
 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 

 

 

18 anys de finances ètiques, alternatives i solidàries 

 

Movent els diners per canviar el món 

 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 

1 
 

XARXA ENCLAU: 18 ANYS 

 

La Xarxa Enclau és una entitat sense ànim de lucre, amb més de 18 anys d’història. Està 

conformada per set entitats, cadascuna provinent d’un àmbit d’actuació diferent (Acoec, 

Atelier, Escoles Solidàries, MedicusMundi, Menuts del Món, Novafeina i Patim), les 

quals s’agrupen per contribuir a un objectiu en comú: la promoció de les finances ètiques, 

alternatives i solidàries. 

 

QUÈ ENTENEM PER FINANCES ÈTIQUES (FF.EE.), ALTERNATIVES I 

SOLIDÀRIES? 

 

Les FF.EE., alternatives i solidàries són una forma diferent de realitzar l’activitat 

d’intermediació financera, que consisteix bàsicament a canalitzar l’estalvi cap a projectes 

amb impacte social i/o mediambiental positiu. 

Actualment la Banca tradicional realitza aquesta activitat d’una manera poc ètica, 

orientada exclusivament a la maximització de benefici econòmic-financer, de manera que 

exclou a les persones i/o empreses amb menys capacitat econòmica. 

Les FF.EE., alternatives i solidàries, per contra, introdueixen, de forma estatutària, una 

sèrie de criteris com ara la transparència, la implicació o la corresponsabilitat amb 

l’entorn i les persones, que asseguren l’ètica aplicada a l’activitat bancària. Els criteris 

d’Inversió Socialment Responsables exclouen, per una banda, la inversió en negocis no 

ètics tal com la indústria armamentística, el narcotràfic  i/o l’especulació immobiliària i 

per l’altra, estimulen a partir de criteris positius el finançament d’activitats amb un 

impacte social i/o mediambiental positiu. 

A 2018, a Enclau hem portat a terme tres projectes: 

 Banca Amb Valors (GVA). 

 Emprenent amb Valors: Més enllà de la Banca (GVA). 

 La banca que no volem, la banca que si volem (Diputació de València). 
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A més, hem realitzat altres activitats com: 

 Tallers d’educació financera i consum responsable a escoles i tallers de banca ètica. 

 Participació en campanyes de denúncia del frau fiscal i els paradisos fiscals. 

 Participació en la Fira de Comerç Just. 

 

MISSIÓ, VISIÓ I OBJECTIUS: 

 

 Missió: Aconseguir un sistema socioeconòmic més just a través de la promoció i 

gestió de finances ètiques, alternatives i solidàries en la Comunitat Valenciana per 

mitjà del treball en xarxa de les persones i les organitzacions. 

 Visió: Ser l’entitat referent, amb àmplia representativitat social, tant per la ciutadania 

com per al sector de l’economia social en finances ètiques, alternatives i solidàries. 

 Objectius: 

- Sensibilitzar i formar a la ciutadania sobre el finançament ètic, alternatiu i 

solidari. 

- Generar alternatives de finançament per a projectes de desenvolupament 

socioeconòmic, tant al Nord com al Sud. 

- Impulsar instruments financers d’estalvi i inversió ètics, alternatius i solidaris. 
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Enclau i les… 

FINANCES ÈTIQUES, ALTERNATIVES I SOLIDÀRIES 

 

L’objectiu principal d’Enclau és la promoció de les finances ètiques (FF.EE.), alternatives 

i solidàries. Quan parlem de les FF.EE. fem al·lusió a una diversitat enorme d’iniciatives 

i entitats amb distinta naturalesa i forma jurídica. 

A grans trets, podríem dividir les finances ètiques en dos grans blocs: 

 Bancàries: s’inscriuen dins de l’activitat bancària formal i tenen un codi bancari. 

 

  

 

Es tracta d’entitats que ofereixen, igual que les entitats de la Banca Comercial, una 

sèrie de productes bancaris al mercat, però amb criteris de responsabilitat social i 

mediambiental. 

