
Assemblea General Ordinària 
d'Oikocredit Catalunya 2018

Dijous 10 de maig de 2018, 18:45h. Barcelona



 Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior i elecció de 2 interventors/es per a 

l'acta de la present Assemblea.

2. Presentació dels resultats de la cooperativa Oikocredit Internacional del 2017.

3. Presentació i debat sobre les principals línies de treball d’Oikocredit Internacional 

pel 2018 i canvis en l’estratègia.

4. Presentació i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats i de l'informe 

econòmic d’Oikocredit Catalunya de l'any 2017.

5. Presentació i aprovació, si s'escau, del programa d'activitats i del pressupost 

d’Oikocredit Catalunya per a l'any 2018.

6. Designació de dos voluntaris/es que actuïn com a auditors interns dels comptes 

de l'exercici 2018.

7. Renovació de membres de la Junta Directiva de l'associació.

8. Torn obert de paraules i preguntes.



1. Actes assemblea 2017 i 2018

   Aprovació de l’acta de l'assemblea 

anterior

   Elecció 2 Interventors/es per a l’acta 

d’aquesta assemblea



2017:
- 747 organitzacions finançades a 71 
països 

- 981,7 milions d'euros en préstecs 
actius, inferior al 2016 per devaluació 
del dòlar

- Elevada entrada de fons: 117,4 milions 
d'euros (+23,1 milions més que el 2016).

- Morositat reduïda i estable: 4,6% 
(+0,1%).
- Més de 56.000 socis/es arreu del món
- Actius: €1.220 milions (+0,9%).

- Resultat net de 18,4 milions d'euros, 
(dels quals 9,4 es proposen repartir com 
a dividend, un 1% de retribució)

 2. Resultats de la cooperativa 2017

Finançament per 

tipus
al 31 de desembre de 2016

Països amb major 

finançament

al 31 de desembre de 2017

+3%

-3%



2017:

- Nova direcció. Revisió d'eines i 

processos interns, adaptació a canvis 

normatius. Revisió de l’estratègia. 

Increment de millora de la gestió de 

l'acompliment social, amb suport a 

organitzacions finançades a través de 

100 iniciatives de desenvolupament de 

capacitats per valor de 845.000 € (+122%).

-Creixement a:

•  Àsia. Total: €245M (+3%)

• Renovables. Total: €49M (+23,4%)  

 2. Resultats de la cooperativa 2017

Finançament per sector

al 31 de desembre de 2017

Finançament per regió

al 31 de desembre de 2017



Reptes pel 2018:

- Baixos tipus d’interès i elevada competència (nova estratègia: les “4C”).

- Creixent regulació financera i legal (inversions, i normativa comptable).

- Obtenció de donatius per activitats formatives i pel fons de moneda local.

- Equilibri entrada de fons d'inversors/es i concessió de préstecs.

- Reducció d’exposició a fluctuacions canviàries.

 2. Resultats de la cooperativa 2017

Impacte social:

  - Persones beneficiades per IMF: 40 Milions*, 
de les quals:   dones 84%   //   en zones rurals 48%

  - Persones contractades per empreses

socials finançades per Oikocredit: 53.600* 

 (de les quals 36.200 eren contractes fixes)

  - Energies renovables:

Llars amb accés a energia neta: 5.400 // CO  evitat/reduït (en tones): 6.960₂

*(dades al 31 de desembre de 2016, s'actualitzen cada any el mes de juny) 



 3. Línies de treball '18 i nova estratègia

2017-2018:

- Avaluació de noves fórmules legals de 

comercialització

- Adaptació a nova normativa comptable 

IFRS. Opcions a debatre en propera 

Assemblea General:

1) discrecionalitat en el retorn del capital social

2) dues tipologies d’accions

- Captació de donacions per CB i el LCRF

- Revisió del Pla Estratègic i millora de processos interns (4C)

Actualment: complexitat elevada, 38 països representen el 90% de cartera



3. Nova Estratègia. 

Les 4C: Concentració, Complexitat reduïda, 
Capacitats desenvolupades, efecte Catalitzador

- Estructura organitzativa
- Clarificar rols i responsabilitats
- Estandaritzar processos



Assemblea General de la cooperativa, 14 de juny. Chennai, Índia.

