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A la vida haurien de comptar alguna cosa més que els diners i l’èxit professional, que 

en molts casos comporta el fracàs professional de la competència. Malauradament, en 

l’actualitat, les persones vivim com a simples instruments que fan funcionar una 

economia. El conjunt de la societat viu una crisi de valors que ens afecta en tots els 

sentits.  

Adam Smith, amb la metàfora de la mà invisible, explica que en el lliure mercat 

(capitalisme)  no cal intervenir en l’economia ja que ella mateixa s’autoajusta. Aquesta 

és una teoria errònia ja que si ningú no fa res per corregir aquesta eina que tenim per 

subsistir, l’economia, es tendeix a augmentar la desigualtat. Aquest treball pretén 

mostrar que hi ha una mà visible. La mà visible de què la societat disposa és el conjunt 

d’alternatives al sistema actual que pretenen d’una manera activa millorar o canviar la 

manera de funcionar econòmicament, però també socialment, per promoure el 

benestar de les persones.   

El missatge que cal transmetre és que no tan sols hem d’actuar sense que repercuteixi 

negativament a altres persones o al medi ambient, sinó que també cal aportar quelcom 

positiu a la societat. S’han analitzat agrupacions, la majoria presents a Catalunya, que 

tenen aquesta voluntat d’actuar amb valors i ens donen  un missatge optimista i 

d’esperança.  

Els mètodes emprats per analitzar aquests entitats i empreses són les visites, les 

entrevistes, via internet o bibliogràficament, sempre amb la preocupació per  mantenir 

l’objectivitat i l’explicació de la veritat. 

Les motivacions per a la realització del treball han estat: la impotència i el malestar  

davant d’un sistema només beneficiós i controlat per uns pocs, i  que la majoria de la 

població crítica; la voluntat de veure i analitzar moviments que actuen per canviar la 

societat, per fer-la més justa i incorporar-hi una sèrie de valors; l’interès personal pel 

Procés Constituent i l’Economia del Bé Comú i creure que hi ha persones que no 

només es mouen per diners.  

Els objectius proposats a l’hora de fer aquest treball van ser: 

 Analitzar l’opinió del poble sobre el sistema i les parts que el composen. 

 Demostrar que no tothom es mou només pels diners. 

 Donar un missatge d’esperança davant les injustícies que comporta el sistema 

capitalista, pervertit pel diner. 
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 Desmentir que no hi ha res a fer per canviar el funcionament de la societat, que 

hi ha una sèrie d’iniciatives que van prenent força. 

El treball es divideix en sis apartats principals. En el primer apartat es presenten i es 

critiquen els dos grans sistemes econòmics contemporanis: el comunisme i el 

capitalisme, i s’explica perquè la societat necessita un canvi.  

Els apartats següents, excepte l’últim en què s’analitza l’opinió de la societat sobre els 

diferents temes tractats en el treball mitjançant una enquesta, es relacionen entre si tot 

i tractar-se d’agrupacions diferents, perquè els principis de cada projecte són els 

mateixos. 

El segon  apartat consisteix en l’explicació d’un sistema econòmic alternatiu: 

l’Economia del Bé Comú (EBC). S’exposen les característiques d’aquest sistema i 

conté una part pràctica on s’examinen, segons els criteris de l’EBC, dues empreses, 

La Fageda i Banco Santander.  

En tercer lloc, hi ha l’apartat que presenta un seguit d’agrupacions o empreses que 

actuen de manera diferent a les convencionals. Hi apareixen la cooperativa la Fageda, 

l’empresa manlleuenca Sambucus, l’elèctrica alternativa Som Energia, el grup NER del 

País Basc, el centre educatiu La Font de Vic i el projecte de moneda basca alternativa 

Ekhi.   

En el següent apartat, es desenvolupa el tema de la Banca Ètica. Es parla d’exemples 

de banca ètica presents a Catalunya: Fiare i la Coop57. També s’analitza més 

profundament el gran banc ètic, Triodos Bank. S’expliquen les característiques de  

Triodos Bank, a més d’una entrevista a un treballador del banc i la part pràctica que 

suposa l’obertura d’un compte i el seu seguiment.  

El cinquè apartat tracta del moviment Procés Constituent que pretén, a partir d’un 

manifest, crear un nou estat català basant-se en l’autenticitat del poder del poble. Es 

parla de l’estructura d’aquest moviment, dels seus dos impulsors: Arcadi Oliveres i 

Teresa Forcades i també hi ha una entrevista al facilitador (responsable) del grup de 

l’assemblea territorial d’Osona Nord del procés, que n’explica el funcionament. 

Totes les entitats, persones, empreses... que apareixen en aquest treball creuen que el 

canvi és possible i aquest és el missatge que el treball vol donar.  
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En el capitalisme l’home explota l’home, en el comunisme passa exactament el revés. 

J.K. Galbraith (economista) 

 

Des dels inicis del segle XIX, els dos ordres econòmics per excel·lència han estat el 

capitalisme i el comunisme. Tots dos, amb idees radicalment diferents, no han 

aconseguit satisfer tota la població i han creat en molts casos situacions de misèria. 

Amb el temps s’ha demostrat que la societat no pot dependre d’un d’aquests dos 

sistemes.  

Les idees amb què van néixer les dues tendències econòmiques no s’han assolit mai i 

s’han pervertit de manera que, ja sigui en el comunisme o en el capitalisme, sempre hi 

ha hagut individus que han dominat la resta de persones, aconseguint manipular el 

sistema i fer-se’l a mida. Això ha succeït fins a l’actualitat. 

Aquestes dues tendències són dues cares de la mateixa moneda. Totes dues, tot i que 

inicialment de manera diferent, aconsegueixen destruir els valors de l’ésser humà. Per 

una banda, el capitalisme busca tan sols el benefici, i per l’altra, el comunisme busca 

la igualtat, que mai ha estat assolida i per contra ha portat misèria. 

Els sistemes econòmics tenen la funció i l’obligació de permetre viure de la millor 

manera possible a les persones, sempre que no afecti de manera negativa altres 

persones. El principal problema d’aquests sistemes és que no ho compleixen ja que 

tan sols afavoreixen una part de la població.   

Per desgràcia, en els ordres econòmics ja esmentats s’ha demostrat que la relació 

entre la democràcia i l’economia és estreta.  Per aquest motiu, s’ha de fer de manera 

intensa una crítica d’aquests sistemes que no funcionen o que no han funcionat 

correctament al llarg de la història.    
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1.1  El comunisme  

Aquest sistema econòmic va sorgir del filòsof Karl Marx al segle XIX. El creixement del 

moviment comunista es va produir a Europa durant la revolució industrial, al mateix 

segle XIX. Va ser a partir de la Revolució Russa de 1917 que el comunisme va pujar al 

poder. Friedrich Engels va desenvolupar la concepció moderna del comunisme, 

basant-se en la lluita de classes entre el proletariat (la classe obrera) i la burgesia (la 

classe rica o la patronal). 

 

Karl Marx 

L’organització de la societat dins d’aquest ordre econòmic es basa en la propietat 

comuna dels mitjans de producció i dels béns. A partir d’aquí, es produeix l’abolició de 

la propietat privada així com de les classes socials. Un cop assolits aquests fets, 

l’última finalitat del comunisme és suprimir  l’estat. 

En el paradís comunista que hi haurà al final del procés no existirà la propietat privada, 

l’estat que ho planifica tot és qui dominarà tots els factors de producció, fins i tot la vida 

dels seus ciutadans. No existeix el capitalisme salvatge de mercat en què les 

empreses privades competeixen per oferir béns i serveis a la població. El mateix estat 

és qui decideix què, com, on,  i quants béns s’han de produir per satisfer les 

necessitats de la població. 

Aquest sistema ofereix uns mínims, qualitat de vida modesta però suficient, garantits a 

la població però que és difícil de sobrepassar-los. Fa que tota la població tingui les 

mateixes condicions per viure, però que ningú pugui viure millor ja que no hi ha 

l’incentiu de millorar amb el que cada individu pot realitzar, no hi ha l’incentiu de la 

propietat privada que permetria que alguns poguessin millorar la seva qualitat de vida. 
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Després de la segona guerra mundial, hi va haver una sèrie de països satèl·lits de la 

Unió Soviètica que tenien governs comunistes com la mateixa URSS. Va ser un 

període on el comunisme es va estendre enormement. Molts d’aquests països van 

protagonitzar genocidis fets pel governants a la població. Alguns dels exemples són la 

Unió Soviètica de Stalin amb 15 milions de morts aproximadament  i la República 

Popular de Xina amb uns 55 milions de morts.  

Simbòlicament, es diu que el comunisme va caure amb el mur de Berlín l’any 1989, 28 

anys després de la seva construcció.  Aquest mur dividia la ciutat en la part comunista 

i la part capitalista, constituïdes en finalitzar la segona guerra mundial.  

 

Caiguda del mur de Berlín. A una banda del mur, cinc comunistes i a l’altra banda, la població de la part capitalista. 

Actualment hi ha “comunisme” a Corea del Nord, a Cuba i al Vietnam. A la Xina, hi ha 

un comunisme molt heterodox perquè l’estat xinès ha permès l’entrada al país de 

companyies estrangeres capitalistes i la creació d’empreses privades dins la pròpia 

Xina. 
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1.1.2)  Defectes del comunisme 

El comunisme ha estat present al govern d’uns 42 països, fins al moment. Tot i així, 

aquesta afirmació no és del tot certa. El veritable comunisme no ha existit mai. Tots els 

països considerats comunistes han arribat fins a la dictadura del proletariat, que és la 

fase anterior abans d’arribar al paradís comunista, que seria l’estadi a què aspira a 

arribar el comunisme. En la dictadura del proletariat ningú  té cap possessió tret de 

l’Estat, així les classes socials desapareixen perquè ningú té més que l’altre. El 

comunisme pur vindria després d’aquesta fase i consistiria en suprimir l’estat i que 

només hi hagués una única classe social del poble. 

 

 

La falç i el martell, símbols comunistes 

 

 

Basar-se en la igualtat absoluta és 

segurament el problema més gran 

d’aquest sistema. És difícil d’imaginar que 

una societat funcioni, almenys a llarg 

termini, sense un mínim de classes 

socials. 

Com que tots els aspectes de la societat 

estan planificats s’aboleixen la capacitat 

d’iniciativa, d’emprenedoria i de 

creativitat. El que cada individu pensi 

personalment no té cap importància 

perquè l’individu és només una eina que 

està al servei de la col·lectivitat. 

En un país comunista, difícilment hi haurà avenços. Aquest sistema que fa que ningú 

estigui per sobre de ningú, no promou la investigació. Per investigar són necessàries 

l’ambició i una sèrie d’inversions. En un país comunista, la investigació s’hauria de dur 

a terme de manera altruista, i tot i que és possible, és difícil que n’hi hagi molts casos. 

Un altre defecte és la manca de competència, les persones no treballen igual. En un 

sistema comunista es pretén premiar tothom de manera que l’esforç i la recompensa 

no van lligats.  

La dictadura del proletariat, com ja s’ha esmentat, és l’etapa anterior al comunisme, 

fins al dia d’avui tots els països que tenien aspiracions comunistes s’han quedat en 

aquesta etapa. És un període en què l’Estat ho posseeix tot, es torna imponent i 

opressor. El pas d’aquesta dictadura del proletariat al comunisme és quelcom difícil, de 

moment una utopia. 
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1.2 El capitalisme 

En l’actualitat el capitalisme és el sistema econòmic que predomina a tot el món. 

Aquest sistema, com el seu nom indica, es basa en el capital i en la propietat privada. 

La valoració de l’estat dels països es fa amb el PIB (Producte Interior Brut) que valora 

la producció de cada país.  

Adam Smith, al segle XVIII va ser el principal creador del capitalisme o economia de 

mercat. Va idear la teoria de la mà invisible que consisteix en no fer res per a 

l’economia perquè el moviment de capital ho arregla tot.  

  

Adam Smith 

Els objectius del capitalisme són el lucre i la maximització dels beneficis. Hi ha una 

extrema competitivitat entre les persones o empreses per tal d’aconseguir el poder 

econòmic. 

Créixer és el principal objectiu de les empreses. Per subsistir cal que l’empresa es faci 

gran i així tingui més poder.  

El capitalisme ha portat crisis econòmiques que han afectat milions de persones, 

deixant-los, en alguns casos, en situació de pobresa. Aquestes crisis han estat 

majoritàriament originades per inflacions o bombolles (l’augment accelerat de preus de 

béns o serveis). Alguns exemples són: el crac del 29, que va ser la caiguda de la borsa 

de Nova York a causa del boom especulatiu d’aquella dècada; la Tulipamania a 

Holanda del segle XVII, que va consistir en l’especulació amb tulipes que van arribar a 

preus desorbitats; la crisi mundial actual, que ha estat causada per diverses inflacions 

(a Espanya la immobiliària). 
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Una economia que només aspira al benefici financer, és antinatura.  

Aristòtil

Un problema greu i que s’ha accentuat a les últimes dècades és l’obsessió 

desmesurada pel benefici. El capitalisme tendeix a portar les persones cap aquesta 

línia. El capital o el benefici ha de ser  el mitjà per viure, no l’objectiu final. Avui en dia 

el diner està per sobre de tot. L’economia és una eina al servei de la societat, en el 

sistema capitalista això no  s’acompleix.  

Un altre error en què cau el capitalisme, parlant en termes humans,  és 

instrumentalitzar les persones que ajuden a aconseguir un benefici. No hi ha igualtat si 

una persona no tracta  una altra persona com a tal, sinó que ho fa com a simple 

instrument per aconseguir un objectiu.  

Certament, hi ha una paradoxa entre el nom que rep el sistema i la realitat: el lliure 

mercat no és un mercat lliure. Això és així ja que les persones no poden retirar-se 

d’una feina sense perdre res. Només hi ha mercat lliure per als poderosos. Hi ha una 

por que pateixen les persones generada per la forta competència, perdre la feina, 

empobrir-se... El poderós s’aprofita d’aquest avantatge que té davant el dèbil. S’ha de 

destacar també que el capitalisme promou la intensa rivalitat. Un cop al mercat laboral, 

cap individu pot fiar-se dels altres. Hi ha una manca de confiança evident. Per obtenir 

el propi bé, cal enfonsar els altres. Els empresaris tenen l’autoestima alta quan la 

competència ho passa malament. 

El PIB (Producte Interior Brut) és l’indicador per excel·lència del capitalisme. Aquest 

indicador mostra la producció d’un país anualment (el creixement). Sovint aquest 

indicador s’utilitza per qualificar els països (puntuar-los). Això no és lògic tenint en 

compte que tan sols hi apareixen valors monetaris. Dit d’una altre manera, el PIB no 

pot traduir com està un país. Per exemple, no tradueix si un país és una democràcia o 

una dictadura, si hi predomina l’explotació infantil, la contaminació... L’Índia i la Xina 

són dos països emergents que han augmentat considerablement el PIB en els darrers 

temps, malgrat que la misèria amb què viuen la majoria dels habitants d’aquests 

països és molt gran.   

Un altre problema d’aquest ordre econòmic són les grans multinacionals. Tenen molt 

de poder, fins i tot en alguns casos tenen més poder que un país. Aquestes grans 

multinacionals són les que veritablement es beneficien del capitalisme. Sovint 
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aquestes grans empreses creen monopolis, que moltes vegades comporten un control 

total o parcial d’un sector de l’economia d’un país. 

Alguns exemples de directors de l’economia mundial 

Volkswagen: els seus actius superen els 300.000 milions d’euros. 

Banc Industrial i Comercial de Xina: És el banc més gran del món amb un 

valor aproximat de dos bilions i mig d’euros, amb dos-cents setanta milions de 

clients. 

Apple: el seu valor en el mercat es de 318.612 milions d’euros. 

 

Projecte de la seu de l’empresa Apple a Cupertino, Califòrnia dissenyat pel famós arquitecte Norman Foster on 
hi haurà 12 mil treballadors i costarà uns 100 milions de dòlars. 

 
General Electric: 10.400 milions d’euros en benefici anual. 

Nespresso i Nescafé: Són dues de les cinc empreses que tenen el control 

mundial del cafè, que formen part del mateix grup empresarial: Kraft. El cafè és 

produït a països del tercer món, principalment a Colòmbia, Costa Rica, Guatemala 

Etiòpia i Kènia. Tot i així les empreses que comercialitzen el cafè mundialment i 

que tenen beneficis multimilionaris són d’Occident. Actualment molts dels països 

exportadors de cafè depenen directament d’aquest producte i 25 milions de 

persones en depenen indirectament.  

 

Països (pintats de colors vius) importadors de cafè.   Països exportadors de cafè (pintats de tons marronosos). 
 

. 
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1.2.3)  Arguments que defensen el capitalisme 

Sovint, ja sigui per falta d’informació, per conformisme o per la passivitat d’actuar es 

defensa el sistema actual o capitalisme amb una sèrie d’arguments que perduren des 

de fa dècades.  

No hi ha més sistemes possibles... 

 Hi ha alternatives al sistema del capitalisme, la crisi ha ajudat a veure a moltes 

persones que aquest sistema no és perfecte i s’hauria de millorar la vida de la 

població. Modificant el sistema actual es podria: perdre la por, la competència, 

l’egoisme, l’avarícia... i guanyar: qualitat de vida, confiança, cooperació... 

El capitalisme és la millor opció fins ara. 

 És cert que els altres sistemes han fracassat. Però el capitalisme tampoc ha 

triomfat i això, malgrat que alguns no ho vulguin veure, sembla evident amb la 

greu crisi econòmica actual. Cal buscar la manera d’establir un sistema que 

vagi bé per a tothom. 

El capitalisme és el sistema econòmic més productiu. 

 Actualment tot es basa en el creixement, de què serveix tan creixement i 

productivitat si mig món viu bé i l’altra meitat, no? Beneficia alguns pocs però 

també perjudica una bona part de la població mundial. A part d’això, cal afirmar 

rotundament que la població pot viure sense el creixement no sostenible que 

promou el capitalisme.   

   

Evolució en una dècada de la facturació de l’empresa catalana Mango (en milions d’Euros). El 2012 té 
una facturació de 1.830€ amb un 30% de creixement.  
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Aquest és un sistema econòmic alternatiu, una manera diferent de veure l’economia, 

amb l’objectiu de canviar el funcionament del món per tal  d’igualar les condicions 

entre la població. L’economia ha de ser una eina que beneficiï  tothom. La cooperació i 

contribució al bé comú de la societat són les dues característiques bàsiques del 

sistema.  

El moviment va començar quan algú va creure que la majoria de la població no estava 

d’acord amb l’actual sistema econòmic, i així ho va corroborar preguntant-los-ho. 

Aquest algú va ser Christian Felber, que volia desenvolupar un ordre econòmic nou 

que corregís els errors del capitalisme.  

El sistema promou la cooperació entre la societat per acabar obtenint un bé per a tots. 

Així doncs, en l’EBC, les empreses privades no solament busquen el benefici final sinó 

que busquen el benestar per a tothom.  

 

Símbol de l’economia del bé comú.  

Aquest sistema alternatiu premia  l’empresa segons el seu comportament, que també  

afecta la resta de la població. Ho fa mitjançant la matriu del bé comú. Aquesta matriu 

valora un seguit de trets que es consideren importants perquè l’empresa sigui ètica i 

no busqui solament la maximització dels beneficis sense importar-li els mitjans que 

utilitza per tal d’aconseguir-ho.  

Cristian Felber, creador del moviment, des del 2010 treballa per expandir les idees del 

sistema. Va crear l’organització Economia del Bé Comú amb l’objectiu de fer arribar al 

màxim de gent possible la motivació de canviar la manera de funcionar de la societat 

per tal de millora-la. L’organització cada cop té més simpatitzants, ja siguin empreses, 



Treball de recerca                                               L’economia del ser i no del tenir. La mà visible 

18 
2n de Batxillerat Curs 2013-2014 

polítics o associacions. Actualment, a Catalunya l’organització compta amb dos grups: 

a Barcelona i a Girona.  

2.1 Canvis bàsics per arribar a l’EBC 

Per dur a terme el sistema econòmic alternatiu que es basa en una sèrie de valors pel 

funcionament de la societat, calen una sèrie de canvis tant en l’àmbit polític, econòmic, 

com en l’àmbit social. Segons els impulsors d’aquest sistema cal, recuperar la dignitat 

humana (en molts casos perduda per culpa de l’obsessió per aconseguir beneficis) la 

solidaritat global, la sostenibilitat ecològica, la justícia social i la democràcia pura. 

Abans de poder recuperar aquesta sèrie de valors i eines, cal que les persones 

actuem de manera ètica. A partir d’aquí, podrem canviar el sistema.  

Canvis que calen per arribar a l’Economia del Bé Comú  

En l’àmbit econòmic Aconseguir passar d’una economia que 

justifica els mitjans per tal d’arribar a un fi 

(l’actualitat) a una nova manera de 

funcionar econòmicament que faria que 

l’economia fos una eina per millorar la 

vida de totes les persones. 

