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El 2020 ha estat un any d’enormes reptes a nivell global degut a la pandèmia de Coronavirus, i ni 

Oikocredit Internacional ni l’Associació Oikocredit Catalunya n’hem estat al marge. La crisi sanitària ens 

ha portat a prioritzar l’impacte social de la nostra activitat per damunt dels beneficis econòmics, i ens ha 

obligat a adaptar tots els nostres processos i activitat per fer front a la nova realitat. No obstant, a través 

de la nostra tasca en forma de Finances Ètiques i gràcies a la gran solidaritat mostrada pels nostres socis 

i sòcies, hem pogut seguir ajudant les persones més necessitades dels països del Sud Global i que sovint 

han patit la pandèmia de forma molt més virulenta que a casa nostra.

En aquesta memòria us expliquem com, tot i l’entorn advers, hem superat els reptes que ha plantejat el 

2020, i fins i tot hem pogut celebrar el 45è aniversari d’Oikocredit Internacional i el 20è d’Oikocredit 

Catalunya, ni que fos de manera remota. Així doncs, aquest any més que mai, aprofitem per agrair tot el 

suport i confiança a la nostra base social, ja que sou les persones qui heu demostrat al llarg de tot aquest 

temps que Oikocredit és una organització veritablement solidària i resilient. 

Oikocredit Catalunya

1. Presentació



2020:
- 563 organitzacions finançades a 63 
països 

- 845,1 milions d'euros en préstecs 
actius, (2019: €   1.064,6 milions).

- Entrada neta de capital social: 
€ -26,3 milions.

- Morositat baixa: 5,8 % (2019: 5,4%).
- Més de 58.400 socis/es arreu del món
- Actius: € 1241,7 milions (2019: 
€1.310,4 milions).

- Pèrdua neta: € 22,2 milions.

 2. Resultats de la cooperativa 2020

Finançament per tipus

al 31 de desembre de 2020

Països amb major 

finançament

al 31 de desembre de 2020

+4%

-4%



2020:

- Desenvolupament de capacitats:

 0,7M€ en activitats per 71 organitzacions.

- 3 sectors prioritaris:

• Inclusió Financera. Total: €641,3M 

(2019: €   826,3 milions)

• Agricultura. Total: €148,7M 

(2019: €   172,3 milions) 

• Renovables. Total: €45,7M 

(2019: €   52,1 milions)   

 2. Resultats de la cooperativa 2020

Finançament per sector

al 31 de desembre de 2020

+2%

-2%

Finançament per regió

al 31 de desembre de 2020

+0%

+2%

-3%

+0%



 2. Resultats de la cooperativa 2020

Impacte social:

 

*(dades al 31 de desembre de 2019, s'actualitzen cada any al mes de setembre) 



 2. Resultats de la cooperativa 2020
Reptes afrontats el 2020:

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.

Personal 

FinancesMembres i inversors 

Entitats sòcies 
al Sud 
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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 
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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.

• Treball online efectiu
• Suport per al treball en remot
• Salut i benestar

• Més contacte proper i suport
• Formacions i seminaris web
• Donacions del fons de solidaritat
• Refinançar i ajornar pagaments
• Millora de la qualitat de la cartera

Personal 

Finances
• Monitoreig d’emissió/recuperació
• Fluxe negatiu però gestionable
• Web dedicada a notícies del covid
• Informes trimestrals y webinars 

• Finançament assegurat per 

operar
• Forta liquiditat 
• Costos sota control
• Riscos financers reduïts

Membres i inversors 

Entitats sòcies al Sud 



 3. Línies de treball '21 i nova estratègia

- Un any de recuperació

- Enfocament en l’impacte social

- Creixement de la cartera i retorn a beneficis 

- Millores contínues

- Revisió del model de captació de fons

- Preparar l’estratègia 2022-2026



4. Memòria d'activitats i econòmica 2020

  Presentació de la Memòria d’Activitats 

2019 i de l’Informe Econòmic 2019 de 

l’Associació Oikocredit Catalunya

  Aprovació de la Memòria i l’Informe 

Econòmic 2019 de l’Associació Oikocredit 

Catalunya

Resultats Oikocredit 
Catalunya



4. Memòria d'activitats i econòmica 2020
•Oficines i punts d'informació

– Trasllat de l’oficina a nova seu dins el Grup ECOS (C/ Casp 43 de Barcelona): 

mitjans de febrer

– Grups de voluntaris/es a Mataró (Botiga solidària “La Peixateria”), i a Sitges, però 

sense activitat regular. 

– Col·laboració en despeses del grup de Madrid.



•Activitats relacionades amb la gestió:

– Adaptació al teletreball provocada per l’esclat de la pandèmia.

– Major part dels esforços dedicats a preparar el procés de migració cap al nou 

producte d’inversió de l’OISF (1a meitat de l’any), i executar-lo (2n semestre).

– Incorporació de 2 noves persones treballadores de suport temporal al procés.

– Activitat de l’Associació neutra en carboni, incorporant-hi també el càlcul 

d’emissions provocades per l’ús de tecnologies digitals intensives en dades.

