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DEUTE   

 
En l’any 2014 l’objectiu de l’equip de deute de l’ODG ha sigut desenvolupar el marc temàtic de la financiarització per 
poder comprendre millor els orígens del règim del deute en el que vivim des de fa unes dècades. Per aquesta raó 
hem agafat com a referents teòrics en Costas Lapavitsas, expert en economia financera que analitza les causes de la 
transformació de l’economia partint de l’estudi de la transformació de les finances. També ens interessa 
desenvolupar la visió filosòfica i antropològica d’en George Caffentzis, que ens parla de la relació entre els deutes 
micro i macro, i com formen part d’un mateix pla centralitzat per a sotmetre la població i incorporar-la al món del 
treball assalariat i l’explotació arreu del món. Aquestes dues visions, forman una visió holística que abarca conceptes 
financers més tècnics i específics del món de les finances, amb d’altres de més filosòfics propis de la resta de ciències 
socials i naturals que ens permeten entendre els règims de poder i organització de les nostres societats.  
 
El fet d’incorporar aquest marc teòric holístic ha de permetre la millor integració entre els grups temàtics de l’ODG, 
premetent una millor contextualització del nostre treball, de cara endins i enfora. L’objectiu es poder transmetre i 
presentar aquest treball millor integrat i més coherent en el nostre treball d’incidència política.  
 
L’ODG va organitzar la visita d’en Costas Lapavitsas, professor de la SOAS de Londres i diputat de Syriza, el mes de 
juny. Lapavitsas va donar una conferència a la FCONDG sobre la importància d’estudiar la financiarització i sobre 
com aquest procés ha portat a la crisi de l’eurozona, que actualment és difícilment resoluble; Debat amb Taifa a 
Ecoconcern sobre la importància d’estudiar les finances dins la disciplina de l’economia política; trobada amb la PAH 
per a debatre la seva importància en l’actual context polític i social, entrevistes amb la Directa, Alternativas 
econòmicas, elDiario.es i discussions amb diputats Quim Arrufat i Ernest Urtasun; discussions amb membres de 
sindicats i experts com Josep Bel i Miren Etxezarreta. A més es va realitzar una vídeo-entrevista. 
 
Per altra banda, l’ODG també va organitzar la visita d’en George Caffentzis (Strike Debt USA) el mes de març i va ser 
entrevistat per la Vanguardia (la Contra) i Diagonal; a més de realitzar una conferència amb la PAH sobre Micro i 
Macro - Deute (el Clot).  
 
Per últim, l’Observatori ha produït el curtmetratge ‘Em deus 3.000 entrepans’ que parla de les semblances entre el 
bullying escolar i l’abús realitzat entre nacions a través dels mecanismes de xantatge i extorsió del deute, i que serà 
estrenat el febrer de 2015. 
 

 

https://www.facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda/photos/gm.122308324627939/368814296567120/?type=1&theater
https://www.youtube.com/watch?v=Dd9hiw1Btls
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Conferència: micro i macro deute 
Amb George Caffentzis 
19 de juny, Barcelona 

 
 

 
 

Visita Costas Lapavitsas 
 (Professor SOAS Londres i diputat Syriza) 

20- 24 de gener, Barcelona 
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ENERGIA: geopolítica, financiarització i sobirania popular  

 

La vessant energètica de l’ODG s’ha consolidat en l’any 2014 com una de les temàtiques principals de treball. Les 

diferents escales d’anàlisi: Global, UE, Nacional i municipal han estat abordades des de perspectives poc tradicionals 

en el món de l’energia: Quin rol tenen els mercats financers en el sector energètic? Les (mega)infraestructures 

energètiques, a quins interessos responen? Quin paper juga el gas en la perpectuació del règim fòssil? Com afecten 

els models energètics a les comunitats/persones? Com podem exercir el dret a decidir també en l’energia?  

