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1 INTRODUCCIÓ 

Al tornar de vacances de Nadal em vaig trobar amb la difícil situació d’haver d’elegir un tema 

pel treball de recerca. Com el seu nom indica, es tractava de fer una recerca profunda en 

algun tema, oportunitat que volia aprofitar per a descobrir alguna matèria de la que no en 

tingués coneixement. A la vegada, havia d’agradar-me el suficient per dedicar-hi molt de 

temps i esforç, cosa que no ha estat pas fàcil. 

Donat que l’economia és una ciència que em sembla molt interessant, vaig fer que el meu 

requisit principal, i podríem dir que l’únic, fos que el treball estigués dins d’aquest camp. 

També tenia clar que havia de tractar un tema actual per tal de poder trobar la màxima 

informació possible. 

Després d’estar pensant durant uns quants dies el tema més apropiat per desenvolupar el 

meu treball, vaig acabar decantant-me per la banca ètica.  

Tot va començar quan un dia mentre estava mirant “La Riera” (una sèrie que televisen entre 

setmana a TV3) vaig sentir que parlaven de “la banca ètica”. La meva manca de 

coneixements, en aquell moment, sobre aquest tema em va crear un cert interès que em va 

impulsar a buscar més informació. Després d’esbrinar el que era la banca ètica i d’una llarga 

conversació amb la meva mare, vaig acabar triant aquest tema ja que reunia els requisits que 

m’havia proposat: d’una banda era un tema que abordava plenament l’àmbit econòmic i 

d’altra era un tema d’especial actualitat degut a la sensibilització de la societat per la crisi 

econòmica.  

En aquells moments, jo sol tenia la visió del banc capitalista amb el seu únic objectiu 

d’aconseguir diners sense tenir cura de les inversions amb les quals ho aconsegueix. Per això, 

assabentar-me que hi havia un altre tipus de banc va despertar el meu interès.  

Després d’això, ja em vaig posar mans a la obra buscant informació als àmbits divulgatius: 

Internet, diaris, revistes d’economia, etc. També em va ser enriquidor parlar amb algunes 

persones properes que treballen a la banca, per tenir la seva visió i resoldre alguns dubtes. 

Això em va ajudar a definir el treball. Seguidament, vaig voler aprofundir llegint llibres 

especialitzats. 
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Des del primer moment  vaig veure clar que la persona de referència era l’Arcadi Oliveres, 

per tant el primer pas era intentar aconseguir contactar amb ell per tal de que em guiés. Ho 

vaig aconseguir a partir d’un contacte fet en una xarrada seva al col·legi d’educació primària 

l’Espiga. En aquesta trucada ell em va guiar ens els meus primers passos en l’estudi de la 

banca ètica. 

Per últim, vaig voler fer el treball més proper a la gent i vaig decidir saber el que coneixia i 

pensava la gent del meu voltant.  

He estructurat el treball en dos àmbits ben diferenciats: 

1. Àmbit de recerca bibliogràfica i documental dividit en 8 capítols que tot seguit 

detallaré. 

2. Àmbit d’aplicació pràctica amb l’obertura d’un compte a Triodos Bank i la creació 

d’una sèrie de gràfics; i la recerca d’opinions tant a persones rellevants com a 

persones anònimes properes mitjançant les enquestes i entrevistes. 

En el capítol primer es posa en context el funcionament del sistema bancari per compartir els 

conceptes bàsics que ajudaran en l’anàlisi posterior.  

En el segon capítol s’introdueix el concepte d’ètica en el món financer així com els seus 

objectius, els seus beneficiaris i la seva evolució. 

En el tercer capítol ja es descriu el tema central del treball i se n’exposen els aspectes 

principals tals com la seva història, les característiques, els avantatges i els inconvenients, i els 

mitjans de difusió. 

En el quart apartat faig una breu comparació entre la banca ètica i la banca tradicional posant 

èmfasi en els punts que més els contraposen. 

En el cinquè cito les banques ètiques més representatives dels països amb un cert nivell de 

presència d’aquests tipus d’entitats. 

En l’apartat sisè s’entra més en detall en cadascuna de les entitats de banca ètica presents en 

la nostra comunitat autònoma. 
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Un cop assenyalats els aspectes més tècnics tals com principis de funcionament o entitats, 

passo a treballar aspectes més subjectius com els valors o la sensibilització vers a la 

ciutadania. 

I per acabar, en el punt vuit faig esment de les perspectives de futur de la banca ètica posades  

en les empreses d’economia solidària. 

En la part pràctica d’aquest treball hi consta l’obertura d’un compte a Triodos Bank, una sèrie 

de gràfiques per tal de fer més entenedor el treball, unes entrevistes, i unes enquestes.  

La primera dificultat que he trobat és que la pròpia definició de banca ètica es basa en la 

moral, i en una societat plural com la nostra això és poc nítid. L’ètica és molt àmplia i 

subjectiva, ja que hi ha molta varietat en quant a sensibilització ambiental, a ideologia política 

o religiosa, a drets laborals, a intervencions militars... El que per a una persona pot suposar un 

problema moral, pot ser quelcom acceptable per a una altra. 

Una altra dificultat ha estat l’opacitat dels bancs convencionals i la falta de transparència al 

mostrar les seves informacions. També el fet que moltes grans empreses poden tenir 

diferents seccions, algunes amb aplicació miliar, però d’altres importants per a la ciutadania 

cosa que crea una zona gris en la qual hi ha gent que s’hi sent còmode i gent que no. 

El fet que la via de comunicació dels impulsors de la banca ètica siguin mitjans de 

comunicació alternatius fa que sigui difícil contrastar les seves dades i donar-hi credibilitat. 

Hi ha dades per a l’ètica, com la contaminació ambiental, el compliment dels drets del 

treballadors o la participació amb la industria armamentista, que són difícils de conèixer a 

moltes empreses. 

Una de les limitacions que m’he trobat a l’hora de fer el treball ha estat que les entitats 

financeres que he consultat, no m’han facilitat certa informació d’una manera comprensible 

sobre les empreses a les quals donen crèdits.  

Una altra ha estat que molta gent no volia compartir les seves dades bancaries al considerar 

aquestes una informació confidencial. 

El nombre d’enquestes no ha tingut un volum prou significatiu com per a tenir molta certesa 

que els anàlisis que s’han extret es puguin generalitzar. 
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A més a més, m’ha quedat pendent l’estudi de les dades del 2013 ja que aquestes es 

processen a finals d’any. 

Aquest treball m’ha aportat un gran ventall de coneixements sobre el tema i m’ha ajudat a 

reflexionar sobre aspectes de l’economia que no m’havia plantejat mai i m’he adonat que són 

molt importants. Espero que a la gent que també llegeixi aquest treball, li sigui fructífer.  
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2 HIPÒTESI/OBJECTIUS 

El meu treball gira al voltant d’una hipòtesi principal que vindria a ser el meu objectiu més 

important a l’hora de fer-lo: 

 Existeix una alternativa a la banca tradicional; una banca viable i amb valors ètics. 

Des d’aquest objectiu principal se’n deriven uns altres que serien secundaris: 

 Comparar la banca tradicional amb l’ètica per tal de poder esbrinar les seves 

diferències. 

 Veure el grau de coneixement que té la població sobre aquesta banca a través de les 

enquestes. 

 Comprovar si la banca ètica dóna, ara per ara, una alternativa factible a la banca 

tradicional. 

 Conèixer les entitats que treballen amb banca ètica al nostre entorn i al món. 

 Saber perquè la banca ètica té un nombre tan reduït de clients respecte a la 

convencional. 

 Observar i descriure l’evolució de la banca ètica i descobrir si en el seu 

desenvolupament han intervingut factors com ara la crisi econòmica que estem 

patint. 

 Analitzar el paper de la banca ètica en el context actual.  
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3 PART TEÒRICA 

 

3.1 LA BANCA 

3.1.1 L’origen del sistema financer i de la banca en general 
 

L’origen del sistema financer i de la banca va lligat a l’origen dels diners.  

Hi ha registres existents de préstecs a Babilònia durant el segle XVIII a. C., realitzats als 

comercials per sacerdots del temple, que van ser els primers banquers. A Babilònia es va 

firmar la primera “Llei de bancs”. Mentre que a l’Antiga Grècia els banquers s’anomenaven 

“trapezitas”. Els bancs més importants seguien sent els grans temples. Pythius de Lidia, a Àsia 

Menor, a principis del segle V a. C., va ser el primer banquer individual del qual hi ha 

registres. 

El bescanvi1 tenia moltes limitacions 

perquè era poc pràctic i, per contra, els 

diners eren eficients i fàcils de transportar. 

Primer es feia servir com a diners una gran 

diversitat de bens, com per exemple 

minerals o pedres. A l’antiga Roma feien 

servir la sal com a mitjà de pagament als 

soldats, d’aquí prové la paraula salari. 

Els bancs en l'època romana no funcionaven com els moderns. La majoria de les activitats 

bancàries es van dur a terme per particulars i no per institucions. 

Però més tard és va decidir que era millor l’intercanvi de metalls i pedres precioses com l’or i 

la plata. Els que treballaven amb l’or i la plata, els orfebres, llogaven als artesans i a altres 

persones espais on poder guardar l’or de manera segura i els hi donaven un rebut on s’hi 

instava que podien fer servir aquells diners quan ho necessitessin. Com que aquest rebut era 

més pràctic que portar les monedes metàl·liques a damunt, van començar a circular com a 

mitjà de pagament. Així neix la banca i la intermediació financera. 

                                                             
1
 ECON- Compravenda de mercaderies en la qual no intervenen els diners.  

Moneda Romana 
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El primer banc tal i com l’entenem nosaltres va ser el de 

Venècia al 1156 i el seguia el de Barcelona l’any 1386. Va ser 

a  l'any 1400, a Gènova, quan la paraula banc comença a 

diferenciar-se per designar a aquestes entitats. El 1407 es va 

crear el banc Genoví, el seu nom era Banco di San Giorgio.  

Però no va ser fins al 1609 amb la creació del banc 

d’Holanda quan es va començar a emetre paper moneda2. El 

seguia el de Anglaterra a l’any 1649 i el d’Estocolm al 1656. 

Una branca de la banca, és la banca ètica, que neix al voltant 

de 1920 i és de la qual jo us parlaré. 

 

3.1.2 Què és la banca 
 

Un banc és una entitat financera de crèdit que utilitza els fons dipositats per empreses i 

particulars per tal de prestar-los a altres empreses i particulars, a canvi d'un petit percentatge 

de benefici3. El sistema bancari és un complex dispositiu que ha de distribuir els recursos 

capitalitzats entre aquells amb necessitat de capital, amb altres paraules, que ajuden a 

connectar l'estalvi i la inversió. La internalització i la globalització promouen la creació d'una 

Banca universal.  

Igual que la paraula espanyola "banco", la paraula grega (trà‧pe‧za) que es tradueix com a 

banc, significa literalment "taula", i es diu així perquè la “trapeza” 4era la taula que hi havia al 

darrere de les botigues que es feia servir per les transaccions bancàries. 

Cada país o grup de nacions compta amb el seu banc central, una institució on la seva  

responsabilitat principal és mantenir l'estabilitat de la moneda estatal i de l'oferta (quantitat) 

de moneda circulant. S’encarrega també de les polítiques monetàries d’aquell estat. N’és un 

exemple el Banc Central Europeu en el cas d’Europa.  

                                                             
2
 El paper moneda és un mitjà de pagament en paper imprès, emès generalment per un banc central, si bé 

històricament n'ha emès també la banca privada. Juntament amb les monedes, els bitllets conformen el diner en 
efectiu dels sistemes monetaris moderns. 
3
 Que és anomenat interès bancari i que varia segons la quantitat dipositada, el termini de vençuda i el banc en el que 

operes. 
4
 Els ‘trapezitas’ van ser els banquers a l’Antiga Grècia. 
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3.1.3 Funcionament de la banca moderna 
 

En l'actualitat els bancs moderns realitzen múltiples 

funcions, en contrast amb les que feien en l'antiguitat 

i posteriorment en l'edat mitjana, èpoques en què 

tenien com a funcions principals la custòdia dels 

diners i el canvi. Aquestes funcions es deuen en gran 

mesura a la gran expansió. Avui dia, els bancs es 

poden trobar als pobles més llunyans i inclouen a 

totes les classes socioeconòmiques. 

Aquestes funcions primàries es van perfeccionar ràpidament, ja que els bancs van començar a 

emetre lletres de canvis girades sobre una institució corresponsal, encarregada del pagament, 

quan es dipositaven certes sumes de diners. 

Es poden fer diverses operacions (cobraments, pagaments de documents, impostos, 

convenis...), així com, diverses obligacions i modalitats operatives a la recerca del seu benefici 

i seguretat. 

També es parla de comoditat, actualment les targetes plàstiques representen el mitjà de 

pagament més còmode per a un gran nombre d'usuaris i per descomptat un benefici per a les 

entitats financeres, ja que es compta amb una varietat d'entitats per a la selecció de l'usuari. 

La tecnologia també és un element principal en l’ús d’aquesta, ja que els bancs són 

institucions que en depenen molt. 

Actualment, la competència s'ha convertit en un repte, sobretot per als qui no han pogut 

superar les adversitats que es presenten a través del temps. La majoria de les institucions 

bancàries recorren a les fusions. 

Podem assenyalar que el banc modern ha de complir tres grans funcions que reflecteixen: 

 La intermediació del crèdit 

 La intermediació dels pagaments 

 L'administració dels capitals. 
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3.1.4 La banca armada  
 

La banca armada és la terminologia utilitzada per referir-se a les entitats financeres que 

participen en la indústria armamentista mitjançant un, diversos, o tots els tipus de 

finançament més rellevants dels sector armamentista que existeixen5. Les formes de finançar 

a la indústria de les armes identificades són cinc: 

 La participació accionarial: És una de les principals maneres que té la banca armada en 

el negoci espanyol de les armes. La possessió d’accions suposa una gran part de la 

propietat. Les empreses espanyoles amb més participacions accionarials són: 

Caixabank i Bankia, així com Liberbank, Banc Sabadell, BBVA i Banc Santander. Les 

empreses que fabriquen components tecnològics per l’armament i la guerra 

preferides pels bancs espanyols són: Amper6, Indra7 i Tecnobit8. 

 El finançament de les exportacions: És una pràctica habitual en el sector exterior. El 

sector d’armament espanyol dedica aproximadament un 30% de les seves vendes a la 

exportació. És molt important perquè molts clients són governs. Els bancs que hi 

estan més posats són el BBVA i el Banc Santander.  

 L’emissió d’accions, bons i pagarés: Els bons i pagarés són títols que emeten les 

empreses a un preu determinat, amb el compromís que al cap de cert temps li 

pagaran al comprador el valor total del bon més un interès. Els que més s’han 

beneficiat d’aquest tipus d’operacions són els bancs occidentals. Entre el BBVA i el 

Banc Santander es disputen el primer lloc del banc amb més accions i bons armats 

emesos. El banc estranger que més emissions té fetes és el Deutsche Bank. 

 Els fons d’inversió: Una altra manera es gestionant fons d’inversió en els que els clients 

del banc o caixa confien els seus estalvis amb la esperança d’aconseguir beneficis 

futurs. Segons les fonts consultades, fins a 48 bancs ofereixen fons d’inversions 

armats. Bankia és el primer banc, seguit de Banca March, Santander i Liberbank. BBVA 

                                                             
5
 Calvo Rufanges, Jordi (2011): “Vínculos entre los bancos y el negocio de las armes” En Castellà. 

6
 Per a més informació d’Amper: http://www.amper.es/index.cfm?lang=sp 

7
 Per a més informació d’Indra: http://www.indracompany.com/ 

8
 Per a més informació de Tecnobit: http://www.tecnobit.es/es/web/guest/inicio 
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es troba en el cinquè lloc. Les empreses d’armes són: EADS9, Indra i Santa Bárbara 

(general Dynamics). 

 La concessió de crèdits i préstecs a les empreses d’armament: Aquesta és la manera 

més directa que tenen els bancs i caixes de ajudar a les empreses d’armes. El BBVA 

que encapçala el primer lloc de bancs, seguit del Banc Santader i de Bankia; en quart 

lloc es troba Catalunya Caixa. Les empreses d’armament són: Thales, Lockheed Martin 

i Gencorp. 

 

Taula d’inversions de la banca armada 2000-201110 

Tipus d’inversió Valor 

Participacions accionarials 378.398.9.4 € 

Finançament d’exportacions 16.711.000.000 € 

Emissió d’accions i bons 6.805.333.945 € 

Fons d’inversió 7.325.048.606 € 

Préstecs 14.241.182.529 € 

TOTAL 45.460.963.985 € 

 

En aquesta taula es mostra el valor de les inversions que fa la banca armada, mostrant el 

valor final acumulat de cadascuna de les 5 principals tipologies de finançament. La inversió 

total de la banca armada supera els 45.000 milions d’euros. 

Una vegada mostrades les dades de la banca armada segons les diferents tipologies 

d’inversió, procediré a classificar les entitats financeres fent un “ranking” de la banca armada 

espanyola. Aquest ranking es fa sumant els crèdits i préstecs concedits, l’emissió de bons, 

accions i pagarés, els fons d’inversió junt amb el valor de les exportacions. 

 

 

                                                             
9 Per a més informació D’EADS: http://www.eads.com/eads/spain/es.html 
10

 Font: Calvo Rufanges, Jordi (2012), La banca armada. Inversiones explosivas de los bancos y cajas, Informe num. 11. 
Barcelona, 2012 
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Ranking de la banca armada espanyola11: 

BANCA VALOR PERCENTATGE 

BBVA 1.827.101.328 39,88% 

Santander 1.029.250.307 22,47% 

Bankia 387.163.485 20,07% 

Banca March 177.415.618 3,87% 

ICO 93.000.000 2,03% 

Liberbank 92.764.436 2,03% 

CatalunyaCaixa 18.960.000 0,41% 

Banc Sabadell 8.150.511 0,18% 

Banco Popular-Pastor 4.530.089 0,10% 

Caja Rural 3.275.987 0,07% 

Aviva 2.778.981 0,06% 

Unicaja / Caja España-Duero 2.570.622 0,06% 

Ibercaja-Caja 3 2.317.911 0,05% 

Renta 4 2.149.831 0,05% 

CaixaBank 1.948.613 0,04% 

Mapfre 1.911.311 0,04% 

Banco Madrid 1.443.541 0,03% 

Ahorro Corporación 1.105.425 0,02% 

TOTAL 4.477.328.883 100% 

 

En aquesta taula s’hi poden apreciar les 19 entitats financeres, ja siguin banc o caixes, que 

tenen més implicació en la industria armamentista. Com podem comprovar, destaquen amb 

gran diferencia el banc BBVA i el Banc Santander ja que fan un 62% del total de les entitats.12 

                                                             
11 Font: extreta del llibre: Calvo Rufanges, Jordi (2012), La banca armada. Inversiones explosivas de los bancos y cajas, 
Informe num. 11. Barcelona, 2012. 
12

 Mirar gràfiques de la banca armada espanyola a la part pràctica apartat: 4.4. Gràfics del “ranking” de la banca armada 

espanyola. 
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Es pot observar que la inversió de la banca espanyola en armament supera el valor de 4.000 

milions d’euros. 

“Históricamente los bancos y las armas han constituido un matrimonio de conveniencia. Las 

armas han defendido, cuando ha hecho falta,  el negocio bancario y los bancos han proveído 

continuada financiación al negocio del armamento.”13 

 

3.2 LES FINANCES ÈTIQUES 

3.2.1 Concepte d’ètica 
 

Provinent del llatí ethĭcus, i aquest del grec ἠθικός que significava primitivament, habitació, 

lloc on s'habita. Posteriorment, Aristòtil va afinar aquest sentit i, a partir d'aquest, va 

significar manera de ser, caràcter, així, l'ètica era com una mena de segona casa o naturalesa, 

una segona naturalesa adquirida, no heretada com ho és la naturalesa biològica. D'aquesta 

concepció es desprèn que una persona pot modelar, forjar o construir la seva manera d'ésser 

o êthos.  

 

Quan parlem d’ètica ens referim a la ciència que estudia les accions humanes quan es 

relacionen amb els fins que determinen la rectitud. En general, tota ètica pretén determinar 

una conducta ideal de la persona. Aquesta es pot establir en virtut d'una visió del món o d'uns 

principis filosòfics o religiosos, que porten a determinar un sistema de normes. Es divideix en 

l’ètica general, que estudia els principis de la 

moralitat, i l'ètica especial o deontologia, que tracta 

dels deures que s'imposen a l'home segons els 

diferents aspectes o camps en que es desenvolupa 

la seva vida.  

 

Per dir-ho en altres paraules, consisteix en considerar com a bones o dolentes totes les 

accions humanes, sempre i quan es faci de manera voluntària i sense coaccions, es tracta 

                                                             
13 Pròleg d’Arcadi Oliveres al llibre Banca Armada VS Banca Ética, CALVO, Jordi. Editorial Dharana. Madrid, 2013. 

“La ética no es otra cosa 

que la reverencia por la 

vida” Albert Schweitzer 
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simplement d'admetre allò que està bé i tractar de cercar una coherència alhora de realitzar 

les accions, per tant intentar seguir el camí d'allò que es correcte. 

 

3.2.2 L’origen de les finances ètiques 
 

Les arrels de la inversió ètica moderna poden establir-se al segle XIX quan algunes comunitats 

religioses van decidir no invertir els seus estalvis en projectes vinculats a l’esclavatge i a 

l’alcohol. 

Aquest interès va sorgir de nou a la dècada dels seixanta, als Estats Units i en el context de la 

guerra del Vietnam. Va ser impulsat per l’oposició de l’apartheid sud-africà on nombrosos 

ciutadans van boicotejar les empreses relacionades amb aquests temes i van retirar les seves 

inversions. També van demanar al govern, l’abandonament de la guerra. Però és van adonar 

que els diners que tenien posats en entitats financeres estaven fent exactament el contrari. 

Estaven pressionant al govern per tal de poder seguir guanyant diners gràcies al negoci de les 

armes. A partir d’aquí neix la necessitat de gestionar els diners propis d’una manera més 

coherent i més responsable. Les esglésies, els ciutadans, les societats econòmiques, etc. 

comencen a preguntar-se que es fa amb els seus diners. 

El 1971 es funda el primer fons ètic d'inversió, el PaxWorldFund, creat per un grup metodista 

amb l’objectiu de no invertir en empreses productores d'armament, que excloïa a totes les 

empreses relacionades amb la indústria bèl·lica i l’apartheid. 

L’any 1984, a Anglaterra, es crea el primer fons de pensions: l’StewardshipPensionFund i 

l’Stewardship Unit Trust, un conjunt de fons d’inversió mobiliària. 

A Espanya va costar una mica més tenir iniciatives socials. Al any 2003 neix a Bilbao la 

Fundación para la Inversión y el ahorro responsable(FIARE), i comença a cooperar com a banc 

al any 2004, a través de un acord de representació a Espanya de la Banca Popolare Etica, banc 

italià.  

“La ética es posible en finanzas” Josep Antoni Cifré14 

 

                                                             
14

 CIFRÉ, Josep Antoni. President de Caixa Colonya (Caixa Pollença) 
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3.2.3 Què són les finances ètiques 
 

Són una alternativa al sistema financer actual, on s’incorpora l’ètica al conjunt de les 

decisions preses. Els usuaris exerceixen el dret de saber on van destinats els seus diners, i 

s’inverteix només en projectes de contingut social i mediambiental. Aquestes entitats faciliten 

l’accés al sistema a aquelles persones o col·lectius que han quedat exclosos als bancs 

tradicionals. Amb l’exemple de aquests bancs es demostra que si que és compatible la 

rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals. 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 L’objectiu de les finances ètiques 
 

Cada banc ètic i institució té els seus propis objectius, però hi ha un objectiu general i comú 

per totes elles. 

Per una entitat de finances ètica el seu objectiu principal no és fer d’entitat financera, no és 

recaptar molts diners ni donar molts préstecs, sinó transformar la societat en positiu i donar 

suport financer a aquells projectes que milloren el nostre entorn. 

 

3.2.5 A qui beneficien les finances ètiques 
 

Les entitats financeres ètiques tenen un impacte social positiu i és per això que els 

beneficiaris de la seva activitat no són tan sols els seus mateixos clients, siguin estalviadors o 

creditors, sinó que ho és també el conjunt de la societat. Podríem dir que té un impacte tant 

directe com indirecte. 

“la otra cara de la moneda” - SETEM 
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L’impacte social positiu de les entitats financeres ètiques arriba per dues vies paral·leles: 

 D’una banda pel fet de recolzar projectes que tenen efectes de millora en el seu 

entorn o en la comunitat que els acull. És l’efecte directe de l’activitat finançada. 

 I d’altra banda pel fet que ofereix una alternativa al sistema financer tradicional. 

Amplia el ventall de possibilitats ofertes a les persones i entitats que tenen estalvis. I 

l’enriqueix perquè l’alternativa que ofereix s’assenta sobre premisses i objectius en 

sintonia amb la seva manera de pensar. 

 

3.2.6 Els principis de les finances ètiques 
 

Existeix un conjunt de principis que es poden situar en la base de les finances ètiques. 