- Renovació i elecció de càrrecs per al Consell de Supervisió (SB) (3 llocs buits).

- Renovació i elecció de càrrecs per al Consell de Membres (MC) (6 reeleccions).

- Aprovació de la proposta de dividend de l’1% a repartir entre socis/es

- Proposta de canvis en estatuts de la cooperativa (clàusula transitòria de 

discrecionalitat)

- Proposta de canvis en estatuts de la cooperativa (nou tipus d’accions, moció 

d’Associacions de Suport Alemanyes)

 3. Propera Assemblea, juny 2018



4. Memòria d'activitats i econòmica 2017

  Presentació de la Memòria d’Activitats 

2017 i de l’Informe Econòmic 2017 de 

l’Associació Oikocredit Catalunya

  Aprovació de la Memòria i l’Informe 

Econòmic 2017 de l’Associació Oikocredit 

Catalunya



•Activitats relacionades amb la gestió:

– Millora de processos interns, estudiants en pràctiques, 

– Rendiment de comptes: Balanç social i auditoria externa (informe de 

procediments acordats el 2018).

– Adaptació a requisits legals: PBC, FATCA, CRS, LSSI, LOPD.

– Anàlisi d'opcions organitzatives i legals futures (major dedicació).

4. Memòria d'activitats i econòmica 2017

•Oficines i punts d'informació

– Oficina de Barcelona.

– Delegacions a Mataró (Botiga solidària 

“La Peixateria”), i a Sitges, però sense 

activitat regular. 

– Col·laboració en creació de grup de 

voluntariat a Madrid.



•Activitats relacionades amb Oikocredit Internacional.

– Reunió d’Associacions Europees de Suport a Oikocredit, febrer de 2017 a 

Viena (Àustria). 

– Delegació de vot en Oikocredit Euskadi i Madrid per Assemblea General de 

la Cooperativa, juny de 2017 a Accra, (Ghana). 

– Assistència a una jornada de formació a Holanda (octubre 2017).

– Assistència a diversos webinars, i coordinació periòdica amb equip legal 

d'Holanda.

4. Memòria d'activitats i econòmica 2017



• Activitats relacionades amb la promoció (menor dedicació):

– Treball en xarxa

– Èmfasi i increment de la comunicació online: 

• Twitter: 1.434 seguidors (+16%) amb un 40% més de Tweets

• Facebook: 1.130 (+43%)  /  Butlletí: 779 (+4,4%)

– 2017: 24 xerrades i taules rodones arreu de Catalunya i 

a Universitats, amb un públic d'unes 700 persones (-12%) 

– 2017: una vintena de fires i estands arreu de 

Catalunya. Arribant a unes 500 persones (-17%)

– Disminució d'aparicions a mitjans de comunicació: 30. 

Però petites campanyes publicitàries en premsa

– 3 cafès-tertúlia. Un amb convidats d'Equador, sobre cafè 

– Activitat en Comitè d'Expertes. 4 articles publicats.

– En total: +22% de sol·licituds d'informació ateses

4. Memòria d'activitats i econòmica 2017



•Relació amb altres entitats:

– Junta de l'Associació FIARE Catalunya.

– Llibreta d'Estalvi Xarxes Vinculada de FIARE.

– Local i projectes compartits amb Setem.

– Junta de FETS – Finançament Ètic i Solidari. 

– Oikocredit Sevilla i Euskadi, i grup a Madrid 

– XES (Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya) i 

Balanç Social

– Taula del Sistema de Finances Ètiques.