L’ODG ha realitzat un treball conceptual per definir l’acaparement energètic (llibre Alta Tensión), és a dir, les 

interferències negatives generades pels models energètics en les poblacions i comunitats del Sud Global, en forma 

d’expoli de recursos energètics, destrucció i desgradació dels ecosistemes però també pel no respecte del drets 

economics, socials i culturals. Com a resposta, l’Observatori ha contribuït en la construcció del concepte de sobirania 

energètica dels pobles, inspirada en la definició de sobirania alimentària de la Via Campesina i que contempla la 

dimensió exterior dels models energètics. 

En aquest 2014, l’ODG també ha participat en l’anàlisi del cas del magatzem de gas Castor, promogut per l’instrument 

financer Project Bonds 2020 del Banc Europeu d’Inversions (BEI), publicant nombrosos articles  a diferents mitjans i 

participant d’accions d’incidència al Parlament Europeu i a Madrid.  

A més d’aquestes activitats s'han realitzat múltiples xerrades sobre acaparament energètic (en les relacions N-S i en 

la pobresa energètica), sobirania energètica dels pobles, així com de geopolítica energètica, totes elles vinculades 

vers un canvi de model energètic més sostenible I respectuós globalment. També s'ha aprofitat la visita a BCN de 

personatges coneixedors de la temàtica, per a organitzar xerrades (cas d'Alberto Acosta, exministre d'energia i 

petroli de l'Equador molt actiu en la Iniciativa Yasuní-ITT, o Eduardo Gudynas especialista en ecologia política 

uruguaià).  

Vinculat amb el context de transició nacional, l’ODG ha aportat una visió crítica de l’informe del consell per la 

transició nacional sobre energia i aigua, apuntant a la manca de transformació i/o transició del model energètic 

proposat per l’informe.  

Per últim, l’ODG va coorganitzar el I Volt Oligotòxic, en l’energia hem de decidir! El tour va aplegar 50 participants 

que durant un cap de setmana van visitar comunitats locals afectades pel model energètic.  

 

 

 

 

 

  

http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1511)
http://xse.cat/definim-la-sobirania-energetica/
http://xse.cat/definim-la-sobirania-energetica/
http://www.odg.cat/ca/blog/el-deute-de-castor-passat-present-i-futur
http://www.counter-balance.org/eu-project-bonds-are-a-worrying-indicator-for-the-future-eu-long-term-investment-plans/
http://www.odg.cat/ca/content/organitzacions-socials-urgeixen-als-grups-parlamentaris-que-impugnin-el-deute-illegitim-de-0
http://www.odg.cat/ca/content/reaccio-linforme-9-del-consell-assessor-la-transicio-nacional-labastament-denergia
http://www.odg.cat/ca/content/reaccio-linforme-9-del-consell-assessor-la-transicio-nacional-labastament-denergia
http://xse.cat/volt-oligotoxic-inscripcions-definitives/
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Jornades d’enxarxament amb entitats europees i 
incidència al Parlament Europeu sobre el projecte 

Castor. 
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, 

Ecologistes en Acció i ODG. 
25-26 de març, Brusel·les 

 

 

 
 

Conferència: Acaparament energètic 
19 de febrer, Terrassa 

 
 
1r Volt Oligotòxic: tour pel territori català visitant els 

pobles i comunitats afectats pel model energètic, i 
també alternatives. 

Del 26 al 28 de setembre, territori català 
 

 
 

Conferència d’Alberto Acosta: 
Sumak Kawsay i la consulta sobre el Yasuní 

13 de novembre, Barcelona 
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COHERÈNCIA DE POLITIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT I EXTRATERRITORIALITAT  

 

L’històric del treball de l’ODG l’ha posicionat com un dels referents català, espanyol i europeu en la producció 

d’anàlisi en temes d’extraterritorialitat, responsabilitat exterior i coherència de politiques per al desenvolupament.  

A mesura que la globalització accentua les interferències extra-territorials a diferents nivells (ambiental, comercial, 

militar, tecno-productiu, migratori,..), es fa imprescindible identificar-les si es vol fer front als grans problemes 

globals d’empobriment, escalfament global, producció de guerres, etc.  

No obstant la literatura i encara menys l’acció política, obvien aquesta font domèstica de problemàtiques globals. 

En aquest sentit l’ODG ha desenvolupat diferents actuacions de recerca, de creació de pensament, de formació i de 

comunicació social.  

