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2015:
40è aniversari d'Oikocredit Internacional
i 15è aniversari d'Oikocredit Catalunya
L'any 2015 hem celebrat dues dates molt
especials: el 40è aniversari de la cooperativa
internacional, i el 15è aniversari d'Oikocredit a
Catalunya. Han estat quatre dècades facilitant la
inclusió financera de persones en països del Sud.
Quatre dècades demostrant que una altra forma
de fer economia i finances és possible. Quatre
dècades de participació i democràcia. Quatre
dècades de multiculturalitat. És diu aviat, però al
darrera de tot això hi ha hagut molts esforços i
moltes persones que ho han fet possible. A totes
elles, a totes vosaltres, moltes gràcies!

2015. Context econòmic i social
L'any 2015 ha estat un altre any positiu per les

En el cas d'Oikocredit, aquest context de tipus

finances ètiques en general i per Oikocredit en

d'interès generals a la baixa combinats amb la

concret. La banca ètica ha continuat creixent al

nostra estabilitat i la nostra rendibilitat social i

nostre país a la vegada que l'interès per les

econòmica, ha fet créixer considerablement el volum

Inversions Socialment Responsables es consolida,

d'inversions aportades pels nostres socis i sòcies ja

no

existents, contribuint a la consolidació de l'entitat

només

a

l'estat

espanyol,

sinó

a

nivell

internacional.
Paral·lelament, els tipus d'interès al sector bancari
han continuat evolucionant a la baixa, fins i tot
arribant en alguns casos a valors negatius. Aquest
fet, -afegit a la creixent consciència de moltes
persones sobre l'ús que donen als seus estalvis- ha
provocat el creixement de totes les iniciatives de
finances ètiques i alternatives al nostre país, així
com l'aparició de noves eines de finançament
col·lectiu.

al nostre país.

2015. Context econòmic i social
A nivell de la cooperativa internacional, el 2015 ha

per bé que fins al moment la nostra operativa encara

estat un any de celebracions, però també de treball

no s'ha vist sustancialment modificada i només ens

dur. S'ha iniciat un procés participatiu per a

ha suposat un increment de feina derivada de

l'elaboració d'un Pla Estratègic 2016-2020, s'han

processos externs d'avaluació i consultoria, així com

incorporat nous membres a l'equip directiu, i s'ha

a nivell de gestió interna.

continuat

treballant

per

diversificar

la

cartera

d'inversions d'Oikocredit Internacional, fent especial
èmfasi

en

els

sectors

agrícola

i

d'energies

renovables.
També s'han dedicat importants esforços a adequar
tota l'operativa a la creixent i canviant regulació
europea i internacional, modificant en alguns
països el model de canalització de les inversions cap
a la cooperativa. Aquest procés en molts casos ha
tingut també implicacions en l'activitat de les
Associacions de Suport, com és el cas de la nostra,

El 2015, creixement i revisió interna
A nivell d'Oikocredit Catalunya, les nostres tasques

LaFede.cat - organitzacions per a la justícia global

de difusió i sensibilització es van intensificar durant

(l'antiga

el 2014, i al 2015 les hem mantingut a nivells molt

Desenvolupament - FCONGD).

similars i hem innovat a través de noves activitats i

Paral·lelament a la nostra activitat de difusió i treball

projectes per donar a conèixer les Finances

en xarxa, i seguint la feina iniciada per la cooperativa

Ètiques i Oikocredit a la nostra societat. Això,

internacional, també hem dut a terme una important

afegit al context econòmic i social favorable per a les

tasca de revisió interna i millora de processos,

inversions

tant des de la vessant legal com de gestió.

socialment

responsables

que

Federació

Catalana

d'ONG

per

al

comentàvem al punt anterior, ha fet possible un
elevat creixement de les nostres xifres, per sobre del

I tota aquesta feina només ha sigut possible gràcies

previst.

a la inestimable col·laboració dels voluntaris i

A la vegada hem continuat treballat activament en

voluntàries que col·laboren desinteressadament en

diverses xarxes i plataformes de promoció de la

les

banca ètica. En aquest sentit cal destacar la prova

Catalunya, sense les quals la nostra activitat no seria

pilot que vam dur a terme juntament amb la

possible. A totes elles, també un ben sentit

Fundació

agraiment.

