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 El 2012, un any ple de reptes

L'any 2012 ha estat tristament marcat per l'enduriment de la crisi econòmica a nivell 

internacional, així com per les retallades en despesa pública al nostre país i en altres 

llocs. En un moment com aquest creiem que la solidaritat és més important que mai, i en 

aquest context considerem que les Finances Ètiques i la feina que portem a terme des 

d'Oikocredit prenen especial rellevància, tant a casa nostra com als països del Sud on 

treballem. 

Enguany la crisi ha obligat a que molts dels 

nostres socis i sòcies hagin hagut de 

disposar dels seus estalvis invertits a 

Oikocredit, cosa que ha alentit lleument el 

creixement del total d'inversions. No 

obstant cada vegada més persones s'han 

interessat per les Finances Ètiques i per 

Oikocredit, cosa que ens ha permès



superar els 700 socis i sòcies a nivell d'Oikocredit Catalunya, i més de 48.000 a nivell 

internacional. Per altra banda, els resultats financers de la cooperativa segueixen igual de 

sòlids que sempre, sense que la crisi ens hagi afectat notòriament en aquest aspecte. 

A nivell local, al llarg de l'any hem continuat treballant en xarxa amb altres organitzacions, 

com Setem, FETS, FIARE, o la resta d'entitats de Finances Ètiques. I tot això gràcies 

també a la inestimable col·laboració dels voluntaris i voluntàries que col·laboren 

desinteressadament en les tasques diàries de l'Associació Oikocredit Catalunya, sense 

les quals la nostra feina no seria possible. A totes elles, també un ben sentit agraiment.



Pel que fa als resultats de la cooperativa Oikocredit 

Internacional, malgrat la crisi financera internacional, es 

van tornar a enregistrar valors molt positius tant a nivell 

econòmic com social. Amb 854 socis en 67 països, la 

cooperativa segueix amb la seva estratègia de 

concentració en l'Àfrica, l'agricultura i les finances 

inclusives. El nivell d'aprovació de crèdits va batre 

records el 2012 arribant als 234 milions d'euros, un 

11% més dels 211 milions d'euros del 2011.

El resultat net d'Oikocredit, a compartir entre totes les 

persones inversores, ha estat de 22,9 milions d'euros, 

dels quals 10,5 s'han proposat com a dividends (un 2% 

de retribució). Degut a la incertesa dels mercats en 

molts països, l'altra part del resultat net 

 Resultats de la cooperativa



serà incorporada a les 

reserves per a donar suport a 

la missió social d'Oikocredit.

La cartera de 

desenvolupament financer va 

créixer fins als 530 milions 

d'euros, un 2% respecte al 

2011. I en la vessant social, 

s'ha continuat treballant en la 

millora de la Gestió de 

l'Acompliment Social i donant 

suport a les organitzacions 

sòcies mitjançant programes 

de formació

 Resultats de la cooperativa
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Durant l'any 2012 a Oikocredit Catalunya hem continuat treballant en la línia d'anys 

anteriors, i la nostra feina es pot dividir principalment en dues línies:

Gestió de l'oficina i millora 

de processos

atenció al soci/a a les oficines i punts 

d'informació, automatització de 

processos en l'enviament de cartes i 

comunicacions, gestió i millora  de les 

bases de dades, etc.

Activitats de comunicació i 

promoció

difusió i promoció de les Finances 

Ètiques i Oikocredit tant a través de 

canals convencionals (xerrades, fires, 

mitjans de comunicació...) com a 

través de xarxes socials online i de la 

nostra web, tot treballant en xarxa 

amb altres entitats



- Hem continuat millorant el nou programa de gestió de la Base de Dades implantat 

al 2011, i hem continuat optimitzant i automatitzant els procediments de funcionament 

de l'oficina.

- Hem començat a utilitzar programari lliure per a la gestió de la comptabilitat de 

l'Associació.