Aquests son imprescindibles. Els criteris ètics han d’estar presents en totes i cadascuna de les 

activitats que es dugin a terme en la entitat. Els principis són: 

 El principi de l’ètica aplicada: L’ètica com un procés de reflexió permanent en l’aplicació 

dels criteris de inversió i concessió de crèdits.  

 El principi de coherència: Es tracta d’utilitzar el diner de forma coherent amb els nostres 

valors personals. 

 El principi de participació: Aquest principi pretén anar una mica més enllà i intenta que 

l’entitat financera sigui democràtica i estigui en les mans dels seus socis. Aquest principi 

ajuda i fomenta la democratització de l’economia mostrant noves formes de gestió i 

participació. 

 El principi de transparència: La transparència és un element fonamental per donar 

coherència i credibilitat als projectes de les finances ètiques. És imprescindible que les 

entitats mostrin a quins projectes i a quines persones i entitats estant prestant el seu 

servei. Oferir una informació regular i pública de totes les activitats.  

 El principi de implicació: La política d’inversió de les entitats de les finances ètiques es 

mou en dos esferes. Els criteris negatius d’inversió i els criteris positius d’inversió. Els 

criteris negatius són tots aquells que quan apliquem l’ètica a les decisions queden 

exclosos. Exclouen activitats com la producció i venda d’armament, l’explotació laboral i 

infantil, la destrucció o contaminació del medi ambient, l’especulació financera o l’energia 

nuclear. D’altra banda hi ha els criteris positius, que pretenen ser constructius i serveixen 
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per definir la política d’inversió de les entitats de finances ètiques. Són les activitats en 

que les finances ètiques hi posen el focus, i hi inverteixen, com per exemple el 

desenvolupament local i comunitari, el foment de la inclusió social, la creació de treball 

estable, el foment de les energies renovables, el foment del comerç just o el consum 

responsable, entre d’altres... 

 

3.2.7 Evolució de les finances ètiques 
 

Valoració i anàlisi de l’evolució de les finances ètiques i solidaries a l’estat espanyol.  

Les finances ètiques a l’estat espanyol han crescut prop d’un 60% en estalvi i prop d’un 20% 

en préstecs durant l’any 2012, i això ha set degut a l’impacte de la crisi en les famílies. La 

morositat està per sota del 3,5%, unes tres vegades inferior a la morositat del sistema 

financer convencional.15 

Dades globals del 31 de Desembre de 2012: 

Clients/usuaris Estalvi recollit Préstecs concedits % de morositat 

111.167 915.627.866,85€ 719.163.280,8982€ 3,36% 

 

Dades del 31 de Desembre de 2011: 

Estalvi recollit Préstecs concedits 

574.768.397€ 602.798.239,95€ 

 

 

 

                                                             
15

 Les gràfiques de l’evolució les trobarem a la part pràctica a l’apartat: 4.2. Gràfica de l’evolució de les finances ètiques 

en els anys 2011 i 2012. 
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Increment interanual 2011 > 2012: 

 

 

 

 

Si ens mirem l’evolució de les finances ètiques durant el període de crisi , és a dir, des de 2007 

fins al 2012, podem apreciar que l’estalvi aconseguit s’ha multiplicat per 7 i la quantitat en 

préstecs concedits per 4,5. 

Any 2007 

Estalvi recollit Préstecs concedits 

133.488.000€ 163.388.000€ 
 

Any 2008 

Estalvi recollit Préstecs concedits 

203.694.000€ 283.895.000€ 
 

Any 2009 

Estalvi recollit Préstecs concedits 

303.256.000€ 398.928.000€ 
 

 

Any 2010 

Estalvi recollit Préstecs concedits 

373.437.000€ 487.242.000€ 

Any 2011 

Estalvi recollit Préstecs concedits 

574.768.397€ 602.798.239,95€ 
 

 

En aquestes taules es pot veure clarament que han anat augmentant cada vegada més des de 

l’any 2007, tant els préstecs com l’estalvi recollit. 

 

 

 

 

Increment 2012/2011 

Estalvi recollit 

Increment 2012/2011 

Préstecs concedits 

59,30% 19,30% 
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3.3 LA BANCA ÈTICA 

3.3.1 Què és la banca ètica? 
 

La banca ètica, o també coneguda com banca social, és una entitat bancària, que aplica els 

principis de les finances ètiques, és a dir, per una banda permet l'accés al crèdit a aquells 

col·lectius que no poden acudir al finançament bancari tradicional per no disposar de 

garanties patrimonials o avals, o simplement per no tenir suficients recursos, i per l'altra 

banda permet als dipositants i estalviadors invertir els seus recursos financers atenent a 

valors i principis ètics. Valors i principis ètics que, generalment, solen estar relacionats, entre 

altres, amb valors com el respecte al medi ambient o la garantia dels drets humans. 

Tanmateix, és un banc, per tant ha de ser capaç d'assegurar el retorn dels seus fons als 

dipositants i ha de poder garantir la seva pròpia continuïtat. Parteix del principi que els seus 

usuaris tenen dret a saber on i en què s'inverteixen els seus diners. 

Aplica uns criteris de selecció abans d'escollir els seus projectes: evita invertir en 

determinades operacions com són, per exemple, la producció i venda d'armament, la 

producció d'energia nuclear, l'especulació financera o la utilització de paradisos fiscals; i 

prioritza les seves inversions en determinats sectors com el suport a projectes 

mediambientals, activitats de comerç just, i micro-crèdits a persones amb escassos recursos. 

Fa més o menys les mateixes funcions que un banc convencional i té llicencia bancària 

atorgada per el Banc Central del país en el que opera, amb la diferencia de que decideix 

exercir la seva funció fent servir els principis ètics en totes les seves actuacions. 

Pot tenir avantatges: oferir determinats productes o garantir els dipòsits dels clients; però 

també pot tenir inconvenients: com els requisits per la concessió de préstecs o haver de fer 

front a una excessiva burocràcia. 

Poden oferir els mateixos serveis que la banca tradicional i per tant, la seva operativa és 

similar. L’única diferencia es troba en els valors, principis i objectius que persegueixen.   

Per comentar-ho em faré referència al Pròleg d’Arcadi Oliveres en el llibre “La banca ética”16:  

                                                             
16

 ALSINA, Oriol (coordinador). La banca ética, mucho más que dinero. Icaria Editorial, Barcelona, 2002. Pròleg de 
OLIVERES, Arcadi. 
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“Los bancos y las cajas convencionales han ido desvirtuando su tradicional actividad de 

intermediación. Se han ampliado los diferenciales entre los intereses recibidos por los 

créditos y los abonados por los depósitos, se han buscado ingresos atípicos mediante el 

cobro de dudosas comisiones, se han excluido del crédito a aquellos que no disponían de 

garantía reales y/o avales17 personales, se ha especulado con recursos ajenos y se han 

acabado obteniendo beneficios exagerados que ni tan solo se corresponden con la lógica 

capitalista del beneficio a cambio del riesgo.”  

 

Podem comprovar que ell afirma que els bancs 

convencionals han canviat d’una forma tan radical, que la 

població ha deixat de confiar-hi. A mesura que la gent ha 

anat prenent consciència del que estava passant i del que 

feien amb els seus diners, han anat evolucionant segons la 

seva ideologia i el seu pensament. S’ha arribat al punt que 

la societat ha hagut de pagar aquells deutes que el banc 

no podia i això ha creat certa desconfiança cap als bancs. 

 

"Pon tu dinero donde estén tus valores" Joan Antoni Melé18  

 

 

 

 

 

                                                             
17

 L'aval és una forma de garantir o assegurar el compliment d'obligacions econòmiques. Qui avala (l'avalista) es declara 
disposat a fer front als compromisos de l'avalat (normalment, el pagament d'una determinada quantitat de diners) 
enfront d'una tercera persona o empresa (el beneficiari de l'aval) en cas que l'avalat no ho faci. 
18

 Entrevista a el país: MELÉ, Joan Antoni (subdirector general de triodos bank). 
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3.3.2 Oxímoron19 i utopia20 
 

A vegades pot semblar que quan parlem de banca ètica, estiguem davant d’un oxímoron21, 

però no és així. Des dels anys 60, i cada vegada més s’està demostrant que banca ètica no és 

un oxímoron, sinó que és una realitat.  

Joan Antoni Meler afirma en el seu llibre “Dinero y conciencia, a quien sirve tu dinero?”22  que 

la totalitat d’entitats que es dediquen al que anomenen banca ètica són entitats que es 

comprometen a no invertir els dipòsits dels seus clients en cap activitat que ofendria a la seva 

consciència. Això ho fa en contraposició als altres bancs que acaben invertint en armament, 

sobreexplotació infantil, etc.  

Tot i això, la denominació d’aquest tipus de banca no genera reaccions positives en la majoria 

d’entitats bancàries, doncs qüestionen el fet què se’ls estigui titllant de manera indirecta com 

a entitats no ètiques. 

Per explicar la utopia faré referència a l’entrevista que li vaig fer al Rafa Allepuz23. Tal com diu 

ell, “en un principi podem creure que aquest projecte és utòpic, que no és viable, que la 

realitat és molt diferent; però podem comprovar que aquest projecte que probablement al 

principi semblés utòpic, ara ja és una realitat”. 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 Oxímoron, [del gr. oxýmōron, íd., i aquest, de oxýs 'agut' i mōrós 'obtús'] és una figura retòrica que consisteix a unir 
en una mateixa expressió mots o unitats sintàctiques de sentit contrari Ex.: docta ignorància, silenci sonor, lúcida 
bogeria. 
20

 Utopia: es pot entendre com un pensament idealitzat amb la funció de criticar l'statu quo, això és, la situació social en 
què hom viu. 
21

 Per més informació mirar: Arcadi Oliveres parlant d’oxímoron:  
http://www.youtube.com/watch?v=Debpv4eE70M&feature=youtu.be 
22

 MELÉ, Joan Antoni, Dinero y Consciencia, A quien sirve tu dinero? Editorial Plataforma, Barcelona, 2009.   
23

 Entrevista que es troba als Annexos.  
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3.3.3 Història 
 

Els orígens de la banca ètica també es situen als Estat Units al 1920, ja que les finances 

ètiques i la banca ètica vindria a ser el mateix. 

La banca ètica va néixer al voltant del 1920 a partir de l'església metodista dels Estats Units, la 

qual va impulsar les inversions ètiques però no van calar massa en la societat. És a partir dels 

anys 70 quan comencen a aparèixer les primeres banques ètiques a Europa com la "Banca 

Popolare Etica" a Itàlia i "Triodos Bank" a Holanda el 1968. A partir d'aquí han sortit diferents 

bancs ètics a tot el món i des de fa uns anys, també a Espanya. És conegut el Grameen 

Bank24, fundat a Bangla Desh el 1974, aquest banc aposta per concedir microcrèdits a pobres 

i col·lectius amb poc poder econòmic o que han estat rebutjats pel sistema financer imposat. 

Entre els anys seixanta i setanta, diverses empreses i institucions dels EUA van protagonitzar 

un seguit d'escàndols de corrupció que van provocar una progressiva pèrdua de confiança de 

la ciutadania i que van repercutir en el compte de resultats de determinades empreses. 

D'aquí sorgeix un moviment crític que tracta de l'anomenada Business Ethics, l'ètica als 

negocis. A partir d’aquest moment sorgeixen publicacions sobre el tema, es creen càtedres 

universitàries, instituts, fundacions i associacions que pretenen recuperar l'objectiu de 

l'economia de satisfer les necessitats de tots els ciutadans o ciutadanes. A Europa, aquest 

moviment es reprodueix durant els anys setanta i vuitanta i s'afegeix a algunes de les grans 

tradicions ideològiques del continent, com ara el moviment cooperatiu, l'antroposòfic o el de 

l'Església. Paral·lelament, diversos col·lectius anglosaxons comencen a prendre consciència de 

la importància de controlar el destí dels seus estalvis. Primer són els grups d'oposició a la 

Guerra del Vietnam i després els d'oposició al règim de l'Apartheid a Sud-àfrica.  

Així doncs, aquests col·lectius comencen a qüestionar l’enfocament de l’economia i dels 

bancs. Es tractava de grups que promovien una sèrie de valors ètics ja que van descobrir que 

els seus diners anaven destinats a finançar aquelles activitats per les quals ells estaven 

lluitant. Al veure això, van començar a sorgir les primeres iniciatives per fer-ne front, que és el 

que avui en dia vindria a ser la banca ètica. 

A Espanya, la banca ètica pròpiament apareix amb l'obertura de la primera sucursal el 2004 

de Triodos Bank, un banc ètic d’origen Holandès i d’àmbit europeu, a Madrid i al 2006 a 

Barcelona. 
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3.3.4 Objectius 
 

A diferencia del banc normal, que el seu únic objectiu és maximitzar beneficis, la banca ètica 

persegueix dos objectius principals: 

1. Obtenir beneficis econòmics, és a dir, ser rentables econòmicament, ja que és un dels 

trets bàsics que necessita una banca per poder créixer, per tal de poder seguir 

desenvolupant la activitat econòmica i ser sostenible al mateix temps. 

2. Obtenir beneficis socials, i generar impactes socials positius. Aquest consisteix en que 

els projectes finançats per aquesta entitat han de reportar beneficis socials, com per 

exemple, ajudes en el medi ambient. 

Per tal de ser un banc ètic ha de complir necessàriament aquests dos objectius. Ja que si deixa 

de complir el primer, obtenir beneficis, tard o d’hora acabaria desapareixent; i si es 

despreocupa pel segon, seria solament un banc més. 

 

3.3.5 Característiques 
 

La banca ètica intenta potenciar algunes de les característiques que la defineixen. Entre elles: 

 Transparència: És un dels principals reclams d'aquestes entitats. La transparència 

consisteix a mantenir informat al client sobre la seva activitat en tot moment. El client 

habitualment pot consultar els projectes que es financen amb els seus diners en les 

pàgines web o en publicacions de les mateixes entitats. 

 Economia real: És un dels fonaments bàsics de la banca ètica. Consisteix en mantenir-se al 

marge de l'especulació i dels mercats secundaris i, a més, permet a aquestes entitats una 

evolució estable. 

 Rendibilitat social: És la màxima característica de la banca ètica. Tot el negoci girarà al 

voltant d'uns objectius de cooperació i foment del desenvolupament d'activitats que 

puguin aportar alguna cosa positiva a la societat. 

 Sostenibilitat: És una altra de les característiques potencials de la banca ètica. La seva 

activitat promou un món més sostenible tant donant suport a projectes que aposten per 

això, com aplicant el criteri al seu propi negoci. 
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3.3.6 Com funciona? 
 

Els projectes de Banca ètica es basen en una gestió totalment transparent, per fomentar 

beneficis mediambientals i generar serveis prioritzant el comerç just i l'ajuda social entre 

d'altres. Els gestors d'aquesta banca analitzen seguint rigorosos criteris d'inversió i només 

concedeixen crèdits bancaris a empreses o particulars que compleixin aquests rigorosos 

criteris de sostenibilitat, benefici social i mediambiental. 

Els bancs ètics no tenen encara volum de negoci suficient per tenir una xarxa pròpia de 

sucursals similars a la dels bancs tradicionals. EL cost d’una xarxa d’oficines i d’una estructura 

estable, potent és molt elevat i allunyat de les possibilitats que a hores d’ara tenen les 

banques ètiques. 

Les noves tecnologies, en molts casos, han fet que això no sigui un problema. Els nous canals 

de distribució permeten accedir a molts clients amb un cost menor. Vies com la banca 

telefònica, internet, o l’ús de la xarxa de caixers automàtics d’altres entitats són eines que 

utilitza la banca ètica per facilitar l’operativa dels seus clients. 

Com podem comprovar l’operativa d’un banc ètic és similar a la d’un banc tradicional. 

 

3.3.7 On van destinats els diners, on inverteixen 
 

 Desenvolupament al Sud: Gairebé el 20% dels diners que es dipositen a la banca ètica es 

destinen a projectes de cooperació al desenvolupament, inversions en comerç just, és a 

dir, oferir finançament a famílies que s’organitzen en cooperatives participatives i aposten 

per un model on es rep un preu just pel treball realitzat; i ofertes de micro-organismes a 

persones que la banca convencional exclou on més del 75% són dones que poden iniciar 

petits negocis. 

 Medi ambient: Més del 45% es destinen a projectes d’agricultura ecològica, energies 

renovables i preservació del medi, com per exemple la lluita contra el canvi climàtic o la 

generació d’alternatives ecològiques. La Banca Ètica inverteix en potenciar models 

energètics sostenibles, finançant projectes que desenvolupen les energies renovables. 
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Aposta per l’agricultura ecològica i la reforestació dels boscos per tal de baixar la 

temperatura del planeta; i recolzant ONG de defensa ambiental. 

 Iniciatives socials: Aproximadament un 35% es destinen al treball cooperatiu, a iniciatives 

empresarials d’inserció social i a projectes culturals i educatius. L’objectiu és potenciar 

una altra educació, art i cultura a l’abast de tothom, en definitiva, transformar la societat. 

Aposta pel treball en cooperatives, i en iniciatives que inclouen sectors poc reconeguts a 

la societat: persones amb discapacitats, en risc d’exclusió social, gent gran, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8 Com generen els beneficis 
 

La banca ètica considera els beneficis econòmics i els beneficis socials en el mateix nivell de 

prioritat. Això vol dir que fan que els beneficis es generin respectant una sèrie de criteris 

bàsics i que serveixin per finançar activitats amb un impacte social positiu. 

Triodos Bank, o la Banca Popolare Ètica, financen exclusivament empreses i projectes socials, 

ecològics, culturals i humanitaris. Mentre institucions com ADIE o Grameen Bank 

s’especialitzen en posar els seus préstecs a l’abast dels més pobres, i dels que no tenen accés 

al finançament dels banc convencionals. 

Els beneficis poden ser primer, inferiors als d’un banc convencional i això és per dos raons:  

35% 

45% 

20% 

On inverteix la banca ètica 

Iniciatives socials

Medi ambient

Desenvolupament al sud
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1. Descarten negocis que poden ser molt rendibles des d’un punt de vista purament 

econòmic, però que no ho són des d’un punt de vista social, com per exemple les 

empreses que fabriquen armament. 

2. Eviten els negocis que són solament especulatius, és a dir, els negocis que tenen com 

a objectiu només l’obtenció de beneficis basat en la fluctuació dels preus. 

 

3.3.9 Avantatges i inconvenients 
 

Els principals avantatges són: 

 Coherència entre els principis i valors del client i les activitats a les quals dóna suport 

l'entitat. 

 Compromís social i sostenible de l'entitat, contribuint al desenvolupament i progrés 

de la humanitat. 

Els inconvenients: 

 Són uns productes menys competitius en el mercat. El fet de no estar supeditats ni a 

la especulació ni als mercats secundaris no permet a la banca ètica afrontar 

característiques més atractives materialment de la resta d'entitats. 

 Menys interessos 

 

3.3.10   Criteris de selecció de projectes per a la banca ètica 
 

Els bancs ètics exclouen totes aquelles activitats o empreses que vulnerin els principis 

establerts per aquella entitat. Com per exemple, projectes d’armament, d’energia nuclear, 

empreses que practiquin la sobreexplotació laboral dels seus treballadors o sobreexplotació 

infantil, o projectes que perjudiquin el medi ambient, entre d’altres. 

Hi ha dos tipus: 

 Criteris de selecció negatius 

 Criteris de selecció positius 
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Criteris negatius de selecció de projectes: Criteris positius de selecció de projectes: 

- Producció i venda d'armament. 

- Producció i venda de tabac. 

- Producció i venda de pornografia. 

- Producció i oferiment d'empreses de joc. 

- Subministrament a l'exèrcit. 

- Explotació laboral. 

- Explotació infantil. 

- Experimentació amb animals. 

- Destrucció del medi. 

- Contaminació d'aigua o aire. 

- Agricultura amb manipulació genètica. 

- Producció d'energia nuclear. 

- Destrucció de la capa d'ozó. 

- Producció i distribució de pesticides tòxics i 

no degradables. 

- Tala de boscos tropicals. 

- Utilització de fusta tropical com a matèria 

primera. 

- Mineria amb alta contaminació de residus. 

- Grans plantacions en els països del Sud, 

explotació laboral i ambiental. 

- Deslocalització a països del Sud amb 

pràctiques d'explotació laboral. 

- Comportament comercial i publicitari 

tendenciós i manipulador dels consumidors. 

- Suport a règims polítics dictatorials. 

- Manufactura de productes positius: 

ambientals, ecològics, biològics, de control de 

la pol·lució, de reducció de despesa 

energètica, educatius, de productes elaborats 

per col·lectius socials en règim d'inserció 

laboral. 

- Adopció de polítiques ambientals en 

l'empresa. Reducció de la despesa energètica 

i utilització de fonts d'energia renovable. 

- Respecte a la biodiversitat. 

- Suport al desenvolupament comunitari i 

local. 

- Igualtat d'oportunitats de gènere, dones en 

càrrecs directius i tractament igualitari dels 

treballadors. 

- Relació de l'empresa amb la comunitat que 

l'acull. 

- Implicació de l'empresa en l'educació i la 

formació dels treballadors i les famílies. 

- Relació de l'empresa amb els sindicats i 

demandes laborals. 

- Transparència en la gestió econòmica i 

financera. 

- Suport a iniciatives d'empreses o projectes 

ambientals. 

- Suport a iniciatives de comerç just i consum 

responsable. 

- Transferència de tecnologia a països 

empobrits. 
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- Discriminació salarial entre directius i 

treballadors. 

- Especulació financera. 

- Evasió d’impostos i paradisos fiscals. 

- Monopolis econòmics. 

- Comerç de drogues i màfia. 

- Respecte als drets humans i activitats que 

els respectin en països on es vulneren. 

- Empreses amb sistemes de gestió 

participativa. 

 

 

 

3.3.11   Les sucursals 
 

Solen tenir poques oficines perquè això resulta molt car. Utilitzen altres sistemes, com per 

exemple el telèfon, internet, el correu (ja sigui electrònic, o postal) i els caixers automàtics, 

per distribuir els seus productes. 

 

3.3.12   Microcrèdits 
 

Crec que parlant de banca ètica, també és important parlar, o simplement esmentar, què són 

i per a què serveixen els microcrèdits. 

 

Les entitats financeres ètiques i les banques ètiques també recolzen projectes econòmics que 

estan iniciats per persones en risc d’exclusió social. La fórmula més comuna per fer-ho són els 

microcrèdits. El tercer sector el componen les entitats privades sense ànim de lucre que 

tenen finalitats d’interès social. És el sector de l’economia social. Aquest sector al nostre país 

és molt ric i variat i en formen part més de 3000 entitats.  

 

Els microcrèdits són crèdits de petit import. Han esdevingut un instrument de finançament 

ètic molt important perquè permeten: 

 Per una banda combatre l’exclusió social i financera de moltes persones 

 I per l’altra banda, crear llocs de treball 
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Els microcrèdits es poden concedir sense cap aval o simplement amb avals de caràcter  

tècnic (consisteix en què qui demana un préstec asseguri a qui li deixa els fons la viabilitat del 

projecte, i per tant la seva capacitat de retornar el deute, només assegurant-ne la viabilitat 

tècnica) o personal (recolzament de la comunitat a la persona que promou el projecte) i no 

patrimonial.   

Els microcrèdits, normalment, es dediquen a la inversió i no al consum. 

 

“Els microcrèdits son programes de concessió de petits crèdits als 

més necessitats entre els pobres per a que aquests puguin posar en 

marxa petits negocis que generin ingressos amb els que poden 

millorar el seu nivell de vida i el de les seves famílies.” Aquesta 

definició la feia La Conferència Internacional sobre microcrèdits a 

Washington, D.C., el febrer de 1997. 

 

 

3.3.13   Difusió  
 

Les banques ètiques no acostumen a tenir cap departament destinat a la seva difusió ja que 

inverteixen els diners en altres coses. La difusió depèn de cada banc. A través del boca a boca, 

fent xerrades, conferències i fires on es dóna informació. 

 

3.3.14   Presència en els mitjans de comunicació 
 

Tal com la difusió, tampoc acostumen a aparèixer en mitjans de comunicació com la televisió. 

Però si que tenen una mica més de presència en altres mitjans com la premsa (ja sigui a 

través de d’internet o en diaris en suport paper). 

Depèn de la banca, també tenen revistes pròpies en les que s’hi troben els productes que 

proporcionen, les activitats etc. 



            BANCA ÈTICA- LA BANCA AMB PRINCIPIS 

LAIA CORTS ALINS 34 

Si que tenen xarxes socials, ja que es creen de manera gratuïta i tothom hi pot accedir, per 

exemple a la pàgina a facebook i el compte a twitter, a part de la pàgina web pròpia de cada 

banc. 

 

3.4 BANCA ÈTICA VS BANCA TRADICIONAL 

3.4.1 Diferències entre la banca ètica i la banca tradicional 
 

La diferència essencial que hi ha entre les dues banques és que la ètica no està disposada a 

obtenir els beneficis de qualsevol manera, sinó respectant una sèrie de criteris bàsics, i encara 

que els seus beneficis siguin menors que els de la banca tradicional, estant d’acord amb els 

seus valors i amb els de les persones que els hi confien els seus estalvis. 

