Barcelona, 9 de gener de 2008

Benvolgut,
em plau fer-te arribar aquesta carta presentació del Projecte Fiare de Banca Ètica per
a que puguis conèixer-nos una mica més i contactar amb nosaltres per al que
consideris oportú.
El projecte FIARE és un projecte de banca ètica que es fonamenta sobre quatre pilars:
1. Compromís envers la transformació social. Fiare té com a objectiu preferent
la defensa dels col·lectius en risc d’exclusió social, la cooperació internacional,
la millora de la qualitat de vida i la salut i, finalment, la sostenibilitat
mediambiental. Aquests àmbits de treball són el medi natural d’una institució
bancària com Fiare que es planteja una acció directa i significativa al costat
dels actors que volen transformar la societat.
2. En mans de la ciutadania. La propietat del banc està en mans de les entitats
socials i de totes aquelles persones que a títol individual volen fer-se socis
perquè comparteixen les finalitats de Fiare. Cap on ha d’anar la banca, en
quins sectors ha d’invertir, etc.. depèn de les seves decisions i aquestes es
prenen de forma democràtica. La gestió es basa en la transparència envers
socis i a la ciutadania en general i per això la forma jurídica en la que volem
desembocar és la d’una cooperativa de crèdit.
3. Treball en xarxa. La banca neix des de i pel tercer sector: Fiare, immers en ell,
n’és només l’eina financera que recolza els moviments socials en la seva tasca
de transformació social.
4. Sense ànim de lucre. Fiare vol canviar la realitat social des de dins del mercat.
S’obliga per tant a seguir les normes i lleis financeres amb l’objectiu
d’aconseguir el màxim impacte social sobre la base de la màxima austeritat de
mitjans. La sostenibilitat és un mitjà, no un fi per sí mateix. Per això, si hi ha
superàvit es reinverteix o es destina a iniciatives socials.
L’activitat de FIARE té una doble dimensió. D’una banda, l’activitat pròpiament
bancària i d’altra, el projecte de creació d’una cooperativa de crèdit.
a) Activitat bancària: pel que fa a l’activitat bancària, FIARE és una societat
mercantil que actua com a agent de la Banca Popolare Etica italiana amb el
capital que han aportat les entitats i xarxes socials fundadores. És a dir, es
tracta d’una banca supervisada per les autoritats financeres que actua en
representació del banc italià, amb capacitat legal d’actuar en territori espanyol
tot oferint productes financers d’actiu i de passiu.
Els productes bancaris que s’ofereixen en l’actualitat els podeu veure al lloc
web www.projectefiare.cat, i bàsicament són de dos tipus, productes d’estalvi
i productes de finançament.

b) Projecte de creació d’una cooperativa de crèdit. Pel que fa al projecte de
cooperativa, la finalitat del projecte és, l’any 2011, la implantació d’una
cooperativa de crèdit a nivell estatal, que segueixi els principis que han inspirat
el naixement i el desenvolupament de la Banca Popolare Etica Italiana.
Aquesta cooperativa de crèdit serà formada per diferents xarxes d’entitats
territorials arreu de l’estat. Actualment les plataformes existents són les del
País Basc, Navarra, Catalunya, Madrid i properament València. A Catalunya es
preveu la transformació de l’Associació Projecte Fiare en una cooperativa que
representarà el territori a la cooperativa de crèdit estatal.
Tota entitat o persona física pot participar aportant capital social per a la
creació de la cooperativa de crèdit. El capital que es diposita en el projecte és
garantit fins al moment de constitució de la cooperativa. Fins aquest moment, el
capital social aportat es pot retornar a la persona que ho sol·liciti, respectant un
termini de 6 mesos preavís abans de la constitució de la cooperativa, per tal
d’acreditar l’estabilitat del capital davant el Banc d’Espanya. Hi ha dues
modalitats de participació en el capital social de Fiare:
-

-

Persones col·laboradores: Aquestes persones físiques o jurídiques
participen en la recollida del capital social necessari per a constituir la
cooperativa de crèdit i, per tant, manifesten la seva voluntat de ser-ne
socis. L’aportació mínima per les persones físiques és de 100 euros i
per a les entitats, de 500 euros.
Socis del Projecte FIARE. Aquests socis prenen part de la direcció
política del projecte durant el període constituent d’aquí al 2011.
L’aportació mínima al futur capital social és de 3.000€, dels quals
1.000€ assumeixen risc per a cobrir les despeses de posada en marxa i
la resta, es garanteix i es pot recuperar fins al moment de la constitució
de la cooperativa.

Per a més informació pots anar al lloc web www.projectefiare.cat,
Moltes gràcies per dedicar-nos el teu temps, no dubtis a posar-te en contacte amb
mi per al que consideris oportú.
Cordialment,
Jordi Ibáñez
Coordinador Projecte Fiare Catalunya
C/ Providència, 20
93.368.99.82
637.554.728
info@projectefiare.cat

Barcelona, 17 de març de 2008.

Entitats que actualment són sòcies de FIARE: FETS-Finançament Ètic i Solidari,
Col·lectiu Ronda, Institut Erich Fromm, Oikocrèdit Catalunya, COOP57, Alternativa
3, Agropecuària l’Olivera, Arç Cooperativa, Acció Solidària Contra l’Atur, Justícia i
Pau, Universitat Internacional de la Pau, Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya, CCOO de Catalunya, SETEM, Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya, EAS, s.c.cl, Fundació Catalana de l’Esplai, Entorn, s.c.c.l, Medicus
Mundi Catalunya, Confederació de Cooperatives de Catalunya, Fundació Jaume
Bofill, Federació Catalana d’ONGD, Grup Cultura 03 i Fundació ARED..