Jaume

Bofill

per

impulsar

activitats

educatives d'Aprenentatge Servei vinculades a les
Finances Ètiques, o bé la nostra incorporació com a
entitat sòcia del Coop57, o la nostra adhesió a

tasques

diàries

de

l'Associació

Oikocredit

Resultats de la cooperativa 2015
Països amb major finançament
Pel que fa als resultats de la cooperativa Oikocredit

al 31 de desembre de 2015

Internacional, tot i l'entorn econòmic advers, un any més
es demostra la solidesa de l'entitat enregistrant valors
molt positius tant a nivell econòmic com social. Amb 809
organitzacions finançades a 69 països (per un valor de
900,2 milions d'euros), de les quals 544 institucions de
microfinances, la cooperativa ha enfocat la seva activitat
en les finances inclusives, l'Àfrica i les energies
renovables. L'aprovació de crèdits ha tornat a batre
rècords arribant als 497,8 milions d'euros, un 29% més
que els 383 milions del 2013.
Tot i la creixent competència en el sector de les
microfinances i el context de baixos tipus d'interès, el
resultat net d'Oikocredit, a compartir entre totes les
persones inversores, ha estat de 15,4 milions d'euros, i
es proposa un dividend de € 15 milions, que un any
més representa un 2% de rendiment anual.

Finançament per tipus
al 31 de desembre de 2015

Resultats de la cooperativa 2015
El volum d'actius de la cooperativa ha superat la fita
històrica dels 1.000 milions d'euros, i la cartera

Finançament per sector

d'inversions i préstecs en desenvolupament ha

al 31 de desembre de 2015

crescut un 23% respecte del 2014. El finançament
a l'Àfrica va augmentar un 52%, assolint una xifra
total de €158,1 milions, i la cartera agrícola va
créixer fins a €113,3 milions el 2015, la qual cosa
representa un 39% d'augment respecte dels €81,6
milions de l'any anterior. Aquest increment en el
finançament de les activitats agrícoles, especialment
a Amèrica Llatina i Àfrica Oriental, té un especial
interès social tenint en compte que els petits
productors estan entre les persones de més baixos
ingressos del món.
També s'ha assolit un nou rècord de €102 milions
en captació neta de fons prestables, dels quals
quasi un milió ha provingut d'Oikocredit Catalunya.

Resultats de la cooperativa 2015
A nivell financer, no hi ha hagut esdeveniments destacables,

Finançament per regió
al 31 de desembre de 2015

i s'ha mantingut la taxa de morositat a nivells molt baixos,
del 5,3%, quasi igual que l'any 2014.
S'ha continuat treballant en l'anàlisi de l'impacte social dels
projectes finançats, i s'han dut a terme 140 activitats de
desenvolupament de capacitats i formacions a les
nostres organitzacions sòcies, per un import de €1,7 milions.
El 2015 la cooperativa ha estat formada per 581 entitats
sòcies -com és el cas d'Oikocredit Catalunya-, representant
a més de 50.000 persones i entitats sòcies d'arreu del
món.
Degut al creixent context de regulació financera, durant el
2015 Oikocredit Internacional ha dut a terme importants
auditories i canvis administratius i de processos per adaptarse a nous requeriments legals, així com inversions en eines i
recursos humans -principals actius de la nostra organitzacióper continuar encarant amb èxit els reptes de futur.

Resultats socials de la cooperativa 2015
En la nostra estratègia 2016-2020 ens hem fixat
importants reptes a nivell de resultats i creixement
econòmic, però també a nivell social. El nostre objectiu de
cara al 2020 ho deixa clar: “ser l'inversor d'impacte
més socialment responsable del món, amb una
veritable combinació d'objectius socials, ambientals i
financers”.
Durant l'any 2015, a banda de l'increment d'inversions a
l'Àfrica, al sector agrícola i a les energies renovables,
(amb gran impacte social i ambiental), hem dut a terme
diverses iniciatives de formació i capacitació per fomentar
l'avaluació de l'acompliment social entre les nostres
organitzacions sòcies. Les més destacables han estat les
del programa pilot de capacitació per a la reducció i
gestió del risc de desastres naturals (DRRM, per les
seves sigles en anglès) que s'ha aplicat a organitzacions
sòcies d'Oikocredit a les Filipines, i un important estudi
dut a terme conjuntament amb la Universitat de Munich
(LMU)

