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Como a vida mesma…



� De que viven os obreiros que non traballan? Viven grazas á 
axuda dos seus compañeiros, que do seu mísero xornal ceden 
sempre un pouco para os que aínda son máis desgraciados que 
eles. En Barcelona os pisos son moi espaciosos e os salarios moi
baixos. Por iso viven varias familias en cada piso. Os que 
traballan reparten cos parados. Nas aldeas de Extremadura, o 
xornaleiro dá a metade do seu pan ao compañeiro sen traballo. E 
isto faise calando, sen que ninguén se entere. En Madrid os 
señoritos pregúntanse abraiados: ‘Como non se morreron xa de 
fame os sen traballo?’ Para sacar a un burgués de Berlín cinco 
marcos para a sopa dos pobres hai que mentarlle a Biblia e ao
Brüning, hai que halagarlle: ‘en vostede hai un corazón noble’ hai
que prometerlle: ‘contaremos no xornal o seu rasgo xeneroso’ hai
que botar man da filosofía: ‘e non teñen nin unha mala sopa, 
comezarán a asaltar tendas.’ O extraño é que un tipo desta clase 
e un campesiño de Olivens, que mantén á familia dun compañeiro
sen traballo ocultando o seu sacrificio incluso aos seus veciños, 
podan designarse coa mesma palabra home.

España república de trabajadores, Ilya Ehrenburg (1931)



Principios de economía alternativa
ou principios alternativos de economía

� A terra é de quen a 
traballa. 

� Economía: ferramenta 
ao servizo da persoa.

� Non ten máis o que 
máis cobra.

� A riqueza é unha
ameaza. 

� É máis solidario, non o que 

máis da, senón o que se 
queda con menos.

� Viva a lei do saco!, as 
caixas de resistencia.



A que aspiramos con esta filosofía?

� A todo. “Para nós nada, para todos/as todo.”

� A praxe como forma de vida, alén das 
vitorias e derrotas.

� Entender a solidariedade como militancia.



O sistema bancario

� Usura: interese que se leva polos 
cartos ou xénero no contrato de mutuo 
ou préstamo. Interese excesivo nun 
préstamo.

� Atallo: Senda ou lugar polo que se 
abrevia o camiño. (Produce capital sen traballo.)

� Etc…



Un etc moi longo…

“Estou asustado...xa que aos cidadáns comúns 
non lles gustará saber que os bancos poden 
crear e destruir cartos ao seu gusto. 

E que os Bancos controlan o crédito da 
nación, dirixen a política dos gobernos, e 
teñen nas súas mans o destino da xente".

Mister Reginald McKenna, presidente do Banco de Midland de Londres.



Diferencias entre a banca 
convencional e AIS O PETO (1)

BC
� Quere obter beneficios 

económicos
� Invirte onde pode obter 

maiores intereses
� Apoia ás industrias 

armamentísticas, 
contaminantes, con 
explotación infantil...

AIS O PETO
� Beneficios sociais e 

económicos
� Empresas que melloren 

a sociedade e a vida 
das persoas 

� Empresas que ofertan 
oportunidades a 
parados, mulleres, 
inmigrantes, ... 



Diferenzas entre a banca convencional 
e AIS O PETO (2)

BC
� Da créditos a quenes 

presenten avaladores ou 
garantías patrimoniais

� Os direitivos toman as 
decisións

� Non informa de que fai cos 
nosos cartos

AIS O PETO
� Da créditos a quenes teñen 

proxectos viabeis de 
autoemprego e sen 
posibilidade de avales nin 
garantías económicas

� Os socios e clientes toman 
as decisións

� Os socios deciden e se lles 
informa sobre todas as 
actividades que finanza



Diferenzas entre a banca convencional 
e AIS O PETO (3)

BC
Oferta:

- Desconfianza
- Seguridade
- Egoísmo
- Usura

- Altos intereses nos préstamos
- Préstamos máis adaptados ás 

necesidades do banco que 
ás do cliente

AIS O PETO
Oferta:

- Confianza
- Risco
- Responsabilidade
- Solidariedade

- Baixos intereses nos 
préstamos

- Préstamos onde priman as 
necesidades do proxecto 
que os solicita sobre as 
necesidades da asociación.



O aforro solidario
¿Por que é necesario?

- O principal causante da desorde establecida no noso mundo é 
o sistema económico, e dentro del, o sistema financieiro.

