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

Dia: 22 d’abril de 2013
Lloc: c/ Casp 43 de la ciutat de Barcelona
Hora: 18:30 h
 
Socis i sòcies amb dret de vot:

• Socis i sòcies assistents: 27
• Socis i sòcies que han delegat el seu vot: 9
• Total de socis i sòcies representats: 36

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

Total de socis i sòcies presents i representats: 37

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 els socis Josep Lluís Segú Juan i Josep Lluís Garcia 
de Grassa, presents a l’assemblea i elegits per unanimitat.

2. Presentació dels resultats de la cooperativa OIKOCREDIT Interna-
cional per al 2012, i principals línies de treball per al 2013

Els resultats de la cooperativa Oikocredit Inetrnacional per al 2012:

- 854 socis de projectes en 67 països.
- 530 milions d'euros en préstecs actius, un 2% més respecte al 2011.
- Rècord en aprovació de crèdits: 234 milions d'euros, un 11% més dels 

211 milions d'euros del 2011.
- Resultat net de 22,9 milions d'euros
- 10,5 s'han proposat com a dividends (un 2% de retribució)
- S'ha continuat treballant en la millora de la Gestió de l'Acompliment Social 

i donant suport a les organitzacions sòcies mitjançant programes de for-
mació.

Les línies de treball per al 2013:

- Estratègia de concentració en l'Àfrica, l'agricultura i les finances inclusives.
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3. Memòria d’activitats i econòmica 2012

Activitats relacionades amb la gestió:

- Hem continuat millorant el nou programa de gestió de la Base de Dades 
implantat al 2011

- Hem continuat optimitzant i automatitzant els procediments de funciona-
ment de l'oficina.

- Hem començat a utilitzar programari lliure per a la gestió de la comptabili-
tat de l'Associació.

Oficines i punts d'informació:

- Oficina de Barcelona
- Punts d'informació al Poblenou (Cooperativa Cydònia), Mataró (Botiga soli-

dària “La Peixateria”), i nou punt a Girona (Espai de Solidaritat)
- Representant a Sitges

Activitats relacionades amb Oikocredit Internacional:

- Reunió d’Associacions Europees de Suport a Oikocredit, febrer de 2012 a 
Freising (Alemanya).

- Assemblea General de la Cooperativa, juny de 2012 a Bälsta, Suècia.
- Reunió del Network Coordination Committee a l'oficina de Barcelona, No-

vembre de 2012.

Activitats relacionades amb la promoció:

- Reforç del treball en xarxa (Oikocredit Euskadi i Sevilla, FETS, FIARE, Fes-
ta del Comerç Just i la Banca Ètica, Fira de l'Economia Solidària, Setem, 
Alternativa 3, REMEX...)

- Més èmfasi en la comunicació online: Web, Twitter (@OikocreditCat), Fa-
cebook (facebook.com/oikocreditcatalunyaperfil), Campanya a Google 
Adwords, i publicitat online a Revista Opcions i Periódico Diagonal.

- 16 xerrades i taules rodones arreu de Catalunya (el mateix nombre que al 
2011) amb una assistència de públic total d'unes 595 persones.

- 17 fires i estands arreu de Catalunya. Arribant a 630 persones.

Activitats relacionades amb la promoció:

- Contacte amb mitjans de comunicació, 40 aparicions (gairebé el doble que 
al 2011).

- Camps de Solidaritat organitzats conjuntament amb Setem a Nicaragua 
(Prodecoop) i Filipines (SPFTC).

- Any Internacional de les Cooperatives 2012, xerrada conjunta sobre el 
Mercat Social i el Comerç Just, amb Alternativa3, el Grup ECOS i la Coope-
rativa Paraguaia de Comerç Just Manduvirá.
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Relació amb altres entitats:

- Junta de l'Associació FIARE Catalunya, (Roger Brumwell)
- Llibreta d'Estalvi Xarxes Vinculada de FIARE.
- Junta de FETS – Finançament Ètic i Solidari, (David Díaz de Quiijano)
- Representació d'Oikocredit a l'estat espanyol en la recent creada Red Es-

pañola de Microfinanzas en el Extranjero.
- Associacions Oikocredit Sevilla i Euskadi

Compte de pèrdues i guanys:

Balanç de situació:

Evolució d'inversions i socis/es:
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- Socis/es: de 678 a 718. Increment net de 40. +5,9% (creixement al 
2011: 1 %)

- Inversions: de 5.533.045,88 € a 5.621.801,91€. inclouen fons propis de 
reserves de l'Associació invertits a Oikocredit Internacional. Increment net 
de 88.756,03 €. +1,6% (creixement al 2011: 1,05 %)

Organització:

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

Coordinador de l’associació: David Díaz de Quijano i Barbero

Voluntaris/es oficina: Dimarts, dimecres i dijous de 10 a 13h.