Activitats relacionades amb la Gestió

- Oficines i punts d'informació:

A banda de l'oficina de Barcelona, hem obert un nou punt 

d'informació setmanal a la Cooperativa Cydònia del Poblenou de 

Barcelona (gestionat pel Pedro Manrique), i un punt d'informació 

mensual a Girona, a la seu de l'Espai de Solidaritat (gestionat pel 

Jordi Alonso).

Hem mantingut el punt d'informació setmanal a la botiga de 

Comerç Just “La Peixateria” de Mataró (gestionat per l'Antoni 

Daura i l'equip del Grup Tercer Món). I la Montse Mon ha 

representat Oikocredit a diverses activitats a Sitges.



Activitats relacionades amb Oikocredit Internacional.

Des d'Oikocredit Catalunya vam participar a la reunió d’Associacions Europees de 

Suport a Oikocredit, del 10 al 12 de febrer de 2012 a Freising (Alemanya), on també 

va assistir l'Alberto Sierra, voluntari de l'oficina.

Activitats relacionades amb la Gestió

Per altra banda, el David Díaz de Quijano, 

coordinador de l'oficina de Barcelona, va 

participar en representació d'Oikocredit 

Catalunya a la trobada d'estiu d'entitats sòcies 

d'Oikocredit i a l'Assemblea General de la 

Cooperativa, que es va dur a terme de l'11 al 15 

de juny a Bälsta, Suècia. I també vam acollir una 

reunió del Network Coordination Committee a la 

nostra oficina de Barcelona el 23 de novembre.



Pel que fa a les activitats de promoció hem continuat treballant en les mateixes línies 

de sempre, intentant arribar cada vegada a més gent fent un ús racional dels nostres 

recursos. Amb aquest objectiu, enguany hem reforçat el nostre treball en xarxa amb 

altres entitats de l'entorn de les Finances Ètiques, així com també hem fet més èmfasi 

en la comunicació online, que generalment representa menors costos.

Pel que fa a les activitats convencionals de difusió, hem continuat atenent pràcticament 

totes les sol·licituds de xerrades o conferències que hem rebut, i ens hem posat en 

contacte amb entitats socials per a oferir-los la possibilitat d'organitzar xerrades o actes 

al voltant de les Finances Ètiques.  Al llarg del 2012 hem participat a un total de 16 

xerrades i taules rodones arreu de Catalunya (el mateix nombre que al 2011) amb una 

assistència de públic total d'unes 595 persones. Tot i que moltes de les xerrades o 

conferències van ser a Barcelona ciutat, també n'hem fet a Manresa, Castelló 

d'Empúries, Pinell de Brai (Terra Alta), Girona, Castellbisbal, Tarragona, Seva, i La 

Palma de Cervelló.

Activitats de comunicació i promoció



Pel que fa a fires hem estat presents a 17 fires o 

actes, ja fos amb estand propi o bé amb materials 

promocionals en estands d'altres entitats. El total de 

persones que es calcula que van passar a informar-

se per aquestes fires ascendeix a vora les 630. 

A banda de l'assistència a les ja clàssiques fires de 

la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, el 

Festival Cruïlla BCN, o la Mostra d'Entitats de les 

Festes de la Mercè, enguany cal destacar la 

participació a la 1ª Fira de l'Economia Solidària els 

dies 27 i 28 d'octubre de 2012, que a banda d'haver 

estat la primera fira d'aquestes característiques, 

també va ser tot un èxit de públic.

Activitats de comunicació i promoció



Activitats de comunicació i promoció

Al 2012 hem tornat a col·laborar amb l'ONG Setem 

Catalunya en l'organització de dos Camps de 

Solidaritat durant els mesos d'estiu. Hem 

col·laborat en la formació prèvia dels i les partcipants, 

i en la coordinació amb les contraparts d'acollida. 

L'objectiu d'aquests dos Camps és que persones del 

nostre país puguin conèixer de primera mà els reptes 

del dia a dia d'organitzacions de Comerç Just de 

països del Sud que han rebut finançament 

d'Oikocredit per portar a terme les seves activitats. 

