4 millóns de créditos aprobados vivos
a apenas 26,2, algo máis do 7% de crecemento, inferior ao incremento dos depósitos e o capital. Por outra parte, o crédito utilizado a 31 de decembro aumentou
desde os 13,3 millóns de euros en 2011 a aproximadamente 14,3, en liña con
ese 7%, por debaixo do crecemento do ano 2011, o máis forte no noso historial
crediticio.
Aprobado
1.110.000
AGROECOLOXÍA
4.249.725
COOP. INT / COM. XUSTO
INSERC. SOCIAL / ECON. SOLID. 18.156.819
VALORES SOCIAIS
7.755.000
TOTAL
31.271.544

SECTOR

2009
562.928

Aprobado vivo
892.000,00
2.817.725,00
15.191.000,00
7.337.000,00
26.237.725

1.254.662
6.313.586
559.244
8.690.420

Utilizado
2010
517.094
1.853.807
7.009.222
1.039.215
10.419.339

2011
2012
471.040
654.353
1.817.490
1.633.150
8.303.496
8.420.266
2.731.699
3.589.846
13.323.725 14.297.614

Precisamente polas razóns apuntadas nos parágrafos anteriores, son as entidades
que prestan servizos sociais e as de cooperación internacional, as máis afectadas
por estas dificultades, o que orientou algo máis de crédito cara a entidades que
traballan en cultura, educación e valores sociais en xeral.
PERSOA XURÍDICA
ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
REDES
FUNDACIÓN
PERSOA FÍSICA
SOCIEDADE CAPITAL
SOCIEDADE IRREGULAR
TOTAL

Aprobado Aprobado vivo
6.437.125
4.196.725,00
9.670.000
8.831.000,00
1.525.119
1.196.500,00
8.930.500
8.217.500,00
178.000
130.000,00
4.035.800
3.201.000,00
495.000
465.000,00
31.271.544
26.237.725

2009
891.061
1.996.578
738.130
3.152.302
88.071
1.419.822
404.456
8.690.420

Utilizado
2010
2011
2012
1.522.429
2.101.603 1.819.599
2.560.906
4.567.671 4.850.252
769.188
464.161
418.125
3.554.977
3.404.145 4.249.732
83.861
117.300
108.002
1.544.180
2.305.368 2.488.429
383.797
363.477
363.477
10.419.339 13.323.725 14.297.614
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Esta realidade vese también nas diferentes clasificacións que realizamos dos créditos que tramitamos con Banca Popolare Etica. Por unha parte, redúcese o financiamento a asociacións e redes, as máis vulnerables ante a administración
pública, e crece en fundacións, cooperativas e sociedades de capital (empresas
de inserción).

Igualmente reflíctese no tipo de produto contratado, cunha redución do crédito
utilizado en conta corrente, en moitas ocasións pola falta de documentos dispoñibles para anticipar (contratos, subvencións, etc.) nun incremento dos créditos a
medio e longo prazo.

TIPO FINANCIAMENTO
AVAL
CC CRÉDITO
HIPOTECARIO
PERSOAL
TOTAL

Aprobado
83.019
15.784.300
12.556.500
2.847.725
31.271.544

Aprobado vivo
0,00
11.398.500,00
12.556.500
2.282.725,00
26.237.725

2009
77.099
2.881.864
5.022.298
709.160
8.690.420

Utilizado
2011
2010
2012
77.099
25.618
0
4.250.574 4.327.878
3.861.463
4.906.000 7.514.440
8.921.287
1.185.666 1.455.789
1.514.864
10.419.339 13.323.725 14.297.614

Banca Ética

Igualmente, no que se refire aos territorios nos que traballamos, xunto á aparición
dun crédito en Bélxica á Coordinadora Europea de Vía Campesiña, produciuse un
forte decrecemento en Cataluña e Valencia, dúas das Comunidades Autónomas
máis afectadas pola situación económica, producíndose un crecemento importante en Navarra e Madrid.

