
Assemblea Anual Ordinària de socis i sòcies de 
l'Associació Oikocredit Catalunya

Dia: 24 d’abril de 2012
Lloc: c/ Independència, 244 de la ciutat de Barcelona
Hora: 19:30 h
 
Socis i sòcies amb dret de vot:

• Socis i sòcies assistents: 14
• Socis i sòcies que han delegat el seu vot: 8
• Total de socis i sòcies representats: 22

Socis i sòcies sense dret a vot:
• Socis i sòcies assistents: 1

Total de socis i sòcies presents i representats: 23

En  Martí  Boneta,  president  de  l'Associació,  inicia  l'Assemblea  agraint 
l'assistència dels socis i sòcies presents.

1. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i elecció de dos 
interventors per a l’acta d’aquesta Assemblea

Es procedeix a elegir els dos interventors d’acta, els quals conjuntament amb 
el  president  seran els encarregats d’aprovar l’acta d’aquesta assemblea. 
S’ofereixen voluntàriament les sòcies M. Antònia Bogóñez  i Núria Fontanet, 
presents a l’assemblea i elegides per unanimitat.

2. Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats i de 
l’informe econòmic de l’any 2011

Memòria     d  ’  activitats  :

a) Evolució d’Oikocredit Catalunya:
• Socis/sòcies: de 654 a 678 (+3,6%)
• Inversions a Oikocredit Internacional: de  5.276.418  €  a 

5.529.194 € (+4,8%)

El 2011 es van regularitzar diversos socis/es encara donats d'alta però 
sense  inversions,  i  es  van  comptabilitzar  els  socis/es  traspassats  a 
Euskadi  i  Sevilla  durant  el  2010.  Per  això  les  dades  del  2010  no 
corresponen amb les presentades l'any passat.

b) Activitats relacionades amb Oikocredit Internacional:
• Reunió d’Associacions Europees de Suport a Oikocredit a Mainz 

(Alemanya).

1 de 9



• Delegació de vot a Oikocredit Euskadi a l'Assemblea General de 
la cooperativa el mes de juny a Dar Es Salaam, Tanzània.

c) Relació amb altres entitats:
• FIARE: Representació a la Junta (Roger Brumwell).
• FETS (Finançament Ètic i Solidari): Representació a la Junta de 

M. Antònia Bogóñez i de David Díaz de Quijano i Barbero.
• Reunió al Juliol amb Oikocredit Sevilla i Euskadi.

d) Activitats relacionades amb la Gestió:
• Implantació i millora del nou programa de gestió de la Base de 

Dades,  i  optimització  dels  procediments  de  funcionament  de 
l'oficina.

• Canvi d'adreça de l'oficina. Ara també compartida amb Setem i 
FETS.

• Obertura de nous comptes operatius a Triodos Bank.

e) Activitats de promoció:
• WEB  de  l'Associació  (www.oikocredit.cat)  actualitzada 

mensualment.
• Facebook actualitzat quinzenalment.
• Difusió de la proposta de Xecs-Regal.
• Distribució de tríptics i cartells.
• Fires (3): Festa del Comerç Just, Festival Cruïlla BCN, Festes de 

la Mercè.
• Camps de Solidaritat de SETEM (Nicaragua, Filipines).
• Xerrades  i  taules  rodones  diverses  (16  +  inauguració  local). 

Major activitat que el 2010.
• Aparicions diverses en premsa (17). Major activitat que el 2010.
• Anunci compartit amb Euskadi i Sevilla a la Revista Opcions.
• Prova pilot amb Google Adwords.

f) Organització:
• Junta Directiva: Reunions mensuals. Formada, des de la darrera 

assemblea, per:
 President: Martí Boneta
 Vicepresident: Francesc Padilla
 Secretari: Toni Codina
 Sots-secretària: Maria Antònia Bogóñez
 Tresorer: Daniel Llanes
 Vocalies: Roger Brumwell, Josep Maria Farrés i Xavier 

Fernàndez-Díaz.
• Coordinadores de l’associació: Marina Reig (fins al març), David 

Díaz  de  Quijano  i  Barbero  (des  de  l'abril).  Tots  dos  ho  han 
desenvolupat  de  manera  professional  però  també  afegint-hi 
hores com a voluntaris. Agraïm el seu compromís.

• Voluntaris/es d'oficina i atenció al públic: De dilluns a divendres 
de 18h a 20h (fins l'abril) i dimarts, dimecres i dijous de 10 a 
13h (des de l'abril). 

• Oficines d’informació: a Mataró i a Sitges.
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• Altres voluntaris/es: informàtica, promotors, web, disseny...
• Ho han fet possible els voluntaris i voluntàries: Pedro Manrique, 

Montserrat  Fabregat,  Marta  Fabregat,  Francesc  Tribó,  Joan 
Puges,  Laia  Sans,  Alberto  Sierra,  Norma  Bisbal,  Josep  M. 
Viñolas, Rafael Vecino, Montserrat Mon, Vivianne Ferreira, Mireia 
Fernández-Díaz, i tot l'equip del Grup Tercer Món de Mataró.