És important tenir en compte un altre banc, que encara que no es banca ètica, sí que 

és social i de proximitat. 

 

 No bancaries/Parabancàries: a on no arriben les bancàries. Comprén els circuits 

financers a on no entra la banca, ja que moltes persones i projectes tenen necessitats 

que les entitats financeres no poden cobrir, perquè qui necessita el suport, en molts 

casos, no compleix els requisits sol·licitats. Són cooperatives de serveis financers i 

entitats del Tercer Sector com ara: COOP57, Oikocredit, REFAS, així com 

instruments de finançament tal com les Comunitats Auto Finançades (CAF), el 

finançament col·laboratiu o crowdfunding (inclòs al fundraising), el fons 

d’emprenedoria social, les monedes socials o les assegurances ètiques. 
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A Enclau pretenem visibilitzar i donar a conéixer tant unes iniciatives com les altres. 

Pensem que totes són complementàries, tenen un àmbit d’actuació diferent i serveixen a 

necessitats i modes de viure diversos. A la diversitat, està la riquesa. 

Especial agraïment a FETS i Finantzaz Haratago per la col·laboració a les distintes fases 

del nostre treball: 

 

  

 

Enclau i… ELS PROJECTES 

 

BANCA AMB VALORS (B.A.V.) 

Objectius: 

 Visibilització de les Finances Ètiques, Alternatives i Solidàries entre la ciutadania i, 

en particular, entre els emprenedors socials pertanyents a l’àmbit de l’Economia 

Social i Solidària, a l’àmbit de la Comunitat Valenciana.  

 Intermediació entre les entitats de les Finances Ètiques, Alternatives i Solidàries i els 

emprenedors socials, amb l’objectiu de què aquests últims es canvien de proveïdor de 

productes financers.  

 Difusió de les Empreses Socials, entitats pertanyents a l’Economia Social i Solidària, 

que s’han finançat arran les Finances Ètiques, Alternatives i Solidàries. 

Activitats: 

 Networking emprenedors socials: 1 CAFENCLAU (València). 

 Jornada Banca Amb Valors. 21 persones (València). 

 Diagnòstic participatiu de l’estat de les Finances Ètiques, Alternatives i Solidàries a 

la Comunitat Valenciana. 1ª Fase. 

 Tallers d’Educació Financera i/o Emprenedoria Social a les aules i a l’educació no 

formal: 

- Taller d’emprenedoria social a les aules (IES La Safor): 36 alumnes repartits 

en dos cursos diferents (4rt d’ESO i 1er d’FP). 
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- Participació en la Trobada Estatal per l’Educació Financera (FETS, 

Barcelona). 

- Taller de Comunitats Auto-Finançades. 

- Assessorament en matèria econòmica financera i finances ètiques a 

emprenedors/es socials. 

 

EMPRENENT AMB VALORS (E.A.V.): MÉS ENLLÀ DE LA BANCA 

Objectius:  

 Donar a conéixer els diferents instruments de finançament alternatiu més enllà de 

l’activitat bancaria formal. 

 Formar als emprenedors socials en matèria de finançament, amb l’objectiu de 

capacitar-los per prendre decisions correctes i amb criteris socials i ambientals. 

 Millorar l’accés al finançament dels i les emprenedores socials. 

Activitats: 

 Jornada marc “Més enllà de la Banca” amb taula de representants i taula 

d’experiències d’emprenedoria social. Assistiren un total de 20 persones. 

 Taller de formació en crowdfunding. 

 Participació en la Trobada Estatal de Finances Alternatives i Solidàries de REFAS 

(Red Estatal Finanzas Alternativas y Solidarias). 

 Campanyes en línea: 

- Aquest estiu, canvia’t de banc. 

- Economia amb Valors. 

 

LA BANCA QUE NO VOLEM. MICRO-DOCUMENTAL PARTICIPATIU DE 

CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA DE LES MALES PRÀCTIQUES 

BANCÀRIES I LES SEUES CONSEQÜÈNCIES 

Objectiu principal: 

 Promoure un sistema socioeconòmic més just. 

