
CONTRIBUCIONS DE L'ÀMBIT DE LES FINANCES ÈTIQUES A L'ESTRATÈGIA ESS1 
 
 
FITXA 4. Palanca 4: Finançament 
 
Reflexions prèvies compartides: 
• Necessitem delimitar el perímetre: aquest és l'espai de les finances ètiques cooperatives, i per tant 
som ESS i quan parlem de creixement de l'ESS parlem també del nostre creixement com a eina i palanca 
estratègica per a l'ESS. 
• Servirem de palanca si hi ha força suficient. 
• El creixement de l'ESS (i de les finances ètiques) no serà mai disruptiu, no es basa en injeccions de 
capital ni en vendes massives de productes financers. Es basa en una invitació a la transformació col.lectiva. 
• Les finances ètiques tenim capacitat per ampliar les fronteres de l'ESS, de ser vector de projecció 
fora de l'àmbit. Podem ser un aparador de bones pràctiques i fer més visibles les nostres experiències fora 
de l'ESS, com per exemple a través del Segell EthSi. 
• Les finances ètiques tenim un doble rol: reactiu (estar a disposició del mercat social) i proactiu 
(generant valor afegit a la transformació social de l'ESS) 
 
 
 

L1. Augmentar el pes de l'ESS en l'economia de la 
ciutat, la seva solidesa, articulació i extensió, 
especialment en els sectors estratègics 

Visibilitzar les finances ètiques de forma més 
contundent especialment dintre de l'àmbit de l'ESS, 
amb campanyes de sensibilització potents “Ni un 
euro fora de l'ESS”, apel.lant a una major coherència 
dintre del propi àmbit ampli i divers de l'ESS. 
Visibilitzar l'impacte social i ambiental de les 
finances ètiques i la seva contribució a la 
transformació social de la ciutat – treball conjunt 
entre les entitats per mesurar l'impacte agregat i 
poder-ho comunicar. 
Reforç del paper de FETS com a prescriptora de les 
entitats de finances ètiques. 

L2.Visualitzar l'ESS com una realitat de prestigi a la 
ciutat 

Potenciar l'articulació en l'àmbit de l'educació i 
especialment el treball amb joves de la ciutat. 

L3. Crear i consolidar estructures estratègiques de 
l'ESS 

Crear un espai d'articulació de les finances ètiques al 
voltant de l'Estratègia (es considera fer-ho a través 
de FETS).  
Fer aliances i constituir acords de col.laboració amb 
el sector articulat de l'ESS (AESCAT) per enfortir les 
finances ètiques com una pota fonamental de l'ESS, 
generant eines pròpies. 

L4. Territorialitzar l'ESS en els barris i districtes Utilitzar els equipaments de proximitat de la ciutat 
per donar a conèixer les finances ètiques (punt 
d'informació). 
Valorar l'opció de crear punts d'informació 
itinerants. 

                                                 
1
Recull de les aportacions realitzades per Albert Gasch (representant de FIARE Banca Etica), Alfons Bolado 

(representant d'Arç Cooperativa) dinamitzades per Nina González (representant de FETS) i Manel Garcia 

(representant Ajment de BCN) durant la jornada sobre Sectors econòmics estratègics per l'ESS - 

“Estratègia ESSBCN 2030” el 25 de febrer de 2020. 

 



L5. Generar més marcs de coproducció de polítiques 
públiques amb l'ESS 

Veure document “Propostes per fomentar un 
sistema integral de finances ètiques i solidàries a 
través de les administracions públiques” 

L6. Contribuir des de l'ESS a prevenir i reduir les 
desigualtats socials a la ciutat 

Les finances ètiques contribueixen en tant que 
financen entitats que es dediquen a la prevenció i la 
reducció de les desigualtats socials. 

L7. Contribuir a democratitzar l'economia de la 
ciutat 

Des de les finances ètiques es participa activament a 
plataformes i xarxes d'incidència social i política. 
També entenem que les pròpies entitats de finances 
ètiques som una pràctica de la democratització de 
l'economia. 

  

 
 


