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El 2014, creixement i consolidació
L'any 2014 ha demostrat ser un altre any positiu per les finances ètiques en general i pel
desenvolupament de l'activitat d'Oikocredit Catalunya en particular. La banca ètica cada
vegada guanya més terreny, i en un entorn de tipus d'interès a la baixa i tendint quasi a
zero, la combinació de rendibilitat social i econòmica de les finances ètiques, i en concret
el manteniment dels dividends repartits per Oikocredit en el 2% anual han fet créixer
considerablement el volum d'inversions aportades pels nostres socis i sòcies ja existents,
contribuint a la consolidació de l'entitat al nostre país.

El 2014, creixement i consolidació
A banda d'aquest context econòmic i social favorable per
les finances ètiques, la nostra tasca de difusió i
sensibilització també s'ha intensificat durant el 2014, a la
vegada que hem treballat activament en diverses xarxes i
plataformes de promoció de la banca ètica.

En aquest

sentit podem destacar que el 2014 ha estat l'any del 10è
aniversari d'Oikocredit Euskadi i l'any de l'obertura oficial de
l'oficina bancària de FIARE Banca Etica a l'estat espanyol,
projecte del qual hem estat impulsors des de fa anys.
Tot això gràcies 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

Resultats de la cooperativa 2014
Pel que fa als resultats de la cooperativa Oikocredit

Països amb major finançament
al 31 de desembre de 2014

Internacional, tot i l'entorn econòmic advers, es demostra
la solidesa de l'organització enregistrant valors molt
positius tant a nivell econòmic com social. Amb 805
organitzacions finançades a 63 països (per un valor de
735 milions d'euros), la cooperativa ha continuat amb la
concentració a l'Àfrica, però diversificant-se en sectors
com l'agricultura, les finances inclusives i les energies
renovables. L'aprovació de crèdits ha tornat a batre
rècords arribant als 383 milions d'euros, un 29% més que
els 297 milions del 2013.
El resultat net d'Oikocredit, a compartir entre totes les
persones inversores, ha estat de 17,1 milions d'euros,
un 28% més respecte al 2013.

Finançament per tipus
al 31 de desembre de 2014

Resultats de la cooperativa 2014
La cartera de desenvolupament
financer ha crescut fins als 734,6
milions d'euros, un 24% respecte al
2013. S'ha continuat treballant en
l'anàlisi de l'impacte social dels
projectes

finançats,

i

s'han

acomplert 189 compromisos de
desenvolupament de capacitats i
formacions
organitzacions

a

les
sòcies,

nostres
per

un

import de quasi 2 milions d'euros.

Finançament per regió

Finançament per sector

al 31 de desembre de 2014

al 31 de desembre de 2014

Resultats de la cooperativa
Com a conseqüències directes d'aquesta tendència internacional, Oikocredit Catalunya
engloba més de 750 socis/es amb un creixement de les inversions del 10,7%, contribuint
de manera important als resultats positius de la cooperativa. Les corresponents xifres a
nivell d'Oikocredit Internacional, amb operacions arreu del món, són d'un total de
53.000 socis/es i un objectiu de creixement de les inversions netes rebudes al 2015 del
7,5%, les quals reflecteixen el propòsit de creixement constant però controlat de la
cooperativa. Durant el 2014 Oikocredit Internacional ha fet importants canvis
administratius i de processos així com inversions en eines i recursos humans per encarar
amb èxit els reptes de futur. Tots aquests esforços ja han començat a donar fruits, com
per exemple s'ha pogut apreciar en la reducció de la morositat del 6,5% al 5,1%.

Memòria d'activitats 2014
Durant l'any 2014 a Oikocredit Catalunya hem seguit treballant en una línia similar a
la d'anys anteriors, i 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

Difusió i promoció de les Finances

d'informació,

de

Ètiques i Oikocredit tant a través de

processos en l'enviament de cartes i

canals convencionals (xerrades, fires,

comunicacions, gestió i millora de les

mitjans de comunicació...) com a

bases de dades, estudi de mercat i

través de xarxes socials online i de la

escenaris de futur, etc.

nostra web, tot treballant en xarxa

automatització

amb altres entitats

Activitats relacionades amb la Gestió
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 s'ha materialitzat principalment en l'inici del procés de
migració a una nova base de dades, la implantació de nous procediments, i un estudi
de mercat i d'escenaris legals futurs per a definir un nou model d'organització interna.
- Oficines i punts d'informació:
El 2014 hem fet un replantejament dels punts
d'informació del Poble Nou i Girona, passant a
oferir-hi atenció només amb cita prèvia degut a
la poca activitat que hi havia.
A Sitges s'ha activat un punt pilot d'informació amb aquesta mateixa filosofia. I durant
el 2014 hi ha hagut un relleu en les persones responsables del punt d'informació a
Mataró (actualment gestionat per l'Albert Dresaire).