TERRITORIO
EUSKADI
MADRID
ANDALUCÍA
NAVARRA
CATALUÑA
ARAGÓN
COM. VALENCIANA
BALEARES
OUTROS
TOTAL
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Aprobado Aprobado vivo
9.102.800
7.229.000
5.721.125
4.958.725
3.139.500
2.414.500
1.994.500
1.897.500
5.043.000
6.229.619
1.428.500
1.428.500
1.781.000
1.663.000
715.000
715.000
888.500
1.159.500
26.237.725
31.271.544

2009
3.699.488
400.548
1.417.403
624.223
1.704.713
0
405.152
236.740
202.154
8.690.420

Utilizado
2010
2011
5.489.667
3.505.873
247.305
842.863
1.504.161
1.779.988
583.910
618.170
1.909.342
2.614.189
157.403
1.231.121
1.397.583
767.878
270.521
248.991
194.071
380.027
10.419.339 13.323.725

2012
5.343.636
1.786.112
1.702.727
1.550.574
1.527.992
1.243.428
628.669
307.798
206.679
14.297.614

FORMA XURÍDICA

Cooperativa
Fundación
Sociedade de capital
Asociación
Fundación
Fundación
Fundación
Fundación
Fundación
Asociación
Fundación
Asociación
Cooperativa
Asociación
Asociación
Sociedade de capital

Gedi Gestió I Disseny, SCCL
Fundación Traperos de Emaús
Keima Animazioa, SL
Asociación Eunate de familias de personas sordas
Fundación Alter
Fundación Deixalles Palma
Saray Asociación Navarra de Cancer de mama

Fundación Secretariado Gitano
Asociación de Educadores las Alamedillas
Esnetik Koop, ELK
Justícia I Pau de Barcelona
Consell Nacional de la Joventut
Reciplana Recuperacions 2010, S.L.

Conf. Reg. Asociación de Vecinos de Castilla la Mancha

Fundación Anea

Fundación Microfinanzas y Desarrollo (Microfides)

Unión de Cooperativas de Consumidores y
Usuarios de Madrid UNCUMA

Cooperativa
Asociación
Asociación
Asociación
Cooperativa
Asociación
Asociación
Cooperativa
Sociedade de capital
Fundación
Sociedade de capital
Asociación
Asociación

Transformando
Promoción y Desarrollo (PROYDE)
Cáritas Diocesana de Menorca
Asociación Hegoak
Enreda
European Coordination Via Campesina
Asociación Animahu
Masos Pel Decreixement, SCCL
Nortesol, SL
Radio ECCA Fundación Canaria
Bioklima Nature, SL
Asociación La Kalle

Parroquia La Natividad de Nstra. Sra (Makete-Tanzània) Asociación

RAZÓN SOCIAL

PROVINCIA

Inserción Social/Economía Solidaria
Barcelona
Inserción Social/Economía Solidaria
Navarra
Inserción Social/Economía Solidaria
Bizcaia
Navarra
Valores sociais
B urgos
Valores sociais
Inserción Social/Economía Solidaria
Mallorca
Valores sociais
Navarra
Cooperación Internacional/Comercio Xusto Navarra
IInserción Social/Economía Solidaria
Madrid
Cast. A Manc.
Valores sociais
Inserción Social/Economía Solidaria
Madrid
Valores sociales
Madrid
Agroecoloxía
Bizcaia
Barcelona
Valores sociais
Valores sociais
Barcelona
Inserción Social/Economía Solidaria
Castellón

Valores sociais
Bizcaia
Inserción Social/Economía Solidaria
Córdoba
Cooperación Internacional/Comercio Xusto Madrid
Inserción Social/Economía Solidaria
Menorca
Inserción Social/Economía Solidaria
Navarra
Inserción Social/Economía Solidaria
Córdoba
Agroecoloxía
Bélgica
Valores sociais
Zaragoza
Barcelona
Valores sociais
Inserción Social/Economía Solidaria
Palencia
Valores sociais
Canarias
Agroecoloxía
Navarra
Inserción Social/Economía Solidaria
Madrid
Valores sociais
Madrid

SECTOR

Persoal
Hipotecario
Conta C.
Conta C.
Conta C.
Conta C.
Conta C.
Conta C.
Conta C.
Conta C.
Conta C.
Conta C.
Conta C.
Conta C.
Conta C.
Conta C.

Persoal
Conta C.
Persoal
Conta C.
Conta C.
Conta C.
Conta C.
Conta C.
Persoal
Conta C.
Conta C.
Persoal
Conta C.
Conta C.