A nivell català destaquem al llarg del 2014 el treball de promoció, enxarxament i incidència realitzat en el marc de 

l’Acord Nacional d’Acció Exterior, la compareixença al Parlament de Catalunya sobre responsabilitat exterior 

ambiental de Catalunya en el marc de la nova Llei d’Acció Exterior, l’organització per encàrrec del Departament de 

Territori i Sostenibilitat d’un workshop internacional a la COP12 a Gangwan, Corea del Sud, on es presentava el segon 

estudi “Responsabilitat exterior de Catalunya sobre la pèrdua de biodiversitat global” (policy paper), o l’acte co-

organitzat amb la Federació d’ONG catalanes sobre coherència de polítiques per al desenvolupament dirigit a les 

organitzacions catalanes.  

A nivell estatal, durant el 2014, s’ha presentat l’estudi de referència “Coherencia de politicas del modelo energético 

español”, publicat per la Plataforma 2015 y más. I s’ha realitzat un estudi ampli sobre acaparament energètic de 

l’economia espanyola que serà publicat properament.  

Tot aquest anàlisi s’ha trocejat per tal de ser comunicat adequadament en forma d’articles de premsa, com ara 

“Quina acció exterior per a Catalunya” publicat al Periódico, o “La sexta extinción y el falso realismo de los Estados” 

publicat a La Vanguàrdia. També en col.loquis i xerrades sobre la temàtica, en fòrums que van des de seminaris de 

la CONGDE fins a reunions amb la Generalitat, el Ministeri d’Energia o eurodiputat/des a Brusel.les.  

 

 

  

http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=7054028&p_cp2=7055486&p_cp3=7055471
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=7054028&p_cp2=7055486&p_cp3=7055471
http://www.odg.cat/sites/default/files/odg_policy_paper_external_responsibility_v1.pdf
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/quina-accio-exterior-catalunya-per-david-llistar-2894949
http://www.lavanguardia.com/natural/opinion-analisis/20141101/54417607499/la-sexta-extincion-y-el-falso-realismo-de-los-estados.html
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Taula d’Acció Exterior 
Febrer, Barcelona 

 
 

 
 
Conferència: La Coherència de Polítiques com a eina 

per a la Justícia Global. 
 

18 de desembre, La Fede, Barcelona 
 

 
 

 
 

Compareixença al Parlament pel Projecte de la Llei de 
l’Acció Exterior de Catalunya 

30 d’abril, Barcelona 
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EMPRESES TRANSNACIONALS I DRETS HUMANS 

 

En continuïtat amb un esforç iniciat l’any 2004 dins de la Xarxa Enlazando Alternativas, l’ODG ha continuat enguany 

la seva col·laboració amb la Campanya Global per Aturar la impunitat de les Transnacionals 

(http://www.stopcorporateimpunity.org/), participant activament en l’organització de les activitats de la Setmana 

d’Acció Global del 23 al 27 juny 2014 . Aquesta va comptar amb tres moments importants, a la ciutat de Ginebra 

(Suïssa): el Tribunal Permanent dels Pobles (TPP), la mobilització al carrer i l’acció d’incidència en el marc del Consell 

de Drets Humans de la Organització de les Naciones Unides (ONU).  

Així, des del mes de gener, es va donar suport a la preparació de TPP, coordinant els casos presentats en l’àmbit de 

la mineria. Això va implicar una interrelació important amb organitzacions afectades per empreses mineres a 

Colòmbia, República Democràtica del Congo, Zambia, Àfrica del Sud, Perú, El Salvador i Filipines, ja que els casos 

presentats van ser de les transnacionals Pacific Rim Oceana, Glencore i Lonmin, actives a aquests països.  El conjunt 

de casos presentats davant el TPP pot ser consultat a aquest enllaç. 