i

Institucions

Microfinanceres

(IMF)

sòcies

d'Oikocredit al Sud Est Asiàtic. Aquesta ambiciosa
recerca
persones

sobre

resultats

beneficiàries

d'impacte
de

social

en

microfinances

ha

analitzat les dades de més d'un milió de clients i
clientes per contribuir a millorar els resultats socials de
les IMF amb qui treballem.
Persones beneficiades per IMF sòcies d'Oikocredit:
37 Milions*, de les quals:
dones 86% // en zones rurals 50%
Persones contractades per empreses socials
finançades per Oikocredit: 124.078*
*(dades al 31 de desembre de 2014, s'actualitzen cada any el mes de juny)

Memòria d'activitats 2015. Oikocredit Catalunya
Durant l'any 2015 a Oikocredit Catalunya hem seguit treballant en una línia molt similar a la d'anys anteriors,
fent especial èmfasi en la revisió interna, legal i de processos, i en la millora de la transparència. La nostra feina
es pot dividir principalment en dues línies:

Gestió de l'oficina i millora

Activitats de comunicació i

de processos

promoció

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,

estudis legals i auditories externes, millora
de la transparència, etc.

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

Activitats relacionades amb la Gestió. Oikocredit Catalunya.
Com ja s'ha comentat, degut al creixent context de

FATCA dels EUA; CRS de la UE; LSSI (Llei de

regulació

Serveis

financera,

durant

el

2015

Oikocredit

de

la

de

canvis

Finançament del Terrorisme; i la LOPD.

adaptar-se

a

nous

de

Informació);

Prevenció

per

Blanqueig

la

Internacional ha dut a terme importants auditories i
administratius

del

Societat

Capitals

i

requeriments legals, alguns d'ells amb efectes en la

Per altra banda també s'ha completat el procés

relació de la cooperativa internacional amb Oikocredit

de migració a una nova base de dades (Titan),

Catalunya.
Així doncs, com a membres d'Oikocredit International,
hem estat aplicant els nous processos que desde la seu
central s'han anat instaurant per tal d'optimitzar el
funcionament de les associacions i adequar-les als canvis
i requisits en les normatives vigents, cada vegada més
estrictes. Això ha implicat una intensa feina en aquesta
línia:
S'han dut a terme diversos estudis legals i prospeccions
per valorar nous canals d'inversió a la cooperativa
internacional. També s'han actualitzat i adaptat els
procediments interns als requisits de les normatives

que ha de permetre millorar la gestió de les
relacions amb els socis/es.

Activitats relacionades amb la Gestió
A nivell internacional també s'ha engegat el projecte
“MyOikocredit” per poder oferir una aplicació de tipus
“Banca online” als nostres socis/es de cara al 2017.
Oficines i punts d'informació.
El 2015 hem disminuït l'activitat regular als punts
d'informació del territori (Girona, Sitges, Mataró i
PobleNou de Barcelona), en alguns d'ells per manca

i membres de la Junta.

de persones que els portessin i en altres per poca

També es va enviar una persona a cada edició de

eficiència. Així doncs s'ha passat a fer només activitats

formació de l'Oikocredit Academy a la seu de la

puntuals i atenció personalitzada amb cita prèvia.

cooperativa a Holanda, que es van celebrar al febrer
i a l'octubre de 2015. Durant les diferents trobades

Activitats de participació a Oikocredit

vam participar activament en el procés d'elaboració

Internacional.

del nou Pla Estratègic 2016-2020 de la cooperativa

Des d'Oikocredit Catalunya vam participar a la reunió

internacional, i vam assistir a l'Assemblea General

d’Associacions de Suport a Oikocredit, del 13 al 15 de

de la cooperativa la setmana del 12 de juny de 2015,

febrer de 2015 a Soesterberg (Holanda), amb una

representant a tots els nostres socis i sòcies i a

assistència de 4 persones, entre personal, voluntaris/es

algunes entitats membres directes de la cooperativa.