TIPO CDTO

3.854.985

125.000
800.000
72.500
37.500
15.000
250.000
25.000
100.000
200.000
38.760
500.000
250.000
45.000
35.000
55.000
50.000

150.000
10.000
38.725
95.000
15.000
20.000
99.000
78.500
70.000
50.000
300.000
160.000
100.000
70.000

IMPORTE

memoria 2012

A continuación achégase o elenco das operacións aprobadas durante o ano 2012.
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Libreta Redes
Desde os primeiros tempos de Fiare, intentamos ofrecer un produto que lle permitira á nosa clientela obter unha rendibilidade non monetaria dos seus aforros,
permitindo así apoiar proxectos que desenvolven finanzas en circuítos informais ou
proxectos concretos promovidos por algunhas organizacións socias que constrúen
redes alternativas.
Para estes efectos creouse a libreta redes, que se mantivo nestes anos por encima
do 20% das libretas totais abertas e por encima do 10% do volume total de aforro
recollido. Polo tanto, non se trata dun produto en absoluto residual, senón parte
do corazón e da misión de Fiare.
A libreta seguiu a seguinte evolución nos últimos anos:
ANO

VOLUME AFORRO

NÚMERO DE LIBRETAS

DOAZÓN

2010

3.194.034

304

18.264

2011

3.617.321
4.132.119

375

21.673
29.056

2012

423

En canto ao tipo de proxectos aprobados, estes son propostos polos territorios nos
que está presente Fiare en función das necesidades detectadas na contorna. A
finais do pasado exercicio había 15 opcións posibles, algunhas presentes desde o
inicio, e outras novas como Microfides, proxecto de financiamento de microcréditos en países do Sur, a Rede de Economía Alternativa e Solidaria (REAS Rede de
Redes), incorporadas en 2012, ou Vía Campesiña, a finais de 2011.

Banca Ética

Por sectores, propóñense opcións que inciden nos seguintes ámbitos:
Microcréditos no Sur:
- Elkarcredit
- Oikocredit/Conosud
- Microfides

Microcréditos no Norte:
- GAP
- Acció Solidaria contra l’Atur
- CAF
- Fondo de Solidaridad de Granada
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Cooperación Internacional e Comercio
Xusto:
- Proxecto Sud Sudán
- Vía Campesina
- IDEAS

Inclusión e Economía Solidaria:
- REAS Navarra
- Cáritas de Bilbao
- CEPAIM
- REAS Rede de Redes
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Capital social
o apoio e a confianza
da cidadanía
Este ano foi moi importante para Fiare. O capital social móstranos que foi un
tempo de consolidación do traballo entre as diferentes redes socias e dun intenso
labor de sensibilización cara á cidadanía. Desgraciadamente a crise económica
creou un espertar en moitas persoas que se preguntan que alternativas financeiras existen para cambiar o modelo, e é alí onde entramos as diferentes propostas
para poder explicar e mostrar que outros enfoques son posibles.
A organización da nosa I Asemblea Estatal en abril para ratificar as liñas do plan
de integración con Banca Etica, foi un momento moi importante para a nosa
base social. Tanto polo momento histórico de compartir o proceso de debate e
decisións, como polo feito de encontrarse e recoñecerse sabendo no día a día,
que a miles de quilómetros hai outras persoas tan comprometidas en Fiare como
cada un/unha de nós.
Este entusiasmo notouse unha vez máis no capital social. Nuns tempos tan difíciles
como estes podemos afirmar que foi o ano que máis aumentamos a nosa identidade e o volume económico.

Capital
social
PF/PX
Anual
Acumulado

2008
PF/PX

2009
PF/PX

2010
PF/PX

2011
PF/PX

2012
PF/PX

236.050
236.050

958.154
1.194.204

1.566/245
933.628
2.127.832

2.267/306
638.846
2.766.678

3.202/407
1.132.183
3.898.861

Cada día en algún lugar da península facíanse socias de Fiare dúas novas persoas. Este ritmo de ampliación da nosa base social permitiunos chegar a finais de
ano superando os obxectivos que nos puxeramos. En total 1.036 novas persoas
forman parte de Fiare cunha suma de 1.132.183 euros máis en capital social ata
chegar case aos 4 millóns de euros. A media mensual de capital social foi de
94.349 euros e 86 novas persoas. Polo tanto finalizamos o ano con 3.609 persoas
socias e 3.898.861 euros en capital social. No seguinte gráfico podemos ver o
volume por territorial.
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Euskadi

Volume en euros
1.237.003
855.129

Persoas físicas
962

Persoas xurídicas
66
88
32

Navarra

534.512

494
349

Sur

350.808

420

45

Centro
Valencia

239.902

159

56

158.064
146.622

120
166

34

Castela – León
Coop 57

155.310
92.585.