Un dels Camps ha estat a Nicaragua, visitant la 

cooperativa de caficultors PRODECOOP i l'altre a 

Filipines, visitant l'organització de Comerç Just 

SPFTC.



Tots ells actualitzats periòdicament 

gràcies a la col·laboració dels nostres 

voluntaris i voluntàries de comunicació.

La dinamització web també es va 

complementar amb una petita 

campanya de publicitat online a través 

de Google AdWords, i anuncis 

compartits amb Oikocredit Euskadi i 

Sevilla al Periódico Diagonal i a la 

Revista Opcions.

Activitats de comunicació i promoció

Entre les altres activitats de difusió que hem dut a terme el 2012 cal destacar la 

dinamització de les nostres xarxes socials, amb el nou compte de Twitter d'Oikocredit 

Catalunya (@OikocreditCat), que ve a sumar-se al ja existent compte de Facebook 

(facebook.com/ oikocreditcat), així com a la nostra pàgina web.



Activitats de comunicació i promoció

Per últim, hem continuat mantenint les tasques de 

contacte amb mitjans de comunicació, gràcies a les 

quals hem aconseguit una quarantena d'aparicions 

(gairebé el doble que al 2011) a mitjans diversos, entre 

premsa escrita i digital, ràdio i televisió.

En ocasió de l'Any Internacional de les Cooperatives 

2012, també hem col·laborat amb Alternativa3 i el Grup 

ECOS organitzant una xerrada conjunta sobre el 

Mercat Social i el Comerç Just, aprofitant la visita que 

ens van fer, Andrés González (gerent de la Cooperativa 

Paraguaia de Comerç Just Manduvirá)  i Rodrigo Ortiz 

(Director de país d'Oikocredit Paraguai).



Activitats de comunicació i promoció

Relació amb altres entitats.

A banda de participar conjuntament amb les altres entitats de 

Finances Ètiques en diversos actes públics, també hem participat 

més activament com a socis promotors de FIARE, amb en Roger 

Brumwell representant-nos a la Junta Directiva de l'Associació 

FIARE Catalunya. També oferim conjuntament amb FIARE la 

Llibreta d'Estalvi Xarxes Vinculada, que cedeix els interessos a 

un fons de microcrèdits gestionat per Oikocredit i Conosud.

Per altra banda, en David Díaz de Quijano i Barbero també  ens ha continuat 

representant a la Junta Directiva de FETS. I ha representat a Oikocredit en la recent 

creació de la Red Española de Microfinanzas en el Extranjero. I per últim hem 

continuat treballant conjuntament amb les Associacions Oikocredit Sevilla i 

Euskadi, reunint-nos amb elles presencialment en ocasió de la 1ª assemblea estatal 

de FIARE a Rivas-Vaciamadrid, el 28 i 29 d'abril de 2012.



Compte de Pèrdues i Guanys. Associació Oikocredit Catalunya

Memòria econòmica 2012



Balanç de Situació. Associació Oikocredit Catalunya

Memòria econòmica 2012



Notes als comptes i memòria econòmica:

•Enguany l'activitat de l'Associació ha acabat generant un superàvit de 
6.112,65 euros que s'ha incorporat a la partida de Reserves / Resultats 
d'Exercicis Anteriors.
•Per altra banda, passem a detallar la relació de comptes o inversions de 
l'Associació a l'estranger:

– L'aportació condicional per valor de 2.000 euros realitzada a l'Associació FIARE Catalunya 
anys enrere en concepte de capital social per a la incorporació a Banca Popolare Etica es va 
traspassar finalment a Itàlia amb data valor del 14/12/12 (data signatura 03/12/12). I als quals 
es van afegir 53,50 euros per arribar a l'import de 37 accions. Per a la transferència a la 
cooperativa Banca Popolare Etica es va obrir el següent compte corrent italià:
• Número IBAN: IT97K0501812101000000152424