Una altra diferència molt important està en la forma d’invertir els seus estalvis: 

 La banca ètica inverteix en medi ambient: en projectes d’agricultura ecològica, 

energies renovables i preservació del medi; en projectes de desenvolupament al sud, 

és a dir, projectes de cooperació, comerç just i ajudes a micro-negocis principalment 

gestionats per dones; i en iniciatives socials, inversions en economia social, en 

cooperatives, projectes culturals, educatius i comunitaris. 

 Contràriament, la banca tradicional inverteix en armament: finança empreses que 

fabriquen armes ja siguin bombes, armes nuclears o mines; inverteix en projectes de 

violació dels drets humans i ambientals: projectes que desplacen comunitats i 

deterioren el medi o en projectes que violen els drets bàsics; i inverteix en 

especulació: mou els nostres diners per guanyar amb la fluctuació de preus i no amb 

cap activitat productiva. 
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3.4.2 Taula comparativa 

 
 Banca tradicional Banca ètica 

Objectiu principal - Beneficis econòmics. 

-Aportació de valor per a 

l’accionista. 

-Alt rendiment per els alts 

directius. 

-Obtenir beneficis per assegurar la 

continuïtat de l’entitat. 

-Aconseguir un impacte social i 

ambiental positiu. 

- Fer que l’economia estigui al servei 

de les persones. 

Criteris d’inversió i 

principis d’implicació 

-Rendibilitat econòmica -financera i 

diversificació de riscs. 

-Criteris negatius: excloure el 

finançament de determinats 

projectes com l’armament o 

empreses que vulnerin els drets 

humans. 

-Criteris positius: finançar empreses i 

entitats que transformin la societat 

en positiu. 

-Aplicació dels principis de la banca 

ètica. 

Criteris de concessió de 

crèdits 

-Exclusivament econòmics 

-Garanties dels sol·licitants 

- Un comitè ètic avalua el projecte 

des del punt de vista ètic i després es 

mira si es econòmicament viable. 

Els fons participen en... -Projectes econòmicament 

rentables. 

-En projectes amb valors i principis 

ètics compartits amb els socis i els 

clients. 

Ànim de lucre -La seva raó de ser és la 

remuneració de l’accionista. 

-La majoria de les entitats de finances 

ètiques no tenen ànim de lucre, en 

aquests casos els beneficis es 

destinen a projectes socials o 

mediambientals. 

Model d’organització -Una acció d’un soci equival a un 

vot. 

- Una persona equival a un vot. 

Transparència - No ofereixen informació habitual i 

de forma estable sobre els 

projectes que financen. 

- Ofereixen informació regular i 

publica de les activitats i projectes 

finançats. 

Coherència -Financen projectes que poden no 

coincidir amb els valors dels clients. 

- Inversions en activitats d’acord amb 

els valors dels seus clients. 

Participació -Sol participen els accionistes i en 

funció del capital que aporten. 

- La majoria de les entitats animen i 

faciliten la participació dels seus 

socis. 

Els clients i els seus 

diners 

-No poden decidir sobre el destí 

dels seus diners 

- El soci o el client coneix i pot decidir 

sobre el destí dels seus diners. 
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3.4.3 Resum gràfic de les característiques de la banca ètica vs la banca 

tradicional 
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3.5 PRINCIPALS ENTITATS DE FINANÇAMENT ÈTIC AL MÓN
24

 

3.5.1 Itàlia 
 

⬥ La Banca Popolare Etica: neix l’any 1995 a Padua, amb la 

cooperativa cap a la banca ètica, que és una organització que 

reuneix a les organitzacions del tercer sector italià, és a dir, 

aquell que no té ànim de lucre; i a les cooperatives de treball, 

cooperatives socials, associacions de voluntaris, etc. 

Inverteixen en: cooperació social 41%, medi ambient 8%, 

cooperació internacional 28% i cultura i societat civil 23%.  

 

3.5.2 Holanda 
 

⬥ Triodos bank: Les primeres idees es van començar a dur a terme l’any 1968, i a l’any 1971 

es va crear la primera fundació Triodos, i solament feia d’intermediari entre gent que tenia 

diners estalviats i gent que en necessitava més. Al cap de 12 anys, al 1980 és quan es va crear 

el banc. A partir de la creació, donat que el banc va anar creixent poc a poc, es van anar 

obrint noves sucursals a diferents ciutats i països d’Europa. Inverteixen en: negocis socials, 

negocis relacionats amb la natura i el medi ambient, en institucions sense ànim de lucre, etc. 

⬥ Oikocredit:  És una cooperativa d’àmbit mundial que existeix des del 1975. No és un banc, 

és una institució de crèdit que el va posar en marxa el Consell Mundial d’Esglésies, encara que 

no formi part d’aquest. Facilita l'accés a finançament just a les persones dels països en 

desenvolupament que vulguin iniciar o desenvolupar empreses que millorin el seu nivell de 

vida i el de la societat. 

 

 

 

                                                             
24

 Per a més informació consultar les pàgines web de la banca corresponent.  
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3.5.3 Regne Unit 
 

⬥ Cooperative Bank: És un banc comercial al Regne Unit, amb 

seu en Globus Street, Manchester creat el 1872 i que forma 

part del Co-operative Group.  

⬥ Charitybank: És un banc ètic independent amb propòsit 

social fundat l’any 2002 per tal de proporcionar préstecs a baix cost per a les organitzacions 

benèfiques i les empreses socials. Opera a través del Regne Unit, amb oficines a Tonbridge, 

Londres, Cardiff i York . 

⬥ Triodos Bank 

⬥ Reliance Bank: Va ser fundat l’any 1890 a Londres que és conegut també com el Banc de 

l'Exèrcit de Salvació i va ser creat per a que l’exèrcit tingués un propi banc. Es basa en la cura 

de fundacions potents. 

⬥ Shared interest society: És una cooperativa financera justa formada a Regne Unit l’any 

1990 que, avui en dia, ofereix crèdits a productors de comerç just, minoristes i importadors i 

exportadors de tot el món. La seu principal es troba a Newcastle. 

⬥ Unity trust Bank: És un banc que ofereix serveis bancaris especialitzats per als sindicats i 

les organitzacions benèfiques al Regne Unit i va estar creat l’any 1984. L’oficina central es 

troba a Birmingham. 

⬥ Ecology Building Society: És una societat de construcció fundada al Regne Unit l’any 1981. 

El banc té la seu principal a Silsden i la d’ecologia a WestYorkshire. Ofereix hipoteques, 

inversions i comptes d’estalvi. El seu objectiu principal és aconseguir el major grau de 

sostenibilitat del medi ambient. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecology_Building_Society&action=edit&redlink=1
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3.5.4 Alemanya 
 

⬥ GLS Bank: És una banca ètica alemanya que va ser fundada el 

1974 com una iniciativa antroposòfica. Va ser el primer banc 

d'Alemanya que opera amb una filosofia ètica. La seva atenció se 

centra en les iniciatives culturals, socials i ecològiques. La seu està a 

Bochum, Alemanya. 

⬥ EthikBank: És una banc cooperatiu que és va crear a Alemanya l’any 2002. Promou 

projectes ètics, projectes de dones i projectes mediambientals. Opera a Alemanya, i l’any 

2006 va expandir-se també a Àustria. 

⬥ Umweltbank: És una entitat de crèdit alemanya que concedeix el préstec només per a 

projectes ètics i ecològics. Es presenta exclusivament com un banc directe. Va ser fundada 

l’any 1997. La seu està situada a Nürnberg. 

⬥ Triodos Bank 

 

3.5.5 França 
 

⬥ Crédit coopératif: És un banc cooperatiu francès. L’any 1893 es 

van crear les associacions de treballadors del Banc Cooperatiu i el 

1938 la caixa central de Crédit Coopératif.  

⬥ NEF: (Societé coopérative de finances solidaires) És una cooperativa de finances solidàries. 

Des de la seva creació l’any 1988 té una doble activitat: la captació de fons d’estalvi i la de 

préstecs amb la llicència del banc de França. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EthikBank&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Umweltbank&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cr%C3%A9dit_coop%C3%A9ratif&action=edit&redlink=1
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3.5.6 Noruega  
 

⬥ Cultura Bank: És una caixa d'estalvis que 

utilitza els seus actius en inversions ètiques. 

El banc compta amb oficines a Oslo. Les arrels 

de Cultura Bank es remunten a una iniciativa 

de 1982 d'un grup de antroposòfics noruecs i d’un professor d’economia que buscaven 

establir una banca ètica. Va ser al 1997 quan se li va concedir la llicencia com a caixa 

d’estalvis. 

 

3.5.7 Suècia 
 

⬥ JAK Membres Bank: o JAK Medlemsbank, és una 

institució financera, una cooperativa de crèdit amb seu a 

Skövde, Suècia. Va sorgir a Dinamarca el 1931. Treballen per 

una societat de regles econòmiques on el joc del diner no 

crea divisions entre les persones i les regions. La justícia i el 

respecte a les persones i el medi ambient és part de la seva ideologia.  

⬥ EcoBanken: Banc ètic que obté l’estat bancari, és a dir, es crea, el 1988. Per a ells els 

diners són un medi social que facilita la cooperació entre les persones i els grups, i la seva 

paraula clau és transparència. 

 

3.5.8 Dinamarca 
 

⬥ Oikos Bank: Oikos és una cooperativa i una banca ètica que presta diners als pobres a 

través de microcrèdits. té sucursal a Copenhaguen i a Aarhus i la banca en línia des de la seva 

pàgina web. 
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⬥ Merkur Bank: És un banc que està al corrent de tot el que està succeint al nostre voltant. 

La majoria dels seus préstecs a projectes són de medi ambient, de cultura o amb fins socials. 

Va ser creat el 1982. 

⬥ Dragsholm Sparekasse:  És una caixa d’estalvis, que també 

es fa dir banc, que dóna prestacions en efectiu per a les 

finances. Banc molt pròxim a les persones. Les oficines es troben 

ubicades a Asnæs, Horve i Kalundborg i la seva seu està a 

Asnæscentret, Asnæs. 

⬥ Arbejdernes Landsbank: És diu banc dels treballadors. 

⬥ Folke Sparekassen:  Caixa d’estalvis que es basa en els ideals creats el 1930. Manté les 

virtuts clàssiques d’un servei personalitzat. Ofereix els mateixos productes que els bancs.  

 

3.5.9 Estats Units 
 

⬥ Shore bank: La seva fundació va ser al 1973, com a primer banc de desenvolupament 

comunitari, a Chicago i ofereix una gran varietat d’innovadors serveis financers: préstecs, 

dipòsits i productes d’inversió.  

⬥ RSF Social Finance: És una organització de serveis financers sense ànim de lucre dedicada 

a transformar la manera en que el món treballa amb els diners. Va ser fundada l’any 1936. 

Proporciona capital a empreses socials que actuen en els àmbits de l'Alimentació i 

l'Agricultura, Educació i les Arts, i del Medi Ambient.  

⬥ New Resource Bank: Banc creat al 2006 per aquelles persones que volen canviar el món i 

fer-lo més sostenible. Amb esperit empresarial amb l’objectiu d’obtenir rendiments tan 

econòmics com socials. 

⬥ Urban Partnership Bank: És una assegurança de dipòsits que actua també com a banc. Va 

ser fundat l’any 2010 i té la seu a Chicago, Illinois. És el successor de Shorebank. 
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⬥ One Pacific Coast Bank: Es va formar per crear un banc de triple 

resultat25 i una base de suport sense ànim de lucre. Aquesta visió es va fer 

realitat quan al 2007 es va obrir la primera oficina a Oakland.  

 

3.5.10   Suïssa 
 

⬥ Alternative Bank Schweiz: El banc ABS va sorgir a la dècada del 1980 

a partir de moviments ecològics, encara que el banc no es va obrir fins 

l’any 1990. La seu es troba a Olten i té oficines també a Zurich, Lausanne 

i a Genève.  

 

3.5.11   Hongria 
 

⬥ MagNet Community Bank: És el primer banc ètic 

Hongarès. Va ser creat al 2010 al mateix país. Té la seu a 

Budapest i sol opera a Hongria. 

 

3.5.12   Nova Zelanda 
 

⬥ Prometheus:  És una companyia de finances de Nova 

Zelanda, Oceania. Va ser establerta originalment el 1983 

com una fundació benèfica seguint l'exemple establert 

per una sèrie d'organitzacions de finances socials a 

Europa. La seu està a The Terrace, Wellington. 

 

 

                                                             
25

 El triple resultat o triple compte de resultats és un terme relatiu als negocis sostenibles, que fa referència a l'exercici 
d'una empresa expressat en tres dimensions: econòmica, ambiental, i estat de resultats. 
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3.5.13   Japó 
 

⬥ Citizen’s Bank: Va ser creat el 1989, producte de la col·laboració entre una cooperativa de 

crèdit situada al centre de Tokio i Press Alternative (PA), una agència alternativa de noticies. 

El seu principal objectiu és ajudar a empreses amb contingut social. Ofereix crèdits a aquelles 

dones que volen crear la seva pròpia empresa. 

 

3.5.14   Bangla Desh 
 

⬥ Grameen Bank: (el banc dels pobres) És un banc fundat 

exclusivament per als pobres, dels pobres i és propietat de la 

gent pobra. És un banc diferent ja que no exigeix cap garantia 

real perquè proporciona crèdits a gent molt pobra per tal de 

que pugin generar la seva pròpia feina. Es van establir com a 

banc l’any 1983 després de que el parlament aprovés una llei, i avui en dia es la institució 

financera més important del país.  

 

3.5.15   Índia 
 

⬥ SEWA Bank: (Self-Employed Women’s Association) SEWA bank, 

o el banc de les dones, no és solament un banc, sinó que és tota 

una organització i un moviment creat per dones i que beneficia a 

dones. Va ser creada per Ela Bhat l’any 1972. Aquest banc va 

influir posteriorment  en la creació del Banc Mundial de la dona 

fundat al 1988. 

“Lo que debe darse a los pobres no es solo dinero, sino poder, y el 

poder en este caso es la unión.”26 

 

                                                             
26

 Frase dita per Lalita Kris Krishnaswamy, presidenta del SEWA bank o banc de les dones. 
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En color els països que disposen d’entitats de finançament ètic al món. 

3.5.16   Mapa de Països
27

 
 

                                                             
27 Mapa: elaboració pròpia 
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3.6 PRINCIPALS ENTITATS DE FINANÇAMENT ÈTIC A CATALUNYA28 

El finançament ètic a casa nostra és encara jove. Encara no hi han moltes institucions i 

organismes que portin a la pràctica aquest tipus de finançament, però tot i això ja hi ha 

alguns projectes consolidats. Tenint en compte també, que no tots aquestes projectes que hi 

ha a Catalunya han estat creats aquí, sinó que alguns han estat creats en altres països i 

indrets del món. Això ens fa pensar que encara podem ser més ètics del que som ara. 

També s’ha de dir que la majoria d’aquests projectes, a Catalunya, s’han quedat concentrats 

en la zona industrial de Barcelona, i les altres ciutats n’han quedat una mica despenjades, 

encara que ara amb el funcionament d’internet i de les xarxes socials que faciliten aquestes 

organitzacions, ha fet que el contacte amb elles sigui molt més fàcil i senzill.  I ja no sol a nivell 

nacional sinó també a nivell mundial, ja que podem accedir a la informació d’aquests bancs 

des de qualsevol part del món. 

La ràtio de sucursals bancàries per habitant, a Catalunya, és una de les més altes d’Europa. 

 

3.6.1 FIARE 
 

Què és? 

FIARE no és una banca ètica com a tal, és una 

agència d'un banc ètic estranger. En aquest cas 

d'un banc ètic italià. Funciona com a representant 

legal a Espanya de la Banca Popolare Ètica, és a 

dir, com una agència.  

Es va crear a Bilbao, i funciona com agència des 

de l'any 2005. Prèviament existia una fundació 

que funcionava des del 2003. 

La seu central de FIARE és a Bilbao i la seu central del banc del qual depèn és a Padova 

(ITALIA). 

                                                             
28

 Per més informació consultar les pàgines webs corresponents. 
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És una xarxa de persones i organitzacions, amb vocació de crear alternatives en el mercat 

financer per construir una economia amb altres valors i al servei d'una societat més justa. 

Neix com un instrument d'intermediació financera que permet dirigir l'estalvi de persones, 

famílies i organitzacions cap a projectes que suposen una transformació de la nostra societat. 

El projecte FIARE neix a aquells territoris on la ciutadania vol ser la que decideix on van 

destinats els seus diners i els seus estalvis. I per això cada vegada són més les persones que 

s’ajunten a aquestes alternatives. 

Treballa des de i per els principis de l’economia social i solidaria, que vol dir treballar de 

manera cooperativa. 

L’eina principal és la transparència. No volen aconseguir sol un benefici econòmic, sinó també 

un benefici social. Els diners tenen una funció social. També es mira si el projecte té una 

viabilitat econòmica per tal de que pugui ser durador i rentable. 

L’objectiu és construir una economia i una societat on les persones siguin l'objectiu i 

l'economia sigui el mitjà. 

És un banc sense ànim de lucre al servei de la societat, del tercer sector i de l’economia social. 

Un banc en mans de la ciutadania, on la participació de les persones i les entitats sòcies és el 

factor principal perquè la banca funcioni adequadament. 

És una entitat supervisada i està adscrita al Fons de Garantia de Dipòsits Italià dins de la Unió 

Europea. 

Organització: 

Actualment FIARE s'estructura amb els següents òrgans: 

 Junta estatal: És el principal òrgan de govern de FIARE, on estan representades les 

diverses associacions territorials i, també, els socis del projecte. S’hi elaboren les 

directrius a nivell global i és un espai de deliberació i presa de decisió  

 Operativa bancària: És el conjunt d'oficines i persones que treballen i desenvolupen 

l'eina bancària del projecte. FIARE té oficines a Barcelona, a Bilbao i a Madrid, i 29 

punts d’informació arreu de tot el territori Espanyol.  
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 Associacions territorials: Són els òrgans vinculats al territori, creats per construir i 

dirigir el projecte a prop de les persones i les organitzacions que l'impulsen. 

S'encarreguen de la sensibilització i difusió del projecte  

Estructura social: 

FIARE s'estructura en tres zones, nord, sud i zona mediterrània. Cada zona està dividida en 

circumscripcions, en les quals els socis trien democràticament el grup dirigent d'aquest 

territori.  Per exemple, a la zona mediterrània tenim el grup de Balears, el grup de València, el 

grup de Barcelona, el grup del Vallès i el grup de Manresa-Lleida. Cada grup ha escollit al seu 

òrgan dirigent, anomenat GIT (grup d'implantació territorial), que és l'òrgan de govern de 

FIARE en el territori. Aquests òrgans de govern s'elegeixen entre els socis. 

Estructura professional: 

FIARE té tres oficines a Bilbao, Barcelona i Madrid, amb personal contractat. Hi ha el director 

General, del qual depenen els treballadors. 

Finançament: 

El projecte FIARE finança activitats econòmiques que tinguin un impacte social positiu. Això 

significa donar suport empreses i projectes socials, ecològics, culturals i humanitaris, i posar 

els recursos a l'abast de les persones que no tenen accés al finançament dels bancs 

convencionals. 

Financen projectes en economia solidària, en àmbits com la cooperació per al 

desenvolupament. 

D'aquí que els àmbits prioritaris de treball siguin la cooperació al desenvolupament, la 

inserció social i laboral de persones en situació o risc d'exclusió social, la sostenibilitat 

mediambiental, l’educació, així com projectes i organitzacions que promouen una millor 

qualitat de vida i la defensa de diferents valors. 

Té uns 200 projectes i un valor aproximat de 30.000.000 euros. 

Difusió de la banca: 

FIARE no té pròpiament un Departament de comunicació i per tant la seva difusió es fa molt a 

través del boca a boca, assistint a fires, xerrades, conferències, etc. 
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Tota la feina de difusió la fa cada vegada més l'estructura social de FIARE, és a dir, els socis, 

mentre que els treballadors es dediquen a la part bancària. 

Presència en els mitjans de comunicació, xarxes socials, premsa, etc. 

FIARE Catalunya, des de l'inici ha estat a tot tipus de mitjans, premsa escrita i ràdio. Té la seva 

pàgina a facebook i compte al twitter, i és actiu amb la difusió del projecte a través de les 

xarxes.    

Evolució: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valors: 

 Crèdit al servei de la justícia: Un valor principal d'aquest projecte és la seva vocació de 

transformació i inclusió social mitjançant el crèdit. 

 Un projecte en xarxa: Les necessitats a les quals pretenem donar resposta 

requereixen molt més que el suport financer a través del crèdit. D'aquí la importància 

del treball en xarxa amb moviments socials de l'àmbit de l'economia solidària. 

 Estalvi responsable, participació i transparència: Aquest projecte requereix de la 

participació activa de persones i entitats que posin els seus estalvis al servei d'una 

Es contracta una persona 

nova, com a responsable de 

socis de FIARE a nivell 

estatal. 

Es contracta una persona 

nova a Catalunya a mitja 

jornada. 

2005 

Van començar a treballar 5 

persones a Bilbao pel 

projecte, entre l'agència i la 

Fundació FIARE. 

 

S’obre una oficina a 

Barcelona, amb dues 

persones noves 

contractades. 

S’obre una oficina a Madrid 

amb una nova persona 

contractada. 

2007 2008 

2010 2012 
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proposta bancària alternativa. Un instrument financer en mans i al servei de la 

ciutadania, en el qual la transparència i la participació són les seves senyes d'identitat. 

 Caràcter no lucratiu i interès comú: El seu enfocament sobre la rendibilitat és 

alternatiu al que convencionalment s'utilitza en l'àmbit financer i bancari. Si bé són 

necessàries la viabilitat efectiva i la sostenibilitat del projecte, la rendibilitat i el 

benefici econòmic no són el nostre objectiu.  

 

Productes: 

 Subscripcions de capital 

 Préstecs 

 Imposició per estalviar: treure els diners quan els necessitis. 

Xarxes socials: 

Compte facebook: http://www.facebook.com/proyectofiare 

Compte twitter: @Fiare_cat 

Pàgina web: http://www.proyectofiare.com/web/ 

 

3.6.2 Oikocredit 
 

Oikocredit és una cooperativa d’àmbit mundial 

creada a Holanda el 1975. No és un banc, és una 

institució de crèdit, posada en marxa gràcies al 

Consell Mundial d’Esglésies. Tot va començar l’any 

1968 en el moment culminant de la guerra del 

Vietnam a l’Assemblea Anual del Consell Mundial 

d’Esglésies de Uppsala que te lloc cada 7 anys i el 

resultat va ser un programa per tal de combatre el 

racisme. 

Com que és una cooperativa de crèdit no regulada per cap banc espanyol, això fa que tingui 

més flexibilitat a l’hora d’adaptar-se a les necessitats de finançament que requereixen els 

clients. Ofereixen finançament a cooperatives, persones emprenedores i pimes (petites i 

mitjanes empreses) de països en via de desenvolupament.  
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Dóna crèdits i microcrèdits per al desenvolupament d’iniciatives productives, que han de 

reunir dos característiques bàsiques: ser viables econòmicament, però encara una més 

important, han de ser viables socialment i mediambientalment.  

Es tracta d’iniciatives productives que es dirigeixin a les persones més desfavorides, a 

fomentar la promoció de la dona, el respecte pel medi ambient, i tot això basat en 

estructures cooperatives.  

Promou la justícia global a través de valors com la igualtat de les persones, el compartir, el 

respecte entre pobles, la cooperació, la integritat i el respecte a la biodiversitat. 

Per poder deixar els teus estalvis has de ser soci de la cooperativa, que en el cas d’Oikocredit 

es pot realitzar a partir d’una aportació de 200 euros. L’estalviador sempre tindrà la capacitat 

de recuperar aquests diners dipositats i també rebrà un tipus d’interès fixat a la assemblea 

mundial d’Oikocredit.  

En el moment en què una persona o entitat inverteix una quantitat a OIKOCREDIT Catalunya 

passa a ser un "soci partícip" d'aquesta associació i, per tant, té veu i vot a l'assemblea anual. 

Criteris de finançament 

1. El projecte ha de beneficiar els pobres o les persones desfavorides. 

2. Els guanys del projecte no solament han d'enriquir unes quantes persones. 

3. El projecte ha de contribuir al desenvolupament social i econòmic de la comunitat. Es 

presta una especial atenció a l'impacte ecològic. 

4. S'afavoreix l'estructura cooperativa perquè permeti als pobres participar directament 

en el funcionament i l'administració del projecte. 

5. Es dóna preferència a projectes en què la dona participa en la presa de decisions , 

l'organització, la implementació, el control i l'avaluació i també aquells en què les 

dones són beneficiàries directes. 

6. El projecte ha de ser econòmicament viable amb l'administració i l'assessorament 

tècnic apropiats i serà autosuficient en un temps raonable que el permeti retornar el 

préstec. 

7. Hi ha la necessitat d'inversions estrangeres que es poden atorgar en condicions que 

assegurin l'aprovació governamental necessària. 
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Estructura: 

 Té 859 socis 

 L’oficina Internacional d’Oikocredit es troba a Amersfoort, als Països Baixos i  compta 

amb 5 directors encarregats de les diferents àrees.  