– Rendiment de comptes: Balanç social-XES (informe millora) i auditoria externa.

– Volum baix de sol·licituds d'informació ateses.

4. Memòria d'activitats i econòmica 2020



•Activitats relacionades amb Oikocredit Internacional.

– Reunió d’Associacions Europees de Suport a Oikocredit, prevista pel març de 

2020 a Bilbao, finalment celebrada virtualment degut a la pandèmia. 

– Assemblea General de la Cooperativa, juny de 2020, celebrada virtualment. 

– Assistència a diversos webinars, i coordinació periòdica amb equip legal i de 

suport d'Holanda, especialment per coordinar procés de migració a l’OISF.

– Celebració online del 45è aniversari d’Oikocredit internacional (novembre).
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• Activitats relacionades amb la promoció:

– Increment de la comunicació i activitats online: 

• Total de persones seguidores o subscrites a xarxes o 

butlletins: 4.890 (+6,56% respecte el 2019)

• Nova pàgina de LinkedIn: 65 persones seguidores

– Xerrades, tallers i conferències: 15, arribant a 410 

persones (2019: 20, 500 persones). 

– Fires: 4 (online), 80 persones. (2019: 20, 500 persones)

– Aparicions a mitjans de comunicació: 33 (25 de les 

quals vinculades al Baròmetre de les FFEE). (2019: 18).

– 3 cafès-tertúlia: Study Tour a Ghana (2) i Opmeer reports 

(celebració online dels 20 anys de l’Associació).

– Treball en xarxa: principalment amb FETS. (Plataforma 

online d’Educació Financera: www.redefes.org i APS).

4. Memòria d'activitats i econòmica 2020

 

Twitter

LinkedIn

Facebook

YouTube

Instagram

http://www.redefes.org/
https://twitter.com/OikocreditCat
http://www.linkedin.com/company/oikocreditcat
https://www.facebook.com/oikocreditcat
https://www.youtube.com/user/OikocreditCatalunya
http://www.instagram.com/oikocreditcat/
https://twitter.com/OikocreditCat
https://www.linkedin.com/company/64675132/admin/
https://www.facebook.com/oikocreditcat
https://www.youtube.com/user/OikocreditCatalunya
https://www.instagram.com/oikocreditcat/


•Relació amb altres entitats:

– Associació FIARE Catalunya.

– Fiare Banca Etica i Fundació Finances Ètiques

– Local compartit amb Setem (fins febrer).

– 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 

– LaCoordi.cat

– Universitats: UPF i UB

– Fòrum Social Mundial d’Economies Transformadores.
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4. Memòria d'activitats i econòmica 2020

Compte de Pèrdues i Guanys. 
Associació Oikocredit Catalunya



4. Memòria d'activitats i econòmica 2020

Balanç de
Situació. 
Associació 
Oikocredit Catalunya



Evolució d'inversions i socis/es:

L’any 2020 es va procedir a la cancel·lació de tots els contractes de comptes en 
participació que encara tenia l’Associació amb algunes sòcies, i una part d’elles va 
migrar la seva inversió al nou producte d’inversió de la Fundació Accionarial 
d’Oikocredit Internacional (OISF) en forma de Certificats de Dipòsit d’Accions.
Aquest procés es va fer per consentiment actiu i tot i els recursos dedicats a dur-lo a 
terme, el context de pandèmia en el que es va realitzar va suposar que una mica més 
de la meitat de les sòcies (56%) donessin de baixa la seva inversió (mentre que 
l’objectiu fixat inicialment era d’assolir una migració del 75%).

•Socis/es: 

De 852 a 371

•Inversions:

De 9.585.058,10 € a  4.172.053,84 €
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Equip humà i organització interna:

Junta directiva: 
President: Xavier Fernàndez-Díaz
Secretària: Sònia Joaniquet
Tresorer: Sergi Salavert
Vocals: Josep Lluís Segú, Eloi Domingo, Eric Marín, 
Anna Pallarès, Jaume Osete (a partir de juny 2020).

Coordinador de l’associació: David Díaz de Quijano 
i Barbero
Gestió i administració: Sergi Salavert
Comunicació: Oriol Bassols
Suport al procés de migració: Alberto Sierra i 
Anna Pallarès.

Punts d’informació i delegacions: Mataró i Sitges.
Altres voluntaris/es: oficina de Barcelona, informàtica, promoció, web, disseny...

Amb un especial agraïment a les persones que ho han fet possible: Martí Boneta, Pedro 
Manrique, Montserrat Fabregat, Laia Sans, Alberto Sierra, Josep Ma Viñolas, Jordi Coderch, 
Montse Tort, Domènec Creus, Daniel López, Marta Bernat, Montserrat Mon, Joan Pere Guzmán, 
Anna Hernández, Conxita Gutiérrez, 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.
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+info: catalunya@oikocredit.org / 93 441 63 06 

C/ Casp 43, baixos. 08010 Barcelona 

www.oikocredit.cat 
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