Nom del banc: BANCA POPOLARE ETICA scpa
BIC DEL BANC: CCCRTIT2T84A
Número Fiscal:  02622940233
Adreça: Via Nicolo Tommaseo, 7 35131 Padova (Italia)
Codi ISIN: IT000108016
Data obertura: 12/12/2012
Saldo mig darrers 3 mesos de l'exercici 2012: 136,9 euros
Saldo a 31/12/2012: 0 euros

Memòria econòmica 2012



Notes als comptes i memòria econòmica (continuació):
– Les dades corresponents a la inversió en el capital social de Banca Popolare Etica scpa són 

les següents:
• Nom de l'entitat: BANCA POPOLARE ETICA scpa

BIC DEL BANC: CCCRTIT2T84A
Número Fiscal:  02622940233
Adreça: Via Nicolo Tommaseo, 7 35131 Padova (Italia)
Codi ISIN: IT000108016
Classe: accions.
Número accions: 37
Data firma: 03/12/2012
Data alta valor inversió: 20/12/2012
Saldo mig darrers 3 mesos de l'exercici 2012: 250,98 euros
Saldo a 31/12/2012:  2.053,50 euros

– Les dades corresponents a la inversió en el capital social d'Oikocredit Internacional són les 
següents (de la qual 5.583.959,26 euros corresponen a les aportacions condicionals dels 
socis/es partícips i 37.842,65 euros a la inversió de fons propis de la pròpia associació) :
• Nom de l'entitat: Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A.

Número Fiscal:  Trade register 31020744
Adreça: Berkenweg 7, Amersfoort, 3818 LA (Països Baixos)
Codi ISIN: -
Classe: accions.
Número accions: 28.109,01
Data alta valor inversió: 28/12/2000
Data valor venda d'accions: 30/11/2012 (parcial)
Saldo mig darrers 3 mesos de l'exercici 2012: 5.661.880,83 euros
Saldo a 31/12/2012:  5.621.801,91 euros

Memòria econòmica 2012



L'evolució de socis/es i inversions d'Oikocredit Catalunya ha estat, un any més, 

positiva. Especialment en nombre de nous socis/es, que s'han incrementat d'un total 

net de 40, representant un creixement del 5,9% (davant del 3,6% del 2011). Tot i 

això, l'increment considerable en nombre de socis/es amb prou feines s'ha vist 

correspost amb un increment del total de les inversions, degut a que l'efecte de la 

crisi ha provocat que la inversió total només creixés un lleu 1,6%, ja que molta gent 

-tot i no donar-se de baixa com a sòcia- ha hagut de recórrer a part dels seus 

estalvis invertits a Oikocredit per fer front a necessitats extraordinàries o situacions 

d'atur.

 

– Socis/es: de 678 a 718 (+5,9%)  

– Inversions: de 5.533.045,88 € a 5.621.801,91 € (+1,6%)* 

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

Evolució de socis/es i inversions



Evolució de socis/es i inversions



Junta directiva: 
President: Martí Boneta
Vicepresident: Francesc Padilla 
Secretari:  Toni Codina i Jordi Alonso
Tresorer: Dani Llanes i Xavier Fernàndez-Díaz
Vocal: Roger Brumwell.

Coordinador de l’associació: David Díaz de Quijano i Barbero
Voluntaris/es oficina: Dimarts, dimecres i dijous de 10 a 13h. 
Oficines, punts d’informació i delegacions: Mataró, PobleNou, Girona i 
Sitges.
Altres voluntaris/es: informàtica, promoció, web, disseny...
Ho han fet possible: Pedro Manrique, Montserrat Fabregat, Ma Antònia 
Bogónez,Marta Fabregat, Francesc Tribó, Laia Sans, Alberto Sierra, Josep Ma 
Viñolas, Montserrat Mon, Mariona Segú, Antoni Daura, Xavier Manté, Cati 
Alsina, Joan Culubret, i tot l'equip del Grup Tercer Món de Mataró. 

Equip de col·laboradors/es 2012



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