 El consell directiu està format per la presidenta, Salome Sengani; el vicepresident, 

Matt Christensen entre d’altres. 

 Membres: organitzacions eclesiàstiques, associacions de suport i els beneficiaris dels 

projectes 

 Personal: L'oficina principal d'Holanda té una vintena d'empleats fixos. A més a més 

Oikocredit té 9 oficines regionals amb gerents especialitzats. 

 Inverteix en casi 70 països. 

 20 oficines regionals entre les quals es troben les tres delegacions establertes aquí a 

Espanya: Barcelona, Bilbao i Sevilla;  

 270 projectes finançats.  

Evolució:  

No disposo de les dades d’evolució d’Oikocredit degut a que el banc no me les ha pogut  

facilitar i tampoc hi estan publicades en la seva pàgina web. 

Finançament per cada sector: 

80% 

10% 
3% 7% 

Finançament 

Microfinances Agricultura Comerç Altres
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Aquí a Catalunya el gener del 2000 es va crear Oikocredit Catalunya que és una organització 

que té com a objectiu ajudar i donar suport a Oikocredit Internacional de dos maneres 

diferents. En primer lloc, amb la promoció i difusió de tot el que representen les inversions 

ètiques dins del nostre país; i en segon lloc, captant nous inversors al país per tal de que 

deixin els diners per poder finançar projectes a països del Tercer Món o en via de 

desenvolupament. 

Xarxes socials: 

Compte facebook:https://www.facebook.com/oikocreditcat 

Compte twitter: @OikocreditCat 

Pàgina web: www.oikocredit.org 

 

3.6.3 Coop57 
 

És una cooperativa que des de 1996 presenta serveis 

financers als seus socis i que destina els seus recursos a 

donar préstecs a projectes d’economia social que fomentin 

el cooperativisme, la solidaritat i que promoguin l’ocupació 

i la sostenibilitat sobre les bases dels principis ètics.  

Va ser creada a Catalunya a partir del tancament de 

l’editorial Bruguera on els treballadors amb els diners de 

l’acomiadament van decidir posar-los a l’abast d’aquelles persones que volien fer projectes 

cooperatius des del punt de vista social; però també a aquelles persones que tenien 

dificultats per accedir a crèdits a la banca convencional. 

El seu objectiu es promoure el desenvolupament d’un model econòmic alternatiu que 

transformi la societat cap a un sentit més democràtic, just i sostenible mediambientalment. 

Els projectes que financen coop57 han de satisfer una sèrie de condicions com per exemple 

tenir una finalitat social, col·laborar en la construcció d’una societat més solidària, crear llocs 

de treball i com en totes les banques, disposar d’un projecte que sigui viable econòmicament 

i pugui tornar el cost del préstec demanat. 
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Com que és una cooperativa, sol treballa amb els seus socis. Poden deixar els seus estalvis 

tant persones físiques com jurídiques que desitgin vincular-se a la entitat, en canvi, el 

finançament sol el poden rebre entitats jurídiques com cooperatives, associacions, fundacions 

i altres entitats de l’economia social que portin a càrrec una activitat econòmica. 

Els dos tipus de socis participen en els òrgans de decisió i gestió de coop57. 

Actualment a Espanya existeixen 5 delegacions de coop57: A Andalusia, Aragó, Catalunya, 

Galícia i Madrid. 

Destina els diners a entitats sòcies de COOP57 (cooperatives, associacions, fundacions, ONG i 

entitats de l’economia social en general). 

Evolució: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusió: 

No té un departament destinat expressament a donar-se a conèixer, sinó que ho fan a través 

de conferències, xarrades i fires. 

 

 

1996 

Es va crear el que avui en 

dia és la cooperativa 

COOP57. 

 

 

2005 

COOP57 va posar en 

pràctica un creixement en 

xarxa amb la creació de 

COOP57 Aragó. 

 

 

2006 

Es crea la sucursal de 

Coop57 a Madrid.  

 

 

2008 

Creació de l’oficina de 

COOP57 a Andalusia. 

 

 

2009 

Creació de l’oficina de 

COOP57 a Galícia. 
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Xarxes socials: 

Compte facebook: https://www.facebook.com/coop57.barcelones.nord 

Compte de twitter: @coop57_cat 

Pàgina web: http://www.coop57.coop/ 

 

3.6.4 Triodos Bank 
 

Triodos Bank és un banc d’origen holandes que 

va ser creat el 1980. La primera idea va sorgir al 

1968, quan un grup de gent va començar a 

buscar la manera de canviar la societat i poder 

ser més conscient d’on anaven els seus diners. 

El nom de Triodos, que en grec significa “els tres 

camins”, és indicatiu de les tres grans àrees d’activitat del banc: el medi ambient, l’economia 

social i la cultura. 

Al 1971 és va crear la primera fundació Triodos, que va començar sent un trust(diverses 

empreses que produeixen els mateixos productes i s'uneixen formant una sola empresa), i sol 

feia d’intermediari  entre la gent que tenia diners estalviats i altra gent que en necessitava. 

Però més tard com que els bancs centrals no deixaven fer aquest tipus d’activitats, van haver 

de convertir-se en tal. 

Com que el banc cada vegada funcionava millor van anar obrint sucursals i estenent-se per 

Bèlgica i Regne Unit, fet que els va fer sentir no sol un banc holandes, sinó també un banc 

europeu. També van començar a desenvolupar-se cap als països del Sud, aquells països del 

tercer món, i va fer que fos un banc més globalitzat. 

Al 1997 van crear un fons ètic: un fons d’inversió que inverteix en accions del mercat de 

valors, la borsa, però que es fa la seva pròpia investigació. 

Des de l’any 2004 opera a Espanya, amb la supervisió del Banc d’Espanya i del Banc Central 

dels Països Baixos.  
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Té delegacions a Catalunya (Barcelona), Andalusia (Sevilla), Madrid (Las Rozas, Madrid), 

Castilla i Lleó (Valladolid), Comunitat Valenciana (València), Aragó (Saragossa), País Basc 

(Bilbao), Galicia (La Corunya), Balears (Palma de Mallorca) i Canàries (Les Palmes i Tenerife). 

13 oficines en el total d’Espanya. 

A Europa Triodos es troba representat a Bèlgica, Països Baixos, Regne Unit, Alemanya i 

Espanya. Però també realitza diferents activitats a altres parts d’Europa, a Amèrica Llatina, 

Àsia i Àfrica a través dels fons d’inversió o dels microcrèdits.  

Triodos Bank desenvolupa un innovador model de negociació bancari basat en la 

transparència i combinat amb la rendibilitat financera, la rendibilitat social i mediambiental. 

Els estalvis dels seus clients els permeten finançar iniciatives que a part de ser rentables 

econòmicament, beneficien a persones i al medi ambient.  

La seva missió o objectiu és contribuir a una societat en la qual es fomenti la qualitat de vida 

de les persones, i faciliti a aquestes o a empreses i organitzacions un us responsable dels seus 

diners. 

Triodos només presta els seus diners a empreses, normalment PIMES, i organitzacions que 

treballin en algun dels diferent sectors: 

 Economia social: negocis, serveis i cooperatives amb caràcter innovador. 

 Medi ambient: En negocis relacionats amb la naturalesa, energia sostenible (ja sigui 

solar o eòlica), totes les energies renovables,  biomassa, agricultura orgànica, 

tecnologia ambiental, reciclatge i conservació de la natura. 

 En institucions sense ànim de lucre i art: educació, necessitats especials, assistència 

mèdica, artistes individuals o grups de musics que volen, per exemple, comprar un 

instrument o crear un estudi però que no poden obtenir el préstec del banc 

tradicional. 

 Cooperació Nord - Sud: Té un compromís amb el tercer món. No hi fa intervenció 

directa, sinó que la seva funció és recollir l’estalvi en els països del nord i invertir-lo en 

institucions de comerç just i microcrèdits que s’estan desenvolupant al Sud. A més de 

invertir, també ofereix suport i consell tècnic. 

 Altres: formes innovadores de viure i de treballar. 
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Estructura: 

 No és un banc cooperatiu, sinó un banc que opera amb accions. 

 Més de 17.000 accionistes particulars, és a dir, com a persones físiques; i també per 

institucions. 

 La forma de participar a Triodos és sent client. 

Característiques: 

 Pots treure diners des de qualsevol dels caixers Servired, amb targetes de dèbit, 

encara que el seu cost és de 18 Euros per any. Si no ho treus en un caixer Servired, la 

comissió és del 4%, mínim 3 euros. 

 Els interessos són molt més baixos 

 No es poden fer ingressos en efectiu, s’han de fer des de un compte bancari d’un altre 

banc. 

 Les 5 primeres transferències de cada mes són gratuïtes a Espanya i a la zona euro. 

 Les comissions varies del banc són totes gratuïtes. 

 Es pot operar ja sigui via internet, per correu postal, telefonia, o de forma presencial a 

qualsevol de les oficines. 

 La targeta és 100% biodegradable, és a dir, no té cap impacte negatiu per a 

l’ecosistema. 

Evolució: 

 

 

 

 

 

 

 

  

1971 

La Fundació Triodos 

mobilitza donatius i 

préstecs per a noves i 

prometedores iniciatives i 

empreses socials. 

 

 

1973 

Es crea el Fons de Garantia 

Triodos ( Triodos 

Guarantee Fund )que 

proporciona garanties a 

projectes i empreses 

socials. 

 

 

1980 

Creació del banc. Triodos 

Bank NV s'estableix amb un 

capital social de 540.000 

euros i obre un banc 

independent autoritzat als 

Països Baixos. 
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Triodos obre oficines a 

Espanya i es converteix en 

l’agent de Triodos Bank a 

Espanya. 

 

 

1986 

Després del desastre de 

Txernòbil, Triodos 

Ventures, institució de 

capital risc, comença a 

invertir en els primers 

projectes d'energia eòlica 

als Països Baixos. 

 

 

1990 

Triodos Bank ofereix el 

primer fons d'inversió verd, 

Biogrond, i l'inclou en el 

mercat secundari 

d'Amsterdam. 

 

 

1993 

Es crea la sucursal de 

Triodos Bank a Bèlgica. Es 

llança als Països Baixos el 

Fons Eòlic ( Wind Fund). 

 

 

1994 

Triodos Bank llança els 

primers Fons Nord -Sud de 

Triodos als Països Baixos. A 

Bèlgica, el Banc crea el fons 

Alterfin. Aquests fons es 

centren en microcrèdits i 

de Comerç Just per a països 

en desenvolupament. 

 

 

1995 2002 

Als Països Baixos es 

constitueix el Triodos Fair 

Share Fund. El fons ofereix 

a particulars i 

organitzacions la 

possibilitat d'invertir en 

entitats de micro-

finançament a països en 

desenvolupament. 

 

 

2003 2004 

Al setembre Triodos Bank 

comença a operar com a 

sucursal bancària amb la 

seva seu a Las Rozas , 

Madrid. 

 

 

2005 

Triodos Finanz inicia les 

primeres activitats a 

Alemanya com a agent de 

Triodos Bank a Frankfurt. 

 

 

Triodos Bank obre sucursal 

a Regne Unit i llança el Fons 

Eòlic en aquest país. 
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Difusió: 

Com gairebé totes les banques ètiques, no té un departament destinat expressament a 

donar-se a conèixer, sinó que ho fan a través de conferències, xarrades i fires. 

 

 

Es llança el primer fons d'inversió 

Triodos amb seu a Luxemburg. A 

Espanya, s'obre a Barcelona la 

primera delegació territorial, per 

a Catalunya i Balears. 

 

 

2006 2008 - 2009 

S'obre la delegació territorial d'Andalusia, amb una 

oficina a Sevilla. Triodos Bank és nomenat Banc 

Sostenible de l' Any per Financial Times i la Corporació 

Financera Internacional. S'obren les oficines comercials 

de Madrid, Valladolid i València. 

Triodos Bank obre el 2 de desembre la seva sucursal a 

Alemanya . 

 

 

S'obre l'oficina de 

Saragossa. Triodos Bank 

llança un nou portal 

d'internet. 

 

 

2010 2011 

S'obren les oficines de 

Bilbao, la Corunya, Palma 

de Mallorca, Les Palmes de 

Gran Canària i Santa Creu 

de Tenerife. 

 

 

2012 

S'obren les oficines 

comercials de las Rozas de 

Madrid i Múrcia. 

 

 

2013 

Triodos Finance inicia les primeres 

activitats a França com a agent de 

Triodos Bank a Parí. S'obren les oficines 

comercials d'Oviedo, Pamplona, Girona, 

Granada i una segona oficina a Madrid. 

 

 



            BANCA ÈTICA- LA BANCA AMB PRINCIPIS 

LAIA CORTS ALINS 59 

Presència en els mitjans de comunicació 

No apareix en la televisió ni gasta diners en publicitat, sinó que ho 

fan a través de les xarxes socials i premsa. 

Té una revista pròpia, que s’anomena “el color del dinero”. 

Aquesta la pots aconseguir en qualsevol de les oficines que tenen, 

també pots demanar que te l’enviïn a casa en cas d’estar-hi subscrit 

i també la pots mirar a través d’internet en la revista online. Es 

totalment gratuïta i està en diferents idiomes.  

Com disposar els diners: 

 Amb el talonari de xecs del compte operatiu Triodos 

 Amb la targeta Triodos i/o domiciliant els rebuts de llum, gas, aigua o altres 

pagaments. 

 Ordenant un traspàs d’efectiu a un altre banc o caixa. 

Com fer els ingressos: 

 Per banca telefònica, indicant l’import i el número de compte de l’altra entitat. 

 Per Internet, ordenant una transferència periòdica o puntual des de l’altra entitat. 

 Per correu, utilitzant els formularis i sobres de pre-franqueig a destí. 

 A les oficines. 

 Des d’un banc o caixa, ordenant una transferència periòdica o puntual 

Xarxes socials: 

Compte facebook:  https://www.facebook.com/Triodos.es 

Compte twitter:  - 

Pàgina web:  http://www.triodos.es/es/particulares/ 
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3.6.5 FETS (finançament ètic i solidari) 
 

No és una banca ètica pròpiament dita, és una 

associació de segon nivell nascuda el 1999 que 

agrupa al voltant de 60 entitats catalanes del tercer 

sector i de la economia social i solidària que volen 

promoure el finançament ètic i solidari al nostre país. 

Promou la banca ètica. Treballa per ensenyar que la 

banca ètica va més enllà d’una sola idea o un sol projecte, i que és real i tangible. 

Objectius: 

 Transformació social en positiu buscant realitats més justes, sostenibles i més 

humanes. 

 La sensibilització i difusió de l'ús ètic dels diners. 

 La promoció de les entitats que ja ofereixen instruments de finançament ètic a 

Catalunya. 

 La interlocució amb les administracions públiques i altres actors socials. 

 La prestació de serveis per a obrir noves vies d'acció i presència social. 

 L'impuls d'una entitat financera alternativa a Catalunya que respongui als principis 

bàsics d'una banca ètica. 

Les seves activitats més freqüents són: 

1. La difusió del projecte entre les organitzacions de l’economia social i del tercer sector 

en un primer nivell i de la ciutadania en general en un segon nivell. 

2. Promoció de les entitats financeres ètiques per donar-les a conèixer i dirigir-hi 

recursos i persones. 

3. Realització de nombroses xerrades, sessions de formació, jornades, col·loquis i taules 

rodones en entorns i per col·lectius de tot tipus per donar a conèixer les finances 

ètiques. 

4. Realització de cursos i seminaris educatius a l'entorn universitari. 

5. Organització de jornades de debat i reflexió al voltant de les finances ètiques i temes 

propers. 
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6. Realització de projectes educatius enfocats a l'educació  

7. Creació de materials de divulgació i de promoció de les finances ètiques. 

8. Participació en actes, fires, campanyes de sensibilització i diferents esdeveniments 

socials. 

En resum, duu a terme projectes de formació, educació i difusió a diferents grups i sectors de 

la societat per tal de difondre el projecte de les finances ètiques amb l’objectiu de generar 

coneixement i que cada vegada més la gent s’uneixi a alguna. 

També pretén desenvolupar un seguit de instruments financers que ajudin a millorar el 

sistema financer i a construir-ne un d’ètic que pugui solucionar les problemàtiques 

financeres. 

En són socis, per exemple, Coop57, Oikocredit Catalunya, Acció solidària contra l’atur, Fidem, 

ESADE, Intermon Oxfam, Mans Unides, entre d’altres. 

La Junta Directiva està formada per: 

- President: Jordi Via i Llop, de Arç Cooperativa 

- Vice-president: Josep M. Gasch i Riudor d’Acció Solidària Contra l'Atur 

- Tresorer: Marc Pintor i González d’Intermon-Oxfam  

- Secretari: Luis Villarejo i Muñoz de SETEM 

- 6 Vocals 

- 2 persones contractades a temps parcial durant l’any 201 

Presència en els mitjans de comunicació: 

 

També han tingut presència, durant el 2012, tant en ràdio com en televisió. En la ràdio han 

aparegut a:  Radio Kanal Barcelona, i la COM Ràdio i a la televisió en canals com 9TV, TV3 al 

telenotícies, i a TVE en el programa Documentos TV. 

També en premsa, diaris. En el diari ara, col·laborant en el article Poden ser ètiques les 

finances?. 

Presents també per internet, en el blog de la banca ètica: www.bancaètica.cat 

 

 

http://www.arccoop.coop/web/
http://www.acciosolidaria.cat/
http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=1
http://www.setem.org/
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Xarxes socials: 

Compte facebook: https://www.facebook.com/fets.finances.etiques 

Compte twitter: @banca_etica 

Pàgina web: http://www.fets.org/ca-es 
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3.6.6 Taula de característiques de les banques ètiques catalanes
29

 

                                                             
29 Taula: elaboració pròpia. 

 FIARE Oikocredit Coop57 Triodos Bank 

Any 2005 1975 1996 1980 

Origen Espanya Holanda Catalunya Holanda 

Nº treballadors 10 250 10 - 

Oficines 
3: Bilbao, 

Barcelona i Madrid 

3: Bilbao, Sevilla i 

Barcelona 

5: Barcelona, 

Sevilla, Madrid, 

Pontevedra i 

Saragossa 

13: Barcelona, 

Sevilla, Las Rozas, 

Madrid, 

Valladolid, 

València, 

Saragossa, Bilbao, 

La Corunya, Palma 

de Mallorca, Les 

Palmes i Tenerife. 

Països on opera Espanya 

Amèrica Llatina, 

Àfrica, Àsia i Europa 

central i oriental 

Espanya 

Bèlgica, Països 

Baixos, Regne 

Unit, Alemanya i 

Espanya 

Finançament 

Finança activitats 

econòmiques que 

tinguin un impacte 

social positiu 

Finançament de 

Projectes, Préstecs, 

Inversions de 

capitals, Línies de 

crèdit, Préstecs per 

consorci 

Préstecs a curt i 

llarg termini, 

d’Inter-cooperació, 

Finançament de 

circulant, 

Avançament de 

subvencions, 

Finança empreses, 

entitats i projectes 

que aporten un 

valor afegit en el 

camp social, 

mediambiental i 

cultural. 

Nº de projectes 

(2012) 
200 (aprox) 270 192 3075 

Valor dels 

projectes (2012) 

30.000.000 euros 

(aprox) 
533 milions d’euros 1.172.020,06 - 

País de la seu 

central 
Espanya, Bilbao. 

Amersfoort, Països 

Baixos 
Espanya Holanda 
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3.7 SENSIBILITZACIÓ A LA POBLACIÓ I GENERACIONS FUTURES 

Cada vegada més, s’estan fent tallers i jocs per a les aules dels col·legis per tal de promoure la 

banca ètica i de sensibilitzar la població del que és millor i correcte. 

Aquests projectes compten amb la col·laboració d’agències que promocionen la banca ètica, i 

d’institucions governamentals com la Generalitat de Catalunya. 

 

Ja que les banques ètiques no destinen diners a donar-se a conèixer, fan aquesta mena 

d’activitats per contrarestar-ho.  

 

Aquí en tenim tres exemples: 

 

3.7.1 Taller teatral de sensibilització: “Quina cara de la moneda vols?” 

 

Presentació: 

“Quina cara de la moneda vols”, és un taller teatral participatiu de 2 hores aproximadament, 

que combina el teatre amb la participació activa dels 

assistents. Es tracta d’un format creat `per a ser realitzat 

dins de l’aula per a un màxim de 30 alumnes a partir de 

15-16 anys (4rt d’ESO i Batxillerat). 

És un taller que promou el debat i la reflexió sobre la 

coherència dels nostres valors envers els nostres 

objectius, el consum responsable lligat a la història 

comença amb un jove banquer que viu a Seatle els EUA 

als anys 60, just en plena guerra del Vietnam i que 

finalitza a Catalunya. Els alumnes viatjaran per les 

diferents situacions i dilemes en que s’anirà trobant el 

personatge participant en la creació d’escenes i adoptant rols de personatges amb l’objectiu 

d’aprendre sobre la banca ètica, els seus principis i com funciona la banca ètica al nostre país. 
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Objectius: 

 Donar a conèixer la Banca Ètica i les seves diferències amb la Banca convencional. 

 Reflexionar sobre a qui podem afavorir amb els nostres diners i sobre el sistema 

bancari. 

 Promoure un pensament crític i constructiu al respecte. 

 

“ Saps què és això de la banca ètica? Quina diferència existeix amb 

la banca tradicional? A on van els meus estalvis? A qui estic 

afavorint? Existeixen alternatives més ètiques a l’hora d’invertir? 

Tothom té les mateixes opcions a l’hora d’aconseguir un crèdit?” 

 

Informació tècnica: 

Característiques de l’espai: Ampli i preferiblement sense mobiliari 

Preparació: 1 hora abans del començament 

Número de participants: mínim 12, màxim 30 

Requisit: un equip de música amb CD 

 

Fet per: ASSOCIACIÓ CULTURAL LA NAVE VA (www.lanaveva.org) 
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3.7.2 Joc dinàmica “I tu què saps? Diners a qualsevol preu” 
 

Introducció:  

 El taller de sensibilització sobre les finances 

ètiques i el consum responsable “I tu què saps?: 

Diners a qualsevol preu?” s’ha realitzat durant 

aquest any en 8 centres d’ensenyament de 

secundària de la ciutat de Barcelona i en un 

agrupament d’ Escoles Catalans, realitzant un 

total de 31 tallers. Això suposa que aquest any la 

tasca de conscienciació vers aquestes temàtiques ha arribat a aproximadament uns 900 joves 

de la ciutat. 

El contingut d’aquest informe farà referència a dos aspectes principals que són els següents: 

 Una descripció del taller i el seu desenvolupament 

 Una breu explicació de l’execució dels tallers en els diferents centres educatius. 

Descripció del taller: 

El desenvolupament d’aquest taller es realitza en dues parts ben diferenciades: una lúdica, en 

forma de concurs, que lliga amb la segona part que té un format més semblant a una xerrada, 

participativa i interactiva. 

L’educador i els participants van elaborant els continguts a mesura que avança la xerrada de 

manera que el guió original de la xerrada s’acaba ajustant a les inquietuds i interessos dels 

participants.  

EL CONCURS: El joc es va pensar per a ser desenvolupat durant la primera part de l’activitat, 

per a donar un caire distés i lúdic al taller. Durant el concurs es divideix el grup-classe en tres 

equips que han de respondre encertadament o superar un seguit de preguntes i proves 

dividides en diversos temes, tant relacionades directament amb els continguts centrals del 

taller com no relacionades. Aquests diversos temes van ser agrupats en sis: 

 Mireu cap al món, amb preguntes relacionades tant amb successos i personatges, 

com amb temes de reciclatge, drets humans, etcètera. 
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 A classe, en que el es pregunten continguts relacionats amb els programes docents 

d’ESO. 

 Utilitzeu el cap, amb preguntes i proves d’enginy i lògica, amb la finalitat de potenciar 

l’atenció, el pensament lateral i la resolució creativa de problemes. 

 Inventeu, on es proposen proves per a desenvolupar l’aspecte creatiu i la imaginació 

de l’alumnat relacionant, per exemple, conceptes com les banques ètiques o el canvi 

climàtic, amb la invenció d’un poema o cançó. 

 Utilitza el cos, amb proves per a centrar l’atenció en els sentits corporals o el foment 

de l’expressió corporal, mitjançant la mímica, per exemple. 

 Tots jugueu, que inclou un seguit de proves i preguntes que han de resoldre’s en 

competició o en cooperació amb els altres equips. 

Cadascuna de les proves reporta una quantitat de punts, que seran gestionats per tres bancs 

ficticis, un per cada equip, que aniran enviant periòdicament als seus clients un recompte dels 

punts aconseguits, a mode d’extracte bancari. 

Aquests tres bancs representen a dos bancs tradicionals i un banc ètic, que inverteix els punts 

en projectes responsables des del punt de vista social i mediambiental. 

Aquest és el punt de relació i connexió entre la primera part del taller, més lúdica, i la segona 

part, amb format de xerrada participativa. És a dir, que amb el recompte final dels punts es 

comencen a introduir de quines diferents maneres s’han de gestionar els punts en el cas del 

joc, i com es gestionen els diners en el cas de la vida real. A partir d’aquí es comencen a 

reflexionar sobre els conceptes centrals de la xerrada. 

