
 

 
 

 
UNS FETS INSÒLITS... 
 
Aquests dies s’ha fet la presentació de la Memòria 2012 de l’Estalvi Ètic de la 
Caixa Colonya de Pollença, en dos actes: el primer amb una roda de premsa 
pels mitjans de comunicació i el segon, a la Cambra de Comerç de Palma, per 
els impositors, els destinataris dels finançaments i obert a tota la ciutadania. 
  
El fet insòlit, es va produir en el marc de la citada presentació. Després de 
donar compte del que va ser l’activitat financera del 2012, van intervenir “les 
veus de l’Estalvi Ètic”, donant la paraula a dues persones que destaquen pel 
seu compromís social. La primera, Ferran Bellver,psicòleg: del àmbit de la 
inserció per el treball de persones amb discapacitat. La segona, Enric Benito 
metge oncòleg:  dedicat a les atencions pal·liatives, en els darrers moments de 
la vida. Així es conjugava el món financer, que vol contribuir al benestar 
col·lectiu, amb algunes de les realitats socials més peremptòries. 
 
 Es de tothom coneguda l’aposta que, des de fa uns anys, du a terme Caixa 
Colonya per a la banca ètica, a través de  l’Estalvi Ètic, incorporant els 
elements que han de tenir aquestes iniciatives: una transparència verificable, 
un comitè independent que avalua l’eticitat de les operacions, la prioritat de les 
inversions socials, mediambientals i d’economia social, l’exclusió de pràctiques 
especulatives, evitant finançar projectes i activitats de sectors relacionats en 
produccions d’armaments, violació dels drets humans, etc. La qual cosa  ve a 
confirmar la incorporació de “valors” a l’economia. 
 
També és pertinent reconèixer que les finalitats de les caixes són socials i de 
benestar col·lectiu, sense oblidar que l’absència de l’ànim de lucre és una 
condició necessària.                                                                         
 
Tot això succeeix en moments en que molts de ciutadans han perdut la 
confiança en el sistema financer. En aquest escenari confús, fets com 
l’existència de la banca ètica, ens indica un camí a seguir en el àmbit de les 
finances, pensant que és un dels elements claus per ajudar a sortir de l’actual 
”impasse”. 
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Les polítiques econòmiques actuals que s’allunyen de la justícia distributiva, 
empitjorant les condicions de vida dels ciutadans i optant per satisfer interessos 
minoritaris, constitueixen un altre fet insòlit, que ens fa més enfora el desitjable 
objectiu del be comú.  
 