Altres voluntaris/es: informàtica, promoció, web, disseny...

Ho han fet possible: Pedro Manrique, Montserrat Fabregat, Ma Antònia Bo-
gónez, Marta Fabregat, Francesc Tribó, Laia Sans, Alberto Sierra, Josep Ma 
Viñolas, Montserrat Mon, Mariona Segú, Antoni Daura, Xavier Manté, Cati Al-
sina, Joan Culubret, i tot l'equip del Grup Tercer Món de Mataró.

4. Activitats i pressupost 2013

Oikocredit internacional
Trobada SA’s a Zurich, Suïssa. (Ja duta a terme)
Delegació vot a Oikocredit Euskadi per l'Assemblea General d'Oikocredit 
Internacional a Siem Reap, Cambodja.
Relació amb equips del Sistema d'Administració (Titan) i Web

Relació amb altres entitats
- Junta de FIARE (Roger Brumwell)
- Participació a Assemblea Estatal de FIARE (Martí Boneta i Xavier Fernàn-

dez-Díaz)
- Junta de FETS (David Díaz de Quijano i Barbero).
- Reunió anual amb Oikocredit Euskadi i Sevilla.
- Participació de mínims a la Xarxa d'Economia Solidària (XES).
- Participació de mínims a la REMEX.

Gestió oficina
- Canvi de la seu a nova oficina (previst pel mes de maig). S'avisarà puntu-

alment als socis/es. 
- Canvi a nou sistema internacional d'Administració de les inversions 

(Titan).
- Consolidació equip de voluntaris/es de l'Oficina
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Promoció-Comunicació
- Trasllat de continguts a nova web internacional.
- Manteniment d'activitat a Facebook i Twitter.
- Material de Suport: exposició, nous materials impresos i cartelleria per ofi-

cines d'informació, proposta de “tupper-Oiko” (boca-orella).
- Campanyes: Xec Regal, “Llibreta nadó”, noces (reimpressió).
- Manteniment d'activitat en Fires.
- Xerrades pròpies (proposta a centres cívics, casals...) i participació a bor-

sa de FETS amb èmfasi a poblacions de fora de Barcelona.
- Treball conjunt amb FETS, FIARE i Coop57.
- Difusió online de materials educatius i nova exposició.
- Manteniment de 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, web Opcions, i altres.
- Camps de Solidaritat de SETEM.

Resum principals línies 2013:

– Implantació de Titan (Base de dades internacional).
– Noves pàgines web internacionals.
– Negociació amb FIARE-BpE per gestió conjunta.
– Manteniment activitats de promoció
– Augmentar les inversions en 200.000 € més i 40 socis/es més.

Pressupost 2013:
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5. Auditors interns exercici 2013

Sòcies voluntàries per fer d'auditores internes de comptes 2013: Montserrat 
Fabregat i Sarró, i Ma Antònia Bogónez Aguado

6. Renovació dels membres de la Junta Directiva

Proposta d'Organització 2013
Junta directiva:
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President: Martí Boneta
Vicepresident: Francesc Padilla
Secretari: Jordi Alonso
Tresorer: Xavier Fernàndez-Díaz
Vocalia: Roger Brumwell.

S’aprova la incorporació de Jaume Osete i Josep Lluís Segú com a vocals

7. Precs i preguntes

Sense més qüestions per respondre, acaba l'Assemblea a les 20:15 h.

Signat:

Jordi Alonso
Secretari

Vist-i-plau:

Martí Boneta
President

Vist-i-plau:

Josep Lluís Segú Juan
Interventor

Vist-i-plau:

Josep Lluís Garcia de Grassa
Interventor
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