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Ω Una de les experiències 
que defugen l’actual siste-
ma d’operacions financeres, 
que ja fa anys que funciona 
i que cada vegada té més 
partidaris és el de l’ano-
menada banca ètica. Una 
de les principals entitats 
representants d’aquest 
model és FIARE, de la qual 
el Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya (CNJC) 
n’és soci. En aquest número 
parlem amb Jordi Ibàñez, 
coordinador de FIARE a 
Catalunya.

“Financem allò que té voluntat 
de transformació social” 
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Ω Què és el Banc Ètic FIARE? 
FIARE és una banca ètica que inver-
teix l’estalvi de persones, col·lectius, 
empreses i administracions públi-
ques en projectes viables d’economia 
social i solidària. La seva finalitat és 
la transformació social, per això amb 
aquests estalvis dóna crèdit únicament 
a cooperació internacional i programes 
humanitaris, a iniciatives a favor de 
col·lectius desafavorits, a medi ambient 
o a salut, cultura i qualitat de vida. 

Ω Què la diferencia d’altres bancs 
ètics?
L’estructura de FIARE és horitzontal 
i s’organitza en forma de cooperativa. 
Això vol dir que és obert a qualse-
vol persona física que hi participi i a 
qualsevol entitat que en comparteixi la 
filosofia, hi entri com a soci de ple dret, 
amb dret de vot, i amb dret de codirigir 
el banc. El funcionament és cooperatiu 
i, per tant, parteix de la base que un 
soci és un vot, al marge del capital que 
s’aporti (a partir d’un mínim de capital, 
tothom té els mateixos drets polítics). 
Les grans decisions del banc es prenen 
en una assemblea general, on hi són 
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convidats a participar i a decidir, tots els 
socis.

FIARE és un banc que neix del 
tercer sector i de l’economia social i que 
dirigeix la seva activitat només a finançar 
projectes d’entitats del tercer sector i de 
l’economia social, així com projectes de 
cooperació al desenvolupament. A més, 
es financen entitats que treballin en 
xarxa amb altres entitats amb un objectiu 
de transformació social. Fora d’aquests 
àmbits i d’aquest tipus d’entitats, FIARE 
avui per avui no finança projectes.

Ω Quina garantia tenen els clients que 
les vostres inversions són ètiques? 
Les propostes de préstec són analitza-
des per una comissió ètica social, for-
mada per persones de llarga trajectòria 
en el tercer sector o l’economia social 
i designats per l’assemblea general 
de socis. Aquesta comissió analitza 
el projecte presentat i en determina 
la viabilitat ètica. Entre els criteris 
hi ha la capacitat transformadora del 
projecte, la filosofia de l’entitat que el 
presenta, el seu grau de coneixement 
i d’enxarxament amb altres entitats o 
federacions, les polítiques laborals de 

l’entitat, el seu arrelament al territori, 
etc. Aquesta comissió és independent i 
les seves decisions són vinculants. Els 
seus integrants no depenen del banc 
ni reben cap retribució per realitzar 
aquesta funció. 

Ω Una associació juvenil pot fer-se 
sòcia de FIARE? 
Sí, sempre que comparteixi els objec-
tius del banc de no tenir ànim de lucre i 
lluitar per la transformació social.

Ω Si una associació està al descobert 
(per exemple, perquè l’Administració 
endarrereix la subvenció), pot demanar 
un préstec a FIARE?
Sí. FIARE ofereix crèdits a compte 
corrent que funcionen com a bestretes 
de subvencions aprovades, però que 
es demoren en el seu pagament. És un 
dels nostres productes habituals. Evi-
dentment, examinant els balanços, els 
comptes de pèrdues i guanys i els docu-
ments que siguin necessaris, per veure 
la viabilitat econòmica del préstec.
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