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El projecte Fiare que ara comença a Catalunya és un projecte
de banca ètica cooperativa que posa l'activitat bancària al
servei de la justícia i la transformació social. En un banc
ètic, el circuit dels diners ha de servir per:

Cooperar financerament amb les activitats
transformadores de les injustícies de la nostra societat
a través de crèdits a disposició de les persones més
vulnerables i de les entitats que treballen a favor seu.

Possibilitar que la ciutadania doni suport a aquestes
activitats amb els seus estalvis i que pugui decidir sobre
la utilització que l'entitat financera en fa.

D'aquesta manera el projecte actua en dues línies bàsiques:

Finançar únicament activitats econòmiques amb un
impacte social positiu. Això significa donar suport a
projectes socials, mediambientals, culturals i
humanitaris; posar recursos a l'abast de les persones
més pobres, de les excloses socialment i, en general, de
totes aquelles persones que no tenen accés al
finançament dels bancs convencionals, tant del nostre
entorn com del sud.

Oferir a l'estalviador i a l'inversor responsable la
possibilitat de donar suport a aquest tipus d'activitats,
garantir la transparència en el moviment de diners i
canalitzar els seus desitjos de decidir responsablement
sobre l'ús que en fa l'entitat financera.

• Acció Solidària Contra l'Atur
• Agropecuària l'Olivera
• Alternativa 3
• Arç Cooperativa
• Col·lectiu Ronda
• CCOO de Catalunya
• Confederació de Cooperatives

de Catalunya

• Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya

• COOP57
• EAS, s.c.c.l
• Entorn, s.c.c.l
• Federació de Cooperatives

de Treball de Catalunya
• FETS-Finançament Ètic i Solidari

• Fundació Catalana de l'Esplai
• Fundació Jaume Bofill
• Institut Erich Fromm
• Justícia i Pau
• Medicus Mundi
• Oikocrèdit Catalunya
• SETEM
• Universitat Internacional de la Pau

Entre els socis del projecte Fiare hi ha persones físiques i les següents entitats:



Confirmeu l’assistència a:

associacio@projectefiare.cat

Més informació:

info@projectefiare.cat
www.projectefiare.cat

O visita’ns a l’oficina:

C/ Providència, 20
Barcelona 08024
93 368 99 82

Programa d’inauguració del projecte Fiare a Catalunya

10 h

Dinar
14 h

18:30 h

Sopar
20:30 h

Fiare com a instrument de
millora de la competitivitat
al tercer sector

Seminari amb voluntaris.
Inici de la creació d'una
xarxa de voluntaris

Els valors cristians i l'estalvi
responsable

Sopar tertúlia amb entitats
de Gràcia

Com contribueix la banca ètica Fiare
a donar suport al procés de millora
de la competitivitat al tercer sector.
Xerrada organitzada amb la col·laboració
de la Taula del Tercer Sector.

Dinàmica oberta en la qual persones
sensibilitzades poden formar-se per
fer de promotors del projecte Fiare.

Estalviar de forma coherent amb els
nostres principis ètics.

Intercanvi d'idees entre Fiare i les
entitats de Gràcia.

Seu del districte
de Gràcia
pl. Rius i Taulet, s/n

Oficina de Fiare
c/ Providència, 20

Escola EMI
c/ Torrent de les Flors, 68

La Torna
c/ Sant Pere Màrtir, 37

Pau Vidal, director de l'Observatori
del Tercer Sector
Can Cases
Juan Garibi, responsable de
desenvolupament de Fiare

Fiare

Gaspar Mora, teòleg
Iñigo Iriarte, director de Misiones
Diocesanas del País Vasco
Jordi Ibáñez, coordinador de Fiare
a Catalunya

Dimarts, 29 de gener llocponents

10 h
a 16 h

16:30 h

19 h

21 h
Sopar
cloenda

Jornada de portes obertes

Cafè Just.
Convocatòria dels mitjans
de comunicació

Conferència: Finances
ètiques, Banca Popolare
Etica (BpE), Fiare i sobre
les finances a Catalunya
i a tot Europa

Presentació del producte
Xarxes i paraules finals

Espai de trobada Fiare, Banca Popolare Etica i periodistes
amb degustació Comerç Just.

Ponències:
– Les finances ètiques a Europa i participació de BpE a Fiare.

Fabio Salviato, president de BpE.
– El projecte Fiare a l'Estat i l'aposta per Catalunya.

Peru Sasía, director de Fiare.
– La base social del projecte Fiare.

Jordi Marí, vocal de la junta de l'Associació Projecte Fiare a Catalunya.

Presentació de la nova llibreta Xarxes i de les entitats
que se'n beneficiaran.
Agraïment i paraules finals dels actes d'inauguració.
(Contribució voluntària a les despeses del sopar: 5   )

Oficina de Fiare
c/ Providència, 20

Oficina de Fiare
c/ Providència, 20

Orfeó Gracienc
c/ Astúries, 83

Orfeó Gracienc
c/ Astúries, 83

Dimecres, 30 de gener lloc

Agrairíem que ens confirméssiu l’assistència als actes enviant-nos un missatge a l’adreça: associacio@projectefiare.cat*
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L'horari d'atenció és:

De dilluns a dijous,
de 9 h a 14:30 h i de 16 h a 18:30 h
Divendres, de 8 h a 15 h