Objectius secundaris: 

 Enfortir i fomentar la participació social organitzada, així com potenciar el treball en 

xarxa. 
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 Denunciar la falta d’ètica bancaria de les principals entitats financeres de la Banca 

Comercial. 

 Conscienciar i apoderar a la ciutadania en matèria d’educació financera. 

El projecte es va realitzar el projecte per mitjà de la metodologia d’Aprenentatge i Servei 

amb la col·laboració d’un col·lectiu de persones, Foradecamp, en la seua majoria 

estudiants i estudiantes de comunicació.  

La formació per Aprenentatge i Servei permet la funció doble de realitzar o executar o 

projecte alhora que es dóna un procés d’aprenentatge. Per una banda, les persones 

implicades reben una formació que posteriorment podran posar-hi en pràctica, quelcom 

que de vegades és deficitari als canals formatius formals. Així mateix, permet generar una 

sèrie de valors i coneixements tècnics però també teòrics entorn al projecte en què es 

participa. En aquest cas, les persones implicades tenen l’oportunitat de participar en un 

projecte amb incidència social, quelcom que complementa la formació acadèmica i 

afavoreix la responsabilitat professional.  

Aquest tipus de formació també permet generar un ecosistema d’intercanvi 

intergeneracional. Al projecte hi han participat 19 persones de diferents edats, des de 18 

fins més de 60. Açò no només ha sigut enriquidor per les persones sinó també pel projecte, 

que compta amb els enfocaments propis al contextos socials i econòmics de cada 

generació.  

Activitats: 

 Contacte amb els actors socials (1a fase): 

- Mapatge dels principals actors socials d’interés. 

- Reunions amb els principals actors socials d’interés I disseny de l’audiovisual 

mitjançant la metodologia de planificació participativa: 

 Execució del microdocumental (2a fase): 

- Elaboració del guió i del pla de producció. 

- Gravació i edició de l’audiovisual. 

 Difusió del microdocumental (3a fase): 

- Difusió per xarxes socials i a la plataforma Youtube. 

- Presentació en la Jornada. 

 

 

 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 

7 
 

Enclau i… 

ELS MOVIMENTS SOCIALS 

 

A Enclau pensem que és imprescindible estar al costat dels moviments socials. Per 

moviments socials entenem les plataformes o organitzacions que associen a la societat 

civil organitzada i que dediquen el seu temps a la denúncia d’una matèria -o varies- en 

concret. 

 

El comerç just 

 

Durant 2018 participarem en la Fira del Comerç Just que organitza la CVONGD a la 

Comunitat Valenciana. Entenem que el Comerç Just és base indispensable per al 

desenvolupament socioeconòmic a ambdós hemisferis terrestres, el Sud i el Nord. 

A més, pensem que les FF.EE. tenen un paper molt important en aquest àmbit, doncs 

gràcies a la seua diversitat d’instruments financers, com poden ser els microcrèdits, 

possibiliten la inclusió financera d’una sèrie de col·lectius i projectes de vida que no 

podrien existir d’altra manera. 

A les FF.EE. contem, a més, amb algunes entitats especialitzades en la canalització 

d’estalvis dels països del Nord cap a projectes emancipadors i respectuosos amb el 

mediambient i les persones a països del Sud. Un exemple d’aquestes entitats és 

Oikocredit, una cooperativa de crèdit holandesa fundada en 1975 i que és, a la vegada, 

membre de l’Associació Mundial pel Comerç Just (World Fair Trade Organisation). 

 

La Plataforma per la Justícia Fiscal 

 

Aquesta plataforma té un objectiu doble. Per una banda, denunciar les pràctiques fiscals 

no ètiques que porten a terme la majoria de les grans empreses a través d’entramats 

empresarials i que, fent ús dels paradisos fiscals, eviten pagar els seus impostos. Així, la 

ciutadania i les petites empreses carreguen amb la fiscalitat del país. 