Desenvolupar alternatives concretes i 

aplicables a empreses (això ho recull la 

Matriu del Bé Comú).   

 En l’àmbit polític Realitzar canvis legals que possibilitin 

una vida digna davant les necessitats de 

les persones. Una sèrie de mesures que 

es basen en la participació democràtica 

real. Que les multinacionals no tinguin 

més poder per decidir que les persones. 

En l’àmbit social Basar-se en el bé comú per a les 

persones. Per dur a terme aquesta tasca 

calen uns valors (cooperació, confiança, 

dignitat humana...) en el comportament 

social. L’afany de lucre actual cal canviar-

lo per benestar de les persones. 
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2.2 El creador de l’Economia del Bé Comú: Christian Felber 

Neix l’any 1972 a Salzburg, Àustria. És una persona multidisciplinària ja que és 

llicenciat en filologia romànica i hispànica i també va fer estudis de ciències polítiques, 

sociologia i psicologia, a banda de ser ballarí professional. 

Explica que, de jove, volia estudiar ciències universals i que a les universitats no li van 

deixar fer perquè no hi ha aquests tipus d’estudis. A la universitat només ensenyen 

parts del tot.  

És professor de la Universitat Econòmica de Viena i membre fundador del moviment 

antiglobalitzador Attac d’Àustria i un dels iniciadors del Banc Democràtic. 

L’any 2010 planteja la teoria de  l’Economia del Bé Comú en un llibre del mateix nom 

on desenvolupa i explica aquesta teoria. Des d’aleshores no ha deixat de voltar per 

qualsevol racó del món, allà on li demanen que els expliqui la seva proposta alternativa 

al sistema econòmic actual. 

 

 
Christian Felber (a la dreta) amb l’autor 
d’aquest treball de recerca a una 
conferencia a l’Auditori de la Universitat 
Pompeu Fabra a Barcelona. 
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2.3 El Balanç del Bé Comú 

L’Economia del Bé Comú col·loca els éssers humans i no humans, i les relacions entre 

ells, al centre del sistema econòmic. El benefici financer és massa dèbil com per 

valorar els objectius reals de l’economia: creació de valors útils, participació justa, 

qualitat de vida, ecologia sostenible... 

Cal preguntar-se si el benefici financer informa sobre: 

 Si l’empresa crea o destrueix llocs de treball. 

 La qualitat dels llocs de treball augmenta o disminueix. 

 Els beneficis es reparteixen de manera justa. 

 Es tracta igual a homes i dones. 

 L’empresa cuida o explota el medi ambient. 

 Si fa un bé  a la societat. 

El benefici financer no diu res de tot això. El benefici d’una empresa només dóna 

informació de com aquesta empresa se serveix a si mateixa, però no de com serveix la 

societat. 

Per mesurar l’èxit empresarial segons l’Economia del Bé Comú, es necessita un 

indicador diferent del balanç financer. A l’Economia del Bé Comú es mesura allò que 

realment és important. Les empreses no només han d’aspirar a maximitzar el benefici. 

El benefici és només un mitjà per a un fi clarament definit: augmentar el bé comú. Si el 

nou objectiu de  l’empresa és el bé comú, el bé comú ha d’anar inclòs dins del balanç. 

El balanç financer es convertirà en el Balanç del Bé Comú. 
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2.4 La Matriu del Bé Comú 

Per donar a conèixer el Balanç del Bé Comú, i fer-lo més real, han creat  la Matriu del 

Bé Comú. La matriu del bé Comú relaciona cinc grans valors humans  (dignitat 

humana, solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social i democràcia) amb els grups 

de contacte de l’empresa: treballadors, proveïdors, clients, finançadors, generacions 

futures, naturalesa. 

Quan es creuen els cinc valors amb el grup de contacte es produeix una qualificació 

que ha de servir per quantificar el que aporta l’empresa al Bé Comú. A l’última matriu 

del Bé Comú (4.0) es mesuren 17 indicadors del Bé Comú, alguns dels quals són:  

 La utilitat dels productes servits 

 Les condicions laborals 

 Si l’empresa produeix de manera ecològica 

 El tracte als clients 

 La solidaritat de l’empresa cap a altres empreses 

 El repartiment d’ingressos 

 El tracte a les dones 

 Si es prenen decisions democràticament 

A cada indicador es poden assolir quatre nivells: principiant, avançat, experimentat i 

exemplar. Per a cada indicador hi ha un full informatiu que presenta la idea, una 

descripció, el mesurament i criteris per a cadascun dels indicadors. 

A la part inferior de la matriu hi ha 16 criteris negatius, que resten punts al Balanç del 

Bé Comú. 

Cada empresa pot obtenir, com a màxim, 1.000 punts. 

El resultat del Balanç del Bé Comú ha de figurar en tots els productes i serveis de 

l’empresa. Diu Felberg que es podria etiquetar en cinc nivells amb diferents colors. 

De 0 a 200 punts, nivell 1, vermell 

De 200 a 400 punts, nivell 2, taronja 

De 401 a 600 punts, nivell 3, groc 

De 601 a 800 punts, nivell 4, verd clar 

De 801 a 1.000 punts, nivell 5 verd 
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Així, a simple vista, els consumidors tindrien informació sobre el bé comú de l’empresa 

i podrien decidir si adquirir el producte o servei. Es podria situar al costat del codi de 

barres del producte. 

La idea és que quants més punts aconsegueixi una empresa, més avantatges legals 

tindrà. Per exemple, podria gaudir d’una rebaixa de l’IVA, aranzels més baixos, crèdits 

bancaris amb unes condicions més favorables, ajuts directes... 

Al final el Balanç del Bé Comú d’una empresa és millor si el Balanç del Bé Comú dels 

seus proveïdors, les seves institucions financeres i les empreses amb qui treballa és 

positiu. 



 LA MATRIU DEL BÉ COMÚ 4.0
                                                                             

 

 
VALOR 

GRUP DE CONTACTE 

 
Dignitat humana 

 
Solidaritat 

 
Sostenibilitat ecològica 

 
Justícia social 

 
Participació democràtica i 

transparència 

A) Proveïdors A1: Gestió ètica dels subministraments Plantejament actiu dels riscos dels productes / serveis adquirits, 

consideració d’aspectes socials i ecològics en l’elecció de proveïdors i socis de serveis                                                                                                                                                                                                 90 

B) Finançadors B2: Gestió ètica de finances Consideració d’aspectes socials i ecològics en la selecció de serveis financers;  

orientació al bé comú d’inversions/disposicions i finançaments.                                                                                                                                                                                     30 

C) Treballadors 
Inclosos els 
propietaris 

C1: Qualitat del lloc de treball i 
igualtat 
Garantia de les condicions humanes 
de treball, promoció de la salut física 
i benestar psíquic, organització 
pròpia i  fonament del sentit del 
treball, Work-Life-Balance; Igualtat / 
Inclusió de discapacitats i 

desafavorits.      90                                           

C2: Repartiment just del volum de 
treball 
Reducció d’hores extra, renúncia als 
contractes “tot inclòs”, reducció de 
l’horari de treball regular, 
contribució a la reducció de la 
desocupació 

 

50 

C3: Promoció del comportament 
ecològic  dels treballadors 
Promoció activa de l’estil de vida 
sostenible dels treballadors 
(mobilitat, alimentació), formació i 
conscienciació de les mesures 
aconseguides, cultura de 
l’organització sostenible  

30 

C4: Repartiment just de la renda 
Menor extensió de la renda (neta) a 
l’empresa, limitació de renda 
màxima i mínima 

 
 
 

60 

C5: Democràcia interna i transparència 
Transparència de decisions i financera, 
participació dels treballadors en les 
decisions operatives i estratègiques, 
elecció de la directiva, transmissió de 
propietat als treballadors, per ex. 
Sociocràcia 

90 

D) Clients/ 
productes/ 
serveis/ 
coempreses 

D1: Venda ètica 
Orientació cap a clients i la seva 
participació, cooperació amb la 
protecció al consumidor, formació 
venda ètica, màrqueting ètic, 

sistema de bonificació ètica. 50 

D2: Solidaritat amb d’altres 
empreses 
Transmissió d’informació know-how, 
personal, encàrrecs, crèdits sense 
interès, participació en màrqueting 
cooperatiu i superació de crisi 

cooperativa 70 

D3: Concepció ecològica de 
productes i serveis 
Oferta de productes/serveis 
ecològics de qualitat; consciència de 
generació de mesures, consideració 
d’aspectes ecològics en l’elecció de 

clients 90 

 

D4: Concepció social de productes i 
serveis 
Esglaonament social dels preus, 
llibertat de barreres, productes 
especials per a clients desafavorits, 

discapacitats30 

D5: Augment dels estàndards socials i 
ecològics sectorials 
Efecte exemplar, desenvolupament 
amb competidors d’estàndards més 

alts, lobbying30 

E) Àmbit social: 
regió, sobirania, 
generacions futures, 
persones i 

       naturalesa mundial 

E1: Efecte social / significat del 
producte/servei 
Sentit del producte sota la 
consideració d’estils de vida 
sostenible 

90 

E2: Aportació a la comunitat 
Recolzament mutu i cooperació a 
través de mitjans de finançament, 
serveis, productes, logística, know-
how, coneixement, contactes, 
influències  

40 

E3: Reducció d’efectes ecològics 
Reducció dels afectes 
mediambientals de l’empresa a un 
nivell de futur sostenible: recursos, 
energia i clima, emissions, residus, 
etc. 

70 

E4: Minimització del repartiment de 
guanys a externs 
Sense rèdit o només màxima 
compensació de la inflació per al 
capital de propietaris externs (que 

no treballen a l’empresa) 

60 

E5: Transparència social i participació 
en la presa de decisions 
Informació sobre Global Reporting 
Initiative, Informe del Bé Comú, 
participació en la presa de decisions 
dels grups d’interès 

30 

       Criteris 
       negatius 

Trencament de les normes de treball 

OIT/Drets humans -200 
Productes sense dignitat 
humana/inhumans, per ex. Armes, 
electricitat atòmica, OGM 
(organismes genèticament 

modificats)         -200 
Subministrament/cooperació amb 
empreses que ofenen la dignitat 

humana                 -150 

Compra hostil              -200 
 
 
Patent defensiva           -100 
 
 

Preu clumping              -200 

Gran impacte mediambiental en 

ecosistemes                    -200 

 
Incompliment greu d’especificacions 

mediambientals               -150 

 
Obsolescència programada (vida 

curta del producte)             -100 

                          

Remuneració desigual a homes i 

dones                                 -200 
Reducció dels llocs de treball o 
desplaçament  de la ubicació tot i  

tenir guanys                        -150  

Filials en paradisos fiscals        -200                                        
Interès de capital propi 

>10%                                  -200 

No revelació de totes les participacions 

i filials                 -100 
Impediment d’un comitè d’empresa                                      
No publicació dels fluxos de filials a  

                                 -150            
 
 lobbies/entrada en el registre de 

lobbies de la UE     -150                                                
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2.5 Anàlisi d’una empresa aplicant la matriu del Bé Comú 

D’una banda, aquest apartat és una aplicació pràctica de la matriu del Bé Comú en 

una de les empreses presentades com a seguidores de la filosofia de l’Economia del 

Bé Comú, La Fageda. Tot i que no ha estat auditada pels auditors de l’Economia del 

Bé Comú, compleix molts dels seus requisits i, per tant, obté una puntuació molt alta.  

En gairebé la totalitat d’apartats té la màxima puntuació. Potser hi ha algun apartat que 

no ha estat puntuat per manca d’informació. 

Tal com s’exposa a la matriu del Bé Comú 4.0 s’han analitzat els cinc grups de 

contacte: a) proveïdors, b) finançadors, c) treballadors d) 

clients/productes/serveis/coempreses i e) àmbit social, tot sis de color blau. Aquests 

cinc grups de contacte s’han relacionat amb els cinc valors que l’Economia del Bé 

Comú considera fonamentals per a la correcta aplicació de la seva teoria: dignitat 

humana, solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social i participació democràtica i 

transparència, tots cinc valors marcats amb el color verd. 

A l’última part de la matriu del Bé Comú hi ha els criteris negatius, de color taronja, que 

en el cas de La Fageda són inexistents. Això vol dir que no resten punts del total de 

punts aconseguits. 

D’altra banda, s’ha aplicat una part de la matriu del Bé Comú, els criteris negatius,  a 

una empresa “convencional”: Banco Santander perquè no es disposa de tota la 

informació dels valors positius, si és que els té... 

 



  Matriu de la Fageda 

 

 
VALOR 

GRUP DE CONTACTE 

 
Dignitat humana 

 
Solidaritat 

 
Sostenibilitat ecològica 

 
Justícia social 

 
Participació democràtica i 

transparència 

A) Proveïdors A1: Gestió ètica dels subministraments Plantejament actiu dels riscos dels productes / serveis adquirits, 

consideració d’aspectes socials i ecològics en l’elecció de proveïdors i socis de serveis                                                                                                                                                                                                 90 

B) Finançadors B2: Gestió ètica de finances Consideració d’aspectes socials i ecològics en la selecció de serveis financers;  

orientació al bé comú d’inversions/disposicions i finançaments.                                                                                                                                                                                     30 

C) Treballadors 
Inclosos els 
propietaris 

C1: Qualitat del lloc de treball i 
igualtat 
Garantia de les condicions humanes 
de treball, promoció de la salut física 
i benestar psíquic, organització 
pròpia i  fonament del sentit del 
treball, Work-Life-Balance; Igualtat / 
Inclusió de discapacitats i 

desafavorits.      90                                           

C2: Repartiment just del volum de 
treball 
Reducció d’hores extra, renúncia als 
contractes “tot inclòs”, reducció de 
l’horari de treball regular, 
contribució a la reducció de la 
desocupació 

 

50 

C3: Promoció del comportament 
ecològic  dels treballadors 
Promoció activa de l’estil de vida 
sostenible dels treballadors 
(mobilitat, alimentació), formació i 
conscienciació de les mesures 
aconseguides, cultura de 
l’organització sostenible  

30 

C4: Repartiment just de la renda 
Menor extensió de la renda (neta) a 
l’empresa, limitació de renda 
màxima i mínima 

 
 
 

60 

C5: Democràcia interna i transparència 
Transparència de decisions i financera, 
participació dels treballadors en les 
decisions operatives i estratègiques, 
elecció de la directiva, transmissió de 
propietat als treballadors, per ex. 
Sociocràcia 

90 

D) Clients/ 
productes/ 
serveis/ 
coempreses 

D1: Venda ètica 
Orientació cap a clients i la seva 
participació, cooperació amb la 
protecció al consumidor, formació 
venda ètica, màrqueting ètic, 

sistema de bonificació ètica. 50 

D2: Solidaritat amb d’altres 
empreses 
Transmissió d’informació know-how, 
personal, encàrrecs, crèdits sense 
interès, participació en màrqueting 
cooperatiu i superació de crisi 
cooperativa  

D3: Concepció ecològica de 
productes i serveis 
Oferta de productes/serveis 
ecològics de qualitat; consciència de 
generació de mesures, consideració 
d’aspectes ecològics en l’elecció de 

clients 90 

 

D4: Concepció social de productes i 
serveis 
Esglaonament social dels preus, 
llibertat de barreres, productes 
especials per a clients desafavorits, 
discapacitats 

D5: Augment dels estàndards socials i 
ecològics sectorials 
Efecte exemplar, desenvolupament 
amb competidors d’estàndards més 

alts, lobbying30 

E) Àmbit social: 
regió, sobirania, 
generacions futures, 
persones i 

       naturalesa mundial 

E1: Efecte social / significat del 
producte/servei 
Sentit del producte sota la 
consideració d’estils de vida 
sostenible 

90 

E2: Aportació a la comunitat 
Recolzament mutu i cooperació a 
través de mitjans de finançament, 
serveis, productes, logística, know-
how, coneixement, contactes, 
influències  

40 

E3: Reducció d’efectes ecològics 
Reducció dels afectes 
mediambientals de l’empresa a un 
nivell de futur sostenible: recursos, 
energia i clima, emissions, residus, 
etc. 

70 

E4: Minimització del repartiment de 
guanys a externs 
Sense rèdit o només màxima 
compensació de la inflació per al 
capital de propietaris externs (que 

no treballen a l’empresa) 

60 

E5: Transparència social i participació 
en la presa de decisions 
Informació sobre Global Reporting 
Initiative, Informe del Bé Comú, 
participació en la presa de decisions 
dels grups d’interès 

 

       Criteris 
       negatius 

Trencament de les normes de treball 

OIT/Drets humans 0 
Productes sense dignitat 
humana/inhumans, per ex. Armes, 
electricitat atòmica, OGM 
(organismes genèticament 

modificats)         0 
Subministrament/cooperació amb 
empreses que ofenen la dignitat 

humana                 0 

Compra hostil              0 
 
 
Patent defensiva           0 
 
 

Preu clumping              0 

Gran impacte mediambiental en 

ecosistemes                    0 

 
Incompliment greu d’especificacions 

mediambientals               0 

 
Obsolescència programada (vida 

curta del producte)             0 

                          

Remuneració desigual a homes i 

dones                                 0 
Reducció dels llocs de treball o 
desplaçament  de la ubicació tot i  

tenir guanys                        0  

Filials en paradisos fiscals        0                                        
Interès de capital propi 

>10%                                  0 

No revelació de totes les participacions 

i filials                 0 
Impediment d’un comitè d’empresa                                      
No publicació dels fluxos de filials a  

                                 0            
 
 lobbies/entrada en el registre de 

lobbies de la UE    0                                                
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2.5.2)  Matriu del Bé Comú de la Cooperativa: La Fageda 

A) Proveïdors: 90 

En l’apartat de proveïdors trauria la màxima puntuació perquè La Fageda és 

molt autosuficient. És a dir, produeix les matèries primes per elaborar els seus 

productes, tant la llet per fer els iogurts com la fruita i verdures per a les 

melmelades. A La Fageda pensen que si tracten bé els animals, no només 

estan aplicant una agricultura sostenible, sinó que estan afavorint que els donin 

llet abundant i d’una excel·lent qualitat. 

A vegades s’ha donat el cas que no han tingut prou matèria primera, sobretot 

llet, i llavors la compren a ramaders de la zona que alimenten les seves vaques 

amb productes ecològics, com ells mateixos. Per tant, compren matèria primera 

de proximitat i paguen un just preu. 

B) Finançadors: 30 

La puntuació obtinguda és la màxima perquè tenen clar que no volen especular 

amb els diners. En èpoques de les caixes d’estalvi estaven vinculats amb l’obra 

social de Caixa Girona. La Fageda és una cooperativa sense ànim de lucre. 

C) Treballadors 

C1: Qualitat del lloc de treball i igualtat: 90 

En aquest subapartat es garanteixen les condicions humanes de treball i la 

promoció de la salut física i el benestar psíquic, així com la inclusió de 

discapacitats i desafavorits. No cal dir que La Fageda obté la màxima 

puntuació perquè la majoria dels seus treballadors són malalts mentals o amb 

discapacitat intel·lectual. 

C2: Repartiment just del volum de treball: 50 

Els treballadors tenen un contracte digne i fan les hores que els toca per 

conveni, tot i que es té molt en compte la seva discapacitat i fan una feina 

adequada a les seves limitacions i sempre supervisada per un monitor o 

superior. 

C3: Promoció del comportament ecològic dels treballadors: 30 

La Fageda procura una alimentació sana i amb productes ecològics per als 

seus treballadors. Molts dels treballadors s’hi queden a dinar i per això és 

important que els inculquin hàbits saludables. 

C4: Repartiment just de la renda: 60 

Hi ha una limitació  de renda màxima i mínima. La diferència entre el 

treballador que cobra menys i el director és només de cinc vegades. 
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C5: Democràcia interna i transparència: 90 

La Fageda és una cooperativa. Per tant, les decisions es prenen de manera 

global i democràtica. 

D) Clients/productes/serveis 

D1: Venda ètica: 50 

Els productes de La Fageda són a molts supermercats de Catalunya, però la 

clientela que compra els productes ho fa, primer de tot, per la seva alta qualitat 

i, segon, molta gent sap de la tasca social que fa La Fageda. Des de fa poc, es 

poden trobar productes de la Fageda a Andorra i Menorca. 

D2: Solidaritat amb d’altres empreses 

Aquest apartat no està comentat per manca d’informació. 

D3: Concepció ecològica de productes i serveis: 90 

La Fageda ofereix productes de qualitat i ecològics, tant la llet com les fruites i 

verdures. A més està situada dins l’espai protegit de la Fageda d’en Jordà. 