Durant el segon moment fort de la Setmana d’Acció Global, es va participar en la preparació de la marxa, elaborant 

materials informatius que van ser llegits durant el tour organizat davant alguns actors corporatius claus amb seu a 

la ciutat de Ginebra.  I finalment, cal assenyalar el treball 10 d’incidència realitzat per la Campanya Global, en 

coordinació amb més de 610 organitzacions de defensa dels drets humans i el medi ambient en 95 països (dins de 

l’Aliança del Tractat). Aquest fet va servir de pressió perquè el Consell de Drets Humans de la ONU prenguès una 

decisió històrica el 26 juny, votant una resolució per establir un grup de treball vinculant per obligar a les 

transnacionals i d’altres inversors a complir amb les normes i regles que protegeixen els Drets Humans. 

És la primera vegada que es voten a nivell internacional codis vinculants pel que fa del respecte dels Drets Humans, 

per les transnacionals, ja que normalment s’aplica a aquests tipus d’actors codis voluntaris. L'acord va ser aprovat 

dins del Consell amb 20 països a favor, 14 en contra (encapçalats per la Unió Europea i els Estats Units), i 13 

abstencions. Podeu veure els comunicats oficials que vam emetre després del vot, als següents enllaços: Comunicat 

de l’Aliança del Tractat i Comunicat de la Campanya Global  

  

http://www.stopcorporateimpunity.org/
http://www.stopcorporateimpunity.org/?page_id=5639&lang=es
http://www.stopcorporateimpunity.org/?page_id=5639&lang=es
http://odg.cat/es/blog/jurado-internacional-declara-la-necesidad-de-crear-normas-vinculantes-para-transnacionales-0
http://odg.cat/es/blog/jurado-internacional-declara-la-necesidad-de-crear-normas-vinculantes-para-transnacionales-0
http://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/HRC_resolution_A_HRC_26_L.22_Rev.1.pdf
http://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/HRC_resolution_A_HRC_26_L.22_Rev.1.pdf
http://www.globalpolicy.org/component/content/article/221-transnational-corporations/52651-treaty-alliance-press-release-on-resolution-on-binding-human-rights-standards.html
http://www.globalpolicy.org/component/content/article/221-transnational-corporations/52651-treaty-alliance-press-release-on-resolution-on-binding-human-rights-standards.html
http://www.tni.org/pressrelease/social-movements-celebrate-historic-un-vote-against-impunity
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Setmana d’Acció Global per aturar la impunitat de les Transnacionals 
Juny 2014, Ginebra, Suïssa 
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TERRA 

 

Enguany, l’ODG ha participat en un projecte de l’àmbit de la sobirania alimentària a Barcelona, amb GRAIN i la Revista 

“Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas”. El propòsit principal era impulsar una nova cultura del consum 

urbà cap a la Sobirania Alimentària en el teixit associatiu i els agents de cooperació de Barcelona.  

L’ODG va contribuir amb la investigació “La Ruta del Tomàquet. Eines de reflexió cap a una nova cultura del consum 

urbà”. Seguint l’exemple del tomàquet, un producte emblemàtic per l’horta catalana, revela com les importacions 

des d’Holanda, en plena temporada alta (estiu) tenen per conseqüència la caiguda de la producció catalana. 

Reflexiona també sobre un espai clau en la producció i el consum a Catalunya, Mercabarna, considerant a més els 

impactes socials i ambientals de la importació de tomàquet des del Marroc.  

L’informe va ser diseminat per exemple, per la Unió de Pagesos a través revista  La Terra  i pel sindicat agrari amb 

una entrevista amb el autor/es de l’informe. A més el  28 gener 2014 es va realitzar un acte públic, comptant amb 

l’assistència de membres d’entitats i col·lectius actius en la promoció de la Sobirania Alimentària al teixit associatiu 

barceloní. El debat generat per la presentació de la recerca es va centrar en les possibilitats d’acció des de la sociedad 

civil sobre l’àmbit de la distribució com Mercabarna. Cal assenyalar que els participants van demanar aprofundir en 

la temàtica i en conseqüència, es va iniciar el desenvolupament del documental “La Ruta del Tomàquet”, actualment 

en fase d’edició.  