Per altra banda, promoure una fiscalitat justa i progressiva. Entenem que la fiscalitat és el 

mecanisme de redistribució de la riquesa més important que existeix. És necessari que 

l’Estat invertisca els diners suficients en infraestructura i personal per tal que la llei puga 

ser aplicada amb rigorositat. 

El 3 d’abril particiaprem al dia de la Justicia Fiscal i contra els Paradisos Fiscals. 
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Enclau i… 

LA COMUNICACIÓ 

 

A qualsevol organització és necessari comunicar allò que es fa, ja que el que no es 

comunica, no existeix. El nostre equip de comunicació ha vingut realitzant un important 

treball d’incidència als mitjans de comunicació. 

 

Enclau i… 

EL TREBALL EN XARXA 

EL TREBALL EN XARXA 

Una de les característiques d’Enclau és el treball en xarxa. Pensem que el treball en xarxa 

és una fórmula que multiplica la incidència i, arràn de la transversalitat dels actors que hi 

participen, també la qualitat de les activitats i/o accions que es duen a terme. 

Participem i tenim convenis amb una sèrie d’institucions i entitats, com ara Economistes 

Sense Fronteres, el Col·lab (que forma part de la fundació pública Las Naves), el GIT de 

Fiare Banca Ética, REAS (la Xarxa d’Economia Social i Solidària) o REFAS (la Xarxa 

Estatal per les Finances Ètiques, Alternatives i Solidàries). 

 

  

 
  

 

D’alguna manera, aquesta agrupació d’entitats representa, des de la diversitat, una 

alternativa al model econòmic actual. Cadascuna d’aquestes entitats té un paper diferent 

(la difusió de noves economies, l’economia social i solidària, les finances ètiques o 

l’emprenedoria social), però totes són necessàriament complementaries.
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RESUM ECONÒMIC Compte de resultats/Pèrdues i guanys 2018 (en €) 

 

 

 

1. Ingressos de l'activitat pròpia 16.996,30 

a) Quotes d'associats i afiliats 1.000,00 

d) Subvencions, donacions i llegats imputats a l'excedent de l'exercici 15.996,30 

3. Despeses per ajudes i uns altres (545,22) 

a) Ajudes monetàries (60,00) 

c) Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern (485,22) 

 

7. Altres ingressos de l'activitat  

8. Despeses de personal (17.314,56) 

9. Altres despeses de l'activitat (11.945,64) 

10. Amortització de l'immobilitzat (51,93) 

A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 ) (12.861,05) 

14. Ingressos financers 82,90 

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS financeres ( 14+15+16+17+18 ) 82,90 

A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) (12.778,15) 

A.4) Variació de patrimoni net reconeguda en excedent de l'exercici (A.3 + 19) (12.778,15) 
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RESUM ECONÒMIC Balanç de situació 2018 (en €) 

 

 

 

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU 

A) ACTIU NO CORRENT 2.412,89 A) PATRIMONI NET 51.649,38 

III. Immobilitzat material 157,89 a-1) fons propis 51.649,38 

V. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 2.255,00 I. Dotació fundacional/fons socia 27.528,32 

B) ACTIU CORRENT 50.039,70 1. Dotació fundacional/fons social 27.528,32 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 15.996,30 II. Reserves 36.701,71 

V. Inversions financeres a curt termini 1.549,68 III. Excedents d'exercicis anteriors 197,50 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 32.493,72 2. Altres reserves 197,50 

  IV. Excedent de l'exercici -12.778,15 

  C) PASSIU CORRENT 803,21 

  V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 803,21 

  2. Altres creditors 803,21 

 

TOTAL ACTIU ( A + B ) 52.452,59 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A + B + C ) 52.452,59 
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COL·LABORA AMB NOSALTRES: 

 

Telèfon: 675660939 

redenclau@gmail.com; administrador@redenclau.org 

Més informació a: enclau.org 

 

mailto:redenclau@gmail.com
mailto:administrador@redenclau.org

