TROBADA DE L’ÀREA FIARE
I ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE BANCA ETICA (BpE)

27, 28 i 29 de Novembre de 2015
Lloc: AUDITORI DE BARAÑAIN. C/Comunidad de Navarra, 2, 31010 Barañain (Navarra)

DIVENDRES, 27 de novembre
17:00 - 20:00 FÒRUM PÚBLIC
Quina política de crèdit necessitem –des de les
finances ètiques- per transformar l’economia
Espai adreçat a tota la base social de Fiare Banca Etica,
també a altres agents socials i ciutadania en general. [Un
espai, en el moment rellevant en el qual ens trobem quan
ja fa un any de l’establiment de l’oficina, per pensar sobre
el paper de Banca Etica en l’impuls de la nova economia
que volem construir].

Continguts:
• Presentació de FiareLab: un procés de debat i identificació
de necessitats de crèdit i respostes de Fiare Banca Etica.
• Conversa entre representants de diferents àmbits socials i
econòmics.
• Estat del debat en el conjunt de Banca Popolare Etica.
• Diàleg amb el públic.
20:30h Lunch

DISSABTE, 28 de novembre
09:00 - 10:30 Inscripció per a l’Assemblea
10:30 - 15:00 ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
DE BANCA ETICA
Ordre del dia
• Comunicació del President.
• Deliberació sobre la modificació dels Estatuts.
• Modificació del Reglament Assembleari.
• Varis.

L’Assemblea (per primera vegada a la història de BpE) es
desenvoluparà de forma simultània a dos llocs: Padova
i Barañain. En el cas de Barañain està convidada tota la
base social de l’Àrea Fiare de Banca Ètica, encara que podran exercir el vot les persones (físiques i jurídiques) que
hagin completat el procés de conversió del capital social
abans del 31 de juliol del 2015. [Les assemblees són espais importantíssims per al conjunt de Banca Etica. En
aquesta ocasió, a més, es delibera i s’aprova el nou reglament electoral, per adequar l’estructura de governança
als reptes institucionals i de participació de Banca Etica].

16:30 -19:30 ENS TROBEM I COMPARTIM
PER AVANÇAR
(Una presentació i quatre tallers simultanis)
Opció 1: Presentació: ETICA SGR, l’estalvi i la inversió al
Grup de Banca Etica
Opció 2: Taller: Circuits de finançament amb impacte social:
experiències i propostes.
Opció 3: Taller: Fiare Banca Etica i la seva relació amb les
administracions públiques locals.
Opció 4: Taller: L’educació financera a Fiare Banca Etica
Opcin 5: Taller: Participació dels socis i sòcies a Fiare Banca
Etica.
Espai adreçat a totes les persones que formin part de
Fiare Banca Etica. De forma simultània es celebrarà una
presentació (per ampliar el coneixement de la realitat de
BpE) i quatre tallers en els quals es treballarà al voltant de
temàtiques d’interès i es comptarà amb experiències concretes, tant de la nostra Àrea Fiare com de les altres quatre
àrees de BpE . [Un espai únic per compartir, per conèixer
experiències, d’aprop i de lluny, per aportar idees de cara al
nostre treball futur].
19:30 - 20:00 Descans

15:00 - 16:30h Pausa - Dinar
20:00 - 20:30 Comiat i Representació teatral

DIUMENGE, 29 de novembre
10:00 - 13:00 VISITA CULTURAL A PAMPLONA
GUIADA PEL GIT DE NAVARRA
Per a totes les persones de Fiare Banca Etica que ho
desitgin. [Una oportunitat per seguir compartint i
teixint xarxa, aquesta vegada de forma lúdica i coneixent
Pamplona de la mà del GIT anfitrió de la trobada].
10:00 - 13:00 TROBADA DEL FÒRUM D’ÀREA AMB
ELS/LES COORDINADORES DE TOTS ELS GITS
Ens trobarem les persones Coordinadores dels,
actualment, 20 GITs juntament amb el Fòrum de l’Àrea

Fiare (Conseller, Responsable d’Operativa, Responsable
de l’Àrea Socio-Cultural i Referents de Zona). [Un espai
de treball en el qual compartir un diagnòstic comú sobre
el moment important en què ens trobem i poder marcar
pautes de treball comú a totes les circumscripcions].
10:00 - 13:00 PRESENTACIÓ NOVA
PLATAFORMA BLOGS - GITS.
Adreçat a les persones responsables de comunicació dels
GIT.