L’any 2007 La Fageda es va associar amb la Cooperativa Lletera de l’Empordà, 

de manera que el ramat de vaques de La Fageda es troba, una part a la seva 

finca i, una altra, a tres granges de l’Empordà que estan homologades i 

certificades pel que fa al maneig i l’alimentació del bestiar i a la qualitat de la 

llet. 

Des d’aquest 2013 La Fageda s’ha associat amb Mas La Carrera, de la 

mateixa comarca. Es tracta d’una finca de més de 100 hectàrees on cuiden les 

vedelles de recria abans de tornar a la granja. 

La granja de vaques té el certificat ISO 9001-2000 i el títol d’Explotació Agrària 

Prioritària que concedeix el Ministeri de Medi Ambient. 

La línia d’elaboració de melmelades té en compte la tendència de la societat a 

consumir productes de proximitat i de qualitat. La matèria primera es cull a 

l’hort de La Fageda i s’elabora al seu obrador. Els treballadors són els 

encarregats de tota la producció, des de la plantació i el cultiu de l’horta fins a 

l’elaboració de les melmelades. 

D4: Concepció social de productes i serveis: NO 

Els productes que ofereix La Fageda són a preus de mercat, perquè és un 

producte d’alta qualitat i els clients paguen per aquesta qualitat. No s’ofereixen 

descomptes especials, és més, els preus són una mica més elevats que altres 

productes. Però aquí juguen la carta de la qualitat: per una qualitat superior, 

s’ha de pagar un preu més elevat. 
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D5: Augment dels estàndards socials i ecològics sectorials: 30 

La Fageda és un exemple a seguir tant pel seu vessant social, com pel seu 

vessant ecològic. Cada any rep un munt de visites que volen saber com 

funciona l’empresa perquè hi ha empreses que tenen ganes de posar-ho a la 

pràctica dins el seu àmbit. 

E) Àmbit social 

E1: Efecte social / significat del producte/servei: 90 

El producte que ofereix La Fageda és un producte natural, no malmet el medi 

ambient i és un producte alimentari molt recomanable. 

E2: Aportació a la comunitat: 40 

La funció que exerceix La Fageda a tota la Vall d’en Bas és extraordinària. Té 

com a finalitat la integració laboral de les persones que pateixen discapacitat 

intel·lectual o trastorns mentals severs. La cooperativa La Fageda és una unió 

d’esforços i això suposa la implicació de moltes entitats de la comarca. 

E3: Reducció d’efectes ecològics: 70 

Els esforços de La Fageda estan encarats cap a un futur sostenible. 

E4: Minimització del repartiment de guanys a externs: 60 

A La Fageda no es reparteixen els guanys, es reinverteixen altre cop. A més La 

Fageda fa donacions a diferents ONG. 

E5: Transparència social i participació en la presa de decisions 

Aquest apartat no es pot valorar per manca d’informació, però no tenim cap 

dubte que la transparència a l’hora de presentar els comptes i amb tot allò que 

fa referència a contractes i comptabilitat és obert a tothom. Cal recordar que és 

una empresa sense ànim de lucre i amb una finalitat social. 

Pel que fa als criteris negatius, que farien restar punts del total, La Fageda no en té 

cap. Si sumem els punts aconseguits obté   870  punts de 1000, que és el màxim. Això 

vol dir que està situada en el primer nivell, el nivell de color verd i el més òptim. 

 
 

De 0 a 200 punts, nivell 1, vermell 

De 200 a 400 punts, nivell 2, taronja 

De 401 a 600 punts, nivell 3, groc 

De 601 a 800 punts, nivell 4, verd clar 

De 801 a 1.000 punts, nivell 5 verd 

 

*Els punts que manquen a La 

Fageda per arribar al màxim de 

1000 punts són de tres subapartats 

dels quals no tenim informació, no 

perquè no compleixi amb els 

requisits proposats. 

LA FAGEDA: 870 PUNTS 



  Matriu de Banco Santander 

 

 
VALOR 

GRUP DE CONTACTE 

 
Dignitat humana 

 
Solidaritat 

 
Sostenibilitat ecològica 

 
Justícia social 

 
Participació democràtica i 

transparència 

A) Proveïdors A1: Gestió ètica dels subministraments Plantejament actiu dels riscos dels productes / serveis adquirits, 
consideració d’aspectes socials i ecològics en l’elecció de proveïdors i socis de serveis                                                                                                                                                                                                  

B) Finançadors B2: Gestió ètica de finances Consideració d’aspectes socials i ecològics en la selecció de serveis financers;  

orientació al bé comú d’inversions/disposicions i finançaments.                                                                                                                                                                                      
C) Treballadors 

Inclosos els 
propietaris 

C1: Qualitat del lloc de treball i 
igualtat 
Garantia de les condicions humanes 
de treball, promoció de la salut física 
i benestar psíquic, organització 
pròpia i  fonament del sentit del 
treball, Work-Life-Balance; Igualtat / 
Inclusió de discapacitats i 
desafavorits.      

C2: Repartiment just del volum de 
treball 
Reducció d’hores extra, renúncia als 
contractes “tot inclòs”, reducció de 
l’horari de treball regular, 
contribució a la reducció de la 
desocupació 

 
 

C3: Promoció del comportament 
ecològic  dels treballadors 
Promoció activa de l’estil de vida 
sostenible dels treballadors 
(mobilitat, alimentació), formació i 
conscienciació de les mesures 
aconseguides, cultura de 
l’organització sostenible  

 

C4: Repartiment just de la renda 
Menor extensió de la renda (neta) a 
l’empresa, limitació de renda 
màxima i mínima 

 
 
 

 

C5: Democràcia interna i transparència 
Transparència de decisions i financera, 
participació dels treballadors en les 
decisions operatives i estratègiques, 
elecció de la directiva, transmissió de 
propietat als treballadors, per ex. 
Sociocràcia 

 

D) Clients/ 
productes/ 
serveis/ 
coempreses 

D1: Venda ètica 
Orientació cap a clients i la seva 
participació, cooperació amb la 
protecció al consumidor, formació 
venda ètica, màrqueting ètic, 

sistema de bonificació ètica.  

D2: Solidaritat amb d’altres 
empreses 
Transmissió d’informació know-how, 
personal, encàrrecs, crèdits sense 
interès, participació en màrqueting 
cooperatiu i superació de crisi 
cooperativa  

D3: Concepció ecològica de 
productes i serveis 
Oferta de productes/serveis 
ecològics de qualitat; consciència de 
generació de mesures, consideració 
d’aspectes ecològics en l’elecció de 
clients  

 

D4: Concepció social de productes i 
serveis 
Esglaonament social dels preus, 
llibertat de barreres, productes 
especials per a clients desafavorits, 
discapacitats 

D5: Augment dels estàndards socials i 
ecològics sectorials 
Efecte exemplar, desenvolupament 
amb competidors d’estàndards més 
alts, lobbying 

E) Àmbit social: 
regió, sobirania, 
generacions futures, 
persones i 

       naturalesa mundial 

E1: Efecte social / significat del 
producte/servei 
Sentit del producte sota la 
consideració d’estils de vida 
sostenible 

 

E2: Aportació a la comunitat 
Recolzament mutu i cooperació a 
través de mitjans de finançament, 
serveis, productes, logística, know-
how, coneixement, contactes, 
influències  

 

E3: Reducció d’efectes ecològics 
Reducció dels afectes 
mediambientals de l’empresa a un 
nivell de futur sostenible: recursos, 
energia i clima, emissions, residus, 
etc. 

 

E4: Minimització del repartiment de 
guanys a externs 
Sense rèdit o només màxima 
compensació de la inflació per al 
capital de propietaris externs (que 

no treballen a l’empresa) 

 

E5: Transparència social i participació 
en la presa de decisions 
Informació sobre Global Reporting 
Initiative, Informe del Bé Comú, 
participació en la presa de decisions 
dels grups d’interès 

 

       Criteris 
       negatius 

Trencament de les normes de treball 

OIT/Drets humans -200 
Productes sense dignitat 
humana/inhumans, per ex. Armes, 
electricitat atòmica, OGM 
(organismes genèticament 

modificats)        -200 
Subministrament/cooperació amb 
empreses que ofenen la dignitat 

humana                 -150 

Compra hostil              -200 
 
 
Patent defensiva           -- 

 
 

Preu clumping              -- 

Gran impacte mediambiental en 

ecosistemes                    -200 
 
Incompliment greu d’especificacions 

mediambientals               -150 

 
Obsolescència programada (vida 

curta del producte)               -- 

                          

Remuneració desigual a homes i 

dones                                 -- 
Reducció dels llocs de treball o 
desplaçament  de la ubicació tot i  

tenir guanys                       -150  

Filials en paradisos fiscals      -200                                       
Interès de capital propi 

>10%                                  -- 

No revelació de totes les participacions 

i filials                 -100 
Impediment d’un comitè d’empresa                                      
No publicació dels fluxos de filials a  

                                 -150           
 
 lobbies/entrada en el registre de 

lobbies de la UE    --                                                
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2.5.3)  Matriu del Bé Comú del Banco Santander 

En aquest apartat s’analitzen els criteris negatius que figuren a la Matriu del Bé Comú, 

a la part final i de color taronja, del Banco Santander..  

Banco Santander acumula molts punts en els criteris negatius. N’hi ha uns quants que 

no estan puntuats per manca d’informació. Si el banc obtingués una puntuació 

relativament alta en els grups de contacte, s’haurien de restar a aquesta puntuació tots 

els punts negatius que ha anat acumulant en els criteris negatius. Les dades han estat 

extretes de les webs: www.banksecrets.eu http://www.bicusa.org/ 

http://www.banktrack.org en què hi figuren la majoria dels bancs d’Europa que no 

compleixen amb criteris ètics. 

Per la manca d’informació que el banc hauria de fer pública, no es poden valorar els 

apartats de punts positius. Per contra, a les web del banc apareixen els següents 

principis positius però que no aporten proves per demostrar que el que es diu és cert: 

“El Grup Santander, a través del seu Pla de Responsabilitat Social i Corporativa, ha 

assumit, de forma voluntària, uns sèrie de compromisos econòmics, socials i 

ambientals que van més enllà de les obligacions legals, amb els principals grups 

d’interès: clients, treballadors, accionistes i proveïdors i també amb tota la societat. 

El Pla de Responsabilitat Social Corporativa forma part de l’estratègia empresarial del 

Santander, amb el convenciment que una gestió socialment responsable contribueix a 

la viabilitat de la seva activitat.” 

Cal exposar tota la informació d’una i altra banda per tal que tothom analitzi, valori i, 

finalment, jutgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banksecrets.eu/
http://www.bicusa.org/
http://www.banktrack.org/
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Criteris negatius 

DIGNITAT HUMANA 

 Trencament de normes de treball OIT/Drets humans: El Banc de Santander 

va emetre bons i té o gestiona accions de l’empresa nord-americana WAL-

MART per un total de 2.850.000 $. Aquesta empresa abusa dels seus 

treballadors perquè censura la informació sindical, acomiada els sindicalistes... 

Segons Human Rights Watch l’empresa denega el dret dels treballadors a 

organitzar-se, utilitza mà d’obra de menors, etc. -200 

 Productes sense dignitat humana/inhumans, per ex. armes, electricitat 

atòmica, etc.: Banc Santander va concedir préstecs per un valor de 2.540.000 

$ a l’empresa EADS, el segon productor europeu d’armes i participa en 

projectes d’armes nuclears. -200 

 Subministrament/cooperació amb empreses que ofenen la dignitat 

humana: Té accions o les gestiona per un valor de 510.000$ de l’empresa 

nord-americana TEXTRON, que produeix bombes clúster o de dispersió. 

Aquestes bombes deixen anar dotzenes de petites bombes sobre una àrea 

molt extensa quan es llencen des de l’aire. Moltes d’aquestes bombes no 

exploten i, quan acaba el conflicte, són un perill molt greu per als civils. -150 

SOLIDARITAT 

 Compra hostil: El Santander recolza l’OPA hostil que l’empresa danesa 

GREENTECH, controlada per inversions italians i d’altres de desconeguts i 

amagats en una xarxa d’empreses situades en paradisos fiscals, ha fet sobre 

l’empresa d’energies renovables d’origen català Fersa. (12.07.12 aparegut al 

diari electrònic d’economia www.lacelosia.com ) -200 

 Patent defensiva.: no hi ha informació. 

 Preu clumping: no hi ha informació. 

SENSIBILITAT ECOLÒGICA 

 Gran impacte mediambiental en ecosistemes: Banc Santander té o gestiona 

accions de l’empresa VEDANTA RESOURCES per valor de 1.990.000 $. 

Aquesta companyia va talar il·legalment una gran quantitat d’hectàrees de bosc 

i, a més, va construir una foneria d’alumini sense els permisos necessaris. La 

foneria contamina l’aigua del riu i les aigües subterrànies i les organitzacions de 

drets humans temen que tindrà greus conseqüències sobre la població 

indígena. -200 

 Incompliment greu d’especificacions mediambientals: Banc Santander va 

emetre bons i va concedir préstecs per valor de 34.610.000 $ a les empreses 

COLBÚN i ENDESA CHILE que estan a punt d’endegar un projecte (encara no 

està començat) a la Patagònia xilena per construir cinc centrals 

hidroelèctriques amb embassaments als rius Baker i Pasqua. Hi haurà 2.350 

quilòmetres de línies elèctriques i 6000 torres elèctriques. Això farà que s’hagi 

de talar la més gran quantitat de bosc tropical del món. -150 

 Obsolescència programada (vida curta del producte): no hi ha informació. 

http://www.lacelosia.com/
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JUSTÍCIA SOCIAL 

 Remuneració desigual a homes i dones. NO 

 Reducció dels llocs de treball, desplaçament de la ubicació tot i tenir 

guanys o relacions amb dictadors: El banc té relacions amb el règim 

dictatorial de Myanmar (Birmània) per treure gas (per un valor de 65.840.000$). 

Les protestes dels monjos contra la situació han estat brutalment reprimides i la 

població, que ha patit greus desastres naturals, ha estat abandonada. -150 

 Filials en paradisos fiscals: Paradís fiscal a les Illes Caiman. Els paradisos 

fiscals ofereixen a les persones i a les empreses estrangeres evitar el 

compliment de la llei. Utilitzen els paradisos fiscals mafiosos, magnats del 

petroli, dictadors... Aquests usuaris mouen gran quantitat de diners amb total  

secret i impunitat. -200 

PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA I TRANSPARÈNCIA 

 No revelació de totes les participacions i filials: Segons el diari The New 

York Times, Emilio Botín (president del Banco Santander) i la seva família 

tenen comptes secrets a la banca suïssa HSBC. Segons el NYT, és tanta la 

influència que aquest personatge té a l’Estat espanyol que mai cap mitjà de 

comunicació n’ha publicat res.. -100 

 Impediment d’un comitè d’empresa: : El Banc de Santander va emetre bons i 

té o gestiona accions de l’empresa nord-americana WAL-MART per un total de 

2.850.000 $. Aquesta empresa abusa dels seus treballadors perquè censura la 

informació sindical, acomiada els sindicalistes... Segons Human Rights Watch 

l’empresa denega el dret dels treballadors a organitzar-se i a formar un comitè 

d’empresa que lluiti pels drets dels treballadors, utilitza mà d’obra de menors, 

etc. -150 

 Loobies/entrada en el registre de loobies de la UE: no hi ha informació. 

TOTAL DE PUNTS NEGATIUS DEL BANC SANTANDER: -1700 
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2.6.  La participació en l’Economia del Bé Comú 

Totes les empreses i organitzacions i també particulars poden participar en l’Economia 

del Bé Comú. Hi ha diferents graus de participació:

 Com a simpatitzants: han de signar com a simpatitzants a la pàgina web de 

l’Economia del Bé Comú. És gratuït i sense cap compromís. 

 Empreses pioneres: empreses que volen aplicar a la pràctica el Balanç del Bé 

Comú. Poden obtenir “una llavor”, “dues llavors” o “tres llavors”, segons el grau 

d’elaboració del Balanç del Bé Comú. 

UNA LLAVOR: empreses que fan el Balanç del Bé Comú internament, sense ser 

verificat i no es podrà publicar. 

DUES LLAVORS: per a les empreses que hagin realitzat el Balanç del Bé Comú i el 

verifiquin mitjançant una auditoria Per. Es podrà publicar. 

TRES LLAVORS: empreses que facin el balanç, hagi estat auditat per un auditor 

extern i després publicat. 

No només les empreses poden ser membres de l’Associació, també persones, 

associacions, municipis i ONG’s. L’aportació econòmica és voluntària d’un mínim de 

10 € per contribuir a cobrir les despeses de gestió. 

Els dies 23 i 24 de novembre es va celebrar a Madrid la primera trobada estatal de 

“Municipios del Bien Común”, organitzat per la delegació de Madrid de l’Associació 

Espanyola per al foment de l’Economia del Bé Comú. La trobada va servir perquè deu 

municipis expliquessin la seva experiència amb l’aplicació de l’EBC i tot el que estan 

fent. Hi van participar deu municipis de vuit províncies, entre els quals hi havia 

representants del municipi de Rubí (Barcelona). 

El dia 23 es van explicar polítiques municipals que promouen valors ètics, democràtics 

i de sostenibilitat com la reducció dràstica de residus, la participació ciutadana, la 

utilització d’energies renovables, la lluita contra la pobresa energètica, la justícia social 

dins del propi ajuntament en la gestió del treball i les remuneracions, etc. 

Les darreres empreses auditades que han seguit els criteris de l’Economia del Bé 

Comú, en l’àmbit de l’Estat Espanyol són: 

Oceanográfica (Comunicación y divulgación científica).  
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Imanol Medrano (Coaching empresarial). 

Eticus Eticae (consultoria ètica). 

Limonium Canarias (turisme actiu, activitats de lleure i educació ambiental). 

Gugler (reprografia). 

Les empreses que vulguin fer balanç i auditar-se segons l’EBC, han de posar-se en 

contacte amb empresas@economia-del-bien-comun.org 

Pagament anual d’una empresa que s’afilia a l’organització de l’Economia del Bé 

Comú 

Per calcular l’import que han de pagar les empreses per ser membres de l’Associació 

de l’Economia del Bé comú es fa a partir del nombre de treballadors de l’empresa. 

Aquestes empreses seran avaluades per consultors de l’organització l’Economia del 

Bé Comú. 

Nombre de treballadors Aportació anual com a empresa membre 

1 50€ 

2 75€ 

3-5 100€ 

6-10 150€ 

11-20 200€ 

21-50 250€ 

51-100 300€ 

101-200 350€ 

201-350 400€ 

351-500 450€ 

501-750 500€ 

751-1000 750€ 

1001-1500 1000€ 

1501-2500 1250€ 

 

mailto:empresas@economia-del-bien-comun.org


Treball de recerca                                               L’economia del ser i no del tenir. La mà visible 

35 
2n de Batxillerat Curs 2013-2014 

Propostes generals de l’Economia del Bé Comú

Hi ha aspectes que la teoria de l’EBC proposa i que són una millora important per a les 

persones. Per exemple: 

 Com que el benefici financer no és ja l’objectiu, és només un mitjà, les 

empreses ja no tenen l’obligació de créixer i de menjar-se unes a les altres. 

Això afavorirà que les empreses cooperin i se solidaritzin amb altres empreses. 

 Es limitaran les desigualtats entre ingressos i riquesa. Per exemple, els 

ingressos màxims podran ser deu vegades el salari mínim legal. 

 Les grans empreses, a partir d’un nombre de treballadors, traspassaran el dret 

de vot als treballadors i la propietat parcial i gradualment als treballadors i a la 

comunitat. 

 Cooperació monetària mundial amb una moneda global (proposen “globo”, 

“terra”) per a l’intercanvi econòmic internacional. 

 Reconeixement de la natura com a valor universal, per la qual cosa no pot ser 

propietat privada. 

 Reducció de l’empremta ecològica dels individus, empreses i països a una 

quota sostenible d’àmbit mundial. 

 La jornada laboral es reduirà progressivament, fins a les 30 hores setmanals. 

Per cada 10 anys treballats es gaudirà d’un any sabàtic finançat per una renda 

bàsica temporal. Amb això també es reduirà la taxa d’atur en un 10 %. 

 El poble ha de ser sobirà i per això ha de tenir el dret de decidir i controlar lleis, 

modificar la constitució i controlar els sectors estratègics, entre d’altres 

aspectes. 

 En l’Economia del Bé Comú l’èxit empresarial serà molt diferent al que hi ha 

avui dia. Per tant, ja no es buscaran directius agressius, egoistes, etc. sinó que 

es buscaran persones competents sí, però amb responsabilitat social. 
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2.8 Entrevista  a Nuria Macià, directora de l’Oficina de Promoció 

Econòmica de Manlleu 

Aquesta és l’entrevista feta a Nuria Macià, economista i directora de l’Oficina de 

Promoció Econòmica de Manlleu, pel treball de recerca. Respon preguntes sobre les 

empreses alternatives, sobre el sistema econòmic actual  i sobre l’Economia del Bé 

Comú. 