Activitats de comunicació i promoció
L'any 2015 ha estat continuista en les activitats de

al nostre personal contractat i voluntari.

promoció respecte l'any anterior, però posant en marxa

Els dos darrers mesos de 2015 també vam incorporar un

algunes noves iniciatives i activitats i consolidant-ne

estudiant de pràctiques de periodisme de la UAB que

algunes de les que ja dúiem a terme. Donar a conèixer

va col·laborar en la redacció de continguts per al Comitè

el nostre projecte i les Finances Ètiques en general

d'Experts i per a la nostra pàgina web i xarxes socials,

continua sent una de les principals tasques de la nostra

entre altres tasques.

entitat.

També és destacable la relació incipient que hem tingut

La funció de promoció l'hem estat realitzant per

amb diversos col·lectius de les universitats catalanes

divereses vies, tant a través de la participació directa a

per anar-hi introduint les Finances Ètiques als currículums

fires i xerrades, com assumint un paper actiu a internet

universitaris.

i les xarxes socials i intentant ser cada vegada més
presents als mitjans de comunicació.
Durant el 2014 hem incrementat molt la nostra tasca de
difusió, arribant a més de 1.000 persones a través
d'un total de 40 xerrades i taules rodones, a
diverses ciutats i pobles catalans.
A finals d'any hem dut a terme unes campanyes
promocionals pilot a Facebook i hem fet unes sessions
de formació en xarxes socials i marketing digital per

Activitats de comunicació i promoció
El 17 de febrer vam celebrar a la Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona, l'acte públic a Catalunya de celebració del
15è aniversari d'e l'associació i 40è de la cooperativa
internacional. Vam comptar amb l'assistència de la Carina
Torres, responsable de la unitat agrícola d'Oikocredit.
Les celebracions del 40è aniversari a nivell internacional
es van anar replicant tot l'any. L'acte central va ser durant la
setmana de l'Assemblea General del mes de juny a Berlín
(Alemanya) on hi van participar més de 300 persones, i es
van culminar les celebracions el mes de novembre en un
acte simultani de plantada d'arbres a la seu d'Holanda, a la
Índia i a Kenya.
L'any 2015 hem tornat a col·laborar amb l'ONG Setem
Catalunya en l'organització de dos Camps de Solidaritat
durant els mesos d'estiu, tant en la formació prèvia dels i les
participants com en la coordinació amb les contraparts
d'acollida. L'objectiu d'aquests Camps és que persones del
nostre país puguin conèixer per si mateixes els reptes del

Activitats de comunicació i promoció
dia a dia d'organitzacions de Comerç Just de països

Seguint la tendència d'anys anteriors la dinamització

del Sud que han rebut finançament d'Oikocredit per

web també es va complementar amb algunes petites

portar a terme les seves activitats. Un dels Camps es

campanyes de publicitat online a través de Google

va realitzar a Nicaragua, visitant la cooperativa de

AdWords, Facebook, i anuncis compartits amb

caficultors PRODECOOP. I l'altre es va dur a terme a

Oikocredit Euskadi i Sevilla al Periódico Diagonal i a

Filipines, on es va tenir l'oportunitat de conèixer

la Revista Opcions.

l'organització de Comerç Just SPFTC.
Durant el transcurs de l'any 2015 hem incrementat la
nostra activitat a xarxes socials com a via de difusió i
promoció, a través dels comptes de Twitter, Facebook i
Google+. Addicionalment també hem publicat alguns
vídeos sobre Oikocredit al nostre canal de Youtube. La
nostra presència en xarxes socials durant el 2015 ha
crescut considerablement en nombre de publicacions,
però també a nivell de persones que ens segueixen,
acabant l'any amb 671 “M'agrada” a Facebook i 972
seguidors

a

Twitter,

un

respectivament que al 2014.

21%

i

un

45%

més

Activitats de comunicació i promoció
Paral·lelament, al llarg de l'any també hem participat a una
setzena de fires per on han passat unes 700 persones,
una dada lleument inferior a la de l'any 2014. No obstant,
cal destacar la nostra assistència a noves fires com la de
Mercat Social de Mallorca, on fins ara no hi havíem tingut
presència.
Aquest any s'ha repetit l'assistència a les ja clàssiques
fires de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, la Fira
EcoSí, la Fira de la Mercè, la 4a Fira d'Economia
Solidària, o el Festival Cruïlla de Barcelona entre d'altres.
A nivell de l'Estat espanyol hem participat conjuntament
amb Oikocredit Euskadi i Oikocredit Sevilla a les Fires
d'Economia

Solidària

Addicionalment,

i

sent

de

Madrid

coherents

i
amb

Saragossa.
la

intenció

d'apropar-nos a un públic més jove i al món universitari,
aquest any hem tornat a participar a la fira UPF Solidària
de la Universitat Pompeu Fabra, així com a diversos actes
en les universitats catalanes.