62

4

231

26

Canarias

59.776

102

9

Baleares

28.987

62

5

Murcia

40.164

37

12

3.898.861

3.202

407

Cataluña

Galiza

TOTAL

30

Este ano foi tamén especialmente duro coas organizacións do terceiro sector e a
economía social e solidaria. Os problemas de liquidez, os retrasos dos pagamentos
por parte da administración, a inseguridade económica e xurídica nun momento
de crise económica e financeira fai tambalear moitas organizacións que traballan
por e desde as persoas. Porén, a nosa rede de capital social tamén notou positivamente un incremento de máis de 100 organizacións no conxunto do Estado, que
adheríndose como socias reforzan a mensaxe de construír alternativas financeiras
desde o terceiro sector e a economía solidaria, sumando un total de 407 organizacións.
Do conxunto de persoas xurídicas, quixemos mostrar a diversidade de proxectos
que contribúen a enriquecer e desenvolver o proxecto Fiare. Como se pode observar no gráfico seguinte hai unha variedade importante de organizacións que
representan a complementariedade e a integralidade do proxecto. O groso das
organizacións irían vinculadas ás categorías da inserción sociolaboral e aos servizos de atención ás persoas con dificultades, ás entidades que traballan no ámbito
do comercio xusto e á cooperación, as que traballan no ámbito cultural e educativo e posteriormente todos os outros ámbitos representados no gráfico.

Banca Ética
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Agroecoloxía

18

5 5 13

Comercio xusto e cooperación

58

46

Cultural e educativa
Dereitos laborais e sociais
Enerxético e medioambiente

2

Inserción sociolaboral
Institucións públicas

69
85

Outros
Restauración e hostelería
Servizos de atención ás
persoas

17
17

14

Servizos de finanzas e
de seguros
Vivenda
Fomento da intercooperación
asociativa
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En relación ao tipo de organizacións, unha parte significativa son asociacións,
fundacións, entidades relixiosas, cooperativas, ONG’s e institucións públicas, que
son sobre todo de tipo local.
Tamén queremos destacar a entrada de Concellos á nosa base social. Os intensos debates e reflexións no marco das Administracións públicas sobre a crise e o
impulso de iniciativas para o cambio facilitou que algúns entes locais se achegaran para facerse socios, mostrando desta forma a súa vontade de apoiar a
construción de alternativas financeiras vinculadas á economía social e solidaria.
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Asociacións

14
156

Fundacións

71
ONG
Outros
Sindicatos

68
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“As forzas que se asocian para o ben non se suman, multiplícanse”
Susan B. Anthony
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A articulación ética do
proxecto Fiare
Pegadas que non son só lembranzas
Tus ojos
que están llenos de selvas y son un manifiesto,
desordenadamente
me hacen aventurero
y revolucionario.
Desordenadamente, de Luis García Montero

Rescatemos un breve instante para lembrarnos con alegría, con sereno optimismo, a emoción do momento. E tratemos de situar o lugar que o Comité de Ética
ten nel. Ao longo dos últimos dez anos, fomos trazando a ruta do proxecto Fiare
sobre as bases da palabra “reto”. A forza transformadora de Fiare xorde e aliméntase do estímulo das persoas e organizacións que asumimos, dun ou doutro xeito,
o compromiso da súa construción. O valor que ten ese “reto” está principalmente
en quen o recolleu e o fixo seu. Por isto, neste momento de valoración do feito e
ante un horizonte preñado de futuro, merece a pena deterse nalgúns dos trazos
que foron formando esa folla de ruta.
O Comité de Ética e as comisións de avaliación ético-social foron as estruturas
encargadas de lles dar forma e articular algunhas bases éticas do proxecto. É
preciso recoñecer que non foron as únicas. A construción ética de Fiare foi unha
construción coral na que, dun xeito distinto, se foron xerando as garantías para
integrar eses piares éticos no corazón do proxecto. A actual cartografía social e
política de Fiare visibiliza esa construción ética e tamén os seus logros. Isto permítenos afirmar, conscientes da nosa propia dimensión, que, aínda así, hoxe somos
alternativa.