Quins creu que han estat els motius de la crisi que estem vivint? Està d’acord 

amb les opinions que culpen els bancs i el sistema? 

Normalment, es culpen els bancs o els polítics del desastre que ha originat la crisi 

econòmica. També es tendeix a dir que el sistema  permet que les grans empreses 

ens manipulin i que són elles qui realment mouen el món. La justificació habitual és 

que tots aquests grans poders ens han manipulat i enganyat. 

Penso que la població té gran part de la culpa ja que no ha estat enganyada, s’ha 

deixat enganyar.  Durant els últims anys s’ha identificat la felicitat amb el consumisme. 

Hem viscut mal educats perquè ens hem deixat mal educar. 

La crisi més greu no és l’econòmica, sinó la manca de valors. El comportament que la 

població ha optat per tenir en els darrers temps ha fet que la crisi esclatés.  

Algunes iniciatives com l’Economia del Bé Comú, intenten canviar el sistema 

econòmic basant-se en els valors que han d’assolir les empreses i la cooperació 

que hi ha d’haver entre elles. Creu que és possible en un futur? 

Possible ho és. De fet, en el passat, moltes empreses actuaven d’una manera força 

igual a la que diu l’Economia del Bé Comú: a través de la cooperació. En el passat, la 

diferència entre salaris i classes no era tan gran com en l’actualitat. Moltes 

cooperatives ja actuen segons aquest sistema i en tenim exemples a Catalunya. El 

País Basc també és un bon exemple, ja que allà hi ha molt moviment d’aquest tipus. 

Per tant, és factible ja que s’ha demostrat ja fa uns anys com ara, amb algunes 

empreses.  

El que caldria seria la voluntat de la població de fer un canvi, tenint en compte les 

actuacions de les empreses a l’hora de consumir-ne els productes. El problema són 

les últimes pràctiques de buscar el benefici per sobre de tot, que moltes empreses han 

dut a terme. En un futur les empreses sense valors potser ja no existiran. 
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Com a directora de l’OPE de Manlleu, quina creu que és la direcció o ruta que 

segueixen les empreses que s’estan creant actualment a Manlleu i a la comarca, 

empreses més aviat convencionals o empreses alternatives que tenen una sèrie 

de valors a part del lucre? 

Per una  banda, cal destacar la creació d’empreses relacionades amb les noves 

tecnologies, avui en dia moltes empreses que es formen són d’aquest àmbit. Aquestes 

empreses són aquelles que normalment tenen una política de l’empresa convencional. 

També és cert que l’aparició de les empreses amb valors o amb emprenedoria social  

ha anat amb augment els darrers anys. 

Les empreses amb valors ètics, progressen a curt i a llarg termini, tenint en 

compte la progressió de les empreses convencionals? 

Cal dir que les empreses que neixen amb la finalitat d’actuar amb valors, com 

l’emprenedoria social o d’actuar tenint en compte el medi ambient, possiblement són 

més conformistes que les altres. Busquen trobar el punt d’equilibri entre l’obtenció de 

benefici per tal de subsistir però també tenen l’objectiu d’actuar amb aquests valors 

que les caracteritzen.  

També és veritat que aquest tipus d’empreses solen tenir una productivitat més baixa, i 

per això no és just comparar-les amb la resta, ja que aquestes no solament tenen 

l’objectiu de subsistir sinó d’aportar quelcom bo a la societat. El fet que cada cop rebin 

menys subvencions a causa de les retallades fa que dificulti la supervivència 

d’aquestes empreses. Tot i aquest inconvenient, la creació d’aquest tipus d’empreses 

segueix endavant.  

Quina creu que és la importància de les empreses amb valors ètics a la societat?  

Aquestes agrupacions aporten a la societat allò que les altres empreses no poden 

aportar. Ja sigui en l’àmbit de l’ajuda a les persones amb problemes d’inserció social o 

de risc d’exclusió o en l’àmbit de la fabricació de productes i serveis tenint en compte 

el medi ambient. Si no existissin, col·lectius de determinades zones quedarien 

marginats. 

On es localitzen més aquest tipus d’empreses? 

Normalment es troben en zones poc poblades o d’àmbit rural. Aquest tipus d’empreses 

són més fàcils d’arrencar des de la proximitat. Manlleu i Osona en general, són un bon 

exemple.  
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Aquestes agrupacions es diferencien de les altres per la seva manera de funcionar, tan 

econòmicament com socialment. Són aquelles que pretenen millorar la societat tal  

com la coneixem.  

Els valors són la part essencial d’aquestes agrupacions, valors que poden anar des de 

l’ajuda social per a persones amb risc d’exclusió, la sostenibilitat ecològica, la 

cooperació entre diferents grups... 

Sovint, no és fàcil ser emprenedor amb aquest tipus d’associacions, empreses, 

cooperatives… ja que amb el sistema actual, el que és “normal” són les empreses que 

només busquen el propi benefici. Subsistir és a vegades un problema ja que han 

d’obtenir ingressos per seguir endavant però alhora han de complir amb els seus 

ideals.  

S’han analitzat 6 agrupacions alternatives: El centre educatiu La Font ubicat a Vic, la 

cooperativa de la Garrotxa La Fageda, la cooperativa de Manlleu Sambucus, l’elèctrica 

catalana d’energia verda Som Energia i dues iniciatives del País Basc (zona molt 

avançada pel que fa a aquest tipus d’associacions i cooperatives) el grup NER i les 

monedes alternatives Ekhi Txanpona. 

Cal doncs, valorar molt positivament el treball d’aquestes iniciatives per la difícil tasca 

que realitzen. Totes aquestes empreses i organitzacions segueixen en més o menys 

grau la filosofia de l’Economia del Bé Comú. Són doncs, grups que pertanyen a 

aquesta mà visible del canvi, incorporant els valors ètics al món laboral.  
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3.1 Projecte educatiu La Font  

El col·legi La Font, és una escola amb finalitats educatives diferents en comparació 

amb les escoles convencionals. Es basa en l’educació de la metodologia Waldorf que 

consisteix a potenciar el pensar, el sentir i el fer dels nens. Això es fa mitjançant 

recursos com  materials de la natura, els grups reduïts amb tota l’atenció possible del 

professor vers l’alumne i la comunicació i l’expressió de les emocions del nen.  

Consisteix que els alumnes es formin intel·lectualment però també anímicament com a 

persones capaces d’enfortir-se del tot fora del col·legi.  

 

 

 

El sistema educatiu no és l’única diferència que té l’escola amb les escoles 

convencionals. L’escola és una associació (grup reduït que s’organitza amb una 

finalitat comuna), que com a tal, actua a través d’assemblees. Aquesta associació és 

sense ànim de lucre i està formada pels propis pares de l’escola.  

Per tant doncs, els mateixos pares decideixen la manera de funcionar de l’escola.  

A l’inici del projecte, a l’any 2008, només hi havia 7 nens. Per tant, era molt més senzill 

de fer assemblees. Ara però, hi ha 60 nens a l’escola (40 famílies) i és més difícil de 

prendre decisions, de manera que es va optar per crear una junta directiva, formada 

per quatre pares i quatre mestres. Aquesta junta parla de temes periòdics o setmanals 

que no podrien ser tots comentats a l’assemblea. Posteriorment, es presenten les 

decisions preses a l’assemblea i s’aproven o no. 

Els pares estan organitzats en comissions: de manteniment, econòmica, difusió, 

formació, alimentació, neteja, pati, càtering, fires i mercats, material... Així doncs, els 

pares no tan sols s’ocupen de les decisions importants sinó també de totes les altres 

feines que comporta l’escola.  

Classe de P4 i P5 de l’escola: on els 

alumnes van sense calçat, tenen molt 

d’espai i diferents activitats per fer. 

Materials naturals que es troben a la 
classe i amb els quals els nens fan 
activitats periòdicament. 
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Aquesta escola promou el pensar dels alumnes de manera que en un futur tinguin una 

visió diferent del món. Se’ls inculquen uns valors que van més enllà de les notes i que 

comporten la cooperació amb els companys. En un futur, es basaran més, tal  com diu 

el títol del treball, en el ser que no en el tenir.  

 

 

 

 

Pati de l’escola diferent dels patis d’escola convencionals, amb muntanyes de sorra i troncs. Fet pels 

pares de la comissió de patis.  
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3.2 Cooperativa La Fageda 

“El sentit del treball és el treball amb sentit” 

Cristobal Colón (director de la Fageda) 

L’any 1982, el psicòleg Cristóbal Colón, va crear la cooperativa catalana La Fageda. 

Va fer-ho per  donar feina a diversos pacients amb discapacitat intel·lectual o trastorns 

mentals severs. Colón havia treballat a diferents centres psiquiàtrics amb unes 

condicions lamentables per als malalts. En veure-ho, va proposar-se que aquestes 

persones poguessin viure bé, amb un sou, i per tant amb autoestima. Així doncs, La 

Fageda neix amb la finalitat d’integració laboral de les persones de la comarca de la 

Garrotxa i és sense ànim de lucre.  

Per tant, la Fageda busca donar solució a la següent pregunta: com combinar un 

projecte social i un projecte econòmic perquè persones amb deficiències psíquiques 

puguin tenir un lloc a la societat en el món laboral? 

Actualment, La Fageda té aproximadament 280 treballadors, d’aquets 211 són 

persones amb malaltia mental (trastorn mental sever) o amb discapacitat intel·lectual; 

40 persones, amb discapacitat més greu; i 110 són professionals sense discapacitat 

mental. Els treballadors amb les discapacitats mentals més greus viuen en una 

residència de la cooperativa a Olot. 

 

“La Fageda” es troba a La Fageda d’en Jordà           Part de la fàbrica on es fan els Iogurts. 

(reserva natural) a la Garrotxa. 

Els beneficis de la cooperativa serveixen per sustentar el projecte. El vessant social 

està subvencionat però les retallades econòmiques l’han afectat. L’empresa factura 12 

milions d’euros l’any, i produeix 45 milions de iogurts, entre d’altres productes. Aquests 

productes només es venen a Catalunya, Andorra i Menorca. El cicle d’elaboració dels 

productes  comença i acaba  a la fàbrica d’Olot.  
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Els treballadors, per a poder-hi entrar, necessiten disposar del certificat de 

discapacitat, viure a la Garrotxa i ser atès per la xarxa de psicologia de la Garrotxa. 

Això es fa per no allunyar cap treballador de la família.  

L’empresa comercialitza i fabrica diferents varietats de iogurts, gelats i melmelades. 

També té un servei de jardineria i horta. 

  

Zona de jardineria i horta de La Fageda 

(a la mateixa fàbrica dels altres productes) 

          

Granja de vaques també situada a La Fageda d’en Jordà a la Garrotxa. Tota la llet de les 260 vaques productives, 
serveix per  fer els productes de La Fageda. 

Altres instal·lacions del grup. Es van 

ampliant any rere any per a la 

subsistència de l’empresa davant d’un 

mercat molt competitiu. 
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3.2.2) El model econòmic de La Fageda 

L’empresa es basa en la responsabilitat social i empresarial. Tot allò que fa l’empresa 

ho fa pensant en l’impacte en el medi ambient, en l’economia, i en la societat. Això fa 

pensar que l’empresa és un model perfecte de  l’Economia del Bé Comú.  

La inversió dels beneficis en l’empresa, minimitzar els residus respectant el medi 

ambient i aportar quelcom bo per a la societat són les lleis bases de la cooperativa. 

Aquestes lleis coincideixen plenament amb l’Economia del Bé Comú. Per tant, 

l’essència i l’ambició de l’empresa són molt diferents que les d’una empresa 

convencional.  

 

Vaques de la Granja de La Fageda, alimentades amb farratges naturals i no  

amb pinso i molt ben cuidades (amb música ambiental i més espai per vaca 

 que les altres granges). 

El gran objectiu és assegurar la perdurabilitat del projecte respectant les tres lleis ja 

esmentades (respectar el medi ambient, ser bo per a la societat i tenir guanys 

econòmics per poder fer créixer l’empresa i així tenir-hi més treballadors amb 

deficiències psíquiques). 

L’empresa ha funcionat 31 anys amb aquest model i, passant per crisis com totes les 

empreses, ha pogut créixer fins a arribar a la tercera posició en vendes de iogurts a 

Catalunya darrere de dues empreses amb molt poder econòmic:  Danone i  Nestlé. 

Això demostra que una empresa amb el model de l’economia del bé comú pot tirar 

endavant.  
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3.2.3)  Aspectes que singularitzen el col·lectiu de La Fageda 

Pel que fa al funcionament de l’empresa, actua diferent en molts àmbits respecte de  

les altres empreses: 

Màrqueting 

No es vol fer un màrqueting emocional pel fet de ser una empresa amb la majoria de 

treballadors discapacitats psíquicament. De fet, la majoria dels compradors dels seus 

productes, ho desconeixen.  

Es busca la qualitat del producte, i que per aquest motiu i no cap altre, que el 

consumidor el torni a comprar.  

La Fageda disposa d’un centre d’atenció al visitant, organitza visites guiades per 

donar-se a conèixer ja que no apareix als mitjans de comunicació per qüestions de 

pressupost.  

 

Sala on els visitants de La Fageda poden fer un tast dels seus productes. 

En l’àmbit jurídic 

La Fageda es divideix en: cooperativa, és a dir, la part de l’empresa que s’ocupa de la 

producció i venda de iogurts, gelats i melmelades; la fundació sentit: que paga la 

nòmina dels treballadors externs de la producció dels productes com els comercials; i 

la fundació de serveis assistencials de la Garrotxa, la tasca de la qual és el suport 

psicològic, els psicòlegs i monitors dels treballadors cobren d’aquesta fundació.  
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Poca diferència en les escales salarials  

Com que és una empresa sense ànim de lucre, la diferència de sou entre el director i 

el treballador que menys cobra de l’empresa és molt poca. La diferència es de 5 

vegades entre els sou mínim i el més gran.  

Aquest fet també és poc comú entre les empreses convencionals amb grans 

diferències salarials.  

Donacions  

L’empresa fa diverses donacions a ONG o grups que tracten amb persones 

discapacitades mentalment.  

Servei d’inserció a la comunitat 

El grup La Fageda disposa del servei d’inserció a la comunitat que busca opcions 

laborals per a persones amb poca discapacitat (que pel motiu que sigui no treballi a La 

Fageda) en diverses empreses de l’entorn.  

L’atenció mediàtica del projecte 

En ser un model diferent d’empresa, La Fageda ha aclaparat molta atenció en molts 

àmbits.  

Molts emprenedors s’han fixat en el projecte per tal de crear les seves empreses. 

El creador i director del grup, Cristóbal Colón, fa moltes conferències arreu del món 

parlant pel projecte.  

Hi ha diversos estudis sobre La Fageda  d’universitats com la de Harvard o Esade. 

Ha rebut ofertes de compra o fusió de diverses grans empreses però les ha rebutjat, 

fins i tot en situacions de crisi, per poder ser fidel al seus ideals. Sovint es fan 

entrevistes i reportatges de La Fageda. La fàbrica rep cinquanta mil visitants l’any. 
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3.3 Iniciativa social i empresarial Sambucus 

Una iniciativa social i empresarial, així es defineix l’empresa Sambucus. Consisteix en 

una iniciativa que treballa en tres àmbits: horta ecològica, productiu i transformació 

d’herbes aromàtiques i restaurant. El restaurant es troba a Manlleu, al Mercat 

Municipal, i la resta al kilòmetre 6 de la carretera Vic-Manlleu. Sambucus va fer dos 

anys recentment. 

              

El nom Sambucus prové d’una sèrie d’espècies de plantes també anomenat saüc. 

És una agrupació amb accions ben variades: producció ecològica, empresa d’inserció, 

una cooperativa de treball i cuina i restauració. 

  

Interior del restaurant Sambucus al Mercat Municipal de Manlleu 

Els valors troncals de l’empresa són: respectar el medi ambient, recuperar part de la 

cultura de la zona i l’ajuda social. 

Pel que fa a respectar el medi ambient, Sambucus treballa i elabora productes 

ecològics a l’horta. Donar suport a la cultura de la terra és un altre aspecte que es vol 

fer, i és que l’activitat agrària forma part de la història cultural pròpia d’Osona, des del 

Sambucus es diu que tenen una passió per la terra i s’estimen la feina. Una altra tasca 

que fa el Sambucus és la d’inserció social, donant feina a persones amb dificultats 

d’exclusió social, persones que, malgrat que han estat exclosos per la societat durant 

un temps, recuperen l’autoestima.  
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També es pot definir com a cooperativa de treball, ja que les sòcies i socis són 

treballadors, l’empresa la formen ells juntament amb els 5 treballadors que hi ha 

actualment d’inserció laboral. Tots els treballadors cobren el mateix. Això és un altre 

element que els diferencia de la gran majoria d’empreses amb sous ben diferenciats, 

sobretot les grans empreses. 

Resumint, Sambucus és una empresa amb valors: medi ambient, cultura i societat 

passen per davant dels diners. Les diferències salarials no existeixen, ja que els 

treballadors cobren el mateix. En definitiva, una empresa alternativa a les empreses 

convencionals que pretén millorar els seu entorn aportant a la societat allò millor que 

pot aportar-hi.  



Treball de recerca                                               L’economia del ser i no del tenir. La mà visible 

48 
2n de Batxillerat Curs 2013-2014 

3.3.2) Entrevista a Mireia Franch, directora del Sumbucus 

Mireia Franch és economista, va ser gerent de la Federació de Cooperatives de 

Treball de Catalunya. També va ser directora general de cooperatives durant el segon 

tripartit. Actualment dirigeix l’empresa alternativa de la comarca d’Osona Sambucus, i 

és una dels sis socis. 

L’empresa és diferent a una empresa convencional, quines són les 

característiques de l’empresa que la singularitzen? 

L’empresa té un objectiu social. No té afany de lucre, els diners es reinverteixen a 

l’empresa. A part d’això, el diferenciant és molt petit entre el treballador que cobra 

menys i el treballador que cobra més. 

Quin o quins van ser els objectius a l’hora de crear l’empresa ara fa dos anys? 

L’empresa va néixer amb dos propòsits: el de crear oportunitat de treball per a 

persones amb risc d’exclusió social i el de crear cultura agroalimentària.  

Per aconseguir dur a terme el primer, l’empresa es va catalogar com a empresa 

d’inserció. Es van fer uns contractes per a 30 mesos per als treballadors que cobrarien 

el salari mínim interprofessional. L’autoestima i l’ensenyament dels comportaments 

laborals són els elements que es volen transmetre. Pel que fa el segon objectiu, es van 

fer tres seccions per a l’empresa: horta ecològica, productiu i transformació d’herbes 

aromàtiques i el restaurant.  

Heu trobat inconvenients pel fet de ser una empresa que es diferencia (amb 

valors) de la majoria d’empreses (que només busquen el benefici) tant a l’hora 

de crear l’empresa com en l’actualitat? 

Pel que fa a la dificultat en la creació de l’empresa va igual que si féssim una altra 

empresa, com una Societat Limitada per exemple, tan sols la forma jurídica canviava i 

burocràticament era igual.   

Actualment tenim la dificultat que venem a tres públics objectius diferents i això 

comporta una feina comercial dura al darrere. A part d’això, el mercat és molt 

competitiu i els productes ecològics són més cars i en època de crisi no és fàcil de 

vendre’ls.   
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Pot explicar quines són les diferents parts que constitueixen l’empresa? 

Tenim l’horta, és una part que creiem essencial per a la reinserció ja que treballar al 

camp és rehabilitador. També ens dediquem a la venda d’herbes aromàtiques, que és 

una activitat agrària i forma part d’una història cultural pròpia. La cultura és un altre fet 

que valorem. El restaurant es troba al marcat municipal de Manlleu i  oferim productes 

frescos i del territori. 

El número d’empreses alternatives va in crescendo, creu que són el futur? 

Crec que de moment no és possible pensar en això. El problema és que les grans 

multinacionals es cobreixen les esquenes entre elles i tenen un poder extraordinari. 

Les empreses alternatives tenim capacitat de fer un impacte reduït però positiu a la 

societat, tot i així ara per ara no és possible lluitar contra aquestes grans empreses. 

Cal avançar a poc a poc per millorar la societat que ens envolta. 

Creu en el sistema actual? 

Aquest sistema fa que cada vegada els rics siguin més rics i els pobres més pobres. 

Per tant, tendeix a haver-hi una concentració de capital. Un altre problema és que les 

crisis econòmiques cada cop són més severes i la petita i mitjana empresa està 

desapareixent. L’estat del benestar també tendeix a desaparèixer, ja des dels anys 70. 

Per tant, el sistema que tenim té molts defectes que em fan dubtar de si és bo per a 

tothom o només per a uns. 

Coneix el sistema econòmic alternatiu de l’Economia del Bé Comú? Creu que la 

societat l’acceptaria i seria possible d’instaurar? 