Activitats de comunicació i promoció
Durant

l'any

hem continuat la tasca del

Comitè

d'Experts, amb la col·laboració d'un estudiant de
pràctiques de periodisme, tot publicant articles periòdics
sobre les Finances Ètiques i l'Economia Social.
També hem repetit el conveni d'ajuts econòmics a
projectes educatius d'Aprenentatge Servei en l'àmbit de
les Finances Ètiques juntament amb la Fundació
Bofill. El projecte ha tingut molt bona acollida en alguns
centres educatius, i un considerable ressò mediàtic a
nivell local, com per exemple va ser el cas de l'Institut
Biada de Mataró amb la seva iniciativa “Biabanca” dirigida
a difondre les Finances Ètiques entre l'alumnat de FP i la
població del Maresme. També hem participat al Grup de
treball de Finances Ètiques creat juntament entre FETS
i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Per últim, hem intensificat també les tasques de contacte
amb mitjans de comunicació, que unides a la feina del

Activitats de comunicació i promoció
Comitè d'Experts ens han permès aconseguir més de 50

hem realitzat el Balanç Social de la XES, ens hem

aparicions a mitjans diversos (un 58% més que l'any 2014),

adherit a “Lafede.cat – organitzacions per a la justícia

entre premsa escrita i digital, ràdio i televisió.

global”, hem participat a la creació de la Taula del
Sistema de Finances Ètiques, i ens hem fet socis del

Relació amb altres entitats i transparència.

Coop57.

El 2015 hem continuat fent xarxa amb les diverses entitats

conjuntament

del món de les finances ètiques i l'economia social i

Sevilla i Euskadi en diversos àmbits.

solidària. Seguim compartint oficina i projectes amb Setem,
seguim sent socis de FIARE Banca Etica (tant a través de
la cooperativa bancària com de l'Associació FIARE
Catalunya), hem participat a la Xarxa d'Economia Solidària
(XES),

hem repetit el conveni amb la Fundació Jaume

Bofill, a la vegada que seguim tenint representació a la Red
Española de Microfinanzas en el Extranjero, i hem exercit
activament diversos càrrecs a la Junta de FETS –
Finançament Ètic i Solidari.
Com a novetats del 2015, i en la línia de millorar la nostra
transparència i treballar per un sector social més fort, ens
hem adherit al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona,

Per

últim,
amb

les

hem

continuat

Associacions

treballant
Oikocredit

Informe econòmic resumit 2015
Compte de Pèrdues i Guanys. Associació Oikocredit Catalunya

Informe econòmic resumit 2015
Balanç de Situació. Associació Oikocredit Catalunya

Informe econòmic resumit 2015
Notes als comptes i memòria econòmica:
•La memòria econòmica completa auditada per a l'exercici 2015 es pot consultar a la nostra pàgina web o
bé sol·licitar-ne una còpia a la nostra seu.
•Enguany l'activitat de l'Associació ha generat un superàvit de 1.957,49 euros que es passen a reserves
per a ser utilitzades durant l'exercici 2016 en cas de necessitat i durant l'exercici 2017 i posteriors, en els
que es preveu un increment d'activitat i despeses.
–

–

El pressupost per a l'exercici 2015 havia contemplat un superàvit lleugerament inferior, de 694,14 euros.
Tot i l'increment d'activitat respecte al 2014, i per bé que s'han incrementat algunes partides com els Sous
i Salaris o els Serveis professionals independents (assessorament legal i gestoria), finalment hi ha hagut
una disminució important en algunes partides per a activitats de Publicitat, Propaganda i Relacions
Públiques, que han fet incrementar el superàvit definitiu.
No obstant, i a partir d'una recomanació dels auditors d'Oikocredit Internacional (KPMG), durant el 2015 la
cooperativa internacional va aplicar un canvi en el criteri de comptabilització de la subvenció que venia
pagant a Oikocredit Catalunya els darrers anys. Així doncs, aquest pagament ha passat a considerar-se
prestació de serveis i per tant implica que per l'exercici 2015 i exercicis anteriors l'Associació Oikocredit
Catalunya perd l'exempció de presentació d'Impost de Societats. Així doncs, s'ha decidit fer una provisió
per al pagament de les sancions, interessos de mora i imports corresponents a les declaracions que
s'hauran de fer en concepte d'Impost de Societats.