LA XERRADA: La xerrada va passant pels conceptes de consum responsable, banques ètiques, 

canvi climàtic, responsabilitat, autoconeixement, autoestima, capacitat de canvi, justícia 

social, globalització, sistema de mercat, respecte, ecologisme, pacifisme, etcètera, depenent 

de quins són els coneixements i inquietuds de cada grup en concret, i sempre d’una manera 

activa i participativa. Així, les xerrades no han estat mai idèntiques i han anat variant en 

funció dels interessos de cada grup. Tot i així, els conceptes de finances ètiques i el consum 

responsable sempre han estat tractats, com també el de l’estima i respecte cap a la pròpia 

persona i cap a tot i tothom que l’envolta. 
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A través de la experiència educativa sempre s’ha partit de la premissa de que les 

transformacions només es poden produir si les integrem en primera persona. És a dir, que el 

més important per a què un canvi es produeixi, ha de començar per que la persona canviï, ja 

que una persona només pot fer-se realment responsable i propietària de les accions i no-

accions que ella mateixa realitza. 

Partint d’aquesta manera d’entendre l’educació, com a procés de desenvolupament es va 

realitzar el material de suport per als alumnes. Així, el material comença introduint 

consciència al poder que com a consumidors de productes, serveis, etc., hem de canviar tot 

allò que s’allunya dels nostres sentiments i valors. Tot donant maneres de no participar en 

allò que trobem injust o dolent, des del nivell individual fins al global. 

Seguint aquesta via personal es posa la mirada en l’autoestima com a font del respecte i 

l’amor tant cap a un mateix com cap al que ens envolta; persones, natura, planeta...I des 

d’allà s’analitza el model de la nostra societat, en quant a percepció i valoració de les 

persones a través de l’extern i del materialisme, o si el consum ha passat a ser consumisme. 

Es dóna un valor principal al món intern de les persones, que, en definitiva, determina cap a 

on va el món extern. 

Arribats a aquest punt, es dóna el dret que té escollit per a l’ús dels nostres diners, ja sigui els 

que a diari portem a la butxaca, com els que tenim en els bancs. Aquí que els participants ja 

comencen a tenir algun compte corrent en algun banc, s’introdueixen algunes de les 

pràctiques d’inversió de capital que realitzen les banques tradicionals. També s’introdueix, 

sota la pregunta “Diners a qualsevol preu?”, les pràctiques d’algunes de les empreses 

transnacionals, els productes dels quals estan presents en els preus, cobrint el cos o en els 

armaris d’una bona part de la població. S’analitza fins a quin punt hi ha pràctiques, dels bancs 

i/o d’algunes empreses, que estan o no d’acord amb els valors i les idees dels alumnes. 

Finalment s’introdueix el concepte i la pràctica de les banques ètiques, com a alternativa real 

que pot ajustar el que sentim i pensem amb l’ús i destinació que vulguem donar als nostres 

diners. 

En quant al material de suport per als equips docents, està planejat des d’un punt de vista 

més acadèmic, donant una detallada explicació del concepte i pràctiques del sistema financer, 

i en concret de les finances ètiques. També, fa una passada per continguts sobre consum 
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responsable i el comerç just. Pretén donar idees i recursos per aprofundir en aquests temes a 

aquells docents que ho vulguin incloure dins de la seva programació de les tutories, i/o dins 

de les assignatures de ciències socials, ètica, o educació per a la ciutadania. Al final del 

material hi ha una extensa bibliografia, enllaços a pàgines web, i un seguit de materials 

didàctics, com a suport per a seguir tractant aquestes temàtiques dins de l’aula. 

DURADA DEL TALLER: El taller té una durada de dues hores, que a part d’aportar la durada 

necessària per a desenvolupar el taller de manera efectiva, dóna resposta a la necessitat de la 

majoria dels centres de encabir les activitats contractades en els horaris de classes. Per 

aquest motiu, també es pot realitzar el taller reduït a una hora, en el que l’activitat es centra 

en la part de la xerrada participativa, s els centes ho demanen. 

 

3.7.3 Joc online “el preu dels diners” 
 

Es tracta d’un joc educatiu sobre finances ètiques i 

solidàries per jugar online (suport web). És una eina que 

arriba molt fàcilment a tots els centres educatius i que 

els permet treballar les finances ètiques en el moment 

que creguin convenient i que millor s’adapti a la 

programació del curs.  

 

 

3.8 PERSPECTIVES DE FUTUR: EMPRESES D’ECONOMIA SOLIDARIA  

L’economia solidària és una forma de producció, consum, i distribució de riquesa, centrada en 

la valorització de l'ésser humà i no en la priorització del capital.  Promou l'associativitat, la 

cooperació i l'autogestió, i està orientada a la producció, al consum, i a la comercialització de 

béns i serveis, tenint com a finalitat el desenvolupament ampliat de la vida. L'economia 

solidària té una orientació multidimensional, és a dir, involucra tant la dimensió social com 

l'econòmica, la política, l'ecològica, i la cultural. 
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Les empreses d'economia solidària són aquelles que es creen per un nombre determinat de 

persones amb l'objectiu de crear i organitzar una persona jurídica de dret privat, les activitats 

de la qual s’han de complir amb fins d'interès social i sense ànim de lucre. 

Hi ha diversos tipus d'empreses d'economia solidària : 

Cooperatives , fons d'empleats, associacions mutuals, empreses solidàries de salut , 

cooperatives de treball associat , administracions públiques cooperatives entre d'altres. 

Doncs bé, cada vegada més, aquestes empreses d’economia solidària estan començant a 

treballar amb finances ètiques. 

En són exemples La Fageda, o L’olivera. 

 

3.8.1 La fageda30  
 

La Fageda és una cooperativa catalana d’iniciativa social sense 

ànim de lucre creada a Olot el 1982 per Cristóbal Colón. Té com 

a finalitat la integració laboral de les persones de la comarca de 

la Garrotxa (Girona) que pateixen discapacitat intel·lectual o 

trastorns mentals severs. Treballen un total de 270 persones, incloses usuaris i professionals. 

Mas Els Casals, la seu social, es troba a la Fageda d’en Jordà, una de les principals reserves 

del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. En aquesta finca de 15 hectàrees, porten 

a terme la majoria d’activitats, tant assistencials com productives. 

Les activitats productives de la cooperativa són eminentment agrícoles i es desenvolupen dins 

el marc administratiu d’un Centre Especial de Treball: una granja de vaques per a la producció 

de llet, la planta d’elaboració de productes làctics, una secció de jardineria, la planta 

d'elaboració de gelats, el taller de manualitats i la nova activitat d'horticultura i conserves. 
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 Per a més informació visitar la pàgina web: http://www.fageda.com/ 
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3.8.2 L’olivera31 
 

L'Olivera és una cooperativa d'integració social, que incorpora 

persones amb dificultats que participen activament en tot el 

procés. Van començar aquesta aventura l'any 1974 a Vallbona 

de les Monges, a la Catalunya interior. 

Cultiven vinyes i oliveres i elaboren vins i olis cercant 

d'expressar d'allà on vénen, un origen, una terra i una gent. 

Treballen respectant els cicles de la natura i aplicant els criteris de l'agricultura ecològica. Un 

treball manual i a escala humana que permet que aquelles persones amb dificultats que 

formen la cooperativa trobin un espai al seu ritme que, sense forçar-les, els exigeixi i ajudi a 

superar-se. 
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 Per a més informació mirar la pàgina web: http://www.olivera.org/ 
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4 PART PRÀCTICA 

Paral·lelament al marc teòric he realitzat una part pràctica per comprovar de primer mà l’ús 

que es fa d’aquesta banca. El primer que he fet ha estat obrir un compte a Triodos Bank per 

tal de poder observar des de primera persona com funciona.  

També he elaborat una sèrie de gràfics. D’una banda uns que mostren l’evolució de la banca 

ètica durant un període de temps determinat, i d’altra uns altres que testifiquen l’aparició de 

la banca armada en el nostre sistema financer deixant a veure quines són les entitats que hi 

inverteixen més. 

 

4.1 OBERTURA D’UN COMPTE A TRIODOS BANK 

El dia 9 de setembre de 2013 vam anar a Barcelona per tal de poder obtenir més informació i 

de poder obrir un compte a Triodos Bank, ja que només té sucursals a diferents ciutats 

d’Espanya i Lleida no és una d’elles. 

Vaig anar a la oficina situada al carrer Diagonal numero 418 (La Casa de les punxes). Una 

vegada vaig ser-hi ens va atendre una noia i ens va fer passar a la sala d’espera. Vaig observar 

que la decoració no era molt luxosa com a altres edificis, sinó més bé era senzilla; i que a les 

parets davall del signe de Triodos Bank hi posava una frase, amb la qual el banc s’identifica. 

Hi havia força gent quan vam entrar, el que sembla voler dir que hi ha bastant interès.  

Al cap d’una estona ens van fer passar al meu pare i a mi, a una de les taules on ens van 

atendre amablement. 

Primer li vam explicar quina era la nostra (la meva en especial) missió allà, és a dir, perquè hi 

havia anat i quina era la meva intenció. Li vaig explicar que estava fent un treball de recerca 

sobre la banca ètica i que com a part pràctica, entre altres coses, volia obrir un compte, si 

podia ser al meu nom, per saber quines eren les operacions que jo podia fer. 

Una vegada li vaig fer la introducció, ens va explicar en que consistia aquest banc, quina era la 

seva filosofia i els seus principis, i després ens va ensenyar els diferents tipus de comptes 

basant-nos en l’interès rebut. També ens va explicar com funcionaven els dipòsits, quines 
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eren les seves comissions habituals, i quin tipus d’interès i comissions hi havia per als 

descoberts i excedits tàcits. 

Després em va preguntar si tenia algun dubte, i portava bastantes preguntes pensades des de 

casa, així que li vaig poder preguntar tot allò que no sabia o que no m’havia quedat clar, que 

m’ho va respondre sense cap problema. 

Amb el meu pare vam decidir que obriríem un Compte Corrent Triodos, que és la més bàsica, 

i un compte infantil, ja que en el Compte Corrent jo no podia ser la titular. 

Sol ens va demanar el DNI, ja que per obrir el compte només necessitava les dades. I tampoc 

ens van demanar de fer cap ingrés d’efectiu ja que per per poder-hi tenir diners s’ha de fer a 

partir d’una transferència des d’un altre banc. Per al meu compte, el infantil, com que soc 

menor d’edat ens va fer omplir una sol·licitud de contractació per a persones físiques on hi 

figuren les dades dels representants legals junt amb les dades del menor titular. 

Ens van explicar que una vegada realitzada la transferència de diners des d’un altre banc, 

podríem demanar una targeta de crèdit que té un cost inicial de 18 euros però no té cap 

mena més de comissió i és pot retir diners des de qualsevol caixer de la xarxa servired. 

Un cop vam tenir creats els dos comptes ens va donar els rebuts que ho confirmaven, i ens va 

dir que ens hauríem d’esperar una setmana aproximadament a que ens arribessin a casa les 

claus d’accés per poder operar per internet. 

L’encarregat ens va estar explicant que gairebé tots els objectes que hi figuraven en aquella 

oficina i on tots eren ecològics, si més no, que intentaven que tots els possibles ho fossin. Des 

del bolígraf amb el que ell escrivia, fins a la pintura de la paret, passant pel parquet del terra, 

pels papers que utilitzaven, les taules que hi havia i la tinta de la impressora. 

Em va donar un bolígraf com a obsequi, i vam quedar que si tenia qualsevol mena de 

pregunta sobre l’oficina, el funcionament o el banc en general que no dubtés en trucar, que 

ells m’ho respondrien. 

Calculo que vam estar-hi aproximadament una hora.   

Tal i com ens van dir, al cap d’una setmana aproximadament ens van arribar dos cartes a casa 

on hi havia una contrasenya per operar través d’internet, i un pin en cas de que s’operi a 
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través de telefonia, del Compte Corrent Triodos. Ens hi van adjuntar un foli amb la targeta de 

coordenades necessària per operar a través de qualsevol de les dos opcions anteriors i que 

varien per a cada usuari, per tal de fer més segur el sistema.  

Característiques del Compte Corrent Triodos: 

 Interès nominal anual – 0,10% 

 T.A.E – 0,10% 

 Compte corrent sense comissions de gestió ni manteniment. 

 Liquidació trimestral d’interessos. 

 Podrà realitzar els seus ingressos o disposar dels seus diners mitjançant targeta, xecs, 

transferències i domiciliació de rebuts. 

 Comissió de 30,00 euros quan el saldo excedit o descobert superi els 100,00 euros 

durant 10 dies. 

 Es pot donar part de l'interès a l’organització que es decideixi (n’hi ha unes quantes a 

triar). 

Característiques del Compte Infantil: 

 Compte d'estalvi amb total disponibilitat dels diners. Sense comissions de gestió ni 

manteniment. 

 Interès nominal anual – 1,49% (és l’interès rebut més alt de tots els comptes). 

 T.A.E – 1,50% amb liquidació i abonament mensual d’interessos. 

 Es pot donar part de l'interès a l’organització que es decideixi (n’hi ha unes quantes a 

triar). 

 

4.1.1 Impressions personals 
 

Quan vam arribar la recepcionista ens va rebre molt bé i ens va fer passar a la sala d’espera. 

Em va donar la sensació de que aquella sala se’ls hi havia quedat petita, estava plena de gent, 

van trigar força a atendre’ns i la gent que hi entrava no era proporcional a la que sortia. 

La persona que ens va atendre ho fa fer amablement i sense presses, ens va transmetre 

confiança i vam mantenir una conversa agradable i distesa.  
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4.2 OPERATIVA 

Un cop a casa amb el compte creat, juntament amb el meu pare, qui em va acompanyar en 

tot moment a la oficina de Barcelona, vam realitzar una transferència de 500 € des del 

compte del BBVA al compte de Triodos. La transferència va estar realitzada a través d’internet 

i va trigar 24 hores en ser efectiva.  

Un cop reflectit al compte els diners ingressats, vam 

demanar una targeta de crèdit. En una setmana ens 

va arribar a casa per correu ordinari i separadament, 

en un altre sobre, va arriba la clau d’operacions o 

pin. 

La targeta està fabricada amb material 100% 

biodegradable. Amb l’última tecnologia en seguretat amb el Xip EMV i Comerç Electrònic 

Segur.  

Després d’activar-la via telefònica i per tal de comprovar si aquesta era funcional, vam anar a 

un caixer automàtic servired i vam retirar 200 €.  

Ens va arribar la confirmació del càrrec que acabàvem de realitzar al compte, a través d’un 

sms. 

No s’ha fet la prova en cap altre caixer automàtic ja que només es poden utilitzar els caixers 

de la cadena servired.  

Em fet tots els tràmits a través d’internet per domiciliar un rebut però en el moment de 

finalitzar aquest treball encara no s’havia fet efectiu. 

També vam realitzar una transferència des del compte de Triodos al compte del BBVA per 

valor de 100 €. Aquesta transferència no va ser efectiva fins al següent dia hàbil i no ens van 

cobrar cap mena de comissió. El que si que se’ns ha carregat al compte ha set el valor de la 

emissió de la targeta de crèdit que va ser un total de 18 € ens els que estan incloses totes les 

comissions. 
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4.3 GRÀFIQUES 

4.3.1 Evolució de les finances ètiques en els anys 2011 I 201232 
 

Gràfica que mostra l’evolució des de l’any 2011 fins al 2012 de l’estalvi recollit i dels préstecs 

concedits: 

Gràfica: 

 

Aquí en la gràfica es pot apreciar més clarament que l’estalvi recollit de l’any 2012 és dobla 

gairebé al de l’any 2011. 

En el cas dels préstecs no han tingut una evolució tan notable, però hi ha hagut un 

creixement significatiu al voltant del 20%. 
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4.3.2 Evolució de les finances ètiques des del 2007-201233 
 

Gràfica que mostra l’evolució de les finances ètiques durant el període de crisis, des de l’any 

2007 que és quan comença, fins l’any 2012 que són les dades de les que disposo. 

 

En aquest gràfic s’aprecia que l’estalvi recollit durant aquests 5 anys no ha incrementat 

proporcionalment  amb els préstecs concedits.  

L’estalvi recollit, sobretot en els últims dos anys, ha patit una forta pujada. Mentre que els 

préstecs han anat augmentant d’una manera més regular.  
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4.4 GRÀFICS DEL “RANKING” DE LA BANCA ARMADA ESPANYOLA34 

 

En aquest primer gràfic trobem aquelles entitats bancàries que inverteixen més d’un 2% del 

seu pressupost en empreses de la industria armamentista. Apreciem que hi ha entitats en les 

que el percentatge es molt elevat. 

En el cas de SEPI35 i ICO36 no són entitats financeres però també inverteixen part del seu 

pressupost en armament. 
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35 Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. 
36 Instituto de crédito oficial. 
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I en aquest segon gràfic trobem les entitats que inverteixen menys d’un 2%. Com podem 

constatar ja son entitats amb beneficis més reduïts i entre les quals es troben algunes caixes 

d’estalvis. 

En el cas d’Aviva37 i Mapfre38 tampoc són entitats financeres però també inverteixen en l’industria 

armamentista. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Companyia d’assegurances. 
38 Companyia d’assegurances. 
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4.5 ENTREVISTES 

Un cop trobada tota la informació necessària per al treball, he volgut contrastar-la amb 

l’opinió de persones rellevants en el sector tals com el Senyor Rafa Allepuz i el senyor Pere 

Enciso a més de comptar amb la intervenció d’una usuària, la senyora Cristina Saiz, per tal de 

poder triangular dades (teoria-experiència pròpia-experiència d’altres). 

EL meu objectiu amb la realització d’aquestes era tenir matisos concrets de la informació 

cercada.  

Les dos primeres entrevistes han estat realitzades durant el mes de Desembre als despatxos 

de la Universitat de Lleida on ells treballen. La tercera ha estat efectuada al centre cívic del 

Casc Antic on té l’oficina de Cooperació de l’Ajuntament de Lleida. 

Els vull agrair als tres entrevistat el temps dedicat i la valuosa informació aportada, ja que 

sense ells res d’això hagués estat possible. 

 

4.5.1 Entrevista a Rafael Allepuz 
 

Entrevista 1. Duració: 22’30’’ 

 

He triat al Rafa, ja que trobo que a nivell de Lleida i de Catalunya és una persona força 

important i que coneix molt sobre el tema. 

 

P: Com t’agradaria que et presentes en la meva entrevista? 

R: Home, que em presentessis, ja que el treball va sobre la banca ètica, doncs com a Vice-

coordinador del GIT de FIARE a Lleida; després estic compromès en altres coses, en Justícia i 

RAFA ALLEPUZ 

Vice-coordinador del GIT (Grup d’Implantació Territorial) de FIARE 

LLEIDA. 

President de Justícia i Pau a Lleida i Professor d’economia a La 

universitat de Lleida. 
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Pau que sóc el president a Lleida; i professionalment doncs estic com a professor d’economia 

a la Universitat de Lleida. 

P: Com definiries el concepte de banca ètica? 

R: Bé, banca ètica, es planteja com una banca alternativa, per això quan es parla de banca 

ètica abans s’ha de parlat de finances ètiques. És una banca alternativa a la tradicional perquè 

considerem que amb els diners de la gent doncs es poden fer les coses d’una altra manera de 

com s’estan fent ara, que estem veient com la banca tradicional destina els diners a fer un joc 

especulatiu en els mercats financers: comprar i vendre diners, comprar i vendre divises; i on 

l’únic objectiu que tenen aquests bancs és guanyar diners 

a canvi de diner, i jo penso que el diner ha de servir per 

alguna altra cosa, per exemple, per crear el que vindria a 

ser l’economia més productiva, aquella que es dedica a la 

producció de béns i serveis per satisfer la demanda de la ciutadania i després també per 

ajudar a desenvolupar el món, és a dir, ajudar a països que estan poc desenvolupats per tal de 

que amb els diners dels més rics es puguin ajudar als més pobres. Avui en dia, on la situació 

de crisis hi és molt present, es nota encara més la pobresa. La gent no troba feina, i moltes 

persones que volen iniciar un negoci no poden ja que els banc no els hi donen préstecs per 

fer-ho. 

És a dir, fer un ús diferent del diner, amb la finalitat de fer el bé comú i del desenvolupament 

de les persones. 

P: Que aporta aquesta respecte a la tradicional?  

R: Una manera diferent de administrar i gestionar els diners de les persones. 

P: Com és viu des de dins, que a la banca tradicional hi hagi escàndols de corrupció. És a dir, 

si afecte de manera tant directa com indirecta que passin aquestes coses. 

R: Afecta en el sentit de que, com la banca ètica en un principi no entra en aquest joc 

especulatiu, mentre més dolents siguin els altres millor per nosaltres no? Jajaja, és a dir, sap 

molt greu però si aquesta corrupció existeix el millor és saber-ho, per tal de que la gent 

prengui consciència de tota aquesta situació. Podríem dir que l’objectiu des de la banca ètica 

és que la gent s’adoni de què es fa amb els seus diners. I prendre consciència vol dir, que si tu 

“Es planteja com una 

banca alternativa” 
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penses d’una manera, els diners han de respondre a la teva manera de pensar, i que els 

diners vagin allà on la gent vulgui que vagin. Per tant, una mica de consciència i coherència en 

la nostra vida. 

En aquest punt ens fa referència a una cita del Joan Antoni Meler en una conferència on parla 

de les manifestacions multitudinàries contra guerra. “Clar, si la gent surt al carrer reivindicant 

la guerra però després no li importa que els seus diners serveixin per finançar armament, aquí 

hi ha una mica de incoherència.” 

P: Quins mecanismes de difusió fan servir. 

R: Els mecanismes principalment són les xarxes socials i per internet, i després cada banca té 

les seves pròpies revistes i fulls d’informació. 

P: Aleshores, no fan servir la publicitat en mitjans de comunicació com la televisió o la 

ràdio? 

R: No, no perquè les banques ètiques en general estem en contra d’aquesta política de 

publicitat, i com que amb la banca ètica el que es busca és més la integritat de la persona, 

pensem que la millor manera d’expandir-ho és el boca-orella, que la gent vagi explicant, vagi 

parlant... També fem conferències, participem en taules rodones que és una bona manera de 

donar-la a conèixer. Aquí a Lleida ja portem anys fent bolos explicant-ho. Però al diari i a la 

ràdio no, principalment perquè cobren molt i ara per ara econòmicament, la banca ètica està 

molt endarrerida a la tradicional perquè els recursos són molt limitats. 

P: Com vas conèixer la banca ètica? 

R: Doncs jo vaig sentir a parlar de la banca ètica ja als anys 90, és a dir, ja fa molt temps. Clar 

jo sóc professor d’economia, i doncs tota la vida que m’he dedicat a aquests temes. Després 

va coincidir també, que a Barcelona vaig conèixer al Jordi Ibàñez, que treballa per FIARE, i em 

va explicar com funcionava tot aquest món i em va agradar i em vaig fer soci. I quan es va 

plantejar la idea de que a Lleida s’implantés FIARE, em va trucar per començar-ho a moure. 

Vaig conèixer a gent que hi treballava i per mi són persones que ofereixen plena garantia, 

plena confiança i per mi són persones molt creïbles, que quan hi ha una cosa nova si les 

persones que tiren del carro t’inspiren confiança t’hi poses més. 
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P: Quina visió tens d’ella? I quina visió dóna al món? 

R: Si hi estic implicat és perquè personalment hi tinc una molt bona visió.  

Al món, jo penso que cada vegada conforme la gent ho va coneixent millor. La crisi que estem 

patint ara també ajuda perquè aquesta crisi ha donat a conèixer de molt aprop el 

funcionament dels bancs i de les caixes i s’ha vist com ells també han estat responsables 

d’aquesta crisi, com molts diners públics van cap a aquests bancs i caixes, és a dir, la gent en 

aquest moment està com a molt cremada amb la banca convencional, amb lo qual, una 

alternativa fa que la gent hi estigui molt més receptiva que abans, ja que les coses anaven 

millor. 

En el cas de FIARE ara en aquests moments no està operativa, és a dir, tu pots posar diners 

per fer-te soci i pots posar diners en un dipòsit i això serveix per donar crèdit a determinades 

empreses; però ara per ara tu no pots domiciliar rebuts, és a dir, no pots obrir un dipòsit per 

domiciliar la nòmina d’on cobres el sou, o per pagar el rebut de la llum, això encara no es pot 

fer, per que el ban d’Espanya ha de donar un permís, però s’espera que abans d’estiu això ja 

pugui ser operatiu. En canvi, Triodos Bank sí. 

L’únic problema és que totes les operacions de FIARE s’han de fer per internet, perquè a 

Lleida encara no hi ha oficina. 

P: Perquè decideixes entrar a formar part de la banca ètica? 

R: Per ideologia, per manera d’entendre la vida. 

Sempre he estat en moviments social i per aquestes 

coses sóc bastant sensible i intento ser coherent 

amb allò que penso i que crec. 

P: Que t’ha aportat a tu tant com a persona com professionalment (en la teva feina)? 

R: Professionalment res, perquè jo tinc la meva feina aquí a la Universitat i no ha influït en 

res; però personalment el creure en un projecte que veig que es viable, és a dir, en un 

projecte que potser en el un principi es veia una mica utòpic però que ara ja és real. Per tant 

que hi ha una alternativa a com estan funcionant les coses. 