Tanmateix, el president fa una nova crida a oferir-se a col·laborar amb 
l'Associació a tots els presents.

Informe     econòmic  :

a) Oikocredit Internacional:
A  manera  d'introducció  es  donen  uns  breus  apunts  de  la  situació 
econòmica d'Oikocredit Internacional, tot anunciant que l'informe anual 
de  2011  ja  es  troba  disponible  a  la  web,  només  en  anglès,  aquí: 
www.oikocredit.org/es/publicaciones/informe-anual

• Augment del número d'inversors de 43.000 a 45.000.
• Augment del capital per a préstecs de 481 a 520 milions €.
• 26 milions de beneficiaris, directes o indirectes, a tot el món.
• Molt d'interès en mesurar i garantir un impacte social positiu de 

les  activitats  financeres  d'Oikocredit.  Informe  anual  aquí: 
www.oikocredit.org/es/publicaciones/informe-de-desempeno-
social

• Malgrat la situació global de crisi financera i gràcies a la solidesa 
del  funcionament  i  dels  bons  resultats  d'Oikocredit,  a 
l'Assemblea General del mes de juny 2012 es proposarà un any 
més repartir un dividend del 2%.

 
b) Evolució de les aportacions a Catalunya:

Es presenta el quadre següent:
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c) Evolució del pressupost i la tresoreria:
Es presenta el quadre següent:
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Evolució de la tresoreria: Hem tingut un superàvit de 12.802,52€. El 
pressupost ja s'havia fet preveient un resultat positiu, que no obstant 
ha estat major del previst degut al següent:

Ingressos: En línies generals s'han mantingut bastant d'acord amb el 
previst.  Hi  ha hagut  algunes donacions extraordinàries  no previstes 
(per un llegat i per la llibreta Xarxes de FIARE), que han compensat 
uns menors ingressos per quotes de socis/es que s'han cobrat ja al 
2012. 

Despeses: Tot i l'increment en les despeses de lloguer de local, hi ha 
hagut una disminució general de les despeses previstes, sobretot en la 
partida  de  despeses  de  personal,  ja  que  s'havia  pressupostat  un 
increment de les hores retribuïdes que no es va fer efectiva fins al mes 
de juliol.

Tant les activitats com l'informe  econòmic  de 2011 són aprovats per 
unanimitat.

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del programa d’activitats i del 
pressupost per a l’any 2012

Programa     d  ’  activitats  :

a) Oikocredit Internacional:
• Trobada d'Associacions de Suport a Freising, Alemanya. (Ja duta 

a terme)
• Assemblea General Oikocredit Internacional a Bälsta, Suècia.

b) Relacions amb altres entitats:
• Junta de FIARE (Roger Brumwell).
• Participació a l'Assemblea Estatal de FIARE (Martí Boneta).
• Junta de FETS (David Díaz de Quijano i Barbero).
• Reunió anual amb Oikocredit Euskadi i Sevilla.

c) Gestió oficina:
• Canvi  a  nou  sistema  internacional  d'Administració  de  les 

inversions (Titan).
• Consolidació  de  l'equip  de  voluntaris/es  de  l'oficina  (molta 

rotació).
• Coordinador de l’associació: David Díaz de Quijano i Barbero.
• Voluntaris/es d'oficina: Dimarts, Dimecres i Dijous de 10 a 13h, i 

en qualsevol horari amb cita prèvia. 
• Oficines d’informació: a Mataró, Sitges, i barri del Poblenou de 

Barcelona. En previsió d'obertura a Girona.
• Altres  voluntaris/es:  informàtica,  promoció,  web,  disseny 

gràfic...

d) Activitats de promoció i comunicació:
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Es presenta una llista que és fruit d'un treball intern realitzat per la 
junta i tots els voluntaris:

• Mantenir web actualitzat i refer continguts.
• Increment d'activitat a Facebook (i convertir perfil en pàgina).
• Material  de  Suport:  exposició,  nous  materials  impresos  i 

cartelleria per oficines d'informació, proposta de “tupper-Oiko” 
(boca-orella)

• Campanyes: Xec Regal, “Llibreta nadó”, noces (reimpressió).
• Fires (buscar com a mínim una nova fira per participar).
• Xerrades  pròpies  (proposta  a  centres  cívics,  casals...)  i 

participació a borsa de FETS amb èmfasi a poblacions de fora de 
Barcelona (Treball  conjunt amb FETS i FIARE de promoció de 
Banca Ètica).

• Difusió online de materials educatius.
• Contactes amb premsa.
• Contactes amb entitats fundadores per promoció.
• Contactes amb entorn creient i grups religiosos per promoció.
• Publicitat a la revista Opcions, Google Adwords i web Opcions.
• Camps de Solidaritat  de SETEM.
• Noves oficines d’informació a Girona i al barri del Poblenou de 

Barcelona.
• Acte al novembre sobre cooperativisme (amb visita del Sud).

