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El 2021 ha estat un any de recuperació i reconstrucció per a Oikocredit Internacional. S’ha tornat a nivells importants de creixement 

de la cartera i s’ha tancat l’any amb beneficis de 15,3M d’euros que permetran fer una proposta de repartiment de dividend del 0,5% 

a l’Assemblea del juny de 2022. Tot i que la pandèmia de Covid-19 encara afecta a molts països, especialment al Sud Global, i que 

el context internacional de preus a l’alça i el conflicte d’Ucraïna segueixen provocant una situació d’incertesa econòmica, les 

perspectives d’Oikocredit Internacional per al 2022 són positives. Com a qüestions més rellevants cal destacar l’inici 

d’implementació de la nova estratègia 2022-2026 basada en el desenvolupament de comunitats resilients, o el procés de canvi a un 

nou model de captació de fons basat en una cooperativa oberta.

A nivell d’Oikocredit Catalunya, el 2021 ha estat un any de transició cap al nou model organitzatiu de l’associació, que passa a 

centrar la seva activitat en dues grans línies: promoció de les finances ètiques, i representació de les sòcies als òrgans de govern 

de la cooperativa internacional. El context d’incertesa i les restriccions sanitàries que encara es van patir durant el 2021, afegit al fet 

que fins a finals de l’any no s’ha començat a treballar més activament en activitats de promoció, han implicat que s’hagi mantingut 

estable el nombre d’inversions i socis/es respecte el 2020.  No obstant, durant el 2021 també s’han explorat noves fonts de 

finançament complementàries, principalment basades en subvencions d’Administracions Públiques, que han permès reduir el 

resultat negatiu que s’havia pressupostat per a l’exercici, i consolidar també relacions institucionals i xarxes de treball col·laboratiu 

amb altres entitats.

Oikocredit Catalunya, Abril de 2022.

1. Presentació



2021:
- 517 organitzacions finançades a 55 
països 

- 995,9 milions d'euros en préstecs 
actius, (2020: €   845,1 milions).

- Entrada neta de capital social: 
€ 24,9 milions.

- Morositat baixa: 5,5 % (2020: 5,8%).
- Més de 58.900 socis/es arreu del món
- Actius: € 1258,1 milions (2020: 
€1.241,7 milions).

- Benefici net: € 15,3 milions.

- Proposta de repartiment de dividend: 
€ 5,6 milions (0,5%)

 2. Resultats de la cooperativa 2021

Finançament per tipus

al 31 de desembre de 2021

Països amb major 

finançament

al 31 de desembre de 2021

-3%

+3%



2021:

- Desenvolupament de capacitats:

 0,4M€ en activitats per 50 organitzacions.

- 3 sectors prioritaris de finançament:

• Inclusió Financera. Total: €761,4M 

(2020: €  641,3 milions)

• Agricultura. Total: €182,6M 

(2020: €  148,7 milions) 

• Renovables. Total: €43,7M 

(2020: €  45,7 milions)   

 2. Resultats de la cooperativa 2021

Finançament per sector

al 31 de desembre de 2021

+1%

Finançament per regió

al 31 de desembre de 2021

-2%

+4%-4%

+3%

-1%



 2. Resultats de la cooperativa 2021

Impacte social:

 

*(dades al 31 de desembre de 2020, s'actualitzen cada any al mes de setembre) 



 2. Resultats de la cooperativa 2021
Èxits:

•Retorn a la generació de beneficis

•Retorn al creixement de la cartera

•Manteniment del control de costos

•Membres i inversors/es lleials

•Primera enquesta d’avaluació entre 

clientes d’institucions microfinanceres

•Estratègia 2022-26

•Nou model de captació de capital



 2. Resultats de la cooperativa 2021

Reptes:

•Desequilibris en la recuperació econòmica 

a nivell global i increment de pobresa global

•Ingressos per interessos de la cartera 

reduïts

•Gran part d’activitats de desenvolupament 

de capacitats només online

•Gestió de la rotació en els càrrecs dels 

consells de direcció i de supervisió



 3. Línies de treball '22 i nova estratègia

- Els resultats del 2021: una bona base

- Seguiment d’adaptació de l’activitat en 

resposta a la Covid-19

- Major creixement de la cartera 

- Nous càrrecs coberts als consells de 

direcció i supervisió

- Implementació de l’estratègia 2022-2026 i 

del nou model de captació de fons

- Seguiment continu de les incerteses 

(mutacions de la Covid-19, inflació, conflicte a 

Ucraïna)



4. Memòria d'activitats i econòmica 2021

Resultats Oikocredit 
Catalunya



4. Memòria d'activitats i econòmica 2021
•Oficines i punts d'informació

– Oficina dins el Grup ECOS (C/ Casp 43 de Barcelona), però molt teletreball.

– 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:

– Manteniment del gruix d’activitats en mode virtual.

– Volum més reduït de gestions administratives per canvi de model de gestió, on 

la Fundació Accionarial d’Oikocredit Internacional (OISF) pren paper central.

– 2n Any d’activitat de l’Associació neutra en carboni, incorporant-hi també el 

càlcul d’emissions provocades per l’ús de tecnologies digitals.