Activitats relacionades amb la Gestió
Activitats relacionades amb Oikocredit Internacional.
Des d'Oikocredit Catalunya vam participar a la reunió d’Associacions Europees de
Suport a Oikocredit, del 14 al 16 de febrer de 2014 a Bad Boll (Alemanya), amb una
assistència de 4 persones, entre personal, voluntaris/es i membres de la Junta.

Per altra banda, també es van enviar dues persones a cada edició de formació de
l'Oikocredit Academy a la seu de la cooperativa a Holanda, que es van celebrar al
maig i a l'octubre de 2014. I paralel·lament, vam delegar el vot representatiu a Ángel
Losantos, de la Junta Directiva d'Oikocredit Euskadi, que va assistir a l'Assemblea
Anual General a Piura, Perú, la setmana del 20 de juny de 2014.

Activitats de comunicació i promoció
Al llarg del 2014 hem continuat amb la mateixa línia de treball en l'àmbit de la
comunicació que l'any anterior, però posant en marxa algunes noves iniciatives i
activitats i intensificant algunes de les que ja dúiem a terme. Donar a conèixer el nostre
projecte i les finances ètiques en general és una de les principals tasques de la nostra
entitat.
La funció de promoció l'hem estat realitzant per divereses vies, tant a través de la
participació directa a fires i xerrades, com assumint un paper actiu a internet i les
xarxes socials i intentant ser cada vegada més presents als mitjans de comunicació.
Durant el 2014 hem estès la nostra tasca considerablement, arribant a més de 800
persones a través d'un total de 24 xerrades i taules rodones, a diverses ciutats i pobles
catalans, així com participant a diverses conferències del “I Congrés Internacional
d'Economia Social i Solidària” que es va celebrar el mes de novembre a Saragossa.

Activitats de comunicació i promoció
Al 2014 hem continuat col·laborant 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 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 es va realitzar a Nicaragua,
visitant la cooperativa de caficultors PRODECOOP. I
l'altre es va dur a terme a Filipines, on es va tenir
l'oportunitat de conèixer l'organització de Comerç Just
SPFTC.

Activitats de comunicació i promoció
Durant el transcurs de l'any 2014 hem seguit promovent les xarxes socials com a vies de
difusió, a través dels comptes de Twitter i Facebook. Addicionalment també hem començat
a publicar regularment vídeos sobre Oikocredit al nostre canal de Youtube, conjuntament
amb dos estudiants de pràctiques de Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions
Públiques de la UPF.
La dinamització web també es va
complementar amb algunes petites
campanyes de publicitat online a través
de Google AdWords, Facebook, i
anuncis

compartits

amb

Oikocredit

Euskadi i Sevilla al Periódico Diagonal
i a la Revista Opcions.

Activitats de comunicació i promoció
Paral·lelament, al llarg de l'any també hem participat
a quasi una vintena de fires per on han passat prop
d'un miler de persones, quasi el doble que l'any
anterior.
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 3a Fira d'Economia
Solidària, o el Festival Cruïlla de Barcelona entre
d'altres. Addicionalment, i sent coherents amb 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 un parell de fires d'ocupació i economia
social a la UPF i la UB.

Activitats de comunicació i promoció
Com a novetats d'enguany, hem engegat un Comitè
d'Experts amb l'objectiu de publicar articles i generar
coneixement sobre les Finances Ètiques i l'Economia
Social, que ja ha publicat un article formatiu en
profunditat en alguns blogs i mitjans online, i també
hem dut a terme un conveni d'ajuts econòmics a
projectes educatius d'Aprenentatge Servei en l'àmbit
de les Finances Ètiques juntament amb la Fundació
Bofill.
Per últim, hem continuat mantenint les tasques de
contacte amb mitjans de comunicació, gràcies a les
quals hem aconseguit més de 35 aparicions a mitjans
diversos, entre premsa escrita i digital, ràdio i televisió.

