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

Dia: 13 d’abril de 2011
Lloc: c/ Bisbe Laguarda, 4 de la ciutat de Barcelona
Hora: 19.00 h
 
Socis i sòcies amb dret de vot:

 Socis i sòcies assistents: 22
 Socis i sòcies que han delegat el seu vot: 7
 Total de socis i sòcies representats: 29

Socis i sòcies sense dret a vot:
 Socis i sòcies assistents: 0

Total de socis i sòcies presents i representats: 29

1. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i elecció de 2 
interventors per a l’acta d’aquesta Assemblea

Es procedeix a elegir els dos interventors d’acta, els quals conjuntament 
amb la sots-secretària seran els encarregats d’aprovar l’acta d’aquesta 
assemblea. S’ofereixen voluntàriament les sòcies Txell Collelldemont i 
Anna Gudiol, 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 2009

Memòria     d  ’  activitats  :

a) Evolució d’Oikocredit Catalunya:

• Socis/sòcies: de 668 a 675 (1%)
• Inversions a Oikocredit Internacional: de 4.954.326 euros a 

5.299.143 euros (7%)

b) Activitats relacionades amb Oikocredit Internacional:

• Reunió d’Associacions Europees de Suport a Oikocredit a 
Elewijt (Bèlgica)

 c) Relació amb altres entitats:

• FIARE: Representació a la Junta (Roger Brumwell)
• FETS (Finançament Ètic i Solidari): Representació a la Junta 

de M. Antònia Bogónez

 d) Activitats:



- Nou programa de gestió de la Base de Dades
- De promoció:

• Acte de celebració del 10è aniversari al CCBC. Amb la 
participació d’entre 70 i 80 persones, amb ponència de Juan 
García Sáenz, soci fundador d’ATTAC Catalunya amb el títol 
“Quin futur ens espera amb la bancarització de les Caixes 
d’estalvi?”. La presentació va córrer a càrrec de Martí Boneta 
i Arcadi Oliveres (Justícia i Pau). Jordi Ibáñez (Projecte 
FIARE) i Jordi Marí (FETS) parlaren sobre “Reptes de les 
Finances Ètiques a Catalunya”.

• Nova web de l’associació amb gestor de continguts en 
programari lliure. S’ha reactivat ara, després d’un temps molt 
aturada

• Continuació de les campanyes “Les noces més solidàries del 
món” i els “xecs-regal”

• Distribució tríptics, cartells, e-mailing...
• Fires
• Camps de solidaritat de SETEM Catalunya han visitat 

projectes en els que col·labora Oikocredit (Guatemala, 
Nicaragua i Filipines)

• Xerrades i taules rodones diverses. Menor activitat que en 
2009.

• Aparicions diverses en premsa. Menor activitat que en 2009.
• Voluntariat: tot i que hi ha una davallada del nombre de 

voluntaris/àries

 e) 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 Bogónez
 Tresorers: Núria Fontanet i Daniel Llanes
 Vocalies: Roger Brumwell, Emili Bargalló, Josep Maria 

Farrés i Ignasi Boleda.
• Coordinadors de l’associació: David Díaz de Quijano (fins al 

febrer), Georgina Bonet (de febrer a setembre) i Marina Reig 
(des d’octubre). Tots ells ho han desenvolupat de manera 
professional però també afegint-hi hores com a voluntariat. 
Agraïm el seu compromís.

• Atenció al públic: de dilluns a divendres, de les 18 a les 20 
hores amb voluntaris i voluntàries.

• Oficines d’Informació: Continuen treballant a Mataró i Sitges. 
Volem expressar el nostre agraïment a ambdós equips. 
Mataró és el model que voldríem exportar a altres ciutats. Té 
molta presència als mitjans i molts dels nostres socis i sòcies 
viuen al Maresme. A Sitges, la Montserrat Mon  Carol  ha 
iniciat el contacte i comença les activitats.



• Informàtic voluntari: Josep Maria Viñolas ha fet una 
magnífica Base de Dades , amb feina personalitzada, 
dedicant-hi moltes hores i no volent ser remunerat per la 
seva feina. També ha possibilitat la nostra web.