 

“És una manera de que els 

teus diners serveixin per 

transformar el món” 
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P: Em pots dir alguna persona rellevant que sigui un referent en el món de la banca ètica. 

R: Jo et diria el nom del Joan Antoni Meler, que és de Triodos. Després des de que estic a 

Justícia i pau des de fa anys, tinc una relació molt propera amb l’Arcadi Oliveres, que és una 

persona que també hi està molt posat en el tema. 

P: Quin és el País que està més implicat? 

R: Bé, jo et diria Itàlia perquè estic dins de FIARE, i aquesta és l’agent a Espanya de la Banca 

Popolare Etica a Itàlia. Però Holanda també hi està molt implicada. I esperem que a l’estat 

espanyol i a Catalunya comencem a fer un país més compromès en aquest àmbit. 

P: Com a usuari quins avantatges i quins inconvenients presenta? 

R: Com a usuari, començant pels inconvenients i tenint en compte que cada vegada ho es 

menys, és el fet de que ho has de fer tot per internet. A vegades quan són temes financers 

també t’agrada veure una cara, tenir al davant una persona. Clar això no ho tens amb FIARE, 

però avui en dia ja gairebé no és un problema, i per les futures generacions encara ho és 

menys ja que hi esteu molt implicats en tot això d’internet i les xarxes socials. 

Com a avantatge és la satisfacció personal de que estàs col·laborant en el desenvolupament 

d’una banca ètica i diferent. 

P: Fer un acròstic39 amb la paraula “ètica” 

R: Uf, complicat. Mira podríem dir: 

È -> Educació, perquè penso que amb la banca ètica també estem educant a la gent. 

T -> Tecnologia, ja que es fa gairebé tot per internet. 

I -> Innovació, una cosa diferent, nova. 

C-> Coherència, perquè hem de ser coherents amb allò que pensem 

A -> Ambició, una manera de mirar que això vagi a més. 

 

 

 

                                                             
39

 Acròstic: composició poètica en què les lletres que ocupen determinats llocs formen una paraula o frase. 
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4.5.2 Entrevista a Pere Enciso 

 
Entrevista 2. Duració: 1 h 10’ 

 

He triat al Pere perquè a part de ser usuari de la banca ètica, és professor d’economia i té 

coneixements sobre el tema. 

 

P:  Com t’agradaria que et presentes en la meva entrevista? 

R: Home, jo trobo que presentar-me com a professor d’economia aplicada a la Universitat de 

Lleida seria el més adequat. 

P: Com definires el concepte de banca ètica? 

R: El concepte de banca ètica pot ser molt ampli o pot ser molt curt, però jo crec que una 

forma molt senzilla és que l’usuari de l’entitat financera que es mou en banca ètica controla, 

en la mesura de lo possible, cap a on van els seus diners, els seus estalvis, en que 

s’inverteixen o cap a on es canalitzen; i la entitat si més no té un llistat de principis ètics i a 

més es totalment transparent, és a dir, deixa veure a la gent on destinen els seus diners, 

quins projectes són els que financen i quins no. Després també tenen molt clar els principis de 

cap a on no pensen destinar mai els diners: a especular, armes, transgènics, és a dir, a tot allò 

que es considera que pot ser perjudicial per la societat. Un dels seus objectius també és 

potenciar les relacions humanes. El seu objectiu no és fer negoci per incrementar el seu 

poder, sinó que sigui viable i poder continuar fent crèdits però no per engrandir la institució i 

fer que aquesta tingui patrimoni i que els directius tinguin més diners. No és aquesta la 

filosofia.  

En el cas de Triodos, té una forquilla molt clara entre el 

que cobra el treballador normal i el directiu. És a dir, 

que inclús dins de la empresa no passa com a les 

“Jo crec que serveix 

per agitar 

consciències” 

PERE ENCISO 

Professor d’economia a La universitat de Lleida i integrant al grup 

FIARE de Lleida. 
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entitats financeres que no es sap el que guanyen. 

Per tant, jo crec que és sobretot aquest esperit de valors ètics en els quals es mou. 

P: Utilitzes la banca ètica? Exclusivament? 

R: Si, si. L’utilitzo i de fet tinc compte amb dues banques ètiques diferents.  

I no tinc compte amb l’altra banca, els he retirat. 

P: Per què vas decidir entrar a formar-hi part? 

R: Bé, jo crec que al final és per la situació en la que estem vivint. És una sitació de crisi 

provocada per les entitats financeres, que a demés totes les mesures que s’estan adoptant és 

per ajudar-les a elles i no a la resta de la gent; i sobretot com han fet els diners, tot el tema de 

les hipoteques, tot el tema de les preferents. Clar, ja arriba un moment en que un es cansa. Jo 

ja sé que no faré trontollar la caixa, que és una actitud personal que no farà canviar el 

sistema, però si més no amb mi no guanyaran els diners. Crec que no es tolerable el que han 

fet i el que continuen fent. Continuen desnonant a la gent, cobren per tot, enganyen a la 

societat, etc.  

Clar, arriba un moment en que la gent ha de posar fre a tota aquesta disbauxa.  

P: A part de la banca ètica col·labores en altres entitats ètiques? 

R: No, ara no estic en cap més. Bé, en el tema energètic, això si. I per una qüestió molt simple. 

No pagaré menys però enlloc de fer enriquir a uns, faig enriquir a uns altres. És una actitud. 

P:  Com la vas conèixer?  

R: Jo per lectures, per informació, i després parles amb gent. En algun programa de “el 

intermedio”, on li feien una entrevista al comunicador que tenen els de Triodos.  

Va ser, si no recordo malament a l’Agost del 2012 que vam anar a Barcelona a obrir el 

compte. 

P:  Quina visió dóna al món? 

R: Home, jo crec que serveix una mica per agitar consciències. Crec que està servint una mica 

per recordar que hi ha altres maneres de gestionar els diners. També, de que estàs mostrant 
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que hi ha una altra manera de fer sistema financer, ja que l’actual ens està portant a un pou 

sense fons. 

En definitiva, demostrar que es poden fer finances d’una altra manera, més ètica. 

A més, que cada vegada està creixent més, i està ajudant a molta gent amb els crèdits. 

P: Com és viu des de dins, que a la banca tradicional hi hagi escàndols de corrupció. És a dir, 

si afecte de manera tant directa com indirecta que passin aquestes coses? 

R: Jo crec que tot això està ajudant a que les finances ètiques estiguin augmentant. El cabreig 

de molta gent. Per exemple, els últims correus del senyor Blesa, no deixen indiferent a ningú. 

I penses jo realment he de mantenir aquesta gent? I aquests realment surten perquè l’entitat 

està ensorrada, però escàndols d’aquests tipus te’ls 

pots trobar amb els bancs que estan funcionant normal. 

Vull dir, jo crec que tota aquesta política de corrupció 

és el que està abocant a la gent a fer-se un 

plantejament d’on deixar els nostres diners.  

La trampa més grossa, és la història aquesta de que et paguen un punt més pels teus 

ingressos. Clar, si et mous amb 500.000 euros, aquest punt encara és diner; però amb el que 

es mou el ciutadà normal, que són estalvis de calderilla, un punt és relativament poc.  

P: Em pots dir alguna persona rellevant que sigui un referent en el món de la banca ètica. 

R: Jo crec que avui ens els mitjans de comunicació, el Joan Antoni Meler és el més conegut en 

tema de banca ètica. 

Després  també hi ha molta gent que és defensora, no treballen, però si que la defensen. Per 

exemple, el Paco Álvarez, que potser per Catalunya no es tant conegut, però aquest té una 

web molt interessant: www.noledigasamimadrequetrabajoenborsa.com. Aquest per a mi és 

un altre referent. 

I un altre defensor, doncs està clar que és l’Arcadi Oliveres. 

Després, estem intentant que determinades organitzacions socials comencin a plantejar-se el 

tema de treballar en finances ètiques. Per exemple, Càrites i organitzacions d’aquest tipus. 

“Tu has de controlar el 

que es fa amb els teus 

diners” 
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Encara que tot el seu diner no el podran tenir mai en banca ètica, si que poden començar a 

canalitzar recursos en aquesta línia. 

O inclús la universitat de Lleida hi té una petita quantitat, em sembla que en temes de 

cooperació, posada en un compte a Triodos. 

Jo crec que és de de baix anar burxant. I cada vegada més, les empreses de treball social o 

cooperatives d’economia social, també estan començant a treballar-hi, perquè també forma 

part de la seva filosofia d’empresa, bellugar-se en una xarxa ètica. No vull dir que ho puguin 

aconseguir al 100%, ja que fins ara existien les subvencions que donaven les caixes d’estalvi, 

però si en bona part. 

P: Quin és el País que està més implicat? 

R: A veure jo sé que Triodos és d’Holanda, però honradament no ho sé. No domino tant el 

tema. Itàlia també, ja que FIARE es vincula amb la Banca Popolare, que serà el primer banc 

cooperatiu a nivell d’Europa. 

Jo crec que a tots els països estan sorgint grups de persones que no aguanten el model 

financer actual. 

P: Quin percentatge de gent utilitza la banca ètica a nivell d’Espanya? I de Catalunya? 

R: No ho sé, encara que és petit. Això ho podries saber a través de la revista de Triodos. Allí 

potser hi tenen dades. La veritat és que jo aquest tema no el controlo perquè anem d’usuaris 

i de divulgadors. 

P: Com a usuari quins inconvenients presenta? 

R: A veure, potser l’inconvenient principal, i això és per la gent més gran, és que tot es fa per 

internet i hi ha gent que necessita tenir una agència com a referent. Clar, el problema és que 

això requereix uns costos molt elevats i és molt difícil de muntar. En el nostre vas, a FIARE, ho 

hem parlat però no surten els números. El nombre de clients s’hauria de multiplicar per una 

xifra molt elevada. I per tant, està clar que estan circumscrivint el tema a aquell que es mou 

per internet.  
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Un altre inconvenient potser seria en el cas de ser una persona que té negoci, no poder 

ingressar el diner que els hi entra perquè el sistema no ho permet. Tu no pots portar a la 

oficina de Triodos per exemple diners en metàl·lic. 

P: Creus que ho podran fer en un futur? Serà factible? 

R: Home, s’ho hauran de plantejar perquè sinó estan renunciant a un sector molt ampli, 

perquè ara simplement t’estan conformant amb aquella gent que cobra nòmines, i per tant 

que entra el diner per transferència; o pensions. O aquell altre que decideix que els seus 

estalvis, enlloc de tenir-los a l’entitat financera amb la que treballa dia a dia, el porta a 

entitats financeres ètiques.   

Honradament no sé com ho tenen plantejat ni com ho pensen resoldre però és el principal 

problema per un gran grup de gent. Suposo que han volgut començar de mica en mica, han 

volgut anar consolidant-se, no anar a buscar les empreses perquè en el fons ells no volen anar 

a buscar clients, sinó que volen que els hi vinguin per convenciment. 

P: I avantatges? 

R: És una banca que excepte aquests dos inconvenients principals, mostra un gran ventall 

d’avantatges. No cobra comissions per res, pots fer un numero de transferències al més sense 

costos, pots mirar per internet el teu extracte de comptes contínuament, saps com tens el 

saldo i tot plegat i és còmode en el moment que ja domines el internet. 

P: Quina banca presenta més comoditats pel client? 

R: Jo mira, ara que ja m’hi he acostumat, estic molt còmode amb la banca ètica. Només he 

d’agafar la targeta i trec els diners de qualsevol caixer servired sense cap mena de comissions. 

Tinc tots els rebuts domiciliats i m’ingressen la meva nòmina a Triodos. 

P: Perquè no utilitza cap mitjà de comunicació o publicitat per donar-se a conèixer tenint en 

compte que el volum de clients es inferior al de la banca tradicional? 

R: Principalment perquè costa molts diners. Perquè la publicitat de premsa és molt cara i 

arriba a un segment petit de població. I per la tele no t’ho pots permetre perquè et costa un 

dineral. I  després jo crec que la final no és buscar tant una política de creixement ràpid, sinó 

una política que ho faci de mica en mica, perquè inclús la mateixa estructura no ho podria 
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absorbir. El boca orella funciona molt en aquest tema. Vull dir que és militància i ells la 

busquen. 

Jo crec que no busquen atraure a una gran massa de gent, sinó que busquen anar-se 

consolidant de mica en mica. De granet de sorra en granet de sorra. Si que l’objectiu és fer-se 

gran, però t’has de fer gran fins a una dimensió determinada que no pots passar perquè 

aleshores ja passes a convertir-te en una altra cosa. Amb els companys de FIARE que ens 

reunim tenim molt clar que hem d’anar a poc a poc sense anar darrera de la gent. Que el 

sistema ho pugui anar absorbint. I tot això requereix un procés lent, perquè una errada en un 

banc d’aquests després és molt difícil de treure’s la mala fama. Mentre que ens els altres 

bancs a la gent li dona igual. Ningú se’n recorda de les preferents de La Caixa o de Banesto. 

Saben amagar-ho molt bé.  

Els diners que es podrien gastar en propaganda el necessiten per fer crèdits i ajudar a la gent. 

P: Creus que la crisi ha afectat en l’evolució de la banca ètica? Com i perquè? 

R: Si, si. Per descomptat. Jo crec que aquesta ha influït 

en aquest fort creixement. Ha incrementat la 

conscienciació de la gent. A veure podies tenir una 

forma de pensar abans de la crisi però no li donaves 

tanta importància en el tema aquest de la banca. La gent sol buscava que fos una banca 

catalana i ja està. Però amb la crisi jo penso que ens ha sacsejat a tots, i gràcies, per dir-ho 

d’alguna manera, a això hem de veure que a part de ser una banca catalana, tingui a més, un 

comportament correcte. 

P: Entre quines edats es concentra 

R: No tinc estadístiques però la sensació que tinc és que el perfil de gent que inverteix o obra 

comptes en banca ètica és més aviat jove. De 35 o 40 cap avall. Perquè a la gent gran, jubilats 

que estan acostumats a que el senyor del banc li porti tots els comptes, els hi costa més i no 

hi tenen tanta confiança. 

També predomina la gent que no té hipoteca, perquè la gent que en té no pot canviar 

d’entitat.  

“Ha incrementat la 

conscienciació de la 

gent” 
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I després també, crec que molta gent que s’està movent al voltant del procés constituent a 

Catalunya, gent d’edat, està en aquests temes. Ara estic 

especulant plenament perquè no tinc cap mena 

d’informació d’això.  

I per acabar, estan començant a aparèixer, o almenys 

aquí a Lleida ho he començat a notar, ex-bancaris. Gent que ha treballat en la banca 

tradicional i els han jubilat i com que coneixen l’ofici decideixen posar-se en banca ètica. 

P: I finalment, quin missatge donaries a la gent perquè l’utilitzés més? 

R: Doncs que s’ha de plantejar una cosa molt simple. Tu has de controlar el que fas amb els 

teus diners. I que tu guanyis una mica més de diners no justifica que siguis indiferent a l’ús 

que fan dels teus diners les entitats. Una persona no té molts diners per fer-li platejar a un 

banc un canvi de política, però deu mil, cent mil persones, amb petits estalvis que marxen de 

les entitats que són culpables per finançar la misèria, si que ho són. Haurien de començar a 

canviar de comportament. Haurien de començar a ser selectius en la política d’inversions que 

fan. Almenys amb els meus diners no ho faran. Com diuen, “no con mi dinero”. 

 

4.5.3 Entrevista a Cristina Saiz 
 

Entrevista 3. Duració 40’ 

 

 

 

He triat a la Cristina perquè és usuària de la banca ètica. 

 

P: Com t’agradaria que et presentes en la meva entrevista? 

Cristina Saiz Cayuela, usuària de la Banca Ètica i Tècnica en Cooperació Internacional a la 

Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Lleida. 

“Hem detectat que 

comencen a aparèixer 

ex-bancaris” 

CRISTINA SAIZ 

Tècnica en Cooperació Internacional a la Regidoria de Drets Civils, 

Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Lleida 
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P: Coneixes la banca ètica? 

Si, des de fa molt temps i en soc usuària. 

P: Com la vas conèixer? 

La vaig conèixer cap a l’any 1994, mentre era activista d’un moviment social anomenat 0.7% i 

més, que ens dedicàvem en aquells temps a reclamar que les administracions publiques i els 

estats dediquessin un 0.7%  dels seus pressupostos a polítiques de cooperació i 

desenvolupament. En aquelles èpoques es parlava de bancs que encara molts d’ells no 

estaven a Espanya, com Triodos Bank i d’altres. Posteriorment  vaig conèixer l’entitat FETS i a 

través d’aquesta, vaig conèixer Coop57, Fiare, oikocredit... 

P: L’utilitzes? 

Si, l’utilitzo, ja des de fa uns quants anys. La veritat es que em va costar una mica perquè el 

fet que no hi hagués oficina a Lleida em frenava, però finalment vaig anar un dia a Barcelona i 

ho vaig fer. 

P: Que et va fer decidir a utilitzar-la? 

Com ja he comentat anteriorment, sempre he estat molt vinculada a diferents entitats de 

caire social i sobretot m’he alimentat de diferents injustícies, sobretot potenciades per el 

sistema capitalista. Sempre he partit de la base que les persones estem dins del sistema i no 

podem fugir d’ell i per tant, cometem moltes incoherències, però hem d’ésser conscients que 

hi ha moltes coses que depenen dels nostres hàbits, maneres de fer i que en som 

responsables directes. Amb els nostres actes podem 

fer molts canvis, per exemple: mirant les etiquetes 

dels productes que consumim,  mirant on posem els 

nostres estalvis.... Hem d’ésser conscients que moltes entitats bancàries utilitzen els nostres 

estalvis per a realitzar inversions en borsa que potencien a les multinacionals  i la compra 

d’armament i jo no vull ser còmplice d’aquests fets. 

 

 

“Amb els nostres actes 

podem fer molts canvis” 
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P: Quins avantatges hi trobes? 

Hem de saber que no es donen duros a 4 pessetes, el que vol dir que s’ha de fugir dels 

enganys que ens fan els bancs quan ens diuen que ens donen interessos o bé que ens fan 

regals i hem d’entendre que els bancs simplement serveixen per a guardar i administrar els 

teus diners, i per fer aquesta feina els bancs et cobren uns interessos. Punt i final, no espero 

res més d’un banc. Ara bé, si a més a més de fer aquesta funció principal, el banc és ètic, 

promociona i finança projectes socials i és responsable a nivell econòmic, social i 

mediambiental, doncs penso que és fantàstic i em fa sentir molt bé. 

P: I inconvenients? 

Com també he comentat, m’agrada posar cara als projectes i m’agradaria que hi hagués una 

oficina a Lleida. Espero que la gent s’engresqui a formar part de la banca ètica i pugui existir 

ben aviat una oficina a Lleida. M’agradaria també que aquestes entitats de banca ètica 

donessin serveis amb més risc a particulars, com ara hipoteques i altres...( Val a dir que la 

banca ètica no persegueix el lucre de la banca tradicional i per tant no es pot arriscar tant). El 

que vol dir que encara hem de caminar una mica per arribar a oferir els serveis de la banca 

tradicional. Espero que amb el temps és vagi equilibrant. 

P: Estàs satisfeta amb els serveis que et dóna? 

Molt, compleix amb totes les meves expectatives. 

P: A part de la banca ètica, tens comptes en altes bancs?  

Un cop vaig obrir el compte a Triodos Bank, vaig cancel·lar tota la resta de comptes que tenia 

en altres oficines bancàries i ara per ara en tinc un mes que no puc cancel·lar, vinculat a la 

hipoteca de la casa. M’agradaria a la llarga treballar només en banca ètica. 

P: En cas de que utilitzis altres bancs, quin es el motiu pel que ho fas? No podries funcionar 

sol amb la banca ètica? 

Per hipoteca, com he comentat és un servei que encara no es dona a particulars, tot i que em 

consta que es comença a fer. 



            BANCA ÈTICA- LA BANCA AMB PRINCIPIS 

LAIA CORTS ALINS 94 

P: Amb quins altres bancs treballes? 

Antigament amb Caixa Terrassa (Unnim), que ha estat absorbida al meu pesar per BBVA. 

P: Realment als mitjans de comminació no hi ha publicitat, perquè creus que pot ser? 

Es com tot, tota la informació en l’actualitat esta manipulada, estem molt mancats 

d’informació! Penso que lo important es tenir inquietuds i buscar-se un mateix les fonts 

d’informació i aquestes hi són al 100% a la xarxa. T’aconsello que comencis a triar quins són 

els mitjans de comunicació amb els quals t’informes i busquis les fonts realment fiables i 

objectives. 

P: No creus que si fessin publicitat als mitjans de comunicació, hi hauria més gent 

implicada? 

El problema no està en la falta d’informació sinó en el sistema educatiu que està mancat de 

treball en valors, estem vivint una autèntica crisis de valors i el que s’ha de fer és recuperar 

aquest treball a les escoles i fer joves compromesos, 

cooperatius, solidaris, crítics que no es deixin manipular. 

Mentre el sistema es mogui a través de l’egoisme i de 

mirar-se bonicament el propi melic, no hi haurà res a fer. 

P: Quina creus que es la classe social que acostuma a fer ús d’aquesta banca? Per què? 

És la classe social del saber i conèixer. Per aquest motiu és tant important l’educació i la lluita 

contra la ignorància. 

P: Li veus futur? 

Molt, però tenim molta feina encara per fer. Es un treball que encara no està espremut al 

100% i per tant, si les coses funcionen tal com avui en dia, creixerà. I ho farà però no al ritme 

de la banca tradicional. 

P: L’aconselles a les teves amistats? 

Continuadament. 

“Estem vivint una 

autèntica crisis de 

valors” 
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P: Quin missatge donaries a la gent per a que l’utilitzés més? 

El important es donar a conèixer totes les injustícies que hi ha darrera de la banca tradicional. 

Quan la gent en sigui conscient buscaran el canvi immediatament. D’altra banda moltes 

persones es pensen que la banca ètica no és una banca com a tal i han de conèixer que es 

tracta d’un banc com un altre, reconegut igualment per el Banc d’Espanya i amb els mateixos 

avals que qualsevol altre, però amb l’avantatge que, al no realitzar inversions en borsa, el risc 

disminueix.  
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4.6 ENQUESTES40 

4.6.1 Enquesta 1 
 

Per tal de poder tenir més dades sobre el coneixement de la població o la predisposició a 

utilitzar aquest tipus de banca, he realitzat dos enquestes que s’han repartit de forma 

aleatòria a un seguit de persones.  

La primera inclou uns paràmetres que diferencien el sexe, l’edat, la professió o el salari per 

obtenir informació més detallada de cada persona. Consisteix en una enquesta amb 13 

preguntes relacionades amb el tema del treball, de resposta tancada. 

Les enquestes s’han realitzat durant els mesos de Setembre fins al Desembre per tal de poder 

tenir les dades més properes, a un grup de 60 persones aproximadament, entre les quals es 

troben tant homes com dones. 

Objectius: 

L’objectiu principal d’aquesta enquesta era saber, principalment, el grau de coneixement que 

té la població sobre la banca ètica. 

D’altres són: 

 Entre quina edat és concentra  

 La confiança dipositada  

 La utilització d’aquesta  

 I la intenció, en cas de no utilitzar-la, a fer-ho. 

Qüestionari: 

El qüestionari proposat per l’enquesta és el següent: 

1.- Edat: 

□ Entre 20 i 30        □ Entre 30 i 40        □ Entre 40 i 50        □ Entre 50 i 60        □ Més de 60 

2.- Professió: 

□ Ensenyament        □ Estudiants        □ Funcionaris        □ Serveis        □ Jubilats        □ Altre 

                                                             
40

 Totes les gràfiques són d’elaboració pròpia. 
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3.- Sexe 

□ Femení        □ Masculí 

4.- Salari (aproximadament): 

□ Menys de 500 e/mes        □ Entre 500 i 1000 e/mes        □ Entre 1000/2000 e/mes  

□ Més de 2000 e/mes 

5.- Coneixement sobre la banca ètica: 

□ Si        □ No 

6.- Grau de coneixement: 

□ Poc        □ Regular        □ Bastant        □ Molt 

7.- Com la van conèixer? 

□ Algun amic els hi havia parlat     □ Ho havien sentit per la televisió, en alguna sèrie/pel·lícula         

□ A través d’internet, per algun “foro”        □ Altres 

8.- Utilització: 

□ Si        □ No 

9.- En cas d’utilitzar-la, quin es el banc, o bancs, que fa servir? 

□ Triodos Bank        □ Coop57        □ Oikocredit        □ FIARE        □ Altres 

10.- En cas de no utilitzar-la, penses fer-ho? 

□ Si        □ No 

11.- En cas que sigui no, per què? 

□ Els meus diners ja estan bé         □ No hi tinc confiança        □ No crec en aquests projectes 

□ Altres 

12.- En cas que sigui si, per què? 

□ Els meus diners no estan ben guardats       □ Ja no tinc confiança amb la banca convencional         

□ Crec que els meus diners estaran millor a la banca ètica        □ Altres 

13.-  Quina banca creieu que té més comoditats a l’hora de demanar un servei? 

