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1. Presentació
L’any 2019 ha estat un any de canvis a positiu, tant per Oikocredit Internacional com per
l’Associació Oikocredit Catalunya. A nivell de totes dues entitats hem hagut d’enfrontar situacions
complicades i entorns canviants, però hem aconseguit assolir bona part dels objectius que ens
havíem fixat.
Al moment d’escriure aquesta memòria d’activitats de l’Associació Oikocredit Catalunya, la crisi
global del Covid-19 plantejava nous reptes i incerteses, però tant a nivell de tota la cooperativa
internacional com de la nostra Associació, estem confiats que els sabrem superar i que seran
també un gran aprenentatge i oportunitat per canviar les nostres societats cap a un model més
sostenible i solidari amb el Sud Global. Aquí us fem cinc cèntims del nostre camí fins ara.
Oikocredit Catalunya

2. Resultats de la cooperativa 2019
2019:

Països amb major
finançament

- 674 organitzacions finançades a 65
països

al 31 de desembre de 2019

- 1.064,6 milions d'euros en préstecs
actius, +1,7%
- Moderada entrada de fons: 38,4
milions d'euros (inferior que el 2018).
- Morositat baixa: 5,4 % (+1,4%).
- Més de 59.000 socis/es arreu del món
- Actius: €1.310,4 milions (+1,4%).
- Resultat net de 14,3 milions d'euros,
(dels quals 11 milions s’havien proposat
inicialment de repartir com a dividend,
un 1% de retribució)*
* en data 6 de maig de 2020 es va revisar la proposta de repartiment al 0%
seguint les recomanacions de diversos bancs centrals per fer front a la crisi del
Covid-19.

Finançament per tipus
al 31 de desembre de 2019

-2%

+2%

2. Resultats de la cooperativa 2019
2019:
- Reducció de costos de 2,8% a 2,3%
sobre total d’actius. Millora de marges.

Finançament per sector

Finançament per regió

al 31 de desembre de 2019

al 31 de desembre de 2019

-2%

-2%
+0%
+0%

- Model operatiu més àgil.
- Nou sistema de cobertura de risc FX.
- Desenvolupament de capacitats:
0,7M€ en accions per 75 organitzacions.

- Enquesta: satisfacció organitzacions.
- Creixement als 3 sectors prioritaris:
• Inclusió Fin. Total: €826,3M (+3,8%)
• Agricultura. Total: €172,3M (+2,1%)
• Renovables. Total: €52,1M (+7,6%)

+2%

+2%

2. Resultats de la cooperativa 2019
Impacte social:
- Persones beneficiades per IMF: 37,6 Milions*,
de les quals: dones 86% // en zones rurals 61%

- Camperols/es que reben suport de les
organitzacions agrícoles sòcies d'Oikocredit:
528.072

- Energies renovables:
Llars amb accés a energia neta: 71.653 //
CO₂ evitat/reduït (en tones): 177.749 evitat/reduït (en tones): 177.749
*(dades al 31 de desembre de 2018, s'actualitzen cada any al mes de setembre)

2. Resultats de la cooperativa 2019
Reptes afrontats el 2019:
En aquest entorn de competència, l’enfocament en l'impacte social i la
presència de la cooperativa als països a través de 15 oficines locals a
l'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina ajuden a diferenciar-se i mantenir relacions
a llarg termini amb les organitzacions sòcies finançades, que confien
plenament en Oikocredit, com es desprèn del l’enquesta biennal de
satisfacció.

La

incertesa

política

i

tensió

a

diversos

països

llatinoamericans, o les dificultats del sector agrícola a nivell mundial
(provocades pel canvi climàtic i el risc de preus a la cadena de valor) van
portar a reestructurar el finançament d’algunes de les organitzacions sòcies
agrícoles més grans. Però tot i això, el control minuciós dels riscos ha
permès que la cartera d’inversió en general es mantingués estable.

3. Línies de treball '20 i nova estratègia
2020, nou context Covid-19 per a la
cooperativa Oikocredit Internacional*:
- Més Teletreball (ja prèviament implantat)
- Contacte directe i continu amb
organitzacions finançades per donar-los
suport en les seves necessitats
- Avaluació setmanal de riscos
- Enfocament a organitzacions existents
- Treball en xarxa amb altres actors
- Continuació (parcial) Pla Estratègic i millora
de processos interns (en context Covid-19)
*a data d’elaboració d’aquesta Memòria (maig 2020). Per informació més
actualitzada, consultar www.oikocredit.es o www.oikocredit.coop
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4. Memòria d'activitats i econòmica 2019
•Activitats relacionades amb la gestió:
– Suport a la posada en marxa de nou canal d’inversió a Oikocredit Internacional
via CDA’s de l’OISF a través de www.oikocredit.es (Agost 2019)
– Millora de processos interns, estudiants en pràctiques, estudi de la
comunicació de l’entitat amb perspectiva de gènere.
– Rendiment de comptes: Balanç social-XES (informe millora) i auditoria externa.
– Activitat de l’Associació neutra en carboni per 1er any.
•Oficines i punts d'informació
– Oficina de Barcelona.
– Grups de voluntaris/es a Mataró (Botiga
solidària “La Peixateria”), i a Sitges, però
sense activitat regular.
– Col·laboració en despeses del grup de
voluntariat a Madrid.