Informe econòmic resumit 2015
Notes als comptes i memòria econòmica (continuació):
•Per altra banda, passem a detallar la relació d'inversions de l'Associació a l'estranger:
–

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 2015: 2.127,50 euros
Saldo a 31/12/2015: 2.127,50 euros

–

Les dades corresponents a la inversió en el capital social d'Oikocredit Internacional són les següents
(de la qual, a 31/12/15, 7.629.606,63 euros corresponen a les aportacions condicionals dels socis/es
partícips i 66.105,99 euros a la inversió de fons propis i corrents 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: 38.478,56310
Data alta valor inversió: 28/12/2000
Data valor venda d'accions: 08/01/2015 (parcial)
Saldo mig darrers 3 mesos de l'exercici 2015: 7.613.682,73 euros
Saldo a 31/12/2015: 7.695.712,62 euros

Evolució de socis/es i inversions
L'evolució de socis/es i inversions d'Oikocredit

Cal

destacar

també

l'important

Catalunya durant el 2015 ha estat molt positiva,

moviments

especialment pel que fa a les inversions, que han

inversions i recuperacions), que ha suposat una

superat amb escreix l'objectiu fixat de 600.000 €

càrrega considerable de feina durant l'any, per bé

nets. Per contra, el número total de socis s'ha

que molt benvinguda per tot el que representa.

d'inversions

de

increment

socis/es

en

(noves

incrementat només en 37 socis/es, lleument per
sota de l'objectiu de 40 socis/es nets, però

Socis/es:

representant quasi un 5% de creixement respecte

de 755 a 792 (+4,90%)

l'any anterior. El volum del saldo total de les

Altes: 49

inversions ha crescut un 12,82% per un import total

Baixes: 12

net de 874.310,16 €, xifra considerablement major
que la inversió neta del 2014. Aquest resultat positiu
ha estat degut a la confiança i afiliació sòlida dels

Increment net: 37

Inversions:

socis i sòcies ja existents, així com també a l'entrada

de 6.821.402,46 € a 7.695.712,62 €

de nous socis, incentivats per les activitats de difusió

(+12,82%)*

de l'Associació i pel manteniment dels rendiments a

Noves inversions: 1.250.358,38 €

un nivell del 2% anual, molt competitiu en l'actual
entorn de tipus d'interès baixos.

Recuperacions:

376.048,22 €

Increment net:

874.310,16 €

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

Equip de col·laboradors/es 2015
Junta directiva:
President: Xavier Fernàndez-Díaz
Vicepresident: Martí Boneta
Secretària i secretari: Andrea Cabañero i Artur
Espinosa
Sots-secretari/a: Eloi Domingo i Sònia Joaniquet
Tresorers: Jordi Alonso, Ma Antònia Bogónez, Sergi
Salavert
Vocals: Roger Brumwell, Jaume Osete, Francesc
Padilla, Laura Bosch, Josep Lluís Segú
Convidada a la Junta: Conxita Gutiérrez
Coordinador de l’associació: David Díaz de Quijano
i Barbero
Estudiant de pràctiques: Arnau Garcia
Punts d’informació i delegacions: Mataró,
PobleNou, Girona i Sitges.
Altres voluntaris/es: oficina de Barcelona,
informàtica, promoció, web, disseny...

Ho han fet possible: Pedro Manrique, Montserrat
Fabregat, Laia Sans, Alberto Sierra, Josep Ma
Viñolas, Montserrat Mon, Joan Pere Guzmán, Anna
Hernández, Bea Prados, Kirei Riverola, Marc Selva,
Carles Vendrell, Oriol Roig, Anna Maria Comalrena,
Víctor Centelles, Pau Nualart, Nina Wine, Anna
Broch, Julio Zambón, Guillem Joan, Tina Sabaté,
Jacob William Rhodes, Albert Dresaire, tot l'equip del
Grup Tercer Món de Mataró, Sitges Solidari, i tants i
tantes socis i sòcies.

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