Una altra fita del 2014 van ser les Jornades “Llaurant Barcelona”, organitzades per la Revista “Soberanía Alimentaria, 

Biodiversidad y Culturas”, i comptant amb la col·laboració de l’ODG, de GRAIN, la Unió de Pagesos i la CGT. La 

proposta de les Jornades va ser la següent: el consum d’aliments a Barcelona està vivint una gran  dicotomia amb 

dos models d’abastiment oposats. Per un costat, gran part del menjar que compra la població barcelonina és a través 

del circuit clàssic, començant en la pagesia, passant pel Mercabarna, un minorista i finalment arribant al consum. 

Per l’altre, cada cop més persones consumidores busquen la compra directa, individualment o en grup, a la pagesia 

propera a la ciutat. Quin valor té cadascun dels models? Quin impacte tenen en la pagesia catalana? La poden 

afavorir d’alguna manera? Tots dos poden aportar tots els aliments que necessita la ciutat? Les Jornades van tenir 

lloc el 3 i 4 d’octubre a la Sala La Cuina de l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona (Carrer Sant Pere Més Baix, 

7, Barcelona) i van comptar amb l’assistència de prop de 70 persones. Entre els/les ponents destaquem pagesos, 

membres de cooperatives de consum responsable, representants de Mercabarna, de l’Ajuntament de Barcelona i 

dels Mercats Municipals, així com membres d’Attac Marroc que van presentar la problemàtica dels drets laborals en 

la producció industrial del tomàquet marroquí d’exportació. 

 

 

 

 

  

http://www.odg.cat/ca/publication/informe-odg-la-ruta-del-tomaquet-eines-de-reflexio-cap-una-nova-cultura-del-consum-urb-0
http://www.odg.cat/ca/publication/informe-odg-la-ruta-del-tomaquet-eines-de-reflexio-cap-una-nova-cultura-del-consum-urb-0
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3277728/La%20Terra/404_LTjuny_2014.pdf
http://www.odg.cat/ca/blog/entrevista-sobre-lestudi-la-ruta-del-tomaquet
http://odg.cat/ca/blog/jornades-llaurant-barcelona-3-i-4-octubre-barcelona
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Jornades sobre comercialització d'aliments 
9 i 10 d’octubre, Barcelona 

 

Recerca: 
La ruta del Tomate 

Herramientas de reflexión hacia una nueva cultura 
del consumo urbano. 

 

 
 
 

La Vanguardia - Pa amb tomàquet"... holandés 
 

13 de abril 
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TRACTAT DE LLIURE COMERÇ ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS (TTIP)  

 

Des d’inicis del 2014, l’ODG es va sumar al llançament de la Campanya contra el Tractat de Lliure Comerç i Inversions 

entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP), CETA i TISA, d’escala catalana, estatal i internacional , que compta a 

l’Estat espanyol amb l’adhesió i participació de 165 col·lectius, organitzacions socials, sindicats i partits polítics.  

A l’octubre, es va donar un salt qualitatiu important per la campanya a nivell de Catalunya, mitjançant l’organització 

de les Jornades Internacionals "Sobirania segrestada, drets en perill" (10 i 11 d’octubre 2014), en coordinació amb 

70 entitats.  Es va proposar una reflexió crítica i informada sobre els impactes del Tratactat de Comerç i Inversions 

que negocien actualment els Estats Units i la Unió Europea (TTIP) en àmbits molt diferents. Aquesta activitat es 

realitzar en el marc del Dia Mundial de Lluita contra el TTIP i el Fracking (11 d’octubre).  Vam comptar amb la 

participació de persones expertes a nivell internacional, estatal i català, entre les quals destaquem: Susan George 

(Transnational Institute y Attac, França), Rosa Guillén (Marxa Mondia de Dones i Grupo de Género y Economía, Perú), 

Francisco López Bárcenas (Mèxic), Courtenay Lewis (Sierra Club, Estats Units), Alessa Hartman (Foro de Medio 

Ambiente y Desarrollo, Alemanya), Pablo Sánchez (EPSU - Brussel·les), Albert Recio (professor d'economía), Teresa 

Salvador (delegada sindical de Panasonic), Eloi Badia (Campanya "Aigua es Vida"), Luis Capacete (Federació 

d'Associacions en defensa de la sanitat pública), un/a representant del Grup de Recerca sobre Exclució i Control 

