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COLONYA PRESENTA LA MEMÒRIA DE 2021 DE L’ESTALVI ÈTIC
Avui a les 19.30 hores, al Saló d’Actes de la Cambra de Comerç, carrer Estudi
General, núm. 7 de Palma, tindrà lloc la presentació de la Memòria de l’Estalvi
Ètic de Colonya Caixa Pollença de l’any 2021, presidit per l’Hble. Sra. Rosario
Sánchez, Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes
Balears i pel Sr. Josep A. Cifre Rodríguez, President de Colonya Caixa Pollença. A
més de donar compte de l’activitat financera i social de l’Estalvi Ètic de Colonya
en l’exercici 2021 i de les mesures i perspectives de futur, en el cicle de "Les veus
de l'Estalvi Ètic” enguany donarem la paraula a les persones que comparteixen
els valors de l’Estalvi Ètic i que destaquen pel seu compromís social. En aquesta
edició, comptarem amb la visió de:
Aina Socies Fiol: "Una mirada des de l’agroecologia: la defensa de les varietats
locals"
Enric Pozo Mas: "El cooperativisme, una forma de vida"

CONTINUA AUGMENTANT LA CONFIANÇA EN L’ESTALVI ÈTIC
L’Estalvi Ètic, un model financer basat en la transparència, l’ètica i la solidaritat,
s’està convertint en un referent ètic dins el sistema financer i dins la societat de
les Illes.
Un any més, l’Estalvi Ètic de Colonya ha procurat estar en tot moment al costat
de les entitats socials donant resposta a les seves necessitats i suport (crèdit i
subvencions) a les iniciatives que ajuden a millorar la nostra societat.
ELS DIPÒSITS DE L’ESTALVI ÈTIC CREIXEN UN 13%
- En el 2021, el saldo dels dipòsits han arribat gairebé als 230 milions d’euros, el
que suposa un increment de 27 milions d’euros.
- El nombre total de comptes oberts a 31 de desembre és de 16.145 i el saldo
mitjà ha augmentat un 14,46%, situant-se en 14.239 €.

PERSONES
- 16.347 persones físiques i 2.272 entitats jurídiques, que volen fer un ús
socialment responsable dels seus doblers, donen suport a aquesta iniciativa de
banca ètica.

DONACIONS
- Les donacions dels nostres clients, 435.000 €, amb un creixement del 15%
respecte de l’exercici anterior.
- Al llarg d’aquests 22 anys les donacions dels impositors de l’Estalvi Ètic han
arribat quasi als 3 milions d’euros.
SUBVENCIONS
- S'han concedit 185 subvencions a entitats de les Illes per un import total de
304.000 €, prioritzant les actuacions de caire social i assistencial (64%).
FINANÇAMENTS
- S’han formalitzat 686 finançaments amb criteris ètics, amb un import total
concedit de 25,4 milions d’euros.
Per a més informació, visita estalvietic.com