– Rendiment de comptes: Balanç social de la XES.

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

– Redistribució de tasques per baixa de paternitat no coberta amb nova 

contractació.

– Elaboració d’informe per FETS sobre finançament del sector del Comerç Just.

– 1er projecte subvencionat per l’Administració, gestionat íntegrament per 

l’Associació (subvenció de l’Ajuntament de Barcelona).
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•Activitats relacionades amb Oikocredit Internacional.

– Reunió d’Associacions de Suport a Oikocredit, i 

Members’ Meeting, online:

• Winter Meeting, 12 i 13 de març, 2021. 

• Summer Meeting, 10 i 11 de setembre, 2021.

– Assemblea General de la Cooperativa, 

10/06/2021, celebrada virtualment.

– Assemblea General Extraordinària de la 

Cooperativa, 02/12/2021, celebrada virtualment. 

– Assistència a diversos webinars, i coordinació 

amb equip de suport d'Holanda, especialment en 

l’últim trimestre de 2021, per preparar de forma 

conjunta el llançament de la nova campanya de 

comunicació.
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• Activitats relacionades amb la promoció:

– Manteniment de la comunicació i activitats online: 

• Total de persones seguidores o subscrites a xarxes o 

butlletins: 4.935 (+1% respecte el 2020)

– Xerrades, tallers i conferències: 20, arribant a 346 

persones (2020: 15, 410 persones). 
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Twitter

LinkedIn

Facebook

YouTube

Instagram

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/


• Activitats relacionades amb la promoció:

– Fires: 6 (4 online), 176 persones. (2020: 4, 80 

persones)

– Aparicions a mitjans de comunicació: 32 (20 de 

les quals vinculades al Baròmetre de les FFEE). 

(2020: 33).

– 4 cafès-tertúlia internacionals online: African 

Clean Energy, ProMujer Bolivia, Caravela Coffee, 

Impact Report.

– Treball en xarxa: principalment amb LaCoordi 

i FETS. Plataforma online d’Educació Financera: 

www.redefes.org, i activitats d’Aprenentatge 

Servei i assessorament en TFG’s).
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http://www.redefes.org/


• Activitats relacionades amb la promoció:

– Exposició sobre Finances Ètiques i desenvolupament. Exposada a la 

FESC i a la Facultat d’Econòmiques de la Universitat de Barcelona.

– Procés participatiu d’elecció de lema per la nova campanya de 

comunicació «Invertim en les persones». (llançament previst al segon 

trimestre de 2022)
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• Activitats relacionades amb la promoció:

– Projecte «Expansió i consolidació de les Finances 

Ètiques internacionals al nostre territori: llançament del 

nou producte d’inversió ètica d’Oikocredit.», subvencionat 

a través de la convocatòria de subvencions que atorga 

l’Ajuntament de Barcelona per a activitats i projectes de 

promoció i reforç de l’economia social i solidària a la 

ciutat de Barcelona. Import total del projecte: 7.521,43 €. 

Import subvencionat: 4.780,55 €. El projecte va constar 

de:

• Cicle de webinars internacionals

• Campanya de comunicació

• Participació en fires
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•Relació amb altres entitats:

– Associació FIARE Catalunya.

– Fiare Banca Etica i Fundació Finances Ètiques

– Setem

– FETS – Finançament Ètic i Solidari (i RedEFES) 

– Oikocredit Sevilla i Euskadi, i grup a Madrid 

– XES (Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya)

– Taula del Sistema de Finances Ètiques (REAS).

– Coop57

– Codi Ètic de les Associacions de Barcelona

– LaFede.cat 

– LaCoordi.cat

– Universitats: UPF i UB

– Opcions SCCL (i participació a LaZona.coop).

– SomMobilitat SCCL

– Estratègia #ESSBCN2030
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https://lazona.coop/venedores/oikocredit-catalunya/
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Compte de Pèrdues i Guanys. 
Associació Oikocredit Catalunya
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Balanç de
Situació. 
Associació 
Oikocredit Catalunya



Evolució d'inversions i socis/es:

L’any 2021 encara es van haver de dur a terme algunes gestions relacionades amb la 
migració de sòcies i inversions cap al nou producte d’inversió de la Fundació 
Accionarial d’Oikocredit Internacional (OISF) en forma de Certificats de Dipòsit 
d’Accions.
No obstant, no es va començar a fer una promoció més activa fins a finals d’any, quan 
es va incorporar la Rose Serrano a l’OISF com a Responsable de Relació amb 
Inversors/es al nostre país. Aquest fet, unit a la situació d’incertesa provocada per la 
Covid-19 i per l’increment de preus de l’energia, va fer que es registressin molt pocs 
moviments d’inversions (tant altes i noves inversions com baixes i recuperacions), 
bastant en línia amb les tendències vistes a nivell europeu.

•Socis/es: 

De 371 a 369

•Inversions:

De 4.172.053,84 € a 4.025.656 
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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.

Coordinador de l’associació: David Díaz de Quijano 
i Barbero
Gestió i administració: Sergi Salavert

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, 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 

http://www.oikocredit.cat/
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