Conec aquest sistema. La societat milloraria. Crec que cal un canvi radical, la població 

ha de dir prou i revolucionar-se. Els governants també s’han de veure amb cor de 

plantejar-ho.  

Un dels temes més debatuts últimament és el de la Independència de Catalunya, 

seria positiu econòmicament? Per posar un exemple, repercutiria en la teva 

empresa? La independència, a curt termini seria dolenta. Cal recordar que la majoria 

de països que s’han independitzat “han passat gana” durant uns anys. La població ha 

de ser conscient de les possibles conseqüències negatives i crec que no ho és prou. 

Pel que fa a les empreses, hi hauria molta burocràcia.  



Treball de recerca                                               L’economia del ser i no del tenir. La mà visible 

50 
2n de Batxillerat Curs 2013-2014 

3.4. El Grup del Nou Estil de Relacions (NER) 

“No dubtem mai que un petit grup d’individus conscients i compromesos poden canviar 

el món. És així com ha passat” 

Margaret Mead 

Aquest moviment empresarial nascut fa sis anys al País Basc és una manera de 

gestionar una empresa basant-se en els progressos dels treballadors d’aquesta 

empresa com a grup humà. El grup NER és l’associació que engloba diverses 

organitzacions que actuen amb la política NER. Koldo Saratxaga va idear NER,  cosa  

que va permetre convertir el que per a molts era un somni, en realitat. El punt de 

partida del Nou Estil de Relacions són els canvis basats en les relacions de les 

persones que realitzen un projecte. L’equip de treball passa a ser l’eina més eficaç.  

El resultat de les empreses que han aplicat 

el mètode NER és positiu, es veu un canvi 

radical entre l’abans i el després. La bona 

relació entre els membres del grup que 

desenvolupa un projecte, que és de tots 

aquells que el duen a terme, fa que els 

resultats obtinguts siguin beneficiosos per a 

ells i per a l’empresa.  

La preocupació pel medi ambient, la 

sostenibilitat i el desenvolupament social són les preocupacions que tota empresa que 

es troba dins del grup té i actua segons aquets principis. El NER ha obtingut un èxit 

internacional i ja hi ha empreses de més de 60 països que l’utilitzen.                     .  

 

Les diferents empreses que utilitzen la metodologia NER que cooperen entre elles per tal d’avançar.  

Característiques principals del mètode 

NER 

Ètica 

Transparència 

Comunicació – Informació 

Confiança 

Equips autogestionats 

Llibertat 

Responsabilitat 

Solidaritat 

NO hores extres pagades 

Repartiment dels beneficis 

NO acomiadaments 

Integrats a la societat 
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3.5 Som Energia: la cooperativa d’energia verda 

Es tracta d’una cooperativa a petita escala de producció energètica. Aquesta 

cooperativa comercialitza amb energia verda certificada. Busca doncs, la substitució 

d’aquelles fonts d’energia minerals per les fonts renovables. 

Últimament, hi ha hagut un cert augment de la popularitat de les energies renovables. 

A l’Estat Espanyol, però, encara no s’han desenvolupat gaires projectes  d’aquest tipus 

tot i que a petita escala moltes persones s’adonen de la importància d’aquestes 

energies renovables i cada vegada hi ha més consciència sostenible.  

 

La cooperativa va néixer a Girona l’any 2010 com a resposta a la preocupació pel medi 

ambient i el desig de canviar el model energètic actual per un que fos 100% renovable 

i democràtic, actualment ja té dotze mil socis. El cost de la producció actual 

d’electricitat de l’Estat Espanyol comportarà la contaminació irreversible del medi 

ambient. 

Fer-se soci de Som Energia 

Pot rebre el subministrament de llum d’origen renovable tota la península i també les 

Illes Balears, qualsevol punt que estigui connectat a la xarxa. 

Com que es tracta d’una cooperativa, és necessari ser soci per tal de contractar la llum 

a Som Energia. 

No és necessari el canvi de les instal·lacions elèctriques, això s’explica perquè el 

sistema elèctric està dividit en tres tasques: 

 Les empreses productores (Som Energia). Produeixen l’energia. 

 Les empreses distribuïdores (propietàries de les xarxes que arriben a les llars).  

 Empreses comercialitzadores (Som energia) que s’encarreguen de fer les 

gestions administratives i econòmiques en relació al consum elèctric.  

 

 

Arguments que la cooperativa fa servir per tal de recolzar les energies verdes 

S’està esgotant el petroli accessible i a bon preu (Peak Oil) 

Hi ha massa dependència de zones conflictives. Les energies verdes proporcionen 

una seguretat energètica. 

L’ús de combustibles fòssils perjudica el medi ambient i afavoreix el canvi climàtic.  

Les energies verdes afavoreixen la producció descentralitzada i l’economia local. 
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Per què Som Energia és diferent a la resta d’empreses elèctriques? 

En primer lloc, hi ha la preocupació per l’origen de l’energia que consumim, 

preocupació que va cada vegada més en augment també en les altres elèctriques, 

però normalment no en la mateixa mesura. En segon lloc, cal esmentar també la 

voluntat que té la cooperativa perquè les consumidores i consumidors tinguin el poder 

de canviar el model energètic. Si s’associen amb Som Energia, mostren les ganes 

perquè arribi aquest canvi. La priorització de les necessitats de les persones davant el 

benefici econòmic és una tercera característica que té la cooperativa. El fet de ser 

cooperativa també és una altra distinció.  

Pel que fa els preus, no s’intenta fer grans ofertes per augmentar el nombre de clients. 

Això seria insostenible i provocaria apujar els preus de nou més endavant. El que es 

busca és la continuïtat de la cooperativa a llarg termini. El fet de comercialitzar amb 

energia verda certificada també és una singularitat de Som Energia, que busca la 

igualtat de preus entre ells i l’elèctrica convencional ja que no creu que algú que està 

actuant bé hagi de pagar més que algú que no ho fa. No promocionen les diferències 

entre consumidors més potents i consumidors que ho són menys. Els consumidors 

més grans no cobren tarifes més baixes, per exemple.  Una diferència, segurament la 

més important, és la de procurar l’estalvi energètic. Es busca aquest estalvi 

augmentant els preus del cost de l’energia i reduint el cost de la part fixa de la factura. 

Així es pot valorar més fàcilment aquest estalvi. 

L’oligopoli d’empreses energètiques a Espanya 

A l’Estat Espanyol, l’energia elèctrica és principalment subministrada per cinc grans 

empreses. Sovint no utilitzen energies renovables.  Són les següents:  

 

Producció de les elèctriques (any 2012) 
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3.6 Ekhi Txanpona, el projecte de monedes alternatives 

El projecte Ekhi Txanpona és una experiència de monedes alternatives que es du a 

terme a Biscaia i vol promocionar allò que és propi, local i sostenible davant la crisi  

econòmica, ecològica i de valors.  

De moment l’Ekhi es podrà utilitzar al territori de Biscaia i, si tot va bé, es pretén que la 

nova moneda sigui al carrer aquest gener de 2014. Amb la utilització d’aquesta 

moneda alternativa es pretén: 

 Promoure l’economia local i ecològica: donar a conèixer el comerç local, que 

els comerços adherits a la xarxa fidelitzin els seus clients, augmentar la quota 

de mercat dels comerços de la xarxa... 

 Prioritzar l’economia real i no l’especulació: facilitar i difondre l’accés a la banca 

ètica. 

 Recuperar el diner com a moneda de canvi. 

 Democratitzar el diner: facilitar que tothom tingui accés al diner, sobirania 

monetària. 

 Fer que tothom prengui consciència de l’ús responsable del diner. 

 Generar vida comunitària. 

 Impulsar el compromís ètic entre els participants. 

Avui en dia, nou de 

cada deu euros es 

troben a l’economia 

financera, en canvi, a 

l’economia real en 

manquen. Aquest 

projecte pretén que 

els diners locals, en 

aquest cas l’Ekhi, 

serveixin per  ser un 

instrument de canvi 

per a l’economia real 

i local i que els diners 

no es quedin en 

mans de pocs. 

 
 

 
Bitllets d’1, 2, 5, 10 i 20 Ekhis 
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Funcionament 

1. L’Associació per a la Promoció de l’Economia Local Ekhi Eklartea, que és l’entitat 

que gestiona la moneda local, ven els bitllets de 1, 2, 5, 10 i 20 als consumidors. El 

canvi és de 1 Ekhi= 1 € 

2. Els consumidors poden utilitzar els Ekhi allà on els acceptin. Els bitllets tenen data 

de caducitat, així una persona no els podrà tenir indefinidament i els haurà de fer 

circular.  

3. Els comerços locals  poden fer servir Ekhis per pagar despeses però també els 

poden reconvertir a euros, però només es canviaran 0,95 cèntims d’euro per 1 

Ekhi, així no es canviaran innecessàriament. 

4. Aquests 5 cèntims no canviats s’utilitzaran, d’una banda, per pagar despeses com 

imprimir bitllets (2 cèntims) i de l’altra banda, els tres cèntims que queden passen a 

un fons social per finançar iniciatives d’associacions i moviments socials. 

Les decisions sobre l’Ekhi es prendran en una assemblea formada pels usuaris de 

l’Ekhi i els comerciants adherits. 

Per posar en marxa aquest projecte s’ha començat una campanya de crowdfunding 

(microfinançament col·lectiu). Es necessitaven 7.455 euros per una primera fase i ja 

s’han recollit 7.958 €. 
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Perquè els homes facin un únic pas per dominar la naturalesa per mitjà de l’art, 

l’organització i la tècnica, abans n’hauran d’avançar tres en la seva ètica’’ 

Friedrich Leopold Freiherr von Hardenber 

Christian Felber al llibre L’economia del bé comú, diu que l’economia del bé comú 

necessita un sistema financer completament diferent a aquell que existeix actualment. 

La liberalització i la globalització dels mercats financers ha allunyat els bancs de la 

seva tasca essencial, la transformació dels estalvis (capital financer) en crèdits 

accessibles per a les empreses i les llars. 

La Banca Ètica vol recuperar la idea amb què va néixer la banca tradicional: canalitzar 

l’estalvi d’alguns per satisfer les necessitats dels altres, ho fa sense buscar únicament 

el benefici ni invertint desmesuradament en qualsevol tipus de projecte sense valorar 

altres aspectes a part del diner. 

Ha de ser diferent a allò en què s’ha anat convertint i pervertint. La Banca 

convencional ha actuat de manera incontrolada per tal d’aconseguir la maximització 

del benefici. A causa d’això, i sobretot a partir de la crisi actual, les persones han anat 

desconfiant cada cop més dels bancs. 

Segons els bancs ètics, cal reactivar l’economia buscant no només l’aspecte econòmic 

sinó també la dimensió social, cultural i mediambiental. Per aquest motiu podem 

relacionar la banca ètica amb l’Economia del Bé Comú, ja que totes dues iniciatives 

busquen una alternativa general i diferent al sistema econòmic actual.  

La Banca ètica ha crescut a causa de la desconfiança de les persones cap a la banca 

tradicional, aquesta desconfiança fa que les persones busquin alternatives. Segons 

l’Observatori de Finances Ètiques a l’Estat Espanyol ha augmentat un 30% el 2012.  
Els bancs ètics tenen menys beneficis que els bancs convencionals. Això és a causa 

dels principis que tenen, ja que no especulen amb els diners. Aquest és un dels 

principis bàsics de tots aquells bancs que són ètics.  

Els bancs ètics no tenen ànim de lucre tot i que els treballadors i directors són 

remunerats. Tenen beneficis que tornen a invertir en programes socials o en inversions 

que són ètiques i sostenibles. 
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Una altra característica de la banca ètica i que la diferencia de l’altra banca és la 

transparència. Els clients dels bancs ètics saben què fa el banc amb el seu diner: 

finançar únicament iniciatives i empreses sostenibles dels sectors social, cultural i 

mediambiental. El banc dóna recursos com la pàgina web o via telèfon que permeten 

al client informar-se en qualsevol moment de què es fa amb els seus diners i conèixer 

les històries de les persones que reben aquets diners.  

Els bancs ètics podrien ser molt més grans del que són actualment, tot i així no volen 

cometre el mateix error de la banca convencional de voler créixer massa ràpid invertint 

desproporcionadament ni acceptar capital que no està del tot clar d’on prové. 

 

 

 

Benefici 

econòmic 
Valors (medi 

ambient, 

persones, cultura) 
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4.1. Comparació entre la banca ètica i la banca convencional 

Objectiu principal 

Mentre que el banc tradicional només busca els beneficis financers, sense importar-li 

on s’inverteixen els diners dels seus clients, la banca ètica a més dels beneficis 

financers busca els beneficis socials.  

Inversions 

La banca tradicional inverteix buscant la màxima rendibilitat financera, i la banca ètica 

inverteix en empreses que milloren les condicions socials i mediambientals. 

Les decisions d’inversió  

A la banca tradicional les pren un gestor financer, en canvi, a la banca ètica les 

decisions les prenen els treballadors i els clients del banc. 

Informació al client de l’ús dels seus diners, transparència en les inversions 

El banc clàssic dóna poca o cap informació sobre l’activitat que realitza amb els diners 

dels clients, s’han descobert negocis bruts per part dels banc convencionals com la 

inversió en armes o en empreses que no respecten els drets humans. La banca ètica 

té una política de transparència total de la seva activitat econòmica amb els diners dels 

seus clients.  

Els clients decideixen on van invertits els seus diners? 

A diferència dels banc ètics, a  la banca convencional els clients no poden decidir el 

futur dels seus estalvis. Un banc ètic deixa escollir al client les activitats que vol 

finançar (energies alternatives, comerç just, condicions laborals...) 

 

 

 

Emilio Botín: president del Banco Santander. És 
un dels bancs convencionals que s’ha enriquint 
més amb la crisi, només buscant guanys 

econòmics i sense preocupar-se per la societat. 
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Comparació entre un dipòsit tradicional i un dipòsit de Triodos Bank 

Els interessos que un banc ètic dóna per un dipòsit a termini són una  mica més baixos 

que els que ofereix la banca tradicional perquè la banca ètica no especula i no 

inverteix els diners en negocis bruts, com el tràfic d’armes. 

Comparació entre un dipòsit a termini de Triodos Bank a 24 mesos i un dipòsit a 

termini del Banc Popular a 25 mesos (Contracte Dipòsit Oro 25 mesos): 

 TERMINI INTERÈS 

TRIODOS BANK  (banc ètic) 24 mesos 1,82% 
BANCO POPULAR (banc 

Convencional) 
25 mesos 2,75% 
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4.2. L’aliança Global per una Banca amb valors 

És una xarxa dels 25 bancs sostenibles més importants del món. Aquest grup de 

bancs vol transformar el sistema financer i així ho recullen a la Declaració de Berlín, 

signada l’any 2009. L’objectiu d’aquesta declaració és proposar una sèrie de pilars 

fonamentals que haurien de seguir les institucions financeres per ser més 

transparents, sostenibles i amb valors. 

 

 

Logotip de l’Aliança Global 

 

Els bancs que van fundar l’Aliança van ser tres: el banc BRAC Bank de Bangladesh, el 

banc ShoreBank d’Estats Units i Triodos Bank d’Holanda. Posteriorment s’hi van 

afegir 7 bancs més i s’hi han anat afegint més bancs fins a arribar als 25 bancs que hi 

ha actualment. 

Llista d’alguns bancs que pertanyen a l’Aliança Global per una Banca amb 

Valors 

Alternative Bank ABS, Suiza: www.abs.ch. 

Banca Popolare Etica, Italia: www.bancaetica.com. 

Banex, Banco del Éxito, Nicaragua: www.banex.com. 

BRAC Bank y BRAC Microfinance Programme, 

Bangladesh: www.brac.net ywww.bracbank.com. 

GLS Bank, Alemania: www.gls.de. 

Merkur Bank, Dinamarca: www.merkurbank.dk. 

Mibanco, Banco de la Microempresa, Perú: www.mibanco.com.pe. 

New Resource Bank, Estados Unidos: www.newresourcebank.com. 

ShoreBank Corporation, Estados Unidos: www.shorebankcorp.com. 

Triodos Bank, Holanda, Bélgica, Reino Unido y España: www.triodos.com. 

XacBank, Mongolia: www.xacbank.com. 

 

http://www.abs.ch/
http://www.bancaetica.com/
http://www.banex.com/
http://www.brac.net/
http://www.bracbank.com/
http://www.gls.de/
http://www.merkurbank.dk/
http://www.mibanco.com.pe/
http://www.newresourcebank.com/
http://www.shorebankcorp.com/
http://www.triodos.com/
http://www.xacbank.com/
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Representants dels 25 bancs de l’Aliança Global per una Banca amb 
valors 

 

Principis fonamentals de l’Aliança Global per una Banca amb valors: 

1. Desenvolupar noves línies de treball. 

 

2. Construir organitzacions que s’ajustin a la idea d’un desenvolupament 

sostenible a llarg termini. 

 

3. Crear noves formes de propietat i cooperació econòmica. 

 

Requisits per formar part de l’Aliança Global: 

1. Demostrar la condició de banc independent. 

 

2. Gestionar un balanç mínim de 100 milions de dòlars. 
 
 

3. Tirar endavant un finançament responsable, on es comptabilitzi rendiment 
econòmic, social i mediambiental. 
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4.3. La Banca Ètica a Catalunya i a l’Estat Espanyol 

Tant a Catalunya com a la resta de l’Estat hi trobem diferents sucursals de bancs 

ètics..  Aquestes sucursals estan localitzades en ciutats grans ja que la banca ètica 

creix a poc a poc i no pot instal·lar-se arreu. Aquets bancs són Fiare, Coop57, Jak, 

Casx, Oikocredit i Triodos Bank.  

Fiare 

Fiare és un dels bancs ètics que trobem a l’Estat Espanyol. Aquest banc té diferents 

punts d’informació a diverses ciutats de l’estat. Tot i així només té 3 oficines en tot 

l’Estat, una d’elles a Barcelona. Les altres dues es troben a Madrid i a Bilbao.  

L’element que fa únic Fiare és la manera de prendre decisions, es prenen en 

assemblees territorials i generals de socis. Així doncs, Fiare dóna molta importància al 

soci.  

Actualment, aquest banc encara no ofereix tots els tipus de serveis que ofereix un 

banc convencional, tot i que està previst que a partir del 2014 ja ho pugui fer. De 

moment pot oferir comptes d’estalvi i préstecs.  

 

                              

                                                                                    Sucursal Fiare de Barcelona 
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Coop57 

Es tracta d’una cooperativa que finança projectes ètics d’un determinat grup de socis. 

Aquesta cooperativa va sorgir de la lluita dels treballadors de l’editorial Bruguera per 

no perdre els llocs de treball. Quan l’editorial van tancar definitivament, alguns 

treballadors van utilitzar les indemnitzacions que van rebre per invertir-les en projectes 

que creessin llocs de treball de qualitat i que, principalment, fomentessin el 

cooperativisme. Les decisions les prenen aquets socis en assemblees. Els socis han 

de ser acceptats per un comitè que avalua si compleixen els requisit per entrar: complir 

el principis de l’economia ètica.  

Es pot participar-hi, d’una banda, com a soci col·laborador, que consisteix a ajudar  la 

cooperativa tot i que no es té el dret de rebre préstecs. Per altra banda, també hi ha la 

possibilitat de fer-se soci de serveis, que són aquells socis que ho són plenament i, per 

tant, poden rebre préstecs.   

 

Assemblea de socis de COOP57 

Els projectes que tenen el suport de COOP57 compleixen una sèrie de condicions que 

són la base de la banca ètica: 

 Tenir una finalitat, en sentit ampli, d'interès social. 

 Estar arrelades al territori. 

 Col·laborar en la construcció d'una societat més solidària. 

 Funcionar amb criteris d'autonomia i gestió democràtica. 

 Crear llocs de treball amb caràcter estable. 

 Repartir els excedents en funció del treball aportat. 

 Disposar d'un projecte viable econòmicament. 

 Oferir la capacitat suficient per poder fer el retorn del préstec sol·licitat. 
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4.4. El gran banc ètic: Triodos Bank 

Tres camins, això és el significat de Triodos. Aquests tres camins són la cultura, el 

medi ambient i els projectes socials. Aquets són els tres àmbits on Triodos Bank 

treballa.  

Triodos Bank és un banc ètic, és un dels bancs ètics referents mundials. L’objectiu del 

banc des que es va fundar l’any 1968 és millorar el món amb una banca amb valors 

que valora primer les persones, després el planeta i finalment els beneficis. Cada client 

escull en quin d’aquests tres àmbits vol que s’inverteixin els seus diners.  

El banc té una política concreta que és la de màxima transparència i que els 

professionals que hi treballin dirigeixin la voluntat dels seus clients. Aquests clients no 

busquen la rendibilitat, ja que el banc no dóna tants interessos com un banc 

convencional, sinó que busquen consciència.  