Social de la Universitat de Barcelona i de la Marea Groga; Lidia Senra (Sindicato Labrego Galego y diputada al 

Parlament Europeu), Blanca Ruibal (Amigos de la Tierra, Estat espanyol), Carles Seijó i Llorenç Planagumà (Consorci 

per la Sostenibilitat Territorial), Carlos Sánchez Mato (Attac i PACD Madrid), Ricard Fernández (gerent de la 

Cooperativa Suara, Barcelona), Simona Levi (X.net - acceso libre a la información y neutralidad de la red, democracia 

en red y tecnopolítica), Carlos Sánchez Almeida (advocat especialista en propietat intel·lectual), i Pablo Cotarelo 

(Ecologistas en Acción i Campanya "NO al TTIP").  

Cal destacar que ambdos dies es van omplir complemetament les sales amb unes 400 persones en total i va tenir 

ressó a mitjans com el telenotícies de TV3. La majoria de ponents van ser dones i que una de les ponents, Rosa 

Guillén (Marxa Mundial de Dones - Perú), va tractar en la Taula Inaugural (divendres 10 octubre) directament el tema 

de l'impacte de la liberalització econòmica sobre les dones.  

Articles realacionats: 

➢ “Clam contra el TTIP durant les jornades que en van revelar els efectes” 

➢ “Alarma: todo lo mal que hayamos sido capaces de pensar alguna vez se va cumpliendo sin remedio” 

➢ “Partidos, sindicatos y ONG aumentan la presión contra el TTIP con EEUU” 

➢ “Tratado de Libre Comercio (TTIP) y democracia marca Europa”  

 

  

http://noalttip.blogspot.com.es/
http://noalttip.blogspot.com.es/
https://drive.google.com/file/d/0B31XJpZ2QQBLUkhCSndLaTUyQms/edit
http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu/en/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.280905312120522.1073741830.243036032574117&type=3
http://www.tv3.cat/videos/5275471/Jornades-contra-el-tractat-de-lliure-comerc-amb-els-Estats-Units
https://directa.cat/clam-contra-ttip-en-jornades-que-en-van-revelar-efectes
http://elpais.com/elpais/2014/10/11/opinion/1413048835_213109.html
http://www.lamarea.com/2014/10/11/partidos-politicos-y-organizaciones-sociales-aumentan-la-presion-contra-el-ttip/
http://www.eldiario.es/zonacritica/Tratado-Libre-Comercio-TTIP-Europa_6_312228788.html
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Jornades sobre el TTIP,  

10-11 d'octubre, Barcelona  
(Fotos: Ricard Bellera) 
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CARTOGRAFIA CRÍTICA 

Durant l’any 2014 l’ODG ha continuat el seu treball en el marc de la cartografia crítica realitzant mapes per la 

transformació social, utilitzant eines gratuïtes i disponibles de l’àmbit 2.0. Heus aquí els exemples més destacats: 

LA RUTA DEL TOMÀQUET: explicant un informe a través d’un mapa  

 

El mapa de La Ruta del Tomàquet mostra els 

actors que intervenen en la cadena de 

producció, transport i distribució del 

tomàquet, des del Marroc i Holanda fins a 

Mercabarna. A través del mapa es pot accedir 

als capítols de l'informe  

La Ruta del Tomàquet. Eines de reflexió cap a 

una nova cultura del consum urbà. 

http://odg.cat/ca/content/la-ruta-del-

tomaquet 

Data 12/04/2014 - Temàtica Terra, 

Extraterritorialitat - Àmbit geogràfic Europa, 

Marroc 

 

PROJECTES GASÍSTICS D'INTERÈS 

COMÚ: donant un altre ús a la cartografia oficial  

Aquest mapa mostra els Projectes d'Interès Comú relacionats amb el gas. És una reproducció d'un mapa de la 

Comissió Europea, a partir de la cartografia 

oficial dels Projectes d'Interès Comú (PCI per 

les sigles en anglès). 