• Dissenyador: Pau de Riba ha estat durant 10 anys el nostre 
dissenyador voluntari. En aquest moment va molt atapeït de 
feina i no ho pot assumir. Estem buscant algú que pugui fer 
aquest servei.

Informe     econòmic  :

a) Evolució de les aportacions:

Durant el 2010 ha continuat l’increment del nombre de socis i sòcies i 
aquest any, malgrat la crisi, el volum net d’inversions realitzades torna a 
ser positiu. La inversió total ha passat de 4.954.204  euros al 2009 a 
5.299.143 euros aquest passat 2010, la qual cosa suposa un creixement 
del 7%.

b) Evolució de la tresoreria:

Es presenta el següent quadre:

Evolució de la tresoreria:
Hem tingut un benefici de 7.790,90€.

Despeses: Hi ha una disminució de les despeses previstes, però la 
celebració del 10è aniversari ha suposat una despesa extraordinària, que 
s’ha pogut cobrir gràcies al flux de caixa.



Ingressos: Hi ha hagut un gran increment de les subvencions 
d'Oikocredit Internacional, que ens ha servit per poder atendre les 
despeses extraordinàries d’aquest 2010.
Les quotes de socis han estat molt per sota del pressupostat, degut que el 
relleu de persones ha fet que no es poguessin complir els terminis per 
passar els rebuts.
El concepte donatiu inclou els interessos que els socis i sòcies destinen a 
l’associació Oikocredit Catalunya.

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del programa d’activitats i 
del pressupost per a l’any 2011

Programa     d  ’  activitats  :

a) Oikocredit Internacional:
o Trobada Associacions de Suport. Alemanya. Ja duta a terme. Hi 

participem les tres associacions de l’Estat Espanyol.
o Assemblea General Oikocredit Internacional a Tanzània. Normalment hi 

participa una de les tres associacions, per estalviar costos. El 
representant d’Euskadi participa en una comissió i nosaltres delegarem 
el vot en ell.

o Amb les altres associacions de suport espanyoles (Euskadi i Sevilla) hi 
ha una trobada anual.

b) Relacions amb altres entitats:
Es mantindran les representacions i col·laboracions amb Fiare i 
Fets, participant a les seves Juntes, així com compartint 
activitats de difusió.

c) Gestió oficina:
o Enguany es farà el traspàs a la nova Base de Dades, tancant 

l’any amb els dos sistemes (anterior i nou) de forma paral·lela.
o Canvi de local: Segons ens va proposar Setem Catalunya, 

ocuparem un espai més gran com a oficina, millorant, seguretat, 
confidencialitat i comoditat. 

o Canvi d’horaris d’atenció al públic: A partir d’ara es fixa en el 
següent: dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 13 hores, i fora 
d’aquest horari, a qualsevol hora, amb cita prèvia.
activitats de difusió.

o Voluntariat: Mai no hi ha prou voluntaris i voluntàries, persones 
disposades a dedicar un temps i fer un servei. El voluntariat 
dóna sentit i suposa gent que recolza la nostra entitat. No es 
tracta només de cobrir els horaris, sinó que hi ha moltes tasques 
a fer fins i tot des de casa: recerca d’informació, web, Facebook, 
difusió de butlletins a biblioteques... La millor manera de 
difondre Oikocredit és també mitjançant els socis i sòcies que 
són qui millor poden donar raó de per què ho són en aquests 
moments en què les finances estan vivint moments de dubte.

d) Activitats de promoció i comunicació:
o Millora de la web: continguts
o Potenciar l’ús del correu electrònic



o Increment d’activitats a les xarxes socials (Facebook)
o Material de suport: exposició, nous materials impresos, boca-

orella
o Campanyes: regal, naixement, noces solidàries, comptes 

infantils...
o Fires i xerrades
o Contactes amb la premsa
o Camps de solidaritat (Setem Catalunya). No es tracta de visitar 

oficines d’Oikocredit sinó alguna entitat que rep finançament.
o Possibilitat d’anuncis a la revista “Opcions”  de les tres 

associacions de suport espanyoles
o Major presència en el món de l’educació formal. 

