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Creix l’interès dels esplais per mudar els seus comptes a la
banca ètica

Esplac ha organitzat una xerrada formativa al Casal de Joves de les Corts amb amb la
col·laboració de les principals entitats de l’economia social i solidària especialitzades en
l’àmbit, La Coordi, Finançament Ètic i Solidari (FETS) i el GiT Barcelona de Fiare Banca
Ètica. La intenció és acompanyar als esplais en el procés de transició cap a un model de

gestió econòmica més proper als seus valors.

Una vintena de monitores i monitors de diferents esplais d’Esplac han assistit el passat
dimarts 5 d’abril a la xerrada formativa “Banca Ètica? Què fem amb els diners dels
esplais?” organitzada per la Comissió Reduint Petjada de l’entitat, en una aposta per apropar
les finances ètiques a les entitats i els equips educatius.

L’activitat s’ha dut a terme al Casal de Joves de Les Corts amb la col·laboració de les
principals entitats de l’economia social i solidària especialitzades en l’àmbit, La Coordi,
Finançament Ètic i Solidari (FETS) i el GiT Barcelona de Fiare Banca Ètica.

Operar amb la banca ètica és una de les assignatures pendents dels esplais, unes entitats
amb una forta base ideològica que fan grans esforços per dur a terme canvis en coherència
amb els seus idearis. No obstant, els farragosos tràmits burocràtics i les complicacions en la
gestió econòmica dificulten implementar aquest canvi.

Les finances ètiques promouen un model de gestió responsable dels diners, segons Sergi
Salavert, de l’entitat FETS, “finançant únicament projectes que generin un impacte positiu en
l’àmbit ambiental, social o cultural”. Salavert destaca que, al contrari de la banca
convencional, especialment arran de la crisi de la Covid-19, les finances ètiques segueixen
creixent any rere any, assolint fins a 200.000 persones usuàries.

https://lacoordi.cat/
https://fets.org/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.joveslescorts.info/
https://lacoordi.cat/
https://fets.org/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://xarxanet.org/economic/noticies/les-finances-etiques-creixen-en-lany-de-la-pandemia
https://xarxanet.org/economic/noticies/les-finances-etiques-creixen-en-lany-de-la-pandemia
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Promoure canvis interns en les organitzacions és una tasca complexa, especialment quan es
tracta d’equips de persones voluntàries amb agendes ja molt apretades i, sovint, amb poc
coneixement sobre la gestió legal i econòmica i amb continus processos de relleu. Per fer el
pas a la banca ètica cal, abans de tot, creure-hi, estar-ne convençut i entendre-ho com una
aposta política de l’entitat. Per aquesta raó, tal com assenya Ander Zabala, voluntari del
grup de sòcies de Fiare Barcelona, fer el canvi a títol individual és una manera d’apropar la
banca ètica als esplais, és un canvi mobilitzador i esdevé referent per motivar-ne d’altres.

L’any 2021, des d’Esplac, es va iniciar un acompanyament des de l’equip tècnic per resoldre
els dubtes i inquietuds dels esplais en aquesta temàtica que s’ha transformat en una de les
principals línies de treball d’aquest any de la Comissió Reduint Petjada, un grup de treball de
l’associació que es dedica a promoure l’educació ambiental i la sostenibilitat.

SOBRE ESPLAIS CATALANS
Esplais Catalans – Esplac és l’associació d’esplais laica i progressista de Catalunya. Treballa,
des del voluntariat, per a la transformació social, en base als drets dels infants i mitjançant
l'educació popular. Actualment el formen 112 esplais distribuïts en més de 70 poblacions
catalanes, amb prop de 2000 monitores i monitors, i 7800 infants.

Més informació a la nostra pàgina web!

Podeu contactar amb:

Clara Millán Pruna

comunicacio@esplac.cat

T. 933026103 | M. 609653554

Segueix-nos també a les xarxes

Instagram | @esplaiscatalans

Twitter | @esplaiscatalans

Facebook | Esplais Catalans
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