 

Paret de l’entrada de Triodos Bank a la sucursal de Barcelona, a l’edifici de les Punxes. 

Els representants d’aquest banc procuren deixar clar que el que fa tota persona amb 

els diners afecta altres persones de manera directa o indirecta. Per això cal que la 

persona sigui conscient de què fa el banc amb els seus diners. 

Els quatre fundadors de l’entitat volien recuperar els ideals i els valors amb què la 

banca havia començat i que a mida que anava passant el temps, anava perdent. Cada 

vegada es substituïen més aquests ideals per la fam de benefici i es competia més en 

lloc de cooperar com a bons éssers humans.  

Per tal que la situació banquera no empitjorés, es va fundar Triodos Bank, perquè el 

món no podia seguir així, el món estaria més bé amb la nova manera de fer banca. 
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Aquest banc ha augmentat exponencialment els seus clients a partir de l’inici de la crisi 

i de la mala gestió de la banca convencional. A part d’això, cada vegada hi ha més 

consciència i la població busca la transparència, és a dir, vol saber on van a parar els 

seus diners.   

Tot i que el banc no segueixi l’esquema d’un banc convencional, des de Triodos 

sempre s’ha deixat clar que no es vol anar contra el sistema, sinó millorar-lo.  

Un altre dels principis que té el banc és que no s’ha de treballar només per aconseguir 

diners ja que així la vida no té sentit, en aquest banc es tenen en compten més coses 

que els diners, com la cooperació entre tots per fer un món millor. Els dirigents del 

banc prediquen amb l’exemple ja que cobren només 8 vegades més que el treballador 

de l’entitat que cobra menys. El director del Bank cobra 12.000 euros al més, quan els 

directors de bancs convencionals poden arribar a cobrar 200.000 euros al mes.  

 

 

Logotip del banc 
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Història de Triodos Bank

Aquells que no coneixen la història de Triodos Bank poden pensar que és un banc que 

té pocs anys de vida però la seva història va començar fa més de quaranta anys, l’any 

1968. Justament el 1968 va ser un any en què moltes ciutats europees van viure 

manifestacions, revoltes i la gent va sortir al carrer amb la intenció de canviar el món 

(París, Maig del 68). 

Ja aleshores hi havia persones que pensaven que es podien utilitzar els diners d’una 

manera responsable per tal de construir un futur millor. Així, un economista (Adriaan 

Deking Dura), un professor de dret (Dieter Brüll), un especialista en organització (Lex 

Bos) i un directiu de banca (Rudolf Mees) van tenir la idea d’humanitzar el món 

econòmic i financer i, en principi, van decidir crear una Fundació que facilitaria el 

finançament d’iniciatives i empreses que tinguessin en compte la cultura, el medi 

ambient i tinguessin un vessant social. En els inicis, els fundadors no es plantejaven 

pas de fundar un banc però al cap de poc es van adonar que era necessari crear un 

banc diferent dels que hi havia fins aleshores. 

 

A partir d’aquesta Fundació, uns anys més tard, es va fundar Triodos Bank a Holanda 

(1980). Des d’aleshores s’ha anat implementant a diversos països d’Europa, entre ells 

l’Estat Espanyol des del setembre de 2004 (està inscrit com a sucursal al registre del 

Banc d’Espanya amb el número 1491). 

 

Triodos Bank té sucursals als Països Baixos, Bèlgica, el Regne Unit, Espanya i 

Alemanya, i una agència a França. A més d’aquesta països, té una gran activitat a 

altres llocs d’Europa, Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica a través dels seus fons d’inversió i  

microcrèdits. Triodos Bank és membre fundador de l’Aliança Global per a una Banca  

amb Valors. 

El grup Triodos gestiona un patrimoni total de 8.000 milions d’euros, compta amb 

437.000 clients a Europa i té una cartera actual de més de 24.000 inversions en 

sectors sostenibles dels àmbits social, cultural i mediambiental. Triodos Bank opera 

sota supervisió del Banc Central Holandès i l’Autoritat de Mercats Financers 

holandesa. El Banc d’Espanya supervisa la sucursal espanyola en matèria d’interès 

general, liquiditat, transparència i protecció del client de serveis bancaris. 

 
Segons la revista Triodos, que és la revista online de banca ètica i sostenible, Triodos 

Banc a l’Estat espanyol ha crescut un 21 % durant el primer semestre de 2013 i el 

volum de clients ha crescut un 23%. 
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Operativa i productes que ofereix Triodos Bank

Triodos Bank ofereix productes d’estalvi i un paquet de serveis bancaris pensats per a 

l’operativa diària tant de clients particulars com de clients institucionals. Des de 

comptes corrents, comptes d’estalvi i dipòsits a termini fix fins a targeta de dèbit o 

crèdit i certificats de dipòsit. 

L’operativa és molt simple i pot realitzar-se per internet, telèfon, correu postal, o bé  

presencialment a la xarxa d’oficines en expansió. 

A les empreses i organitzacions amb una activitat emmarcada dins dels sectors de  

finançament del banc, Triodos Bank els ofereix solucions financeres professionals  que 

s’adeqüen a les seves necessitats. 

Els productes que ofereix Triodos bank són similars als productes que ofereix un banc 

convencional però amb diferències importants: 

Compte corrent 

Compte corrent sense comissions de gestió ni manteniment (als bancs tradicionals 

poden arribar a cobrar fins a 18 € l’any de manteniment). Hi ha la possibilitat de fer 

ingressos o disposar dels diners mitjançant targetes, xecs i domiciliacions de rebuts. 

Es poden donar els interessos a una organització col·laboradora. Es poden domiciliar 

nòmines i rebuts i vincular al compte la targeta de dèbit i la targeta de crèdit. 

Dipòsits per estalviar 

Es pot obrir un dipòsit a partir de 1.000 € i amb un interès que va del 1,30% al 2,40%, 

segons el temps de venciment que es triï (des de 6 mesos fins a 5 anys). Es liquiden 

els interessos al venciment i es poden donar una part dels interessos o la totalitat a 

una organització col·laboradora. 

Inversió 

Triodos Bank ofereix la possibilitat de participar en el desenvolupament de la banca 

sostenible i adquirir certificats de dipòsits per accions. El preu per certificat de dipòsit  

d’accions és de 76 euros. 

Hipoteques 

Triodos concedeix hipoteques per als habitatges. Segons la classificació energètica de 

l’habitatge, l’interès serà major o menor, és a dir, els habitatges més sostenibles 

obtenen més bon tipus d’interès. Amb tot això Triodos Bank promou l’elecció 

d’habitatges cada vegada més eficients energèticament. 
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Fer-se client 

Per fer-se client de Triodos hi ha tres opcions: 

1. Imprimir la documentació des de la web.  

Si es tria aquesta opció, cal seguir els següents passos: 

1r Descarregar i consultar les fitxes d’Informació Precontractual de tots els 

productes Triodos. 

2n Omplir i imprimir el formulari general de contractació. 

3r Signar-lo i adjuntar-hi una fotocòpia del DNI. Tot això s’ha d’enviar per 

correu de forma gratuïta. 

2. Telefonar als telèfons 902360340 / 916404684. Al cap de pocs dies el futur 

client rebrà tota la documentació per contractar un compte o dipòsit. 

 

3. Visitar les oficines de Triodos Bank. A les oficines informaran personalment 

de què cal fer per fer-se client de Triodos Bank.  

. 

Oficines de Triodos Bank a l’Estat Espanyol. 

Alternatives per operar amb Triodos Bank 

Per operar d’una manera ràpida i còmoda, hi ha diferents alternatives: 

 Per Internet  

Han de seguir-se els següents passos: 

1. Entrar a Banca Internet. 

2. Introduir usuari i contrasenya (que el banc ja ens haurà enviat per correu) 

3. Introduir les coordenades quan el sistema ens les demani (el banc també les 

haurà enviat per correu). 

4. A partir d’aquí ja es podrà fer qualsevol operació.  
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Accés a la banca internet de Triodos. 

 Per telèfon Han de seguir-se els següents passos: 

1. Telefonar al 902360340 / 916404684. 

2. Indicar usuari i PIN. 

3. Dir les coordenades quan ens les demanin. 

4. A partir d’aquí ja es podrà fer qualsevol operació. 

 

 Per correu postal  

Triodos Banc facilita als clients 

formularis per operar i sobres sense 

pagament, amb franqueig a la 

destinació (Triodos Bank paga les 

despeses d’enviament). També es 

pot enviar el sobre de tramesa 

gratuït. 

Oficina de Triodos a Barcelona.  

 Presencialment, anar físicament a les oficines  

A les oficines de Triodos el client podrà fer tot tipus d’operacions, contractar 

productes i informar-se sobre els serveis del banc.  

Una característica de Triodos Bank és que no opera amb efectiu. Així doncs,  

quines opcions hi ha per ingressar diners o disposar d’efectiu? 
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Per Ingressar diners 

Hi ha diferents opcions: 

 Donar l’ordre directament a Triodos.  

 Cal indicar la quantitat que es vulgui ingressar i el número de compte del banc 

d’on es volen treure els diners (evidentment, cal ser titulars) i Triodos farà les 

gestions per tenir els diners. És important assenyalar que Triodos Bank, a 

diferència de la banca tradicional,  no cobra cap comissió per aquest servei. 

 Donar l’ordre al banc d’on sortiran els diners que faci una transferència cap a 

Triodos Bank. Caldrà donar-li el número de compte corrent de Triodos És molt 

possible que el banc que farà la transferència cobri una comissió. 

 Amb un xec del banc d’on sortiran els diners. 

Per treure diners 

Hi ha diferents opcions:  

1. Amb targeta de dèbit. 

 

 

Es podrà disposar de diners sense 

comissions a tots els caixes de la 

xarxa Servired. Actualment hi ha 

més de 34.000 oficines a l’Estat 

espanyol i són la majoria de bancs 

convencionals. 

2. Transferència a una altra entitat bancària. 

Mitjançant Banca per internet, per telèfon o correu el client de Triodos 

ordena una transferència a un altre banc. Cada mes es poden fer fins a cinc 

transferències cap a un altre banc i Triodos no cobra comissió. Si es fan 

més de cinc  transferències per mes, Triodos Bank cobrarà 1 € per 

transferència (a partir de la sisena). 

3. Si el compte és un Compte Corrent Triodos, es podran fer pagaments amb 

xec a qualsevol entitat financera. Aquest compte corrent no té comissions 

de gestió ni de manteniment. 
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4.4.4) Inversions del Triodos Bank 

El banc Triodos inverteix en iniciatives socials, el medi ambient i la cultura. A 

Catalunya actualment està invertint en 176 projectes, i a l’Estat Espanyol en 2.941 

projectes. 

 

Algunes inversions en iniciatives socials 

 ARAPDIS : Es tracta d’una associació sense ànim de lucre que treballa per a la 

reinserció de persones que tenen dificultats per aconseguir la inserció laboral. 

Barcelona. 

 ACH: Acción Contra el Hambre és un grup que lluita contra la fam entre els 

infants. Barcelona. 

 WikiHappines : ONG. Vic.   info@wikihappiness.org 

 Fundación Adsis: Ajuda  persones o grups pobres. Madrid. 

 Club Esportiu de Bàsquet en Cadira de Rodes Bilbao. Bilbao. 

 Fundación Secretariado Gitano: Inserció laboral de la comunitat gitana. 

Pontevedra. 

  

Club Esportiu Bàsquet en Cadira de Rodes Bilbao. És una de les inversions de Triodos Bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@wikihappiness.org
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Algunes inversions en cultura 

 Producciones Sin Un Duro: Promotora que realitza pel·lícules i documentals 

amb molt poc pressupost. Madrid 

 AFS Intercultura: Associació d’intercanvi d’estudiants. Madrid 

 Anima Quarz: Cooperativa que es dedica bàsicament a la venda d’instruments 

musicals. Barcelona 

 Rodamons: grup que s’encarrega de la difusió i divulgació del patrimoni 

històric, monumental i natural. Vic 

 Museo del Baile Flamenco. Sevilla. 

 

Companyia Rodamons 

Algunes inversions en el medi ambient 

 CEMMA: Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos. Protecció de 

mamífers marins. Nigrán. 

 Cooperativa Nostrallar: Es dedica a promocionar habitatges que respecten el 

medi ambient. Lleida 

 Cocoa Bio: Empresa que comercialitza xocolata amb algues marines. Paterna. 

 Eco Motorbike: Motos elèctriques. Madrid 

 Ecológicos las Herrerías: Productes ecològics. Herrera. 

 

El cafè de comerç just és una de les inversions de Triodos Bank d’àmbitl mundial. 
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4.4.5) Seguiment d’un compte a Triodos Bank 

1. Obertura del compte 

Per a la realització del treball vaig obrir un compte a Triodos Bank. Per fer-ho, el dia 6 

de juliol de.2013 em vaig dirigir a la oficina de Barcelona, situada a la Casa de les 

Punxes, a l’avinguda Diagonal, 418.  

 

Oficina de Barcelona 

A partir d’aquí el banc va explicar-me (nou client) la seva manera de funcionar i va 

ensenyar-me en quins àmbits servirien els meus diners (cultura, serveis socials i medi 

ambient). També van explicar-me que rebria informació constantment a partir de la 

pàgina web.  

 

2. Entrar a la web com a client. 

Un cop donats d’alta com a clients, enviaran per correu postal: 

 les claus per poder operar per Banca telefònica i Banca per internet. 
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 la targeta de coordenades per poder signar les operacions que es facin. 

 Aquestes dues informacions es rebran en dos correus separats, per seguretat. 

3. L’opció de donar diners a una ONG 

El banc informa els clients que té col·laboracions amb unes determinades ONG.  

Hi ha una opció per fer aportacions a una o algunes de les següents ONG. Aquesta 

opció és donar l’interès que s’obté amb els diners que els clients tenen dipositats al 

banc. Es pot donar un 25%, 50%, 75% o bé un 100% dels interessos. 

 

 

Quan es dóna d’alta un dipòsit a termini, i el client vols dinar una part dels interessos o 

tots els interessos, ha d’omplir el següent document: 

 

4. Com els clients reben la informació dels seus dipòsits 

Triodos Bank no envia la informació en format paper perquè considera que cal 

minimitzar l’ús de paper per contribuir a la millora del medi ambient. Tota la informació 

sobre els comptes es troba emmagatzemada a la Bústia Virtual durant cinc anys. Si es 

vol la documentació en format paper, es pot sol·licitar. 
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4.4.6) Entrevista a un treballador de Triodos Bank 

Es va fer una entrevista al senyor Elias Cabrera, treballador de la sucursal de 

Barcelona de Triodos Bank. L’objectiu de l’entrevista era saber si els treballadors de la 

banca ètica tenen un perfil determinat que es diferencia dels treballadors de la banca 

convencional. 

Quants anys fa que treballa a Triodos Bank? 

 Aquest és el tercer any que estic al banc. 

Segons el seu criteri i la seva experiència, podria definir Banca Ètica? 

 L’operativa bancària és necessària a la nostra societat, la banca ètica busca realitzar 

aquesta tasca sense especulació i utilitzant els diners per a finalitats socials.  

Per quin o quins motius aconsellaria a una persona que es fes client de Triodos 

Bank? 

Perquè canviar la manera d’estalviar és una de les maneres més efectives per canviar 

les coses. I perquè la consciència de cada persona està tranquil·la perquè sap que els 

seus diners contribuiran a millorar el món i no al negoci armamentista.  

Podria explicar si hi ha un perfil de client del Banc? O la cartera de clients és 

molt heterogènia? 

Els clients tenen tots en comú la sensibilitat social. Majoritàriament són persones joves 

i de mitjana edat. 

Creu que en un futur la banca ètica tindrà més poder que la banca convencional i 

fins i tot la podrà arribar a substituir? 

Això ara per ara és difícil d’imaginar, ja que la banca convencional té molt poder. Tot i 

així, la banca ètica està creixent any rere any. 

És possible canviar la manera de funcionar de la nostra societat, seguint 

l’exemple del banc pel qual treballa, és a dir, movent-se per alguna cosa més que 

per diners? 

 És totalment possible. Tan sols cal un canvi de mentalitat per part de les persones, 

que faci que actuem èticament i no solament per aconseguir diners. 
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  “Una gran majoria social pensa que la situació ha de canviar, hem esperat que 

aquest canvi vingui de dalt però, com que no ve des de dalt, hem de passar de 

la queixa a buscar una solució des de baix, posar la responsabilitat del canvi a 

les nostres  mans”. Teresa Forcades 

 “Al món en general no es viu bé. Hi ha hagut molts moviments de protesta de la 

gent enfront de les actuals circumstàncies, i també molt de patiment, i valdria la 

pena que tots aquests moviments anessin quallant en unes actituds unitàries 

que configuressin un nou esdevenidor polític.” Arcadi Oliveras 

Teresa Forcades i Arcadi Oliveres impulsen un moviment social de canvi del sistema 

econòmic, social i polític que porti a la creació d’una candidatura popular i unitària a les 

properes eleccions al Parlament. Si s’obtingués la majoria necessària declararia 

unilateralment la independència de Catalunya i obriria un procés constituent. El punt 

de partida d’aquest procés està recollit en un manifest,  

Manifest per a la convocatòria per un procés constituent a Catalunya: 

Els sota-signants fem una crida a la ciutadania de Catalunya a adherir-se a aquest 

manifest que té per objectiu la convocatòria d’un procés constituent a Catalunya que 

permeti que el poble català decideixi de forma democràtica i pacífica quin model 

d’estat i de país és el que desitja. 

Les mobilitzacions dels darrers dos anys han mostrat un potencial de lluita social 

creixent i un ampli rebuig a les polítiques que pretenen resoldre la crisi premiant amb 

diners, reconeixement i privilegis els seus responsables directes i endeutant de per 

vida a la majoria de la població. 

L’actual model econòmic, institucional i d’ordenament polític ha fracassat. 

És urgent que creem entre tots un model polític i social nou i cal fer-ho sense repetir 

fórmules del passat, conscients que el procés no serà fàcil ni curt. Requerirà 

l'autoorganització i la mobilització social continuada. Només amb una ciutadania 

activa, participativa i al carrer serà possible garantir un procés de canvi social profund. 

Per a aconseguir-ho, cal impulsar un procés de reflexió i confluència ampli, plural i 

participatiu capaç de reconèixer en la seva competència i diversitat els múltiples 

col·lectius que ja fa temps que treballen pel canvi democràtic i pacífic, i capaç de fer-

los lloc en una plataforma unitària que cristal·litzi el malestar social creixent en una 

majoria política organitzada a favor d’un canvi de model. 



Treball de recerca                                               L’economia del ser i no del tenir. La mà visible 

76 
2n de Batxillerat Curs 2013-2014 

Es tracta d’iniciar un procés des de baix, creant espais de trobada entre el màxim 

nombre de col·lectius i persones a barris i pobles, per tal de bastir una nova eina plural 

i diversa i articular una candidatura el més àmplia possible per a les properes 

eleccions al Parlament de Catalunya amb l'objectiu de defensar la convocatòria d’una 

Assemblea Constituent per definir quin nou model d'estat i d’ordenació sòcio-

econòmica volem. 

El nostre objectiu no és crear un nou partit polític. Cap de les dues persones que 

presentem aquest manifest no pensem concórrer a les eleccions, sinó que volem 

contribuir a impulsar un procés des de baix que culmini en la creació d’una candidatura 

unitària que tingui com a objectiu la convocatòria de l’assemblea constituent que 

necessitem per fer una Constitució nova per a la República catalana, de manera que 

no sigui possible en el futur que els interessos d’uns pocs passin per davant de les 

necessitats de la majoria. 

Un projecte de canvi social i de ruptura amb l’actual ordre haurà de defensar un seguit 

de mesures bàsiques i d’urgència. Definir-les és una feina col·lectiva a realitzar per 

part de totes les organitzacions i persones que participin en aquest procés. Una 

primera llista provisional, orientativa i no exhaustiva de punts a considerar és la 

següent: 

1. Expropiació de la banca privada, defensa d’una banca pública i ètica, fre a 

l’especulació financera, fiscalitat justa, auditoria del deute i impagament del deute 

il·legítim. 

*De cada punt del manifest, s’ofereixen comentaris que han fet tant l’Arcadi Oliveras 

com la Teresa Forcades. 

Comentari d’Arcadi Oliveras: avui dia estem en la situació que estem, en bona part per 

culpa del món financer. Les finances s’han estès cap a límits  incontrolables i ja és 

hora que es tornin a controlar, no poden tenir tant de poder. No podem permetre que 

aquest sistema especulatiu segueixi condicionant la vida de milers i milers de 

persones. 

2. Salaris i pensions dignes, no als acomiadaments, reducció de la jornada laboral i 

repartiment de tots els treballs, inclòs el treball domèstic i de cura no-remunerat. 

