
Els grups locals, integrats per persones sòcies que 
voluntàriament dediquen el seu temps i treball, es 
reuneixen periòdicament un mínim d'una vegada 
al mes per organitzar les activitats de difusió i 
formació, a més de rebre informació de les 
novetats de l'activitat social de la cooperativa i, en 
particular, del Grup d'Iniciativa Territorial.

Els grups locals estan oberts a la participació de 
qualsevol persona o entitat sòcia que vulgui 
col·laborar en la difusió de les finances ètiques i de 
models d'economia alternatius.

Els grups locals de Fiare Banca Etica a les Illes 
Balears també participen a fires, conferències, 
jornades, congresos o altres tipus d'actes que 
tinguin a veure amb l'economia social i solidària.

GRUPS LOCALS

Som un banc cooperatiu propietat de milers de 

persones i organitzacions que treballen per a un 

projecte de democràcia econòmica. Aquesta iniciativa 

va sorgir perquè les finances no són un fi sinó un 

instrument per servir a la gent i a les empreses socials 

que treballen per una societat més justa.

Participa a Fiare Banca Etica. 

Contacte dels grups locals

eivissa@projectefiare.cat
mallorca@projectefiare.cat
Bloc: fiaresillesbalears.wordpress.com
@Fiare_Balears
Facebook GIT Fiare Banca Etica Illes 
Balears
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El Grup d'Inicitiva Territorial (GIT) és un òrgan 
elegit per l'Assemblea de la Circunscripció de les 
Illes Balears, que reuneix totes les entitats i 
persones sòcies. Està format per una 
coordinadora, una vicecoordinadora, una 
responsable de la comissió èticosocial, una 
secretaria i una responsable de comunicació; a 
més també està previst l'existència de vocalies.

La comissió èticosocial la integren persones sòcies 
que tenen la tasca de fer l'avaluació dels projectes 
que demanen finançament al banc, tot seguint els 
criteris marcats pel Comitè Ètic.

Totes les peticions de crèdit han de passar un 
doble filtre per a ser acceptades: d'una banda 
l'econòmico-financer, que el fan professionals del 
banc, i de l'altra, l'avaluació d'aspectes no 
econòmics com puguin ser l'impacte social i 
ambiental que pugui tenir el projecte a finançar, el 
respecte a criteris d'igualtat de gènere de l'entitat 
sol·licitant, la seva estructura salarial, etc.

Qualsevol persona sòcia pot presentar la seva 
candidatura a membre del GIT. Els càrrecs tenen 
una durada de tres anys i és a l'Assemblea de la 
Circunscripció on es renoven democràticament.

GRUP D'INICIATIVA TERRITORIAL
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