□ Banca ètica        □ Banca tradicional        □ No ho sé 
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I els resultats del l’enquesta han estat: 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot observar que al voltant d’un 27% de la gent enquestada no sap el què és la banca ètica, 

mentre que l’altre 73% de la gent si que ho sap, però ho manifesta en diferents graus. 

D’aquest 73% un 36% té un coneixement regular sobre la banca, és a dir, sap el què és però 

no amb profunditat; un 25% té poc coneixement i el 12% restant la coneix bastant.  

Això ens indica que el grau de coneixement de la població en general és relativament baix i 

podríem dir que és principalment culpa de diversos factors com la seva recent implantació a 

nivell de l’estat espanyol, la manca d’informació provinent del mitjans de comunicació i 

l’escassetat de publicitat per part d’aquestes mateixes entitats. 

 

 

 

 

 

 

 

Després d’haver analitzat quin percentatge de població coneixia la banca ètica i amb quin 

grau ho feia, en aquesta segona gràfica podem apreciar que un 15% de les persones 
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enquestades han manifestat que sí que la utilitzen. Mentre que l’altre 85% han revelat que 

no. 

La conclusió que es pot treure d’aquesta gràfica és que, a part de ser una banca no massa 

coneguda com s’ha pogut comprovar en l’anterior, de la gent que la coneix el percentatge 

d’utilització és molt escàs.  

 

 

 

 

 

 

 

Però si mirem més detalladament, comprovem que de la gent que no utilitza aquesta banca, 

un 51% tenen la intenció de gaudir del seu ús en un futur. Un 43% diuen que no l’utilitzaran, i 

el 6% restant manifesten que no ho saben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixant de banda la gent que no l’utilitza, ens centrem amb la que sí que ho fa i veiem que 

Triodos Bank és el banc ètic pel que aposta la majoria, amb un 59% de gent, seguit de FIARE 

amb un 17% i tancant amb un empat del 8% entre Oikocredit i Coop57. El 8% restant són 

altres entitats no especificades. 
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Ara procediré a fer una breu comparació entre el grau de coneixement i l’edat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’entre els enquestats que manifesten conèixer la banca ètica, podem apreciar que el grau de 

coneixement independentment de l’edat, és més aviat fluix i el grup d’edat que manifesta 

conèixer-la millor és entre 20 i 30 anys.  

 

Queda clar que el grup de gent que té més coneixement sobre aquesta banca, l’ha adquirit 

mitjançant altres vies que podrien ser les vies naturals per les que la banca ètica és difon, el 

boca orella, coneixement de gent que ja la utilitza; i a través de les noves tecnologies. 
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Entre els no usuaris que no utilitzen la banca ètica, els seus motius per  no fer-ho en un futur 

veiem que la majoria són per falta de confiança. 

 

Entre els no usuaris que han manifestat que estarien disposats a utilitzar-la en un futur, veiem 

que la majoria afirmen que ho farien perquè ja no tenen confiança amb la banca 

convencional. 
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Entre els que no utilitzen la banca ètica consideren que té més comoditats la tradicional, en 

canvi, dels que si que la utilitzen, el parer està més igualat, tot i que encara hi ha una lleu 

majoria de gent que pensa que ofereix més comoditat la banca tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enquesta ha estat realitzada a un total de 60 persones i aquesta gràfica ens mostra entre 

quines edats es concentra i el sexe. 
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4.6.2 Enquesta 2 
 

La segona enquesta realitzada, també inclou uns paràmetres que diferencien el sexe i l’edat, 

per poder tenir informació més detalla de la persona en qüestió. En aquest cas el qüestionari 

està passat a estudiants que cursen 2n de batxillerat (pràcticament tots). Aquesta consisteix 

en una bateria de 7 preguntes relacionades també amb el tema del treball tractat i de 

resposta tancada. 

S’han realitzat durant els mesos de Novembre a Desembre a un col·lectiu de 30 persones del 

mateix centre. 

Objectius: 

 El principal, tal com a l’altra enquesta, era saber el grau de coneixement que té la 

gent jove sobre la banca ètica. 

 Descobrir si a casa seva la utilitzaven 

 I quin banc creien que té més facilitats i comoditats a l’hora de prestar un servei. 

 

Qüestionari: 

El qüestionari proposat per la segona enquesta és el següent 

1.- Edat 

□ 16 anys        □ 17 anys        □ 18 anys 

2.- Sexe 

□ Femení        □ Masculí         

3.- Coneixement sobre la banca ètica 

□ Si        □ No 

4.- Grau de coneixement 

□ Poc        □ Regular        □ Bastant        □ Molt 

5.- Com la van conèixer? 

□ Algun amic els hi havia parlat     □ Ho havien sentit per la televisió, en alguna sèrie/pel·lícula 

□ A través d’internet, per algun “foro”        □ Altres 
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66,67% 

33,33% 

Coneixement 

No

Si

6.- A casa vostra, l’utilitzeu? 

□ Si        □ No        □ No ho sé         

7.-  Quina banca creieu que té més comoditats a l’hora de demanar un servei? 

□ Banca ètica        □ Banca tradicional        □ No ho sé 

 

Els resultats han estat: 

 

 

 

 

 

 

 

D’entre la gent de 16 a 18 anys hi ha un grau força alt de desconeixement. Un 66,67% del 

enquestats han manifestat que no la coneixen, tan sols un 33,33% afirmen que si. 

 

 

 

 

 

 

 

D‘entre el 33,33% de gent que la coneix, són pocs els que tenen un coneixement acceptable, i 

molts menys els que manifesten tenir un grau elevat de coneixement. És pot observar que la 

majoria de gent en tenen poc.  
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Pel que fa al coneixement de la banca diferenciant el sexe, podem observar que els 

percentatges són bastant similars, tot i que el percentatge de nois que ho coneixen és un pel 

superior al de noies, amb una diferència de 4,78 punts.  

 

Tot i que l’ús que fan els menors de 18 anys de la banca és gairebé nul, he cregut important 

preguntar quina de les dos banques creien que tenia més comoditats a l’hora de prestar un 

servei. Tan sols un 6% es decanten per la banca ètica, la gran majoria ho fa per la tradicional, 

el que fa pensar que no tenen suficient informació. 
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Una vegada esbrinada la quantitat de gent que coneix la banca ètica, de la gent que ha 

afirmat que gairebé la meitat ens diuen que ho havien sentit per televisió, en alguna sèrie o 

en alguna pel·lícula. 

La conclusió que se’n pot extreure és que els joves no coneixen bé la banca ètica en la seva 

majoria, i els que la coneixen ho fan en un grau molt baix. 
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5 CONCLUSIONS 

 

En la societat actual,  tothom deixem i confiem els nostres diners o els nostres estalvis a la 

banca i a les caixes d'estalvi. Aquest fet tant quotidià i usual  ens porta a recórrer institucions 

bancàries  múltiples a fi d'aconseguir millors interessos i menors despeses de funcionament. 

Poques vegades ens plantegem l'ús que l'entitat farà dels nostres diners i  de quines activitats 

financeres  provenen els diners que rebem com a  interessos mensuals, trimestrals o anuals.   

Pot ser una banca, ètica? Pot perviure en la societat capitalista 

actual, una banca amb valors ètics? 
 

Aconseguir resoldre l' oxímoron plantejat en el meu treball  ha reclamat  unir dues matèries 

interessants per a mi: d'una banda l'economia i d'altra la recerca d'informació actual i vigent 

mitjançant les ciències socials. 

La primera conclusió que podem establir i que ens permetrà entendre millor l'existència i el 

futur de la banca ètica en el món actual, és considerar-la com una alternativa i no com l’única 

forma correcta possible. 

La recerca d'informació mitjançant la lectura de textos i articles m’ha permès conèixer els dos 

grans objectius a que aspira la banca ètica:   

1. Obtenir beneficis econòmics, és a dir, ser rentables i viables econòmicament, ja que 

és un dels trets bàsics que necessita una banca per poder créixer, per tal de poder 

seguir desenvolupant la activitat econòmica i ser sostenible al mateix temps. 

2. Obtenir beneficis socials, i generar impactes socials positius. Aquest consisteix en que 

els projectes finançats per aquesta entitat han de reportar beneficis socials, com per 

exemple, ajudes en el medi ambient. 

Des de la primera concepció de banca ètica l'any 1920 aquestes dues premisses han anat 

donades de la mà. 

El  motiu  principal de la creació de la banca ètica va ser un motiu ideològic, de reacció ètica 

contra immoralitats manifestes com el tràfic d'armes, explotació infantil... de les quals molts 
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bancs tradicionals obtenen una part important dels seus guanys. La banca ètica mai 

fomentarà el seu benefici en aquest tipus d'activitats. Amb l’exemple d’aquests bancs es 

demostra que si que és compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució 

d’objectius socials i ambientals. 

La moralitat en la seva actuació és un principi general que comporta una empatització  amb 

les persones  menys afavorides de l'estructura social o que veuen limitat l’accés al crèdit,  per 

la seva manca de recursos i patrimoni, en l'estructura bancària tradicional. La banca ètica 

possibilita la inclusió d'aquestes persones sempre en funció de les expectatives/projectes  

que elles aporten..  

Un altre element principal important en el  funcionament de la banca ètica parteix de la base 

que els seus usuaris tenen dret a saber on i en què s’inverteixen els seus diners. La 

transparència és una característica de les que busca el client de la banca ètica. 

Així mateix, la importància de temes de respecte al medi ambient, d’ajudar al 

desenvolupament de països subdesenvolupats, o el treball en cooperació al sud. 

Atansant-nos als nostres dies, crec que un altre motiu conjuntural que ha contribuït a la 

continuïtat i al creixement de la banca ètica, és la crisi econòmica i financera actual.  Si ens 

mirem l’evolució de les finances ètiques durant el període de crisi, és a dir, des de 2007 fins al 

2012, podem apreciar que l’estalvi aconseguit s’ha multiplicat per 7 i la quantitat en préstecs 

concedits per 4,5. Els préstecs concedits i l’estalvi recollit augmenta notablement l’últim any 

del període. 

Així doncs, la part teòrica d’aquest treball m’ha permès reconèixer que és possible obtenir 

guanys fent un ús diferent del diner amb la finalitat de trobar el bé comú i del 

desenvolupament de les persones. 

Amb la segona part del treball, el marc pràctic, he pogut comprovar de primera mà, amb 

persones que n’estan fent ús d’ella, que ells hi veuen més avantatges que inconvenients. 

Les operacions bancàries que he dut a terme en l’apartat pràctic del meu treball, han estat 

fàcils de realitzar. Possiblement un dels punts febles perquè aquesta banca no sigui utilitzada 

per la gent gran, és el fet de que el funcionament de la banca està molt basat en les noves 

tecnologies i internet, avantatge que es presenta per als joves. 
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Podríem dir que el repte més gran que té la banca ètica per davant és “normalitzar” el seu ús, 

ja que es veu molta gent que està completament alineada amb els valors que transmet però 

no s’atreveixen a posar-hi els seus estalvis per desconeixement. Tot i que no volen créixer 

massa, hauran d’assolir una certa mida per tal que siguin presents en els mitjans i en el dia a 

dia de la gent. 

De moment, el sistema bancari tradicional, no sembla que vegi a la banca ètica com una 

amenaça, ja que no es veuen gaires moviments per la seva part amb la fi de canviar la seva 

manera de fer per evitar que els hi marxin els clients.   

Jo veig que la banca ètica té un futur prometedor, ja que tal com estan fent les coses els 

bancs tradicionals la gent acabarà per veure clar que cal fer les coses d’una altra manera. A 

més a més, com que cada vegada la gent està més informada, és més conscient sobre les 

conseqüències de les seves accions.   

Crec que el treball m’ha permès aclarir, majoritàriament,  els dubtes que em ballaven pel cap 

quan el vaig començar. Tot i així el tema ha resultat molt més complex del que imaginava en 

un principi i m’ha deixat amb ganes de més endavant, quan compti amb més experiència, 

coneixements i possibilitats, continuar la recerca i tancar alguns interrogants que, a hores 

d’ara, m’han quedat oberts. 

 

 

  



            BANCA ÈTICA- LA BANCA AMB PRINCIPIS 

LAIA CORTS ALINS 110 

6 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 

6.1 Bibliografia 

ALEMANY, Jordi. Les finances ètiques. Barcelona: UOC Editorial, 2006. 

ALSINA, Oriol. La banca ética. Mucho más que dinero. Barcelona: Icaria Editorial, 2002 

ALSINA, Oriol i SUNYER, Roger. Informe sobre la banca ètica a Europa. Barcelona: FUS, Grup 

de fundacions, 1998. 

CALVO, Jordi. Banca Armada vs Banca ética. Barcelona: Dharana Editorial, 2013 

CALVO, Jordi. La banca armada. Inversiones explosivas de los bancos y cajas. Barcelona, 

Informe núm. 11, 2012. 

CENTRE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL. El comerç just. Lleida: Quaderns de cooperació 

Internacional de la UdL, 2006. 

ENCISO, Joan Pere; FARRÉS,  Josep Mª; DIAZ DE QUIJANO, David. Finançament per al 

desenvolupament: microcrèdits i banca ètica. Lleida: Quaderns de cooperació Internacional 

de la UdL, 2009. 

FETS. Invitació a les finances ètiques: preguntes i respostes. Barcelona, Gramagraf, 2006. 

MELÉ, Joan Antoni. Dinero y conciencia, ¿A quién sirve mi dinero?.  Barcelona:                      

Plataforma Editorial, 2009. 

TEIS, Xavi. Cómo cambiar el mundo con tu dinero. Barcelona: Icaria  Editorial, 2011. 

 

 

 

 

 



            BANCA ÈTICA- LA BANCA AMB PRINCIPIS 

LAIA CORTS ALINS 111 

6.2 Webgrafia 

FESTA DEL COMERÇ JUST I LA BANCA ÈTICA: 

http://festacjib.wordpress.com/2013/05/09/la-banca-etica-torna-a-creixer-a-prop-dun-60/ 

(visitat el 25 de Juliol) 

BANCA ÉTICA. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN:  

http://infobancaetica.wordpress.com/ (visitat el 25 de Juliol) 

 

TRIODOS BANK:  

http://www.triodos.es/es/particulares/ (visitat el 25 de Juliol) 

 

UNIVERSITAT DE LLEIDA. MICROCREDITS I BANCA ÈTICA: 

http://www.udl.cat/export/sites/UdL/serveis/ODEC/CDOCS/quaderns/Microcrxdits_i_banca_

xtica.pdf (visitat el 25 de Juliol) 

 

TRIODOS BANK. EL COLOR DEL DINERO: 

http://www.triodos-elcolordeldinero.com/ (visitat el 6 d’Agost) 

 

FETS:  

http://www.fets.org/es-es (visitat el 5 d’Agost) 

 

BANCA ÈTICA:  

http://www.bancaetica.cat/es/ (visitat el 5 d’Agost) 

 

BANCA ÈTICA. FETS:  

http://www.bancaetica.cat/es/fets.php (visitat el 5 d’Agost) 

 

FETS. MEMÒRIA:  

http://www.fets.org/images/memria%20fets%202012.pdf (visitat el 6 d’Agost) 

 

FETS. EL SISTEMA FINANCER:  

http://www.fets.org/ca-es/el-sistema-financer/el-sistema-financer (visitat el 6 d’Agost) 

 

FETS. FINANCES ÈTIQUES:  

http://www.fets.org/ca-es/les-finances-etiques/les-finances-etiques (visitat el 6 d’Agost) 

 

COOP57. INDEX:  

http://www.coop57.coop/index.php?lang=ca_es (visitat el 21 d’Agost) 

 

TRIODOS. OFICINES:  

http://www.triodos.es/es/particulares/donde-encontrarnos-oficinas/ (visitat el 21 d’Agost) 



            BANCA ÈTICA- LA BANCA AMB PRINCIPIS 

LAIA CORTS ALINS 112 

EL BLOG ALTERNATIVO. REVISTA TRIODOS:  

http://www.elblogalternativo.com/wp-content/uploads/2013/10/revista-triodos-31.png 

(visitat el 21 d’Agost) 

 

TRIODOS. HISTORIA:  

http://www.triodos.es/es/conozca-triodos-bank/historias-de-la-banca-transparente/ (visitat 

el 21 d’Agost) 

 

WIKIPEDIA. TRUST:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trust (visitat el 30 d’Agost) 

 

FIARE:  

http://www.proyectofiare.com/web/ (visitat el 30 d’Agost) 

 

BANCO DE ESPAÑA:  

http://www.bde.es/bde/es/ (visitat el 8 de Setembre) 

 

BANCO DE ESPAÑA. CLIENTES: 

http://www.bde.es/clientebanca/productos/emprestitos/aval/aval.htm  (visitat el 8 de 

setembre) 

 

OBSERVATORI TERCER SECTOR. FINANCES ÈTIQUES: 

http://www.observatoritercersector.org/pdf/publicacions/finansseetiques.pdf (visitat el 9 de 

Setembre) 

 

OIKOCREDIT. HECHOS Y CIFRAS:  

http://www.oikocredit.org/es/conozcanos/hechos-cifras/cifras (visitat el 14 de Setembre) 

 

OIKOCREDIT. INICIO:  

http://www.oikocredit.org/es/inicio (visitat el 14 de Setembre) 

 

BANCA ÉTICA. LA IDEA Y LOS PRINCIPIOS:  

http://www.bancaetica.it/la-idea-y-los-principios (visitat el 14 de Setembre) 

 

WIKIPEDIA. BANCA POPOLARE ETICA:  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Banca_Popolare_Etica (visitat el 14 de Setembre) 

 

BANCA SIN INTERESES:  

http://bancasininteres.blogspot.co.uk/ (visitat el 27 de Setembre) 

 

BANKIMIA. BANCA ÉTICA:  

http://www.bankimia.com/banca-etica (visitat el 27 de Setembre) 

 



            BANCA ÈTICA- LA BANCA AMB PRINCIPIS 

LAIA CORTS ALINS 113 

WIKIPEDIA. BANCA ÈTICA:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_%C3%A9tica (visitat el 9 d’Octubre) 

 

BANCO POPOLARE: 

http://www.bancopopolare.it/BP/ProfiloDelGruppo.jsp?Page=PG_HomeSezione.jsp&shortlin

k=23-24-25&bannertop=12&Lingua=Inglese&Spalla=false&MenuSelected=13&Sez=1 (visitat 

el 9 d’Octubre) 

 

PROYECTO FIARE. ESTRUCTURA:  

http://www.proyectofiare.com/web/ca/fiare/com-ens-organitzem (visitat el 9 d’Octubre) 

 

PODEM. BANCA: 

http://www.podem.cat/sites/default/files/insumision%20a%20la%20banca.pdf (visitat el 23 

d’Octubre) 

 

SETEM CATALUNYA. FINANCES ETIQUES: http://www.setem.org/site/cat/catalunya/finances-

etiques/ (visitat el 23 d’Octubre) 

 

RTVE NOTICIAS. FINANZAS ÉTICAS: http://www.rtve.es/noticias/documentos-

tv/reportajes/finanzas-eticas/ (visitat l’1 de Novembre) 

 

ECONOMIA SOLIDARIA. FINANZAS ÉTICAS: http://www.economiasolidaria.org/finanzas_eticas 

(visitat l’1 de Novembre) 

 

FETS. LES FINANCES ETIQUES:  

http://www.fets.org/ca-es/per-saber-ne-mes/les-finances-etiques-a-la-ii-fira-deconomia-

solidaria (visitat l’1 de novembre) 

 

BBVA SENSE ARMES:  

http://www.bbvasensearmes.org (visitat el 2 de Desembre) 

 

LA BANCA. HISTORIA Y FUNCIONES: 

http://economia.unmsm.edu.pe/Docentes/RRocaG/Publi/Roca-Monetaria-02-

BancaHistoria.pdf (visitat el 2 de Desembre) 

 

FUNCIONES DE LOS BANCOS:  

http://www.einicio.com/paginas/funciones-de-los-bancos.html (visitat el 2 de Desembre) 

 

RINCON DEL VAGO. SISTEMA BANCARIO:  

http://html.rincondelvago.com/banca-o-sistema-bancario.html (visitat el 8 de Desembre) 

 

RINCON DEL VAGO. BANCOS:  

http://html.rincondelvago.com/bancos_1.html (visitat el 8 de Desembre) 



            BANCA ÈTICA- LA BANCA AMB PRINCIPIS 

LAIA CORTS ALINS 114 

WIKIPEDIA. BANC CENTRAL:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_central (visitat el 8 de desembre) 

 

EURO RESIDENTES. SISTEMA BANCARI. 

http://www.euroresidentes.com/empresa_empresas/diccionario_de_empresa/finanzas/s/sis

tema-bancario.htm (visitat el 10 de Desembre) 

 

WIKIPEDIA. BANCO:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco (visitat el 10 de Desembre) 

 

BANCA ARMADA:  

http://www.bancaarmada.org/index.php/es/banca-armada (visitat el 14 de Desembre) 

 

CENTRE D’ESTUDIS PER A LA PAU. BANCA ARMADA: 

http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=890%3Ainfor

me-banca-armada&catid=52%3Ainformes&Itemid=85&lang=es (visitat el 14 de Desembre) 

 

SEWA. SELF EMPLOYED WOMAN ASSOCIATION:  

http://www.sewa.org/Services_Bank.asp (visitat el 18 de Desembre) 

 

LA BANCA ÈTICA I LES FINANCES ÈTIQUES: 

http://www.raco.cat/index.php/terme/article/viewFile/139423/236151 (visitat el 18 de 

Desembre) 

 

ECONOMIA SOLIDARIA. EMPRESES SOCIALS: 

http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/643 (visitat el 22 de Desembre) 

 

WIKIPEDIA. ECONOMIA SOLIDARIA: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_solidaria (visitat el 22 de Desembre) 

 

LA FAGEDA:  

http://www.fageda.com/ (visitat el 22 de Desembre) 

 

BANCA ÉTICA. DATOS Y NOTICIAS:  

http://infobancaetica.wordpress.com/coleccion-de-datos-y-noticias-bancos-malos/rescates-

a-la-banca-con-dinero-publico-coleccion-de-noticias-y-datos/ (visitat el 22 de Desembre) 

 

BANCA ÉTICA. RAZONES PARA PASARSE A LA BANCA ÉTICA: 

http://infobancaetica.wordpress.com/motivacion-razones-para-pasarse-a-banca-etica/lo-

que-nos-indigna-de-la-banca-tradicional/ (visitat el 22 de Desembre) 

 



            BANCA ÈTICA- LA BANCA AMB PRINCIPIS 

LAIA CORTS ALINS 115 

7 ANNEXOS 

 

7.1 El comerç just 

7.1.1 Què és el comerç just41 
 

El comerç just i solidari és un moviment que neix com una resposta a la denúncia sobre les 

pràctiques comercials proteccionistes que apliquen els països rics sobre els països del sud i sobre 

les condicions de precarietat laboral i de la vida de petits productors dels països pobres. 

 

“Un comerç alternatiu que ofereix als petits productors dels països 

del sud vies per comercialitzar els seus productes sobre la base 

d’uns principis ètics que integren criteris econòmics, socials i 

ecològics.” 

 

7.1.2 Objectius i principis 
 

La principal idea és oferir als productors desafavorits alternatives de la vida dignes a través de 

l’establiment d’unes relacions comercials justes i solidàries que permetin el desenvolupament 

autònom d’aquestes comunitats. 

Un altre objectiu és fomentar el desenvolupament dels països econòmicament pobres. 

 

El comerç just es basa en els següents principis: 

 La garantia d’unes condicions laborals dignes per als treballadors. 

 La preservació de la salut dels treballadors, vigilant que els mètodes de cultiu i producció no 

siguin contaminants. 

 El respecte pel medi ambient. 

 La protecció de la infància. 

 El desenvolupament integral de la població. 

 Mètodes comercials favorables per a la comunitat. 
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 Consultar annexos per a més informació. 
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7.1.3 Evolució de les organitzacions de comerç just 
 

La primera botiga de comerç just es va obrir a la ciutat de Breukelen, Holanda, a meitat dels anys 

60. Es va anar estenent ràpidament cap a altres països de l’Europa central com Alemanya, Àustria, 

Suïssa i Bèlgica.  

La primera marca de comerç just es va crear al 1988 als Països Baixos amb el nom de Max 

Havelaar. I després al 1997 neix la Fair Trade42 Labelling Organization International (FLO), que 

passarà a ser una de les més importants ja que els productes provenien de diversos països 

d’Europa, el Canadà, els Estats Units i el Japó. 

A l’any 1989 crear la Federació Internacional de Comerç Just que agrupa més de 60 països. I al 

1990 neix l’associació Europea de comerç just, European Fair Trade Association. 

 

Les dues primeres botigues de comerç just de l'Estat espanyol van obrir l'any 1986 i actualment 

n’hi ha un centenar. 

 

7.1.4 Vendes i productes a Catalunya 
 

A Catalunya, els productes principals són productes agraris tropicals com cafè, cacau, te, sucre; 

artesanies i productes tèxtils. 

Provenen de països o regions amb baixos ingressos i amb economies d’enclavament. 
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 Fair Trade és com s’anomena en anglès al comerç just. 
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7.2 Notícies43 

Recull de notícies de la banca actual. 