– Coop57

– Codi Ètic de les Associacions de Barcelona

– LaFede.cat – organitzacions per a la justícia 

global

– Finance Watch

– 350.org

4. Memòria d'activitats i econòmica 2017



Compte de Pèrdues i Guanys. Associació Oikocredit Catalunya

4. Memòria d'activitats i econòmica 2017



Balanç de Situació. Associació Oikocredit Catalunya

4. Memòria d'activitats i econòmica 2017



Evolució d'inversions i socis/es:

•Socis/es (objectiu: 57) 

de 819 a 862 (+5,25%)  

Altes: 65 vs 61 (2016)

Baixes: 22 vs 34 (2016)

 Increment net: 43 vs 27 (2016)

•Inversions (objectiu: 845.000 €)

De 8.832.625,29 € a  9.771.417,61 €  (+10,63%)* 

Noves inversions: 1.367.375,46 €

Recuperacions:    -428.583,14 €

 Increment net:    938.792,32 €

*: inclouen fons propis de reserves de l'Associació invertits a Oikocredit Internacional.

4. Memòria d'activitats i econòmica 2017



Junta directiva: 
President: Xavier Fernàndez-Díaz
Vicepresident: Martí Boneta (fins maig)
Secretaria: Artur Espinosa (fins maig), Sònia Joaniquet 
Tresorer: Sergi Salavert
Vocals: Francesc Padilla, Laura Bosch, Josep Lluís Segú,
Carles Ferrer, i Laura Marches

Convidades a la Junta: Gisela Artola i Rosa Ripoll
Coordinador de l’associació: David Díaz de Quijano i Barbero
Gestió i administració: Sergi Salavert
Estudiant de pràctiques: Àlex Llonch

Ho han fet possible:  Pedro Manrique, Montserrat Fabregat, Laia Sans, 
Alberto Sierra, Josep Ma Viñolas, Montserrat Mon, Joan Pere Guzmán, Anna 
Hernández, Conxita Gutiérrez, Bea Prados, Ma Antònia Bogónez, Carles 
Vendrell, Anna Maria Comalrena, Pau Nualart, Sergi Torres, Pau Montalà, Eloi 
Domingo, Albert Dresaire, tot l'equip del Grup Tercer Món de Mataró, Sitges 
Solidari, i tants i tantes socis i sòcies.

4. Memòria d'activitats i econòmica 2017



5. Activitats i pressupost 2018

•Presentació Programa Activitats 2018

•Aprovació Programa d'Activitats i 
Pressupost 2018



Activitats 2018
• Comunicació: Línia continuïsta.

– Manteniment en activitats de comunicació (perfil baix)
• Mitjans: 30 aparicions / Xerrades: 500 persones / Fires: 700 persones

– Avaluació de noves experiències d'APS amb altres entitats
– Manteniment activitat Comitè d'expertes i activitats al territori
– Treball amb xarxes i plataformes diverses, i en entorn universitari
– Manteniment d'activitat a xarxes socials i online (creixement +10%)

• Gestió: assentament de bases i treball intern.
– Avaluació i planificació canvi organitzatiu i adaptació a canvis de 

normativa (CNMV), junt amb Euskadi, Sevilla i Oikocredit Internacional 
– Millora de processos, transparència i activitats de rendiment de comptes
– Implantació de GDPR, i desenvolupament de «MyOikocredit»

• Objectius:

• Inversions: +920.000 € (+9,4%)

• Socis/es: +57 persones (+6,6%)

• Reducció de l'edat mitjana del soci/a: disminució d'un any (55 vs 56)

5. Activitats i pressupost 2018



Pressupost
2018
Detall

5. Activitats i pressupost 2018



6. Auditors interns exercici 2018

• Designació de 2 Voluntaris/es per 
fer d’Auditors Interns dels 

Comptes 
de l'Exercici 2018



7. Renovació membres Junta Directiva
Proposta d'Organització 2018

Junta directiva: 

President: Xavier Fernández Diaz

Secretària: Sònia Joaniquet

Tresorer: Sergi Salavert

Vocalies: 

• Francesc Padilla,

• Josep Lluís Segú, 

• Setem (Eric Marín),

• Jordi Coderch

• Eloi Domingo



8. Torn obert Assemblea

• Precs i preguntes
• Altres



Més informació: catalunya@oikocredit.org / 93 441 63 06 
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