Activitats de comunicació i promoció
Relació amb altres entitats.
El 2014 hem continuat amb la creixent coordinació entre les diverses
entitats del món de les finances ètiques i l'economia social i solidària. A
banda del treball conjunt amb altres organitzacions, Oikocredit Catalunya
segueix sent soci promotor de FIARE, tenint representació directa la Junta
del projecte a Catalunya. Hem participat a la Xarxa d'Economia Solidària
(XES), a la vegada que seguim tenint representació a la Red Española de
Microfinanzas en el Extranjero i exercint activament el càrrec de
vicepresidència de FETS – Finançament Ètic i Solidari, entitat que es
dedica a promoure les Finances Ètiques en general. Per últim, hem
continuat treballant conjuntament amb les Associacions Oikocredit
Sevilla i Euskadi, reunint-nos amb elles presencialment en ocasió de
l'assemblea estatal de FIARE a Barcelona, el 29 de març, i fent un cap de
setmana de formació a l'octubre per a la migració a la nova base de dades.

Memòria econòmica 2014
Compte de Pèrdues i Guanys. Associació Oikocredit Catalunya

Memòria econòmica 2014
Balanç de Situació. Associació Oikocredit Catalunya

Memòria econòmica 2014
Notes als comptes i memòria econòmica:
•Enguany l'activitat de l'Associació ha generat un superàvit de 13.150,04 euros
que es passen a reserves per a ser utilitzades durant els exercicis 2015 i 2016,
en els que es preveu un increment d'activitat i despeses.
–

El pressupost per a l'exercici 2014 havia contemplat un superàvit lleugerament major, de
13.738,27 euros. Finalment, algunes diferències entre assignacions de despeses a comptes
diversos i variacions a l'alça en determinades partides com per exemple desplaçaments a
xerrades i formacions no previstes han generat aquest menor superàvit.

•Per altra banda, passem a detallar la relació de comptes o inversions de
l'Associació a l'estranger:
–

Durant l'exercici 2014 s'ha mantingut obert fins a data 17/10/14, el compte corrent italià a Banca
Popolare Etica que es va utilitzar l'exercici 2012 per a la transferència del capital social a la
cooperativa. Les dades d'aquest compte són les següents:
• 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
Data tancament: 17/10/2014
Saldo mig darrers 3 mesos de l'exercici 2014: 112,28 euros
Saldo a 31/12/2014: 0,00 euros

Memòria econòmica 2014
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 2014: 2.127,50 euros
Saldo a 31/12/2014: 2.127,50 euros

–

Les dades corresponents a la inversió en el capital social d'Oikocredit Internacional són les
següents (de la qual 6.782.961,90 euros corresponen a les aportacions condicionals dels
socis/es partícips i 38.440,56 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: 34.107,0123
Data alta valor inversió: 28/12/2000
Data valor venda d'accions: 06/10/2014 (parcial)
Saldo mig darrers 3 mesos de l'exercici 2014: 6.796.596,99 euros
Saldo a 31/12/2014: 6.821.402,46 euros

Evolució de socis/es i inversions
L'evolució de socis/es i inversions d'Oikocredit Catalunya ha estat, un any
més, molt positiva, especialment pel que fa a les inversions. mentre que el número
total de socis s'ha incrementat lleugerament en 22 socis/es, el volum del saldo total
ha crescut un 10,71% per un import total net de 660.371,32 euros, xifra
considerablement major que la inversió neta del 2013. Aquest resultat positiu ha
estat degut a la confiança i afiliació sòlida dels socis i sòcies ja existents, així com
també a l'entrada de nous socis, alguns d'ells amb saldos d'inversió superiors a la
inversió mitjana per soci/a.
» Socis/es: de 733 a 755 (+3,14%)
» Inversions: de 6.161.031,14 € a 6.821.402,46 € (+10,71%)*
*: inclouen fons propis de reserves de l'Associació invertits a Oikocredit Internacional.

Evolució de socis/es i inversions

Equip de col·laboradors/es 2014
Junta directiva:
President: Xavier Fernàndez-Díaz
Vicepresident: Martí Boneta
Secretària: Andrea Cabañero
Sots-secretari: Eloi Domingo
Tresorer: Jordi Alonso
Vocals: Francesc Padilla, Roger Brumwell, Jaume Osete, Laura Bosch, Josep Lluís
Segú
Convidades a la Junta: Conxita Gutiérrez, Sònia Joaniquet
Coordinador de l’associació: David Díaz de Quijano i Barbero
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, Ma Antònia Bogónez,
Laia Sans, Alberto Sierra, Josep Ma Viñolas, Montserrat Mon, Joan Pere Guzmán,
Anna Hernández, Bea Prados, Kirei Riverola, Marc Selva, Gustau San Emeterio,
Carles Vendrell, Oriol Roig, Anna Maria Comalrena, Marcelo Tavares, Elia Ogando,
Antoni Daura, Xavier Manté, 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