7.2.1 Rescats a la banca tradicional amb diners públics 
 

ESPAÑA, EL CUARTO PAÍS QUE MÁS AYUDAS A LA BANCA HA DADO CON 60.000 MILLONES
44

  

La Información, 26-Novembre-2013. 

Bruselas, 26 nov (EFE).- España es el cuarto país de la Unión Europea que, con 60.000 millones de 

euros, ha dado más ayudas públicas a la banca para recapitalizarla entre 2008 y 2012, incluyendo 

el rescate bancario, dijo hoy el vicepresidente de la Comisión Europea y titular de Competencia, 

Joaquín Almunia. 

El comisario español, que compareció hoy ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

de la Euro cámara, explicó además que Bankia ha sido el tercer banco que más inyecciones ha 

recibido, con 22.000 millones de euros, por detrás solo de Royal Bank of Scotland (46.000 

millones) y Anglo Irish Bank (32.000 millones). 

Con sus 60.000 millones de euros en ayudas aportadas a las entidades con problemas, España se 

sitúa en cuarto lugar de la UE, solo por detrás del Reino Unido (82.000 millones de 

euros), Alemania (64.000 millones) e Irlanda (63.000 millones), según Almunia. 

Entre 2008 y 2012 los Estados de la UE recapitalizaron a sus respectivos bancos por valor de 

413.200 millones de euros, el 3,2 % del PIB comunitario, según datos del comisario español. 

Según el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, entre 2008 y 2012 la Comisión aprobó 

"cantidades ingentes" de medidas de ayudas estatales en el sector financiero, aunque solo fueron 

utilizadas en parte y solo en torno a un tercio de las garantías aprobadas por Bruselas fueron 

aportadas finalmente por los Estados miembros. 

La mayor parte del apoyo concedido por los Estados miembros a sus respectivos sistemas 

bancarios fue precisamente mediante garantías. 
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 En castellà. 
44

 Notícia extreta de: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/espana-el-cuarto-
pais-que-mas-ayudas-a-la-banca-ha-dado-con-60-000-millones_qH8mUPmtVsgARssxlXORW2/ 

http://noticias.lainformacion.com/bankia/E_DoJZR9kypGvUIwh5Wp6Lb7/
http://noticias.lainformacion.com/royal-bank-of-scotland/E_Mps9FgtyRQ68dBvgOOyTr4/
http://noticias.lainformacion.com/anglo-irish-bank/E_oVsUYTiPyi2nbSTBajtZp3/
http://noticias.lainformacion.com/europa/reino-unido/L_SbIMxvgSm4eMevpMPwfPA7/
http://noticias.lainformacion.com/europa/alemania/L_VfF11CGm4UNpBhokJPA1O6/
http://noticias.lainformacion.com/europa/irlanda/L_JZZhibPNnXCgBsCe8MCh42/
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En 2012 todavía había un total de 492.000 millones de euros en garantías estatales abiertas, 

frente al récord de 1,19 billones de euros en 2009, explicó Almunia. 

Menos del 0,2 %, es decir 2.000 millones de euros, del total de garantías concedidas por los 

Estados miembros han sido realmente ejecutadas hasta la fecha, indicó. 

Almunia recordó que las reglas sobre ayudas estatales garantizan que los Estados miembros sean 

remunerados por la ayuda que conceden. 

Así, por las "masivas garantías" aportadas durante los últimos cuatro años, los países han recibido 

33.000 millones de euros en comisiones por los 2.000 millones de euros en garantías invocadas. 

Hasta finales de 2012 los Estados miembros han recibido un total de 125.000 millones de euros en 

ingresos a cambio del apoyo que han prestado a la banca, precisó el comisario europeo. 

Durante los últimos cinco años la Comisión ha analizado la reestructuración de 68 bancos (25 de 

los cuales tuvieron que ser liquidados), lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte del 

sector bancario europeo en términos de activos, dijo Almunia. 

Su departamento todavía tiene que resolver 25 casos, principalmente de países de la eurozona 

bajo programa de asistencia financiera, indicó. 

 

EL RESCATE A LA BANCA ELEVA EL DÉFICIT PÚBLICO AL 10,6%, EL MAYOR DE LA UE45 

 

El País, 22-Abril-2013 

La lucha contra el déficit público, la prioridad del Gobierno en 2012, se salda con un resultado 

agridulce. Las pérdidas contabilizadas por ayudas públicas a la banca que no se confía en 

recuperar elevan el desfase de las cuentas del año pasado al 10,6% del PIB, según acaba de 

certificar Eurostat, la agencia estadística de Bruselas. Es el mayor agujero presupuestario en toda 

la Unión Europea, solo cercano al de Grecia (10%). 

Si se excluye del cómputo el rescate financiero, se confirma un recorte del déficit (del 9% de 2011 

al 7% de 2012), pero ni se cumple el compromiso  pactado con Bruselas (6,3%), ni se sale de la 

primera línea de atención de los mercados. Más aún, si la deuda pública, donde suma el rescate 

financiero, pero también los créditos del Gobierno a las comunidades autónomas para pagar a 

                                                             
45

 Noticia extreta de: http://economia.elpais.com/economia/2013/04/22/actualidad/1366622193_338129.html 
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proveedores, es la que crece a mayor velocidad de la UE en los últimos meses: siete puntos 

porcentuales en el último trimestre del año pasado y contando.  

España tiene a ocho países europeos por delante en el nivel de deuda pública acumulado, un 

indicador al que los mercados prestan casi tanta atención como a la falta de actividad —la 

economía española sufre una recesión más prolongada ya que la de 2008-2009—. Pero, para los 

inversores, más importante aún es la velocidad a la que crece: el salto entre finales de 2011 

(69,3%) y de 2012 (84,2% del PIB) es más que notable. Y en los dos primeros meses del año, la 

deuda pública española ronda ya el 87%. 

Nada refleja mejor la dificultad de ajustar los presupuestos en plena recesión como la evolución 

de los ingresos públicos. Tras la mayor subida de impuestos de la democracia (recargo al IRPF, alza 

del IVA, eliminación de deducciones en el impuesto de sociedades), la proporción de ingresos 

sobre el PIB solo aumentó del 35,7% al 36,4%, con la recaudación lastrada por el enorme 

desempleo (al que los recortes y la reforma laboral han dado otro empujón) y la falta de actividad 

económica. Solo Irlanda, dentro de la zona euro, tiene un nivel de ingresos públicos menor. 

El contraste con Alemania, la primera economía del euro, es enorme. El Gobierno de Angela 

Merkel ha conseguido cerrar 2012 en superávit (0,2% del PIB), algo fuera del alcance del resto de 

la Unión Europea. También, un recordatorio de que Berlín no cree en la expansión del gasto para 

apoyar al resto de la eurozona, como le reclama el FMI. Y el leve aumento de la deuda pública (del 

80,4% al 81,9%) tiene que ver sobre todo con el dinero puesto en los rescates de Grecia, Irlanda y 

Portugal (más de 56.000 millones). 

El Gobierno se apoyará en la evidencia estadística para fundamentar su petición de que la 

Comisión Europea le de hasta dos años más para llevar el déficit al 3% del PIB. Más aún cuando las 

previsiones económicas, que el Ejecutivo del PP revisará esta semana, apuntan a que la recesión, 

más aguda de lo que anticipaba la estimación oficial (-0,5% frente al -1,6% que pronostica el FMI), 

se prolongará hasta finales de año. 
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7.2.2 Sous i indemnitzacions de banquers 
 

ALFREDO SÁENZ COBRARÁ UNA PENSIÓN DE 88 MILLONES DE EUROS DEL BANCO 

SANTANDER. 

 

El País, 29-Abril-2013 

El Gobierno de Zapatero eximió al banquero de cumplir la condena a tres meses de arresto que le 

fue impuesta por un delito de acusación falsa cuando presidía Banesto. Además, en una decisión 

del todo inusual, el Gobierno también suprimió los antecedentes penales, que fue lo que rechazó 

el Alto Supremo. Ahora el Supremo ha anulado parcialmente el indulto concedido y esta 

revisando la honorabilidad del ex-consejero delegado. 

 

BELÉN ROMANA GANA CASI 33.000 EUROS POR SU PRIMER MES EN LA SAREB
46 

 

El País, 27-Abril-2013 

 

Los quince miembros del consejo de administración de la Sareb ganaron 142.917 euros en 

diciembre de 2012, el primer mes de funcionamiento del conocido como "banco malo", de los que 

32.916 euros los recibió su presidenta, Belén Romana. Si esta última cantidad se multiplica por 

doce mensualidades, el sueldo fijo de Romana habría sido de 396.000 euros, por debajo de los 

500.000 euros que puede llegar a cobrar según los criterios que rigen la sociedad y que impiden 

que sus directivos ganen más que los de las entidades financieras que han recibido ayudas. 

La Sareb ha publicado hoy la convocatoria de su junta de accionistas, que se celebrará el próximo 

29 de mayo, en la que previsiblemente se aprobarán las cuentas anuales, un ejercicio en el que la 

sociedad ha perdido 5,49 millones de euros, consecuencia de los gastos de su puesta en marcha, 

las ampliaciones de capital y la transferencia de activos de las entidades del grupo 1 y 2. 

Fuentes de la Sareb han explicado a Efe que dado que dicha transmisión de activos se efectuó el 

pasado 31 de diciembre de 2012, la sociedad no generó ingresos por ventas ni por arrendamiento 
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de inmuebles, y básicamente, se trabajó en dotar a la compañía de infraestructura legal, técnica y 

humana para que pudiera estar operativa en el menor tiempo posible. 

Según el orden del día de la Junta, los accionistas de la sociedad también darán el visto bueno al 

informe de política de retribuciones, en el que figura que Romana ganó 32.916 euros en 2012, por 

su primer mes al frente de la sociedad. 

El director general de la Sareb, Walter de Luna, ganó 32.083 euros en 2012, aunque su retribución 

máxima anual, incluyendo además del fijo y el variable, puede llegar a ser en un futuro de hasta 

485.000 euros, y en el caso de Romana, de hasta 498.000 euros. 

Los quince miembros del consejo de la Sareb cobraron en total 142.917 millones de euros en 

2012, según se indica en el orden del día de la Junta. 

Los consejeros no ejecutivos percibieron una media de 7.000 euros, aunque dos de ellos -Rodolfo 

Martín Villa y Remigio Iglesias- renunciaron a ello, según han explicado fuentes de la Sareb. 

Además, han indicado que los consejeros perciben una cantidad fija anual de 75.000 euros, que se 

eleva a 85.000 si pertenecen a algún comité, o a 95.000, si presiden alguno de ellos. 

 

LOS DIRECTIVOS DE NCG BANCO, CON 60.000 AFECTADOS POR LAS PREFERENTES, 

COBRARON UN MILLÓN DE EUROS EN 201247 

Público, 1-Abril-2013 
Los consejeros de NCG Banco ganaron 1 millón de euros en 2012, lo que supone un 4,93% más 

que en 2011, año en el que fueron nombrados, en el mes de septiembre, con la constitución 

formal de la entidad; mientras que los miembros de la alta dirección ingresaron 2,1 millones de 

euros, un 25% más que el año anterior. 

Así figura en el informe anual de gobierno corporativo del banco intervenido, controlado en un 

100% por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), remitido este lunes a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los máximos ejecutivos de las entidades 

nacionalizadas tienen limitadas sus retribuciones a 300.000 euros. 
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Nova Caixa Galicia Banco es, junto a Bankia, la entidad financiera que más afectados por el 

engaño de las preferentes ha dejado en el país. Según datos facilitados por la misma entidad, el 

2,4% de sus clientes es titular de participaciones preferentes, entre las que hay más de 60.000 

familias en el caso de minoristas. 

En el documento consta que, del millón de euros percibido por los nueve consejeros --tres de 

ellos representantes del FROB--, 577.000 euros (un 5,5% más que en 2011) corresponden a la 

retribución fija y 423.000 a dietas (un 11,9% más que el año anterior). 

Por otra parte, se han eliminado otro tipo de remuneraciones, que el ejercicio anterior supusieron 

ingresos por 28.000 euros, y se han reducido un 95,9% las dietas por la representación en otras 

entidades que forman parte del grupo, que pasan de 317.000 euros en 2011 a 13.000 en 2012. 

El documento remitido por la entidad especifica que el presidente ejecutivo de NCG Banco, José 

María Castellano, es también el representante de la entidad en el Confederación Española de 

Cajas de Ahorros (CECA) y en Cecabank, así como el presidente y consejero delegado de NCG 

Corporación Industrial y el representante en Medios Audiovisuales de Galicia S.L. 

En cuanto al consejero delegado de NCG, César González-Bueno, figura como representante en 

Caser y en Lico Corporación, además de desempeñar las tareas de vicepresidente del consejo de 

Banco Gallego y vicepresidente de NCG Corporación Industrial. Por último, José Antonio Portugal, 

uno de los tres representantes del FROB en el consejo de NCG, ejerce como consejero en el Banco 

Gallego. 

Respecto a la alta dirección, la entidad indica que forman parte de la misma el director general de 

Novagalicia, Juan Francisco Díaz Arnau; el de la Ugas, Francisco José Zamorano; el de Mayorista, 

Fernando Vázquez de Lapuerta; el de Riegos, Domingo González Mera; la de Medios, Idoia 

Maguregui; el director Financiero; Alberto de Francisco; el de Sistemas, José Manuel Valiño; el de 

EVO Banco; José Luis Abelleira; y la de Recursos Humanos, María Camino. Son, en total, nueve 

cargos, uno más que en 2011. 
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DIRECTIVOS DE CAIXA PENEDÉS ROBARON 31,6 MILLONES DE EUROS PARA SU JUBILACIÓN 

'DORADA'48 

 

Público, 12-Febrero-2013 

 

Un expresidente de Caixa Penedés y tres ex directivos de la entidad robaron, presuntamente, a la 

entidad 31,6 millones de euros durante una década en forma de fondos y pólizas de seguros, con 

el fin de garantizarse una jubilación 'dorada'. 

Así se detalla en una querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada este martes ante la 

Audiencia Nacional, y que acusa a Ricardo Pagés (expresidente y ex director general de la caja), 

Manuel Troyano (exdirector general), Santiago Abella y Joan Caellas (ambos exdirectores 

generales adjuntos), de delitos continuados de apropiación indebida o administración desleal 

con afectación de los intereses generales. 

El fiscal Anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled, que ha investigado el caso, cree que es 

especialmente sangrante lo ocurrido por el hecho de que la Caixa Penedés, tras su integración con 

Caja de Granada, Caja de Murcia, y Sa Nostra, de Baleares, recibió apoyo público del FROB (Fondo 

de Reestructuración Ordenada Bancaria) por valor de 915 millones de euros. 

La querella relata que Pagés (director general de Caixa Penedés entre 1996 y 2011, y después 

durante unos meses presidente de la entidad) y su círculo de directivos más próximos actuaron de 

común acuerdo para generar "obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio 

de la entidad, actuando a espaldas a los máximos órganos colegiados de la misma". 

Así, a partir de 2001, acumularon fondos y pólizas en relación con la contingencia de jubilación 

por importe global de 31.652.917,59 euros, de loa que a Pagés correspondían 11,6 millones de 

euros; a Troyano, 6,1 millones de euros; a Abella, 5,7 millones; a Caellas, 4,8 millones, y a un 

quinto directivo ya fallecido, Jaume Jorba, otros 3,3 millones de euros. 

De esas cantidades, el fiscal considera que Pagés ha cobrado ya de forma efectiva 11,6 millones 

de euros; Abella, 1,8 millones; y el fallecido Jaume Jorba, 2,5 millones. Ni Troyano ni Caellas han 

cobrado de momento cantidad alguna, por no haber cumplido los 60 años de edad, pero el 
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primero de ellos ha presentado contra la Caixa --que terminó echándole igual que al otro-- una 

demanda por despido improcedente. 

La querella expone además las tretas que usaron los acusados cuando un decreto endureció en 

2011 los controles en materia de retribuciones de directivos bancarios, ya dentro del grupo Banco 

Mare Nostrum donde había confluido Caixa Penedés. 

"Los querellados eran plenamente conscientes de que el abusivo proceso de suscripción de 

pólizas antes descrito podría salir a la luz, y si era cuestionado se podría acabar dando al traste 

con sus ambiciones económicas", señala Anticorrupción. 

Por ello, buscaron una fórmula jurídica que satisfaciera sus pretensiones económicas,  pero al 

mismo tiempo estuviera enmascarada ante el resto de consejeros como decisiones meramente 

técnicas sin contenido económico, lo que hicieron comandados por Pagés --que de mayo a 

noviembre de 2011 fue presidente de la Caixa Penedés y vicepresidente de Mare Nostrum-- y 

Caellas. El primero dimitiría el último mes citado después de que trascendieran los hechos que 

han dado lugar a la querella de la Fiscalía. 

El fiscal propone en su querella que se ofrezca a Caixa Penedés, a Mare Nostrum, y al FROB la 

personación en las actuaciones en calidad de perjudicados. 

 

7.2.3 Possibles males pràctiques i estafes de bancs i caixes 
 

CAJA MADRID, LA SUCURSAL DEL PP 

Los correos que Miguel Blesa envió o recibió entre 2007 y 2009, los últimos tres años de su 

mandato al frente de Caja Madrid, revelan hasta qué punto los dirigentes del PP impusieron 

decisiones estratégicas, inversiones millonarias innecesarias o pidieron determinados tratos de 

favor para amigos o conocidos. El juez Elpidio Silva, que dictó prisión para Blesa por su gestión al 

frente de Caja Madrid en relación con la compra de un banco en Florida y la concesión de un 

préstamo al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, requisó sus correos electrónicos. Esas 

comunicaciones —más de 8.000 correos personales y profesionales—, a las que ha tenido acceso 

EL PAÍS, prueban la batalla por el poder de Caja Madrid que libraron en 2009 dos sectores del PP 

enfrentados. Uno lo dirigía Esperanza Aguirre, que pretendía sustituir a Blesa por Ignacio 

http://politica.elpais.com/politica/2013/12/16/actualidad/1387230146_288256.html
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González, hoy presidente autonómico. El otro lo encabezaba desde el Ayuntamiento el entonces 

alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, partidario de Blesa. 

Los correos revelan también cómo José María Aznar, que colocó a Blesa al mando de Caja 

Madrid, le sugería inversiones multimillonarias en obras de arte; cómo dirigentes del PP pedían 

favores hipotecarios para sus conocidos; y cómo el Gobierno autonómico ordenaba colocar a 

determinadas personas en consejos de administración o adquirir los derechos de retransmisión de 

los partidos del Real Madrid. 

Caja Madrid sufrió en el otoño de 2009 la batalla política más descarnada por el poder de toda su 

historia. Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, diseñó las 

maniobras para desbancar a Miguel Blesa, al que había colocado José María Aznar al frente de la 

entidad financiera en 1996. El amigo del expresidente había caído en desgracia y Aguirre trabajó 

intensamente para sustituirle por Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de 

Madrid. Aguirre se encontró con la oposición de una parte de la izquierda política representada 

en los órganos de Caja Madrid y, sobre todo, de un sector del PP dirigido por el entonces alcalde, 

Alberto Ruiz-Gallardón, que tenía a varios representantes en el consejo de administración y en 

otros órganos de control de la entidad financiera. 

La batalla terminó en los tribunales y Miguel Blesa, principal víctima de aquel órdago a su 

mandato, la vivió con especial intensidad, como certifican los correos electrónicos que envió y 

recibió aquellos días. 

En uno de ellos, fechado el 2 de octubre de 2009, Matías Amat, director general y primer 

lugarteniente de Blesa, celebra con el presidente de Caja Madrid la decisión de los tribunales de 

suspender el proceso electoral que Aguirre quería poner en marcha. “Es la enésima vez que 

Nacho González y la rubia [Esperanza Aguirre] se llevan un revolcón. Aprenderán? A los del pacto 

se les ha vuelto a quedar cara de gili... Felicidades¡¡¡”. Blesa le contesta: “Prudentes pero es un 

triunfo”. 

Aquellos días, Blesa recibe felicitaciones de otros colaboradores. A uno de ellos le responde: “Es 

una batalla, pero no la guerra. Pero un bofetón a la rubia. Llega un momento en que todo te 

produce satisfacción. Atento a los próximos días. Un abrazo”. 

Blesa acabó dejando su puesto solo unos meses después. Pero Aguirre no pudo imponer a su 

candidato. Mariano Rajoy, líder ya del PP, eligió para ese puesto estratégico en el mundo 
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financiero español al ex vicepresidente económico Rodrigo Rato, que retornó de su etapa al 

frente del Fondo Monetario Internacional. 

Los correos electrónicos de esta etapa acreditan también cómo Blesa utilizó todos los recursos a 

su alcance, con la contratación de los mejores abogados, para frenar el intento de Aguirre por 

tomar el control de Caja Madrid arrebatándole la presidencia. Además de buscar los mejores 

asesores jurídicos para plantar batalla al Gobierno regional, Blesa enviaba numerosos correos a 

los principales colaboradores de Alberto Ruiz-Gallardón, en los que se lamentaba de las 

maniobras de Aguirre para desbancarle. 

Ante el escándalo desatado por el conocimiento público de todos estos tejemanejes y maniobras, 

el PSOE pidió este miércoles la intervención inmediata del fiscal general del Estado, Eduardo 

Torres-Dulce, porque considera que ha podido producirse tráfico de influencias entre la familia 

del expresidente José María Aznar y el propio Blesa. 
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LOS CONSEJEROS DE CAJA MADRID TENÍAN TARJETAS DE CRÉDITO EN 'NEGRO' DE HASTA 

50.000 EUROS AL AÑO
49 

 

El Diario, 13-Desembre-2013 

La tarjeta Visa Black es una de las más exclusivas del mundo. Apenas está dirigida a un 1% de la 

población que la puede sufragar. Pero hay otra Visa 'black" aún más codiciada, al menos en la 

torre de Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa. La visa "black a efectos fiscales" de la 

que disponían varios consejeros con límites de gastos de representación que podían llegar hasta 

los 50.000 euros. 

En septiembre de 2009, en plena ebullición por los estatutos de Caja Madrid, hay un cambio 

relevante en la secretaría del Consejo de Administración. Se elige a Jesús Rodrigo y sale Enrique 

de la Torre, una de las figuras clave de los correos de Blesa a los que ha tenido acceso eldiario.es. 

En un principio, De la Torre es casi la mano derecha de Blesa pero su relación se deteriora hasta el 

punto de que sale en mitad de una trifulca por el control de la caja. 

En un correo del 1 de septiembre, el secretario saliente (De la Torre) le informa al entrante 

(Rodrigo) de las remuneraciones en los órganos de Gobierno de la entidad madrileña. El asunto 

del correo ya da idea del contenido del mail: "Confidencial". Y dentro del cuerpo de texto aparece 

una detallada descripción de lo que cobra cada consejero. En copia aparece Miguel Blesa, que 

supuestamente ha pedido que se transmita esta información. 

La explicación de De la Torre es bastante clara: "Los miembros de la Comisión de Control, 

conforme a la normativa de Caja Madrid, no pueden pertenecer a Consejos de filiales o 

participadas. Por tanto solo cobran dietas por las reuniones de la Comisión (1350 € brutos). 

Además, tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales 

hasta ahora (no está nada claro que la nueva jefa de inspección mantenga este criterio sobre todo 

teniendo en cuenta que Cipriano no conocía los nuevos importes), de 25000 € anuales excepto su 

Presidente que tiene una cobertura de 50000 €". 

 

 

                                                             
49

 Noticia extreta de: http://www.eldiario.es/economia/consejeros-Caja-Madrid-tarjetas-limites_0_206830123.html 



            BANCA ÈTICA- LA BANCA AMB PRINCIPIS 

LAIA CORTS ALINS 128 

7.3 Vídeos 

ARCADI OLIVERES. LOS HILOS QUE MUEVES EL MUNDO, la banca ética y el oxímoron: 

http://www.youtube.com/watch?v=Debpv4eE70M&feature=youtu.be 

JOAN ANTONI MELER. COMO MEJORAR EL MUNDO A TRAVÉS DE UN USO MAS CONSCIENTE DEL 

DINERO:  

http://www.youtube.com/watch?v=V7ajnXwZnuk 

DOCUMENTOS TV. FINANZAS ÉTICAS:  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-finanzas-eticas/1629722/ 

DINERO Y CONCIENCIA, ¿A QUIÉN SIRVE MI DINERO?: 

http://www.youtube.com/watch?v=UK3hC1xxHQM 

PERU SASIA. FIARE:  

http://www.youtube.com/watch?v=YH7IdWN7mS8 

BANCA ÈTICA. FIARE: 

http://vimeo.com/45499519 

MIS AHORROS, SU BOTÍN: 

http://www.youtube.com/watch?v=W0VLki0OfFo 

CRISES OF CAPITALISM. RSA ANIMATE: 

http://www.youtube.com/watch?v=qOP2V_np2c0 
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                                                                   Proposta d’acròstic en l’entrevista al Rafa Allepuz 

È: Educació, perquè penso que amb la banca ètica també estem educant a la gent. 

T: Tecnologia, ja que es fa gairebé tot per internet. 

I: Innovació, una cosa diferent, nova. 

C: Coherència, perquè hem de ser coherents amb allò que pensem. 

A: Ambició, una manera de mirar que això vagi a més. 
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