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INTRODUCCIÓ 

 
 
L'interès més alt és l'interès de totes les persones 
 
Aquest principi ha fet que nosaltres – homes, dones, organitzacions i moviments- hàgim donat 
vida des de 1999 a Banca Etica. Som una banca popular, amb un accionariat ampli i participatiu i 
amb l'opció cooperativa com a valor i com a opció organitzativa, que fa seu el concepte de 
ciutadania activa i responsable. 
 
Aquests anys ens esforcem en esdevenir una referència per a qualsevol experiència d'empresa 
social i d'economia que contribueixi a la promoció del bé comú i d'una societat més justa, solidària 
i sostenible; ens hem proposat ser una eina de transformació i promoció social. 
 
A través de l'activitat cultural i de les accions directes de les persones sòcies, dutes a terme en 
xarxa amb altres actors socials, hem tractat de consolidar una nova cultura econòmica, financera i 
social. Així, gràcies a la nostra contribució, el paper de la ciutadania s'ha enfortit i s'ha tornat cada 
vegada més conscient de la importància de les seves decisions diàries de consum i estalvi. 
Vam néixer com una banca alternativa, per ser "una altra cosa" respecte a la pràctica corrent de 
“fer banca” i per intentar canviar les regles del mercat a través de:  
- la transparència; 
- la responsabilitat social i ambiental com a criteri en la gestió de l'estalvi; 
-un model de governança entesa com una organització territorial de les persones sòcies; 
-el procés de Responsabilitat Social de l'organització. 
 
Fem nostres els principis continguts en el Manifest de les Finances Ètiques. 
 
Som també un grup bancari que, a través de Etica Sgr. Societat de gestió de l'estalvi, porta els 
valors de les Finances Ètiques als mercats financers sensibilitzant a les persones i als operadors 
financers per dur a terme inversions socialment responsables. 
 
La nostra trajectòria es troba l’any 2005 amb el projecte dut a terme durant nou anys per Fiare a 
l'Estat espanyol. Com a producte d'aquest encontre seguim una única direcció: la d'una banca que 
va més enllà de les fronteres nacionals i entra en una dimensió internacional, que implica cooperar 
amb persones, organitzacions i moviments, conscients que avui aquest gran desafiament només 
es pot afrontar amb una lògica d'interdependència, solidaritat, justícia i cura de la Terra. 
 
 
 
 
 
 



 
La visió de la societat 

 
 
El pensament social de refèrencia 

El model de societat que defensem es fonamenta principalment en la justícia i solidaritat, valors 

que afavoreixin una producció i distribució de la riquesa que té en compte les necessitats de cada 

persona de la comunitat. 

De la qual cosa es dedueix un pensament social basat en: 

• la primacia de la persona sobre el mercat;  

• la igualtat d'oportunitats per a totes les persones, de manera que siguin creadores del seu 
propi projecte de vida;  

• l'equitat i sobrietat en la producció i distribució de la riquesa i en l'ús dels recursos; 

• l'escolta i el suport a la comunitat que s'organitza per donar resposta a necessitats 
individuals i col·lectives ; 

• els principis de reciprocitat, interdependència i corresponsabilitat, amb atenció a les noves 
formes de pobresa i marginació; 

• la cultura de la legalitat en una nova convivència civil; 

• el respecte i la valorització de la diversitat, atenent a l'enfocament de gènere a l'hora 
d'afrontar els problemes polítics, socials, econòmics i culturals 
 

Assumpció de responsabilitat per part de tots els actors socials  

El pensament social que emergeix d'aquesta visió es basa en la participació i l'assumpció de 

responsabilitat per part dels actors socials que comparteixen la cerca de respostes adequades a 

les necessitats de les persones i de la comunitat. 

Institucions públiques, empreses i organitzacions socials han d'actuar conjuntament, a través de 

l'acció col·lectiva, per promoure l'auto-organització i les relacions socials de les comunitats locals. 

Promovem, per tant:  

• el voluntariat com una acció directa integradora i gratuïta de la ciutadania;  

• els processos de participació de la base social i dels dissenys compartits;  



 
• formes de benestar local que fomentin el desenvolupament de la comunitat territorial i a la 

vegada el reforç dels recursos de la persona. 

Això no eximeix l'Estat i les Institucions públiques de la participació en aquest procés de 

desenvolupament civil, sinó que més aviat reforça el seu paper com a garant dels drets de la 

ciutadania fins i tot a través dels estàndards quantitatius i qualitatius dels serveis. 

Per tant, seran recuperats, en col·laboració amb altres agents de la zona, els valors que són la 

base de l'estat social, per garantir els elements que es consideren essencials per a la realització 

integral de la persona. 

 

Generar "capital social" 

Ens correspon el paper de "donar mobilitat" a la riquesa, no només a la monetària i material, sinó 

també a la riquesa del saber, de les destreses, de la diversitat, dels valors: un capital que és 

també social humà, material, immaterial, econòmic i financer. 

Això significa que podem arribar a ser cada vegada més un lloc de trobada i relació al mig de les 

diferents realitats locals, afavorint així la promoció i la creació de les xarxes de riquesa presents en 

les nostres comunitats territorials. 