- Para facerlles fronte, xa coñecemos as alternativas que
supoñen o consumo responsàbel e do comercio xusto. E agora,
ademais, o aforro solidário.

- Repensar e ampliar o conceito de rentabilidade. Incluíndo a
rentabilidade social, ademais da monetaria.

- Pensar no noso aforro como un instrumento de
transformación social, ao servizo dun mundo máis xusto e
solidàrio.



O aforro solidario
¿Por que é necesario? (2)

- Hai persoas sensibilizadas ante a inxustiza e a desigualdade
extrema no noso mundo.

- A moitas persoas que, ademais estamos comprometidas e
traballamos en diferentes ámbitos por ese “outro mundo
posíbel” (alterglobalización), preocupa-nos que os nosos
cartos, que soen estar dentro do sistema capitalista, esté ao
servizo duns valores e intereses opostos aos
nosos: lucro ilimitado, especulación, competitividade,
explotación, degradación medioambiental, etc.

- Tráta-se por elo, de rescatar os nosos cartos e os nosos
aforros.



Que é AIS O PETO?

Asociación por un interese solidario

É unha asociación sen ánimo de lucro 
que pretende alentar e propor unha 

economía alternativa e solidaria onde 
se antepoña o valor da persoa por 

riba do capital.



o noso ideario (1)

� Ruptura progresiva coa xestión tradicional 
dos aforros e dos cartos, coa súa
mentalidade e os seus hábitos.

� Contribuír ao abandono progresivo do lucro 
e especulación do sistema financeiro.

� Xestión pola sociedade dos seus propios 
recursos contribuíndo á mellor redistribución 
dos mesmos e a pedagoxía da 
solidariedade.



o noso ideario (2)

� Facer do traballo o medio e obxectivo central 
de todo préstamo.

� Promover unha formación integral das 
persoas fomentando os valores de xustiza e 
solidariedade, que favorezan un cambio de 
valores nas nosas vidas, para así 
transformar a sociedade.



os nosos obxectivos

� Achegar financiamento a aquelas persoas que teñen 
propostas viábeis de autoemprego, pero que non teñen 
acceso ao sistema financeiro, caixas e bancos, ao 
carecer de quen os avale.

� Crear as canles que permitan a participación activa e o 
traballo coordinado de quen está interesada/o nos 
múltiples aspectos da economía alternativa e solidaria.

� Por en marcha os medios necesarios que faciliten a 
participación e/ou investimento de quen busca criterios 
éticos e unha rendibilidade social ao seu diñeiro.



o noso funcionamento (1)

� O capital de  AIS “O Peto” estará formado 
por participacións de 60 euros.

� O 90% do capital destinarase a préstamos, 
financiando proxectos de creación de 
emprego que non teñen acceso á 
financiación tradicional. O restante 10% a 
accións divulgativas e administración interna.



o noso funcionamento (2)

� Outra forma de participar será a aportación de 
traballo voluntario.

� O estudo da viabilidade dos proxectos presentados 
farase a través da Plataforma polo Emprego. Unha 
xunta direitiva aberta a tódalas socias/os aprobará a 
concesión dos préstamos por maioría cualificada. A 
Plataforma polo Emprego encargarase do 
seguimento e apoio do proxecto.

� O modelo será autoxestionario e democrático.



os nosos medios (1)

� Traballo gratuíto dos socios/as e colaboradores/as, 
tanto no cumprimento dos fins da asociación como 
no seu funcionamento interno.

� Capital formado polas participacións adquiridas. 
Este capital pode posteriormente recuperarse nun 
90% segundo un procedimento establecido ao 
efecto, o restante 10% non será recuperábel.



os nosos medios (2)

� Inversión non lucrativa de proxectos con 
rendibilidade social ou cultural e viabilidade 
económica, que poñan o centro de atención no 
traballo socialmente necesario.

� Educación en actividades de formación para socios 
e simpatizantes, co fin de afondar nos fundamentos 
da economía alternativa e solidaria. Os destinatarios 
dos préstamos tamén poden participar nelas. 



Solidariedade é compartir até o 
necesario para vivir

www.opeto.org
www.fiaregz.com

En Santiago de Compostela : no local 
de Panxea (Rúa da Rosa 36 baixo) os 

martes de 17:15 a 20:30 horas e en 
grupocompostela@fiaregz.com

ais_opeto@hotmail.com