Banca Ética
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As comisións de avaliación ético-social son unha parte desa construción coral:
foron nódulos de participación cun cometido moi concreto e fundamental para
Fiare. Elas asumiron a responsabilidade de valorar a adecuación dos proxectos
que solicitan financiamento a un conxunto de criterios éticos: o modelo económico e social proposto nas memorias técnicas dos proxectos, a súa incidencia
na tarefa de rexeneración social, a súa vinculación coas redes e organizacións
sociais da redonda foron algúns dos vimbios sobre os que, desde 2005, esas comisións foron proxectando esa mirada ética.
Un dos retos de futuro do Comité de Ética de Fiare será situar o lugar destas comisións na actual estrutura de participación existente nas 19 circunscricións da Área
Fiare-España. E xa se prefigura o papel tan fundamental que nesta tarefa terán
os Grupos Locais, interpelados a ser antenas sociais para achegarlle ao proxecto
esas realidades que necesitan tamén de “coidado ético” no ámbito financeiro.
Fiare xógase a xustiza do seu ser ou non ser na identificación e apoio mediante o
crédito deses ámbitos de desprotección e vulnerabilidade social.
O Comité de Ética desenvolveu ao longo dos últimos tres anos unha tarefa de
acompañamento e apoio ás comisións de avaliación ético-social. O traballo
conxunto realizado ao longo de 2010 permitiu unha revisión profunda do procedemento de avaliación ético-social, incorporando elementos e procesos que
axudaran á valoración dos proxectos. O Comité tamén avanzou na definición
do seu papel no proxecto Fiare: na súa natureza e funcións. O Regulamento de
Funcionamento Interno é o resultado dese proceso de reflexión.
Outra das liñas de traballo foi a concreción sobre o lugar que o Comité de Ética
de Fiare debe ter no proxecto e ao servizo de que ten que estar para contribuír
nesa construción coral á que facía referencia anteriormente. Con estes obxectivos, avanzou nas seguintes liñas:

No ámbito da socialización e da formación: desenvolvéronse actividades formativas no momento de constitución das
comisións de avaliación ético-social, e estivemos presentes
nas asembleas de socios territoriais e nalgunhas das reunións
dos grupos locais, presentando o traballo e os obxectivos do
Comité de Ética de Fiare.
No ámbito da difusión, o Comité de Ética colaborou en distintos medios, escribindo artigos, impartindo charlas de presentación de Fiare ou elaborando materiais para a difusión
das finanzas éticas. Na comunicación externa, facilitouse información sobre o Comité e o traballo das comisións a través
dun link na páxina web do proxecto Fiare. Tamén tivemos
unha presenza en todas as memorias anuais. Un dos números
do boletín Etikum, en 2010 dedicouse expresamente á presentación do Comité de Ética.
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No ámbito da avaliación ético-social, elaborouse un novo
documento revisado co protocolo para a adecuación ética
dos proxectos, que foi presentado e aprobado pola Xunta
de Fiare en 2011.
No ámbito da institucionalización, o Comité asistiu desde a
súa constitución ás reunións da Xunta de Fiare, e participou
nos procesos de reflexión e decisión que ao longo destes últimos tres anos foi marcando a andadura de Fiare. Tamén se
mantiveron encontros co Comité de Ética de Banca Ética,
en Marsella, en 2010, en Padova en 2011 e Rimini en 2012,
compartindo documentación e tratando de adecuar os seus
respectivos procesos. Outra das tarefas do futuro Comité de
Ética está en darlle forma e contido a esta incipiente relación
entre os dous Comités, chamados non só a colaborar senón
a construír un espazo de traballo común.