Arcadi Oliveras: avui dia, una de les causes que hi hagi un 30% de pobresa és la 

manca de feina. Mai no hi haurà feina per a tothom, tal i com l’entenem actualment. 

L’única solució és repartir el treball, tenir un salari digne i l’eradicació del frau fiscal. Si 

a Catalunya el frau fiscal fos eradicat, les pensions podrien augmentar un 80%. 
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3. Democràcia participativa, reforma electoral, control dels càrrecs electes, eliminació 

dels privilegis dels polítics i lluita decidida contra la corrupció. 

Teresa Forcades: tots aquests punts es podrien fer avui mateix. És voluntat política. 

Nosaltres pensem que la política és bona, el que hi ha avui en dia és una pantomima. 

4. Habitatge digne per a tothom, moratòria dels desnonaments i dació en pagament 

retroactiva. 

Arcadi Oliveras: a l’Estat espanyol hi ha tres milions de pisos vuits i 1 milió de 

persones que no tenen pis. La banca, que és qui té una gran part d’aquests pisos 

vuits, no cedeix i no baixa els preus i provoca el drama del desnonament de les 

persones. Com a mínim, caldria acceptar la dació en pagament. La societat es mou: 

PAH Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. 

5. No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic 

sota control social. 

Teresa Forcades: per exemple, les retallades en sanitat. Hi ha uns drets bàsics de les 

persones que no són mercaderies i no es pot mercadejar amb les vulnerabilitats i les 

necessitats de les persones i això és el que passa quan el dret a l’assistència sanitària 

s’ha de pagar. Això,  en el nostre país passa: hi ha persones de primera i de segona 

dins el sistema sanitari, segons si paguen o no.  

Per revertir les retallades es podria retallar la despesa militar, els bancs no han de ser 

ajudats i s’hauria d’eliminar el frau fiscal. 

6. Dret al propi cos i no a la violència de gènere. 

Teresa Forcades: l’educació és molt important per tal garantir la dignitat de la persona 

humana i per garantir la igualtat entre homes i dones. 

7. Reconversió ecològica de l'economia, expropiació i socialització de les empreses 

energètiques i sobirania alimentaria. 

Arcadi Oliveras: estem esgotant els recursos del planeta. No podem contaminar com 

ho estem fent. En canvi, la raó de ser del món empresarial però també del món polític 

és el creixement, el creixement sense raó. A Catalunya han fet un estudi que demostra 

que es poden cobrir totes les necessitats d’energia amb energies renovables. Per què 

no es fa? Perquè es necessita voluntat política  i no n’hi ha. Hi ha massa interessos 

dels grans monopolis energètics. 

8. Drets de ciutadania per a tothom, no a la xenofòbia i derogació de la legislació 

d'estrangeria. 
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Arcadi Oliveras i Teresa Forcades: la immigració, des del nostre punt de vista, és un 

tresor. Un tresor des del punt de vista cultural, des del punt de vista laboral, des del 

punt de vista fiscal. 

9. Mitjans de comunicació públics sota control democràtic, programari i xarxa lliure i 

desmercantilització de la cultura. 

Teresa Forcades: la llibertat és un dret sagrat però està contextualitzada. Si la 

informació que reben les persones no és correcta, aquesta llibertat queda 

completament descontextualitzada i és impossible exercir-la. Si els mitjans de 

comunicació estan controlats i censurats, la població només rep una part de la 

informació. 

10. Solidaritat internacional, no a la guerra, i per una Catalunya sense exèrcit i fora de 

l'OTAN. 

Arcadi Oliveras: les diferències entre nord i sud són cada vegada més grans. Fa trenta 

anys els països del nord ingressaven un 30% més que els del sud. Actualment, la 

diferència és del 85%. 

Ens trobem en una cruïlla històrica on és necessari fer un pas endavant i aplegar 

forces. Fem una crida a la ciutadania de Catalunya a signar aquest Manifest i a ajudar 

a construir entre totes i tots aquesta iniciativa de canvi a favor d’un model social, 

econòmic i polític igualitari i participatiu que es nega a separar la Llibertat de la Justícia 

i de la Solidaritat. 

Arcadi Oliveres i Teresa Forcades 

10 d’abril 2013 
 

 

Logotip del Procés Contituent 
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5.1. La voluntat del Procés Constituent 

La política oficial no va pel camí que la majoria social existent desitja. A aquest 

sistema l’anomenem democràcia però no ho és. O li canviem el nom o intentem 

articular, amb una eina política que sigui eficaç, aquesta voluntat majoritària. Aquesta 

majoria social existeix, però està desorganitzada. Hi ha moltes iniciatives però no 

estan organitzades entre elles, l’objectiu del moviment és sumar. 

Hi ha un grup inicial de gent que treballa en el procés des de fa mesos. Després hi ha 

un grup de persones que s’hi han afegit posteriorment, després de mantenir-hi 

converses i explicar-los el projecte. Són persones de moviments socials i  també de 

moviments polítics. 

Demanen l’adhesió al Manifest però també demanen una participació activa de la 

ciutadania. Desitgen que es vagin creant grups locals arreu del territori on es puguin 

fer discussions, posades en comú, propostes, etc.: assembles territorials 

Han parlat amb alguns partits polítics com la CUP, Iniciativa per Catalunya i estan 

oberts a parlar amb tots els partits polítics. Però, alerta!, no és agafar partits polítics ja 

existents i que signin un manifest sinó que és partir de la base de la societat. Si els 

partits s’hi volen afegir, endavant. També han parlat amb l’Assemblea Nacional 

Catalana. 

Si la iniciativa té èxit estarem oferint a la ciutadania de Catalunya la possibilitat de 

decidir, no només en el terme polític d’estat sobirà o no, sinó que decidirem quin model 

de societat volem. Volen un acte transformador, no només un acte simbòlic. 

Importància, però, de tenir un estat sobirà. 

Ni Teresa Forcades ni Arcadi Oliveres no volem cap càrrec polític, ells només són els 

impulsors. No és una pretensió d’acció política personal. Si decideixen que el Procés 

Constituent funcioni com un partit polític i es volen presentar a les eleccions caldrà fer 

una llista que sortirà d’unes primàries. 
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5.2 Organització interna 

Impulsors Teresa Forcades i Arcadi Oliveras 

Teresa Forcades i Vila 

Va néixer a Barcelona, l’any 1966. Va estudiar medicina a la Universitat de Barcelona i 

l’any 1992 va marxar als Estats Units, a la universitat de Nova York a Búffalo,  per 

especialitzar-se en medicina interna. Al mateix temps cursà el Master of Divinity a la 

Universitat de Harvard. 

L’any 1997 va entrar al monestir benedictí de Montserrat. 

L’any 2004 es doctorà en Salut Pública per la Universitat de Barcelona, amb una tesi 

sobre les medecines alternatives. L’any 2005 es va llicenciar en teologia fonamental 

amb una tesi sobre el misteri de la trinitat i l’any 2008 es doctorà per la Facultat de 

Teologia de Catalunya amb una tesi sobre el concepte de persona en la teologia 

trinitària clàssica en relació a la noció moderna de llibertat com autodeterminació. 

Es va donar a conèixer al gran públic amb la publicació de ‘Els crims de les grans 

companyies farmacèutiques’ (Quaderns Cristianisme i Justícia, 2006) perquè va tenir 

molta repercussió mediàtica. 

Va fer la seva investigació postdoctorat a la Universitat Humboldt de Berlín a 

Alemanya. Actualment és a Alemanya perquè imparteix un màster a la mateixa 

universitat Humbolt a Berlín però també perquè li ha calgut prendre distància davant la 

pressió mediàtica. 

Sempre ha compaginat el vessant mèdic amb el vessant teològic i ara hi ha afegit 

aquest vessant social perquè pensa que el canvi radical de la nostra societat és 

possible.  

      

Teresa Forcades                                                    Forcades amb Arcadi Oliveres 
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Arcadi Oliveras i Boadella 

Va néixer a Barcelona l’any 1945. Estudià Ciències Econòmiques a la Universitat de 

Barcelona on es va llicenciar l’any 1968. Ja en els anys d’estudi de la carrera es va 

comprometre fortament amb la lluita contra la dictadura. En els anys 70 s’implicà en la 

lluita per les llibertats de Catalunya, a vegades des de moviments cristians de base 

com Cristians pel socialisme. 

L’any 1974 començà a col·laborar amb l’organització Pax Christi, dedicada a la 

promoció de la cultura de la pau i la reconciliació entre els pobles. L’any 1980 entrà a 

treballar com a professor d’economia a la Universitat Autònoma de Barcelona i l’any 

1981 va començar a militar a Justícia i Pau, entitat d’arrel cristiana que  també es 

dedica a la promoció de la pau i el respecte als drets humans. Des de l’any 2001 n’és 

el president. 

És un gran activista en favor dels drets humans i ha participat en moltes accions: 

mobilitzacions en contra de la primera guerra del Golf (1991), campanya en favor de la 

cancel·lació del deute extern (1999), accions contra la guerra d’Irak (2003), promoció 

de la banca ètica a Catalunya (2005), mobilització dels indignats del 15M (2011), entre 

moltíssimes altres actuacions. 

Com que és una persona tan activa socialment, el convoquen constantment per fer 

conferències arreu del món i té un gran nombre d’articles i publicacions reivindicant la 

igualtat social. 

 

 

Arcadi Oliveras 

 

 

 

 

 

Teresa Forcades i Arcadi Oliveras al programa 
Singulars del Canal 33 on van presentar el 
manifest del Procés Constituent 
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El Procés Constituent està organitzat a través d’assemblees.  

Assemblees 

Participen a les assemblees del Procés Constituent aquelles persones que 

comparteixen els seus objectius que estan explicats en el Manifest fundacional. Cada 

assemblea es reuneix periòdicament i té diverses comissions de treball. 

Hi ha assemblees territorials: d’un mateix territori com una comarca, subcomarca 

(sectorial de Sant Joan Despí, Arenys de Mar, Baix Ter, BCN Eixample Esquerre, BCN 

Sants, Moianès... N’hi ha unes 90) A Osona hi ha sis assemblees territorials: Osona 

Nord – Bisaura i Vall del Ges, l’Assemblea territorial Osona Cabrerès, Assemblea 

territorial Osona Sud, Assemblea territorial Osona Est Guilleries, Assemblea territorial 

del Lluçanès i l’Assemblea territorial de Vic. 

També hi ha assemblees sectorials (sectorials d’educació, sectorials de feminisme, 

sectorials d’immigració, sectorial de sanitat...). 

Comissions de treball 

Grups de treball que treballen en diferents aspectes per tal que el Procés Constituent 

funcioni. De moment, hi ha sis comissions i es reuneixen periòdicament: 

Organització: es fa càrrec dels actes centrals del Procés Constituent. 

Extensió: ajuda a posar en marxa les assemblees locals o sectorials a cada territori o 

secció. 

Comunicació: s’ocupa de tot el que té relació amb xarxes socials, premsa, web, 

vídeos, disseny, etc. 

Continguts: treballa en el contingut del manifest i, sobretot, en els deu punts del 

programa. 

Finances: s’ocupa de la part econòmica. 

Coordinació: està formada per membres de les altres comissions i s’encarrega de 

coordinar tota la feina. 

Grup promotor 

Està format per membres de les assemblees i de les comissions. En el grup promotor 

es discuteixen les propostes i es prenen les grans decisions. A mesura que es creen 

noves assemblees s’afegeixen al grup promotor. 

Facilitador 

Persona que s’encarrega de posar en contacte, convocar, enviar informació als 

diferents membres de l’assemblea territorial o de l’assemblea sectorial. També és la 

persona que forma part del grup promotor i passa la informació i els acords a què ha 

arribar el grup promotor cap a la seva assemblea territorial. 
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5.3  Experiència personal en el Procés Constituent 

 El dia 13 d’octubre es va fer un acte central a les fonts de Montjuïc. 

Construirem la república del 99%. L’1% de la població es beneficia de la 

situació i l’altre 99% en pateix les conseqüències. A partir d’ara s’obre la fase 

de consolidació del projecte. 

 

 21 d’octubre de 2013: Assistència al debat sobre la banca ètica que va 

organitzar l’Assemblea del Lluçanès a Santa Eulàlia de Riuprimer.  

Les assemblees territorials organitzen el que s’anomenen diàlegs, que són 

unes trobades obertes a les persones adherides al manifest però també 

obertes a tothom, en què es debaten diferents temes. En quin estat es troben 

actualment i què es podria fer per millorar-los. 

Primer, van passar diversos vídeos que explicaven el concepte de banca ètica i 

els principals bancs ètics que actuen al nostre territori. Després es va obrir el 

debat sobre què pensaven els assistents de la banca ètica i quines opcions hi 

veien. Hi havia persones que deien que estava molt bé, d’altres opinaven que 

era molt difícil controlar si  aquests bancs ètics invertien els diners en projectes 

ètics... 

 

 La formació va realitzar el 16 de novembre una jornada nacional de debats 

descentralitzats i el 30 de novembre va fer una jornada d'accions simultànies 

també arreu de Catalunya. 

16 de novembre de 2013. Assistència a la jornada a Manlleu, Sala 

d’Exposicions de Can Puget. 

Van començar l’assemblea amb la presentació del Procés Constituent. De 

seguida va prendre la paraula en Marc, membre de l’Assemblea d’Osona Nord, 

que ens va presentar el vicecònsol de l’Equador a Barcelona. Amb només 24 

anys va explicar el procés constituent que va viure el seu país. Va explicar que 

l’Equador era i és un país ric en petroli però que, abans d’aquest procés que 

van endegar al seu país i que va suposar una revolució, el 70% del petroli que 

treien del seu subsòl anava a parar a companyies estrangeres. Del 30% que 

quedava se’n destinava més del 20% a pagar el deute del país. I del 10% últim, 

la població no en veia ni un dòlar perquè no els arribava ja que se l’havia 

quedat la classe dirigent, molt corrupta.  

 

Ell va començar a treballar en la redacció d’una nova constitució des de baix, 

en un procés assembleari. Van rebre moltes crítiques perquè la constitució 
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equatoriana té més de 400 articles però ell va explicar que, moltes vegades les 

constitucions posen les bases i llavors el parlament elabora lleis orgàniques per 

desenvolupar aquesta constitució. Però aquestes lleis, moltes vegades ja 

neixen podrides. En canvi, ells van redactar els articles de la constitució i el 

desenvolupament d’aquests articles a la mateixa constitució.  

Quan va acabar aquesta intervenció van organitzar els assistents per grups de 

treball. Cada grup de treball s’havia de plantejar què és i per a què serveix un 

procés constituent? Quan va acabar el debat en el grup de treball, el portaveu 

va exposar les conclusions en una posada en comú final de tots els grups. 

 

El dia 22 de desembre es va celebrar, a Sabadell, la primera assemblea 

general. L’Assemblea va aprovar el document de balanç i situació política. 

També es va parlar de les resolucions sobre la consulta sobre la independència 

i les perspectives electorals del Procés Constituent, però es va ajornar fins al 

gener de 2014 la decisió definitiva. Primer es debatrà en les assemblees 

territorials i sectorials. S’aposta per una resposta doblement afirmativa tot i que 

amb una ruptura democràtica. I també treballaran perquè a les pròximes 

eleccions autonòmiques hi hagi una candidatura unitària amb l’objectiu de 

poder trencar amb el model fins ara vigent i que permeti estructurar el nou estat 

en funció de criteris de justícia social. 
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5.4. Entrevista a l’assemblea del Procés Constituent d’Osona Nord 

L’entrevista té com a objectius l’observació del funcionament intern del procés 

constituent, la seva possible evolució i conèixer més detalladament les característiques 

d’aquest moviment. Va consistir en una sèrie de preguntes fetes a membres de 

l’assemblea d’Osona Nord a Can Puget, Manlleu. Entre aquests membres hi havia el 

facilitador Pep Vila (persona que normalment s’encarrega de planificar una assemblea 

i n’és el representant en assemblees d’àmbit més general). 

Com definiríeu el procés constituent? 

Es tracta d’un moviment social que pretén fer pressió al poder polític per elaborar una 

nova constitució que permeti canviar el model actual que fa que la gran majoria de la 

població es vegi descontenta i tan sols una petita part gaudeix d’aquest model.  

Com s’organitza el Procés?  

A partir de la iniciativa individual, que és la que hem de fomentar si volem canviar 

alguna cosa, s’organitzen petites assemblees territorials. Aquestes assemblees estan 

en contacte, alguns representats de cada assemblea es reuneixen amb d’altres 

representants. La incorporació de qualsevol persona a les assemblees és lliure, pot 

venir tan a les assemblees de diàleg (que són aquelles en què es parla sobre un tema 

de la societat i tothom pot donar la seva opinió) com en les assemblees organitzatives 

que són aquelles que pretenen gestionar cada grup. Tot i així, actualment s’està creant 

l’estructura perquè el procés és molt recent (3 mesos) i és difícil de definir. 

El conjunt d’assemblees funcionen d’una manera jeràrquica? Des de Barcelona 

es donen una sèrie d’ordres i consells? 

No hi ha ningú que doni ordres des de dalt. Cada assemblea és autònoma i per tant 

actua com creu millor. El grup central a Barcelona que el formen Arcadi Oliveres i 

Teresa Forcades és aquell que té la funció de promocionar el procés.  

La ideologia política dels membres del procés és diversificada o més aviat és 

generalitzada? 

Gent de qualsevol ideologia política s’ha unit pensant que el que està passant és molt 

gros i molta gent vol el canvi. La societat la formem tots, s’ha de fer un front comú, 

respectant totes les opinions. 

 



Treball de recerca                                               L’economia del ser i no del tenir. La mà visible 

86 
2n de Batxillerat Curs 2013-2014 

Per què el moviment està a favor de la independència de Catalunya? 

La independència de Catalunya de l’estat Espanyol facilitaria el procés de fer una nova 

constitució. La independència és una eina per assolir els objectius del Procés i no una 

facilitat. És un punt important ja que és considerada bàsica per poder dur a terme el 

procés constituent.  

Té un futur polític com a partit el Procés Constituent? 

La veritat és que no s’ha aclarit del tot. Tot i així, el que es pretén amb el moviment és 

que partits polítics s’ajuntin per fer una nova constitució. Actualment és un moviment 

social i no polític. Potser en un futur si hi ha algú amb ganes de liderar-ho, es pot 

pensar que hi pugui haver un partit.  

¿Per què hi ha aquesta obertura tan accentuada del procés, és a dir, que 

qualsevol persona pugui venir a qualsevol reunió i de cop tenir la possibilitat de 

rebre tota la informació interna? 

Tothom ha de poder participar en un procés d’aquestes característiques, que busca la 

suma de la població: posar-se d’acord per assolir uns objectius.  

El problema és quan la gent no es mobilitza. S’han de crear debats, tothom hi pot dir la 

seva i ha de ser escoltat.  

Veuen relació entre el Procés Constituent i d’altres iniciatives que busquen el 

canvi com l’Economia del Bé Comú? 

Tots busquem el mateix: una societat diferent en la qual totes les persones estiguin 

còmodes.  

És una revolució el que es pretén fer des del moviment? 

De fet, sí que es pot considerar revolució. Una revolució pacífica del poble, que ha de 

demostrar que realment el poder és seu. Tothom qui no està d’acord amb el sistema 

actual ha de passar de la passivitat a l’activitat. Si volem aquest poder que ens 

pertany, ens hem d’unir i construir una nova societat. 
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Aquesta enquesta s’ha fet a 60 persones amb la finalitat d’analitzar l’opinió que els 

ciutadans tenen del sistema actual, així com de les diferents parts que el constitueixen. 

També s’ha volgut valorar el coneixement de la població sobre les alternatives que hi 

ha a aquest sistema.  

Enquesta del treball de recerca 

1. Està d’acord amb el sistema econòmic actual i, per tant, amb el funcionament de la 
societat? 

a) Sí 
b) No 

2. És viable el creixement econòmic indefinit? 

  a)Sí 

b)No 

3. Actualment, les grans multinacionals són les que dirigeixen l’economia mundial. 

a) Cert 

b) Fals 

4. La crisi econòmica és culpa de…  

a) el sistema  
b) el sector financer (els bancs) 
c) la població  
d) el sector públic (el govern)  

5. Sap què és l’Economia del Bé Comú?  

a) Sí 

b) No 

6. Coneix la Banca Ètica (com Triodos Bank o Fiare) ? 

a)Sí 

b)No 

7. És client d’alguna empresa alternativa (empresa que es diferencia de la resta perquè 
actua segons uns valors positius per a la societat a curt i a llarg termini) ? 

a) Sí  

b) No 
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8. A l’hora de comprar, té en compte els següents criteris de l’empresa que ven el 
producte: el finançament, la seva localització, el tractament que reben els treballadors, 
la implicació de l’empresa en millores socials...? 

a) Sí        
b) No 

9. De les següents afirmacions referides als bancs, al sistema econòmic actual, al sector 
públic, a la població i a les empreses alternatives: puntuï del 4 (màxim) a l’1 (mínim) 
segons sigui més o menys important per a vostè. 