 

Un model sostenible 

El desenvolupament, es configura com a creixement humà i social respectant el medi ambient i els 

recursos naturals. A aquest criteri han de respondre també les activitats econòmiques i financeres. 

Creiem, per tant, en un model de sostenibilitat estretament connectat amb: 

• la qualitat de vida de l'individu i de la comunitat; 

• el respecte per l'equilibri ecològic, per la conservació de la biodiversitat; 

• el compromís amb una sobrietat en el consum i per una reducció dels residus, de les 
escombraries; 

• les inversions en el camp de la producció d'energia a partir de fonts renovables; 

• la sobirania alimentària; 

• la garantia del futur per a les generacions esdevenidores. 



 
 

El medi ambient, és a dir, l'escenari i el context en el qual viu, treballa i creix cada comunitat, 

inclou i integra tant la dimensió humana com la natural. D'aquí es dedueix una necessària 

interdependència entre economia i ecologia, que porta a desenvolupar aquelles activitats 

productives que siguin ecològicament sostenibles, o, més aviat, que conservin íntegre el capital 

natural, no atacant la capacitat dels ecosistemes per regenerar-se. 

Hem de superar la dicotomia entre producció econòmica i conservació de la naturalesa, 

harmonitzant al mateix temps els objectius econòmics amb la protecció d'aquest patrimoni. 

 

 

La visió de l’economia i de les finances 

 
El paper d'intermediació creditícia com a instrument de canvi i de participació 
 
De la nostra visió de la societat es deriva també un pensament econòmic que posa l'activitat 
econòmica al servei de les necessitats de la persona i de la societat. 
 
Ens hem proposat, mitjançant l'activitat creditícia, contribuir a l'eliminació dels obstacles d'ordre 
econòmic, social i cultural que de fet limiten la llibertat i la igualtat de la ciutadania, i impedeixen el 
ple desenvolupament de la persona humana. 
 
Pretenem desemvolupar el nostre paper d'intermediari creditici: 
 

• donant crèdit als qui treballen pel bé col·lectiu; 
• convertint-nos en instrument de contaminació positiva enmig del mercat i dels actors de les 

finances; 
• desencadenant processos culturals i de ciutadania activa. 

 
 
Així, el banc es converteix en un instrument de la democràcia econòmica, ja que permet:  
 

• a la ciutadania, en el seu paper de persones estalviadores, consumidores, treballadores, 
emprenedores i sòcies, exercir el seu poder d'elecció responsable;  

• a les persones sòcies participar directament en els processos de presa de decisions a 
través del sistema de governança difós. 

 
També promovem un ús conscient dels diners donant suport a vies d'educació financera i de 
finances ètiques. 
 
Com a banc afirmem la primacia del treball sobre les rendes del capital en la producció 
d'ingressos. Considerem el treball una part essencial de la vida humana i una eina d'auto-
realització fins al punt que la "creació d'ocupació" és un dels criteris amb els quals s'avalua la 
concessió d'un crèdit. 
 
Reconeixem la importància de generar un balanç econòmic positiu, dirigit a la realització de la 



 
nostra missió, entès com a objectiu corporatiu, indicador d'una gestió econòmica sana i eficaç i 
garantia d'independència. 
 
Creiem que és necessari que el nostre govern sigui garantia d'una contínua interacció entre totes 
les parts interessades, a la llum de les normes, espais de discussió i objectius compartits. Això es 
reflecteix en l'originalitat del model organitzatiu del banc que integra l'acció de Grups d'Iniciativa 
Territorial de les persones sòcies (GIT) a la xarxa operativa. 
 
 
La no-violència també en el camp econòmic i financer 
Els diners, com un instrument de poder, pot ser font de conflictes, abusos i violència. En atribuir 
als diners la funció de ser una eina per al desenvolupament humà integral, estem reduint o 
eliminant els possibles elements de conflictivitat a través de la construcció i enfortiment de xarxes 
econòmiques, socials i de participació per a un ús col·lectiu. 
Optem per tant per la no-violència, també en l'àmbit econòmic i financer. 
 
L'estalvi, del bé individual al bé comú 
 
Considerem l'estalvi com un bé individual que pot contribuir al bé col·lectiu. 
 
L'estalvi té un doble valor: 
• personal en tant que en aportar recursos, la persona assegura la resposta a les necessitats 
o projectes futurs; 
• social, esdevenint bé col·lectiu, en tant que aquesta riquesa, àdhuc romanent individual, a 
través de la intermediació financera pot ser redirigida com a crèdit a persones i organitzacions que 
ho necessitin. 
 
Per això ens proposem com a objectiu, proporcionar l'oportunitat d'inversions no especulatives de 
l'estalvi, que el seu objectiu és la protecció del poder adquisitiu i finançament a aquelles entitats 
que actuen per al bé col·lectiu, estimulant mitjançant un accionariat actiu i crític, comportaments 
responsables.  
 