4. Memòria d'activitats i econòmica 2019
•Activitats relacionades amb Oikocredit Internacional.
– Reunió d’Associacions Europees de Suport a Oikocredit, març de 2019 a
Ghent (Bèlgica).
– Assemblea General de la Cooperativa, juny de 2019 a Hoofddorp (Holanda).
– Assistència a dues jornades de treball i formació a Holanda (abril i octubre)
per posada en marxa de nou canal d’inversió i procés de migració.
– Assistència a diversos webinars, i coordinació periòdica amb equip legal
d'Holanda.

4. Memòria d'activitats i econòmica 2019
• Activitats relacionades amb la promoció (menys que 2018):
– Treball en xarxa. Programa FETSCoopera.
– Èmfasi i increment de la comunicació online:
• Twitter: 1.744 seguidores (+6%) amb un +10% de Tweets
• Facebook: 1.268 (+9%) / Butlletí: 1.082 (+12%)
• Nou canal d’Instagram: 195 seguidores

– 2019: 20 xerrades i taules rodones (=) a Catalunya,
Balears i Saragossa, 500 persones de públic (-35%)
– 2019: una vintena (=) de fires i estands arreu de
Catalunya. Arribant a unes 500 persones (=)
– Disminució d'aparicions a mitjans de comunicació: 18.
– 1 cafè-tertúlia
– Plataforma online d’Educació Financera: www.redefes.org
– Menor volum de sol·licituds d'informació ateses.

4. Memòria d'activitats i econòmica 2019
•Relació amb altres entitats:
– Associació FIARE Catalunya.
– Llibreta d'Estalvi Xarxes Vinculada de FIARE.
– Local i projectes compartits amb Setem.
– FETS – Finançament Ètic i Solidari.
– Oikocredit Sevilla i Euskadi, i grup a Madrid
– XES (Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya)
– Taula del Sistema de Finances Ètiques.
– Coop57
– Codi Ètic de les Associacions de Barcelona
– LaFede.cat
– Universitat de Barcelona
– Universitat Pompeu Fabra
– Fòrum Social Mundial d’Economies Transformadores.

4. Memòria d'activitats i econòmica 2019

Compte de Pèrdues i Guanys.
Associació Oikocredit Catalunya

4. Memòria d'activitats i econòmica 2019

Balanç de
Situació.
Associació
Oikocredit Catalunya

4. Memòria d'activitats i econòmica 2019
Evolució d'inversions i socis/es:

•Socis/es (objectiu: +15)
de 883 a 852
+10 noves altes a través de l’OISF
Total: 862 (-2,4%)
Increment net: -21 vs +21 (2018)

•Inversions (objectiu: +150.000 €)
De 10.190.093,51 € a 9.585.058,10 € *
+37.000 € a través de l’OISF
Increment net:

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

-605.035,41 €

4. Memòria d'activitats i econòmica 2019
Junta directiva:
President: Xavier Fernàndez-Díaz
Secretària: Sònia Joaniquet
Tresorer: Sergi Salavert
Vocals: Francesc Padilla, Josep Lluís Segú, Jordi Coderch, Eloi Domingo, Eric Marín, Anna Pallarès,
Montserrat Tort.
Convidades a la Junta: Anna Pallarès (fins maig 2019)
Coordinador de l’associació: David Díaz de Quijano i Barbero
Gestió i administració: Sergi Salavert
Estudiant de pràctiques: Mariona Coca

Punts d’informació i delegacions: Mataró i Sitges.
Altres voluntaris/es: oficina de Barcelona, informàtica, promoció, web, disseny...
Ho han fet possible: Martí Boneta, 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, Eloi Domingo, Jasper Casiguran,
Albert Dresaire, tot l'equip del Grup Tercer Món de Mataró, Sitges Solidari, i tants i tantes socis i sòcies.

6. Activitats i pressupost 2020

Mirant
endavant

•Presentació Programa Activitats 2020
•Aprovació Programa d'Activitats i
Pressupost 2020

+info: catalunya@oikocredit.org / 93 441 63 06
C/ Casp 43, baixos. 08010 Barcelona
www.oikocredit.cat