El sistema actual 

__Crec que dóna les mateixes oportunitats a tothom. 

__La diferència entre classes cada vegada és més gran. 

__He sentit a parlar del procés constituent d’Arcadi Oliveres i Teresa Forcades que 
pretén modificar el sistema econòmic actual, els valors de la societat...  

El sector públic (el govern espanyol) 

__Té un paper important a l’hora de resoldre la crisi actual. 

__Gestiona correctament els impostos. 

La població 

__Veu una necessitat d’un canvi del funcionament de la societat, per tal que la crisi 
acabi. 

__Té molt a dir en el sistema actual, hi ha una democràcia pura.  

Els bancs 

__ M’agradaria saber què fan amb els meus diners. 

__ No m’importa què fan amb els meus diners si em donen interessos alts. 

__ No m’importaria guanyar menys interessos si sabés que els meus diners estan 
destinats a finançar projectes socials. 

Les empreses “alternatives” a les empreses actuals, són les que aporten quelcom 

positiu a la societat, com la incorporació al món laboral de persones discapacitades o 

amb risc d’exclusió social, no perjudiquen el medi ambient i tenen uns valors que 

posen el capital en segon terme i  condicionen les accions de l’empresa. 

__Totes les empreses haurien d’agafar com a model les empreses alternatives. 

__Són viables econòmicament. 

__Les iniciatives alternatives  són el resultat d’un canvi de valors en la societat i el 

futur.  



Treball de recerca                                               L’economia del ser i no del tenir. La mà visible 

89 
2n de Batxillerat Curs 2013-2014 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí No

6.1. Resultats de l’enquesta i valoracions 

Anàlisi dels resultats (pregunta 1) 

Aquesta pregunta evidencia el descontentament de la població amb el sistema. 

Christian Felber va fer la mateixa pregunta a Àustria abans d’elaborar l’Economia del 

Bé Comú, els resultats van ser semblants. Segurament els resultats no serien d’aquest 

calibre si no estiguéssim passant per una època de crisi, tot i així la diferència entre el 

Sí i el No és remarcable.  

Anàlisi dels resultats (pregunta 2) 

Els resultats d’aquesta pregunta són encara més contundents que els de la pregunta 

anterior. La majoria de la gent enquestada no està d’acord amb una de les idees 

bàsiques del capitalisme: el creixement indefinit. 

 

 

Pregunta 1 Pregunta 2 
Està d’acord amb el sistema econòmic 
actual i per tant amb el funcionament de 
la societat? 

a) Sí  
b) No 

És viable el creixement econòmic 

indefinit? 

a) Sí  

b) No 

Resultats 
a) 27% 
b) 73% 

Resultats 

a) 19% 

b) 81% 
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Pregunta 3 

Actualment, les grans multinacionals són les que dirigeixen l’economia mundial. 

a) Cert 

b) Fals 

Resultats 

a) 91% 

b) 9% 

 

 

Anàlisi dels resultats 

El descontentament de la població amb el sistema es fa més evident amb els resultats 

d’aquesta pregunta. Sembla ser que el poble creu que no hi ha democràcia pura, en el 

sentit que les grans empreses són les que, al final, acaben movent l’economia i 

condicionen els governs perquè prenguin decisions que els són molt favorables. 
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Pregunta 4 

La crisi econòmica és culpa de... 

a) El sistema 

b) El sector financer (els bancs)  

c) La població  

d) El sector públic (el govern) 

Resultats 

a) 21% 

b) 36% 

c) 11% 

d) 34% 

 

 

 

Anàlisi dels resultats 

El sector financer, és a dir els bancs, és l’òrgan que rep més crítica per part de la gent 

enquestada. El sector públic (l’Estat) es troba en segon lloc. Hi ha un 21% que pensa 

que és culpa del sistema, per davant dels bancs i el govern. Tot i que el sistema també 

inclouria els bancs i el governs, la majoria dels enquestats han optat per no escollir 

aquesta opció com a causa principal de la crisi econòmica. En últim lloc, hi ha 

persones que opten per fer autocrítica i creuen que els ciutadans som els 

responsables del desastre econòmic. 
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Pregunta 5  

Sap què és l’Economia del Bé Comú? 

a) Sí 

b) No 

Resultats 

a) 7%  

b) 93% 

 

 

 

 

Anàlisi dels resultats 

Els resultats obtinguts són lògics, l’Economia del Bé Comú és un sistema que 

actualment està en procés de donar-se a conèixer. El 7% dels enquestats han sentit a 

parlar d’aquest sistema gràcies a programes de televisió o per conferències, es tracta 

d’una dada positiva encara que s’ha de treballar molt per donar a conèixer els 

moviments alternatius. 
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Pregunta 6 

Coneix la Banca Ètica (com Triodos Bank o Fiare)) 

a) Sí 

b) No 

Resultats 

a) 34% 

b) 66% 

 

 
 

Anàlisi dels resultats 

La banca ètica és bastant coneguda. El descontentament amb els bancs 

convencionals ha provocat que les persones busquin alternatives. Tot i així, la majoria 

dels enquestats no coneixen el terme Banca Ètica. A les persones que han respòs Sí 

els sonava el nom tot i que no tots sabien de què es tractava. 
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Pregunta 7 

És client o soci d’alguna empresa o agrupació alternativa (aquelles que es diferencien 

de la resta perquè actuen segons uns valors positius per a la societat)? 

a) Sí 

b) No 

Resultats 

a) 42% 

b) 58% 

 

 

Anàlisi dels resultats 

La majoria dels enquestats no són clients d’empreses alternatives. Malgrat això,  hi ha 

un nombre considerable de persones que afirmen que sí que ho són. Cal dir també 

que en alguns casos hi pot haver consumidors que no saben que compren productes 

elaborats per aquest tipus empreses amb valors. 
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Pregunta 8 

A l’hora de comprar té en compte els següents criteris de l’empresa que ven el 

producte: el finançament, la seva localització, el tractament que reben els 

treballadors...? 

a) Sí 

b) No 

Resultats 

a) 38% 

b) 62% 

 

Anàlisi dels resultats 

Més persones de les esperades valoren algunes característiques de l’empresa que ha 

fet el producte. És una dada positiva ja que els consumidors han de tenir el poder de 

premiar o castigar les empreses. Cal treballar perquè aquesta línia ascendent dels 

clients que es fixen en aquests criteris a l’hora de triar el producte continuï creixent.  

L’Economia del Bé Comú proposa que els productes de les empreses siguin etiquetats 

segons el bon o mal comportament de l’empresa. Aquestes dades donen esperança 

de cara a l’aplicació d’aquesta idea.  
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Pregunta 9 

De les següents afirmacions referides als bancs, al sistema econòmic actual, al sector 

públic, a la població i a les empreses alternatives (o amb valors ètics): puntuï del 4 a 

l’1, segons sigui més o menys important per a vostè. 

Resultats 

Aquest apartat de l’enquesta té la funció de puntuar diferents temes. S’ha fet una 

mitjana de les puntuacions i els resultats han estat els següents.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anàlisi general dels resultats 

D’aquesta pregunta en podem extreure diverses conclusions: la població se sent 
impotent davant el sistema i les grans empreses. Hi ha una varietat d’opinió respecte 
als bancs, sembla ser, però, que els valors que proposa la banca ètica van in 
crescendo a la societat. Finalment, les empreses alternatives no són gaire conegudes, 
de moment, però cada vegada hi ha més persones que s’hi interessen perquè 
busquen alternatives a  les empreses convencionals. Alguna cosa està canviant dins la 
nostra societat. 
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La recerca de moviments o d’iniciatives que tenen un comportament diferent al de la 

resta o bé que pretenen canviar la societat ha esdevingut molt positiva. Cal destacar la 

impossibilitat d’encabir en el treball tot allò que s’ha trobat relacionat amb el tema.  

S’ha comprovat que existeix una xarxa de projectes que treballen per construir una 

societat amb valors i una societat que sigui de tots. Aquesta xarxa, la formen unes 

persones amb la mentalitat realista però positiva: és difícil canviar la manera de 

funcionar d’un conjunt però és possible, si ho volem.  

La xarxa esmentada o mà visible pretén augmentar la presència d’una sèrie de valors 

com els de la dignitat humana, la solidaritat, la sostenibilitat ecològica, la justícia social 

i la participació democràtica al conjunt de la societat. 

Gairebé tots els elements o moviments que apareixen al treball, ja siguin de caire 

empresarial, polític, social, econòmic... són recents. Aquest fet també és un missatge 

positiu, que demostra que el canvi de mentalitat s’està produint, encara que 

actualment sigui a petita escala. Una part important de les empreses estan començant 

a actuar de manera social-responsable. Si ho fan és perquè la mentalitat dels clients i 

de la població en general ha tendit a millorar. Segurament la crisi econòmica ha obert 

els ulls a moltes persones, que han vist que l’arrel del problema és ètic i de valors. 

El lucre i la competència són les característiques que defineixen la societat actual a 

causa del capitalisme. Els diferents tipus d’organitzacions que apareixen en aquest 

treball demostren que aquestes dues característiques es poden canviar per la 

cooperació i la contribució al benestar de totes les persones. S’ha demostrat, com al 

principi es pretenia, que hi ha persones que no només es mouen per diners i poder, 

que actuen contribuint positivament amb les persones que els envolten. 

Amb un seguit de realitats preocupants, cal criticar el capitalisme, un sistema que fa 

que només es busqui el benefici econòmic i el poder sense tenir en compte les 

persones. Es pot concloure que aquest ordre econòmic i tot el que comporta es pot 

substituir, tot i que moltes veus afirmen el contrari. A part de la possibilitat de substituir-

lo, una bona part de la població voldria fer-ho.  

Pel que fa a l’opinió del poble, l’enquesta ha deixat clares una sèrie d’idees: la voluntat 

del canvi social i econòmic, el malestar o desacord que senten els ciutadans amb 

aquest sistema que els provoca desigualtat econòmica, una obsessió pel capital i el 

creixement, el mal comportament d’una sèrie de grans empreses que moltes vegades 
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no respecten els drets humans, i una extrema competència que provoca inseguretat i 

por.  

Són moltes les vies que s’han desenvolupat i presentat per dur a terme canvis o 

modificacions. El treball ha mostrat el possible canvi de sistema econòmic, del 

capitalisme a  l’Economia del Bé Comú; el canvi social i polític, el  Procés Constituent; 

el canvi de la manera d’actuar de les empreses, de només actuar pel lucre a actuar 

amb valors ja siguin socials o mediambientals; el canvi d’un òrgan del sistema molt 

criticat: la banca convencional, per la banca ètica. Diferents canvis, però tots en la 

mateixa direcció, utilitzant la bona conducta humana com a idea principal.  

Tots els impulsors d’aquest tipus de projectes creuen que la possibilitat de millorar la 

societat no la regalaran les persones que tenen el poder per fer-ho (els polítics que es 

troben al poder i els grans empresaris). Per aconseguir la fita de fer el món més just, i 

no només en termes econòmics, hi ha d’haver una mobilització de la població. Queda 

clar que les alternatives hi són, si una persona vol el canvi ha d’actuar per aconseguir-

lo, òbviament sempre d’una manera pacífica.  

La passivitat de tota persona que no creu en la manera de funcionar del capitalisme o 

troba que té errors perjudica el conjunt de la societat. Després d’estudiar  l’Economia 

del Bé Comú, les empreses i iniciatives alternatives, el Procés Constituent i la banca 

ètica es pot veure que allò que els ajuda a avançar és el moviment dels impulsors, 

col·laboradors, simpatitzants... Cal passar de la passivitat a l’activitat.  

Les persones tenim la capacitat de canviar les coses, a la història de la humanitat 

s’han produït grans canvis que eren impensables en un primer moment. Perquè es 

produeixin aquests canvis a la societat, només cal que canviem primer com a 

individus. 

El conjunt del treball mostra com el canvi en la societat es percep, segurament el 

conjunt d’elements que avui en dia s’estan  consolidant o bé estan en procés de 

creació tan sols són els primers de molts que arribaran. La preocupació que té gran 

part de la població es pot respondre amb un missatge d’esperança: S’estan creant 

iniciatives que porten uns valors al seu ADN i que volen fer d’aquest, un món millor.  
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https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQ6QUoATAA&url=http%3A%2F%2Fwww.catradio.cat%2Fprograma%2F1566%2FEl-mati-de-Catalunya-Radio&ei=sTTJUt3MO6LG7AadtYCYCg&usg=AFQjCNFNn1K77ggQLnql1utokdFWphTajA&bvm=bv.58187178,d.ZGU
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDoQ6QUoADAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tv3.cat%2F3alacarta&ei=4zTJUozqH8ys7Qa5pIGoAQ&usg=AFQjCNFZpipWn4AEowx5g0Jg68-cx8Sv0g&bvm=bv.58187178,d.ZGU
http://www.facebook.com/Arcadi.Oliveres
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_economia_del_bien_comun
http://www.civil.coop/es/economia-del-bien-comun/matriz-del-bien-comun-4.1
http://www.civil.coop/es/economia-del-bien-comun/matriz-del-bien-comun-4.1
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli27.htm
http://vimeo.com/70767553
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http://poderconstituent.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23

&Itemid=57 

 Capitalisme: http://www.claseshistoria.com/glosario/capitalismo.htm 

 Capitalisme:http://www.eumed.net/cursecon/economistas/adam_smith.htm 

 Capitalisme i comunisme: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli27.htm 

 Capitalisme i comunisme: https://sites.google.com/a/xtec.cat/ciencies-

socials/tema-3-economia-conceptes-generals 

 Comunisme: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comunismo.pdf 

 Comunisme: http://www.monografias.com/12/capita/capita.shtml 

 Triodos Bankhttp://xarxanet.org/economic/noticies/triodos-bank-vol-estrenar-

oficina-nova-girona 

 Banca ètica: http://www.bancaetica.cat/ 

 Teresa Forcades: http://teresaforcades.com/ 

 Arcadi Oliveres: http://www.documentalarcadioliveres.org/ 

La majoria de les imatges que apareixen al treball són fetes per l’autor. Les altres han 

estat extretes de les següents pàgines web. 

 Imatgedel creixement de mango:  

http://www.modaes.es/empresa/20120416/mango-imita-a-inditex-y-toma-el-

control-de-su-distribucion-para-aumentar-su-ritmo-de-crecimiento.html 

 Logotip de l’economia del bé comú: 

http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_economia_del_bien_comun 

 Matriu del bé comú (sense traduir): http://www.civil.coop/es/economia-del-bien-

comun/matriz-del-bien-comun-4.1 

 Restaurant Sambucus: 

http://www.sambucus.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=45&I

temid=119 

 Grup Ner: http://www.nergroup.org/es-es/nergroup/nergroupenelmundo.aspx 

 Producció elèctrica espanyola (any 2012): http://www.libremercado.com/2012-

08-13/guerra-abierta-en-el-sector-electrico-1276466016/ 

 Bitllets alternatius: http://www.ekhitxanpona.org/wordpress/ 

http://poderconstituent.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=57
http://poderconstituent.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=57
http://www.claseshistoria.com/glosario/capitalismo.htm
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/adam_smith.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli27.htm
https://sites.google.com/a/xtec.cat/ciencies-socials-3-eso/tema-3-economia-conceptes-generals
https://sites.google.com/a/xtec.cat/ciencies-socials-3-eso/tema-3-economia-conceptes-generals
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comunismo.pdf
http://www.monografias.com/trabajos12/capita/capita.shtml
http://xarxanet.org/economic/noticies/triodos-bank-vol-estrenar-oficina-nova-girona
http://xarxanet.org/economic/noticies/triodos-bank-vol-estrenar-oficina-nova-girona
http://www.bancaetica.cat/
http://teresaforcades.com/
http://www.documentalarcadioliveres.org/
http://www.modaes.es/empresa/20120416/mango-imita-a-inditex-y-toma-el-control-de-su-distribucion-para-aumentar-su-ritmo-de-crecimiento.html
http://www.modaes.es/empresa/20120416/mango-imita-a-inditex-y-toma-el-control-de-su-distribucion-para-aumentar-su-ritmo-de-crecimiento.html
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_economia_del_bien_comun
http://www.civil.coop/es/economia-del-bien-comun/matriz-del-bien-comun-4.1
http://www.civil.coop/es/economia-del-bien-comun/matriz-del-bien-comun-4.1
http://www.sambucus.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=119
http://www.sambucus.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=119
http://www.nergroup.org/es-es/nergroup/nergroupenelmundo.aspx
http://www.libremercado.com/2012-08-13/guerra-abierta-en-el-sector-electrico-1276466016/
http://www.libremercado.com/2012-08-13/guerra-abierta-en-el-sector-electrico-1276466016/
http://www.ekhitxanpona.org/wordpress/
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 Emilio Botín: http://investorsconundrum.com/2010/09/08/emilio-botin-y-las-

liebres-muertas-en-su-campo-de-golf/ 

 Aliança Global per una banca amb valors: https://es-

es.facebook.com/notes/triodos-bank-un-banco-donde-cuenta-algo-

m%C3%A1s-que-el-dinero/alianza-global-por-una-banca-con-

valores/107751061960 

 Triodos banc (mapa de sucursals): 

http://xarxanet.org/economic/noticies/triodos-bank-vol-estrenar-oficina-nova-

girona 

 Triodos Bank (imatges de les ONG i la web) 

http://www.triodos.es/es/particulares/ 

 Imatges d’Arcadi oliveres: http://www.bergactual.com/2013/05/28/arcadi-

oliveres-parlara-de-crisi-i-corrupcio-dilluns-a-gironella 

 Imatges de Teresa Forcades:  http://www.alertadigital.com/2013/02/14/  

 Logotip P. Constituent: https://twitter.com/PConstituent 

 26.04.2013: assistència a la fira Biocultura de Barcelona. Xerrada sobre 

l’Economia del Bé Comú a càrrec de l’associació de Girona. 

 07.07.13: Visita a la sucursal de Triodos Bank Barcelona. 

 11.10.2013: Visita guiada estudiants de treball de recerca a La Fageda. 

 Octubre 2013: Visita a l’escola La Font. Entrevista amb Anna Torrents, membre 

de la junta. 

 18.10.2013: Assistència a una reunió debat (diàleg) a l’Assemblea territorial del 

Lluçanès. Es va tractar el tema de la banca ètica. 

 12.11.2013: Entrevista amb Mireia Franch, directora de Sumbucus. 

 16.11.2013: Assistència a un dels 16 debats sincronitzats organitzats pel 

procés constituent a Manlleu (Can Puget). 

 Entrevista a Elias Cabrera, treballador de Triodos Bank. 

 04.12.13: entrevista a Núria Macià, directora de l’Oficina de Promoció 

Econòmica de Manlleu. 

 05.12.2013: Procés Constituent. Assistència a la reunió de l’Assemblea 

Territorial d’Osona Nord (Manlleu, Can Puget) i entrevista als membres 

assistents i al facilitador.  

 10.12.13: Auditori IDEC-UPF. Conferència de Christian Felber, L’Economia del 

Bé Comú, organitzada pel MNAC. 

http://investorsconundrum.com/2010/09/08/emilio-botin-y-las-liebres-muertas-en-su-campo-de-golf/
http://investorsconundrum.com/2010/09/08/emilio-botin-y-las-liebres-muertas-en-su-campo-de-golf/
https://es-es.facebook.com/notes/triodos-bank-un-banco-donde-cuenta-algo-m%C3%A1s-que-el-dinero/alianza-global-por-una-banca-con-valores/107751061960
https://es-es.facebook.com/notes/triodos-bank-un-banco-donde-cuenta-algo-m%C3%A1s-que-el-dinero/alianza-global-por-una-banca-con-valores/107751061960
https://es-es.facebook.com/notes/triodos-bank-un-banco-donde-cuenta-algo-m%C3%A1s-que-el-dinero/alianza-global-por-una-banca-con-valores/107751061960
https://es-es.facebook.com/notes/triodos-bank-un-banco-donde-cuenta-algo-m%C3%A1s-que-el-dinero/alianza-global-por-una-banca-con-valores/107751061960
http://xarxanet.org/economic/noticies/triodos-bank-vol-estrenar-oficina-nova-girona
http://xarxanet.org/economic/noticies/triodos-bank-vol-estrenar-oficina-nova-girona
http://www.triodos.es/es/particulares/
http://www.bergactual.com/2013/05/28/arcadi-oliveres-parlara-de-crisi-i-corrupcio-dilluns-a-gironella
http://www.bergactual.com/2013/05/28/arcadi-oliveres-parlara-de-crisi-i-corrupcio-dilluns-a-gironella
http://www.alertadigital.com/2013/02/14/un-dirigente-charnego-de-la-cup-propone-de-papa-a-teresa-forcades-la-monja-separatista/
https://twitter.com/PConstituent