Pressupost     del     2012:  

Es presenta el quadre següent:
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Ingressos: Es preveu una lleu disminució dels ingressos provinents de 
quotes  de  socis/es  i  de  donatius  dels  dividends,  degut  a  la  crisi 
econòmica. La subvenció d'Oikocredit Internacional també ha disminuït 
fruit d'un creixement menor del previst de les inversions de Catalunya. 

Despeses:  S’incrementaran  les  despeses  de  lloguer  del  local, 
subministraments i tributs degut al canvi de seu. També s'incrementen 
les partides de publicitat,  impremta i  desplaçaments,  amb l'objectiu 
d'enfortir les activitats de promoció. Es redueixen lleument les partides 
de material d'oficina i comissions.

Tant les activitats com el pressupost del 2012 són aprovats per unanimitat.

7 de 9



4. Designació de dos voluntaris que actuïn com auditors interns dels 
comptes de l’exercici 2012

S’ofereixen com a voluntaris per auditar internament els comptes de 2012 els 
socis Ignasi Boleda i Núria Fontanet. Són elegits per unanimitat.

5. Renovació de membres de la Junta de l’Associació

S'informa de les renúncies al llarg de l'any anterior dels socis Toni Codina 
(secretari),  M.  Antònia  Bogóñez  (sots-secretària),  Dani  Llanes  (tresorer)  i 
Josep M. Farrés (vocal).

S’informa també de les candidatures rebudes dels socis Jordi González i Jordi 
Alonso per ocupar algun dels càrrecs de la Junta Directiva.

I per unanimitat s’aprova que la nova junta quedi constituïda per:

• President: Martí Boneta.
• Vicepresident: Francesc Padilla.
• Secretari: a concretar en propera reunió de Junta.
• Sots-secretari:  a concretar en propera reunió de Junta.
• Tresorer: Xavier Fernàndez-Díaz.
• Vocals: Roger Brumwell, Jordi González, Jordi Alonso.

Es recorda que segons els Estatuts d’Oikocredit Catalunya durant l’any poden 
entrar nous membres a la Junta, que seran ratificats en l’assemblea següent.

6. Canvi d'Estatuts de l'Associació

S'informa que s'ha dut a terme una revisió dels estatuts per adaptar-los a la 
Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques,  i  no  s'ha  detectat  cap  mancança.  No  obstant,  es  proposen  a 
l'Assemblea els següents canvis en els estatuts:

Article 2: El  nou  domicili  social  s’estableix  a  Barcelona,  al  carrer  de  la 
Independència, número 244.

Article  10.2: Es  clarifica  que  s’exceptua  el  dret  de  vot  també  als  socis 
col·laboradors, tal i com està definit aquest tipus d'associat en l'article 9.2.

Article 24.5: Es corregeix una falta d'ortografia.

Article 30: Es completa l'equivalència del detall dels imports del patrimoni 
fundacional en pessetes i euros.

Aquests canvis en els estatuts són aprovats per unanimitat.
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7. Torn obert de precs i preguntes

• Una sòcia pregunta sobre les fires a les quals podem anar a presentar 
Oikocredit:  de  quin  tipus  són?,  què  cal  fer  per  exposar?,  com 
organitzar els torns?, de quin suport es disposa?
Preferentment  assistim  a  fires  d'entitats,  de  comerç  just,  etc.  Però 
també podem fer-nos presents a fires de comerciants, de barri o de 
qualsevol altre tipus si algun soci hi mostra interès. Cal adreçar-se als 
organitzadors de la fira i demanar-los el permís. L'Associació facilitarà 
els materials per a l'expositor i la difusió. Cal vigilar com es cobriran 
els  diferents  torns  horaris  i  tots  som  convidats  a  oferir-nos  de 
voluntaris/es.

• Una sòcia pregunta com col·laborem amb Coop57 perquè no ha sortit 
mencionada abans.
Oikocredit Catalunya no és sòcia de Coop57, com sí que ho som de 
FETS o FIARE. No obstant, els tenim molt en compte en les nostres 
xerrades  i  sovint  coincidim amb alguna  persona  de  Coop57 en  les 
mateixes. També es fa saber que el punt d'informació del Poblenou és 
comú entre  Oikocredit  i  Coop57.  I  totes  dues  entitats,  Oikocredit  i 
Coop57, som igualment sòcies de FETS.

Sense més qüestions per respondre, acaba l'Assemblea a les 20:50 h.

Signat:

Xavier Fernàndez-Díaz
Tresorer

Secretari en funcions

Vist-i-plau: 

Martí Boneta
President

Vist-i-plau:

Maria Antònia Bogóñez
Interventora

Vist-i-plau: 

Núria Fontanet
Interventora
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