En total, uns 110 projectes dels PCI estan 

relacionats amb l'emmagatzematge o 

transport de gas. La inclusió d'un projecte en la 

llista PCI significa que aquest projecte es 

beneficiarà del procediment per la 

racionalització i la reducció de càrregues 

administratives, així com de l'obtenció dels 

permisos necessaris. També fa que el seu finançament sigui prioritari ja sigui a través del Banc Europeu d'Inversions, 

el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament o amb el fons com EU’s Connecting Europe Facility o 

amb els instruments financers Europe 2020 Project Bonds. El mapa ha estat publicat a diversos web i utilitzat per 

articles de premsa. 

http://odg.cat/ca/content/la-ruta-del-tomaquet
http://odg.cat/ca/content/la-ruta-del-tomaquet
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http://odg.cat/ca/content/projectes-gasistics-dinteres-comu 

Data 03/07/2014 - Temàtica Energia - Àmbit geogràfic Europa - Entitat/xarxa marc Counter Balance 

 

MAPPING POPULAR ALTERNATIVE PROPOSALS OF ENVISIONING INFRASTRUCTURE: fent visible i  

enxarxant les alternatives populars  

L'objectiu principal d'aquest mapa, que no pretén ser exhaustiu, és difondre informació i propostes, i contribuir a la 

vinculació de les persones i els grups entre sí, per tal d'enriquir la narració en infraestructures alternatives. Existeixen 

propostes populars pel que fa als megaprojectes 

d'infraestructures, que sovint són responsables de la 

privatització dels béns comuns. Aquestes alternatives 

s'han desenvolupat per tal de satisfer les necessitats reals, 

en lloc de les necessitats artificials que serveixen els 

interessos del capital en el Nord i el Sud. El mapa, elaborat 

per l'ONG Campanya Internacional d'Agències de Crèdit a 

l'Exportació - Eca Watch- mostra les alternatives als 

projectes de sectors de l'energia, l'aigua i el transport. 

http://www.eca-watch.org/node/3637 

Data 29/10/2014 - Temàtica Terra, Energia - Àmbit geogràfic Mundial - Entitat/xarxa marc Eca-watch 

VOLT OLIGOTÒXIC: mapant un Diari d'abord col· lectivament  

Durant el 1er Volt Oligotòxic a Catalunya en el que van 

participar més d'una cincuantena de persones, es va proposar 

la construcció d'un diari d'abord col•laboratiu. Per això es va 

fer un taller de mapatge, utilitzant una aplicació per telèfons 

inteligents que permetia als participants enregistrar fotos, 

vídeos i comentaris georeferenciats, i fer-ho de forma 

autònoma. D'aquesta manera, all llarg del recorregut, es va 

anar creant un mapa de punts que recollia les impressions dels 

i les participants.  

http://odg.cat/MCA/VoltOligotoxic2014/ 

Data 28/09/2014 - Temàtica Energia - Àmbit geogràfic Catalunya - Xarxa/Entitat marc Xarxa per la Sobirania 

Energètica 

 

 

 

http://odg.cat/ca/content/projectes-gasistics-dinteres-comu
http://www.eca-watch.org/node/3637
http://odg.cat/MCA/VoltOligotoxic2014/
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NOU ESPAI WEB I LES XARXES SOCIALS 

Per tal d'adequar-se al context canviant i de creixent protagonisme de la ciutadania que vivim, l'Observatori del 

Deute en la Globalització (ODG) va fer un pas cap a una comunicació més directa, amb més contingut multimèdia i 

total connexió amb les xarxes socials. 

El passat 3 de juliol del 2014, es va estrenar un nou web amb un disseny renovat i una nova estructura del contingut, 

on prenen rellevància les temàtiques que treballa l'ODG, i que vertebren totes les entrades del web: Deute, Energia, 

Terra i Extraterritorialitat. Des Des d’aleshores, i fins a tancament de l’any la pàgina web ha rebut 6904 visites, que 

han suposat 16688 visualitzacions de pàgines, s’han realitzat 487 descàrregues dels continguts. Les xarxes socials 

de l’ODG  tenen 1.544 likes per facebook i 2.890 seguidors de Twitter 

www.odg.cat 

  

www.odg.cat
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