A una pregunta s’informa que nosaltres no tenim material didàctic, però sí 
en té FETS. Se’ns comunica que hi ha un projecte a 16 escoles del 
Maresme sobre comerç just i que es podria veure com es pot vincular al 
material de FETS. Oikocredit farà de pont amb FETS al respecte.

Periòdicament a “Valors”  surt Oikocredit. Es passaran a l’oficina les 
aparicions perquè constin en els arxius.

A la web voldríem poder afegir qualsevol document que pugui resultar 
interessant i així anar-la actualitzant. Tothom pot fer els seus 
suggeriments i aportacions.

Continuarem treballant en xarxa amb FETS i FIARE, sobretot en tasques 
de difusió i comunicació. 

Pressupost     del     2011:  

 PRESSUPOSTOS 2011    PRESSUPOSTOS 2011  

       

DESPESES PPST  INGRESSOS PPST

Sous i salaris 15.450,00    Socis protectors 3.600,00  

Cargues socials 3.800,00    Donatius 5.500,00  

Lloguer local 3.000,00    Subvencions 26.918,00  

Serveis contractats 1.400,00       

Imprenta 1.000,00       

Telèfon 330,00       

Correspondencia 1.000,00       

Internet 300,00       

Material oficina 800,00       

Desplaçaments (viatges) 1.000,00       

Comissions 150,00       

Total despeses 28.230,00    Total ingressos 36.018,00



Ingressos: Les subvencions es mantindran durant el 2011. Això ens 
permetrà assumir les despeses previstes. També comptarem amb 
reserves dels exercicis anteriors.

Despeses: Hi ha un augment de costos quant a lloguer, per la nova 
ubicació en els locals de Setem ja esmentada, i de sous i salaris (per 
l’increment d’hores de la coordinació).

Tant les activitats com el pressupost del 2011 són aprovats per 
unanimitat.

4. Designació de dos voluntaris que actuïn com auditors interns 
dels comptes de l’exercici 2011

S’ofereix com a voluntari per auditar internament els comptes 2011 en 
Toni Pedragosa. És elegit per unanimitat.

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

S’informa que després de la crida feta a la convocatòria de l’assemblea i 
en el marc dels Estatuts de l’Associació, ha presentat la seva candidatura 
el soci Xavier Fernández-Díaz i Mascort per ocupar algun dels càrrecs de la 
Junta Directiva.

Després de 10 anys de l’Ignasi Boleda en el sí de la Junta, inicialment fent 
a més la feina de coordinador, en la posada en marxa i havent estat 
president de l’entitat, ara demana ser rellevat del servei. També ho fa 
l'Emili Bargalló.

Txell Collelldemont està participant en els darrers mesos en qualitat 
d’observadora a les reunions de la junta, tot i no ser-ne membre 
formalment.

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

President: Martí Boneta
Vicepresident: Francesc Padilla
Tresorer: Dani Llanes
Secretari: Toni Codina
Sots-secretària: Maria Antònia Bogónez
Vocal: Roger Brumwell
Vocal: Josep Maria Farrés
Vocal: Xavier Fernández-Díaz

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



6. Torn obert de precs i preguntes

• A la pregunta d’una sòcia es confirma que per la natura del servei 
d’Oikocredit, no es disposa de targetes de crèdit i que el Fons de 
Garantia de Dipòsits no protegiria les aportacions fetes a Oikocredit.

• Es pregunta pel nou horari. S’informa que ja està indicat en el 
contestador telefònic i en la web. Es demana el màxim rigor en el 
respecte a l’horari establert. Es pot derivar el telèfon d’Oikocredit 
Catalunya al telèfon del coordinador.

• Es demana sobre el personal professional de l’associació. Només té 
aquesta condició el nostre coordinador (David Díaz de Quijano), que 
té un contracte de 15 hores setmanals.

• Preguntats per la possibilitat d’un equivalent a la “Llibreta nadó” es 
respon que es pot obrir un compte a un infant sempre que el 
cotitular sigui un adult, major d’edat. S’ha de pensar en algun 
instrument visual i fer-ne el disseny.

Signat:

Maria Antònia Bogónez
Sots-Secretària

Vist-i-plau: 

Martí Boneta
President

Vist-i-plau:

Anna Gudiol
Interventora

Vist-i-plau: 

Txell Collelldemont
Interventor/a