L'accés al crèdit com a dret de la persona 
 
Partint del supòsit que la confiança és la base de les bones relacions entre les persones, i que 
sense confiança no pot haver-hi crèdit, considerem el crèdit com un dret humà, però ho associem 
al mateix temps als principis de coresponsabilitat, prudència i correcció. 
 
L'accés al crèdit és un dret que la persona pot exercir per construir i desenvolupar el seu propi 
projecte de vida: un dret que li garanteix i fa possible altres drets.  
Enfront del dret al crèdit, la part deutora té l'haver de l'ús correcte dels recursos financers 
assignats i de la seva restitució. 
 
Distorsions de l'actual sistema financer i possibles accions 
 
L'activitat financera té l'objectiu de transferir riquesa des de l'estalvi cap a la necessitat. En les 
últimes dècades, les finances han perdut de vista amb freqüència el seu objectiu original, passant 
de ser un servei a l'economia i a la societat a ser una fi en si mateixa perquè els diners atreguin 
més diners. 
Creiem que és possible i necessari redirigir les finances cap a la consecució del benestar col·lectiu 
fent de l'economia i de les finances un servei a la societat i no viceversa. 
 
En aquest context, recolzem totes les accions culturals, polítiques i de mobilització pública que 
proposin intervencions correctores a les distorsions existents en el sistema financer. 



 
 
Per tant, en un elenc no exhaustiu, volem donar rellevància a les accions que puguin: 
• contrarestar l'especulació financera fins i tot a través d'impostos sobre les rendes 
financeres, per obtenir recursos per al benestar, el medi ambient i la cooperació; 
• millorar la transparència en el camp financer eliminant els paradisos fiscals; 
• posar en pràctica la separació entre la banca comercial al servei de l'economia real i 
l'activitat merament especulativa; 
• introduir una normativa específica per a les finances ètiques. 
 
 
Defensant una nova economia pel ben comú i els béns comuns 
 
En aquests principis es basa el nostre compromís d'orientar l'activitat de la intermediació financera 
cap a l'economia real, confiant en experiències que produint béns relacionals, culturals, naturals i 
ambientals, es preocupen de les conseqüències no econòmiques de les activitats econòmiques. 
 
Ens oposem a l'exclusió social i a l'augment de la desigualtat econòmica, mitjançant l'oferta de 
productes bancaris, una específica activitat soci-cultural i una educació economicofinancera.  
 
La visió de l'economia que afavorim, una economia social i solidària, es basa en un model de 
desenvolupament en el qual els tres pilars que caracteritzen la sostenibilitat d'una societat -
desenvolupament econòmic, cohesió social, tutela ambiental- es pensen d'una manera fortament 
integrada. 
 
 
Les cinc dimensions de la nova economia 
 
La realitat de la nova economia respon a cinc característiques interdependents: 
 
- la dimensió comunitària 
Pensem en empreses i organitzacions que posen en valor els recursos de les persones i dels 
territoris des d'una òptica de democràcia econòmica. 
 
- la relació 
La qualitat de les relacions, la possibilitat de moure's en un terreny de valors compartits i de 
relacions fiduciàries estables, afavoreix la possibilitat d'intercanvis avantatjosos entre els actors 
involucrats, de reduir la conflictivitat social i, per tant, d'augmentar els comportaments mutualistes i 
cooperatius. 
 
- la reciprocitat 
Pensem en agents econòmics i socials menys interessats a competir i més orientats a cooperar en 
la cerca del bé col·lectiu, on adquireixen valor les relacions i els intercanvis de béns i serveis que 
no es basa exclusivament en l'intercanvi equivalent. 
 
-la legalitat 
És requisit essencial per promoure el ple desenvolupament de la persona humana i de la 
comunitat i per a la construcció del bé comú. Les empreses i les organitzacions han de sentir-se 
subjectes actius i protagonistes en la creació de la cultura de la legalitat tant internament en la 
seva dinàmica de presa de decisions, com en les relacions amb les institucions, ciutadania, 
proveïdors, i societats de crèdit. Sense legalitat no pot haver-hi sostenibilitat del territori. 
 
 
 
 



 
 
Evolució social i ambiental 
 
Pensem en empreses i organitzacions amb una propensió profunda i col·lectiva d'anar "més enllà" 
en una òptica de visió global i d'escenari futur de construcció col·lectiva, conjugant la dimensió 
ambiental i social: 
• social, vinculada a les noves necessitats de les persones i de la comunitat, per a les quals 
s’han de cercar noves respostes orientades a generar un efecte de millora de la qualitat de vida 
individual i col·lectiva;  
• ambiental, vinculada al respecte, ús i valorització del medi ambient i dels recursos que es 
disposen; dimensió per la qual es va a promoure i mantenir la re-utilització dels recursos produïts, 
el reciclatge del material rebutjat, la producció d'energia procedent de fonts renovables i la millora 
de les particularitats naturals i culturals dels territoris, en una lògica de llarg termini. 
 

 

Conclusió 

 
Aquest és l'objectiu que nosaltres – homes, dones, organitzacions i moviments- assumim davant 
la societat en la qual vivim i davant de les generacions esdevenidores. 