Banca Ética

A modo de valoración, e ante a inminente renovación do Comité de Etica na
Asemblea de Socios de Fiare en marzo de 2013, podemos dicir que as máis de 60
persoas vinculadas ás comisións e ao Comité de Ética en todo o Estado afianzaron
as bases para a articulación ética do proxecto Fiare. Queda aínda moito camiño
por percorrer, pero, como diciamos, hoxe quixemos deternos nesta memoria para
rescatar con sinxeleza o valor desa pegada. Unha pegada que, sen dúbida, contribuíu a facer camiño.
Cristina de la Cruz Ayuso
Coordinadora do Comité de Ética
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I Asemblea Estatal
de Fiare,
un gran encontro
En abril de 2012 as bases sociais de Fiare tiveron unha grande oportunidade de
participación e recoñecemento no proxecto. Este ano pareceunos un bo momento para que no marco do proceso de integración puideramos organizar un
encontro de ámbito estatal para visibilizarnos, pór en común os retos e actualizar
a información e o debate en relación ao proxecto de integración con Banca
Popolare Etica. Precisamente Fiare foi unha alternativa financeira en construción
desde o local e polo tanto boa parte dos órganos de toma de decisións van
ligados á proximidade das persoas socias nos territorios.

A fin de semana do 28 e 29 de abril organizáronse encontros de diversa índole
para coñecer con exactitude os detalles do proceso xunto aos principais responsables de Banca Etica e Fiare. Na Asemblea puidéronse responder as dúbidas e
poñer en común as diversas reflexións que xurdiron no marco dos debates para
finalmente apoiar a primeira parte do plan de integración cunha votación unánime favorable ás formulacións presentadas.
A Asemblea foi decisiva para profundar nas diferentes etapas polas que tiñamos
que pasar e presentar unha primeira estrutura que tería a futura cooperativa de
crédito con vocación europea e que ao longo do ano se iría traballando. O primeiro día foi unha Asemblea no sentido estrito da palabra onde socias e socios
participaron no relatorio principal presentado polos máximos responsables políticos e da operativa bancaria e pola tarde os socios e socias, puideron repartirse
entre os catro talleres de traballo para finalmente validar as liñas presentadas.
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Os principais eixes de debate dos talleres ían en relación á estrutura de goberno
da cooperativa, a presentación do proceso do crédito cos seus retos e desafíos; o
procedemento de avaliación ético social e o traballo de mellora e profundización
a través do Comité de Ética e a posta en marcha das dez comisións de avaliación
en cada un dos territorios. O último taller serviu para compartir as experiencias dos
grupos locais, o principal espazo de participación das bases, no territorio español
e italiano.
O segundo día foi unha ocasión para abrirnos á cidadanía de Rivas Vaciamadrid,
o municipio que nos acolleu moi xenerosamente e ao que invitamos a participar
no conxunto de espazos abertos de debate. Ugo Biggeri e Peru Sasia, presidentes
respectivos en Italia e España, comezaron o día cunhas reflexións sobre a construción de alianzas no marco das finanzas éticas. A mañá finalizou coas reflexións de
Carlos Taibo, sobre o traballo en rede das organizacións que articulan as alternativas reais para o cambio, baseadas no respecto e nas necesidades das persoas.

Banca Ética

Foron dous días cunha participación de máis de 300 persoas da nosa base social,
é dicir un 10% dos socios e socias no mes de abril, e polo tanto un éxito para un
proxecto construído desde a cidadanía que nos meses previos fora validado, tamén en cada unha das territoriais, as propostas do proceso de integración.
O mes seguinte, Banca Popolare Etica, na súa Asemblea Xeral aprobou as modificacións necesarias no seu Regulamento Electoral para poder seguir dando os pasos necesarios para a integración do proxecto Fiare no conxunto da cooperativa
de crédito e crear así un proxecto de banca ética de ámbito europeo.
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Deseño e Maquetación:
Empresa de Inserción El Zaguán
www.elzaguan.org
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Oficinas de Fiare
Rúa Santa María, 9
48005 BILBAO
Tfno: 944 153 496
info@proyectofiare.com

Rúa Casp, 43
08010 BARCELONA
Tfno: 933 689 982
info@projectefiare.cat

Local Setem (pedir hora)
Rúa Gaztambide, 50
28015 MADRID
Móbil: 679 84 79 22
info@proyectofiare.com

