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L’associació Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) 

es va crear a Barcelona el 10 de maig del 2004 i es troba registrada a la 

Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Jus-

tícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 29.202 de la secció 

1ra del Registre de Barcelona.

L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) és un centre de 

recerca format per un equip multidisciplinari que té com objectiu ge-

nerar un canvi estructural a les relacions globals d’intercanvi desigual, 

d’acaparament i despossessió. Actuem en solidaritat amb els Pobles 

del Sud Global directament afectats, treballant junts com a part d’una 

mateixa lluita contra l’actual model de «desenvolupament» capitalista 

que ens empobreix.

La XODG va ser creada amb la voluntat d’esdevenir una eina útil per 

a desxifrar la complexitat de la temàtica del deute a l’actual marc de 

la globalització econòmica neoliberal, en deu anys, la XODG s’ha con-

vertit en un dels referents a Catalunya i a l’estat espanyol pel que fa 

al seguiment i a la difusió de tot allò relacionat la problemàtica del 

deute extern. El treball de XODG s’integra en els moviments socials 

per la justícia socioambiental global (de Catalunya, de l’Estat espanyol, 

d’Europa i del món ), tot aportant eines d’anàlisi crítica i sistematització 

que poden nodrir campanyes de la societat civil, així com iniciatives de 

pressió sobre l’extraterritorialitat (actuació més enllà de les fronteres 

estatals) de governs i institucions, per aconseguir un canvi transfor-

mador i avançar cap a una coherència real de les diferents polítiques 

públiques i les activitats del sector privat/transnacionals amb els drets 

dels Pobles.

Les fonts de finançament dels projectes durant l’any 2013 es poden 

classificar en:

 ❱ Finançament públic: aproximadament un 77% dels ingressos.

 ❱ Finançament privat: aproximadament un 6% dels ingressos. 

 ❱ Ingressos propis de l’activitat: aproximadament un 9% dels in-

gressos. 

 ❱ Quotes de socis: aproximadament un 5% dels ingressos.

Què és l’ODG?
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1. Finances Responsables

Elaboració de l’informe «La Deutecràcia com a Amenaça Global», 

fet per Iolanda Fresnillo. L’informe parla de les causes, els actors res-

ponsables i les alternatives a la crisi del deute en els països empobrits. 

Fa un repàs històric de les crisis de deute al sud i de l’estat del deute a 

nivell global, analitzant la situació en diversos països del Carib, estudia 

la influència de l’FMI en les revolucions àrabs i estableix paral·lelismes 

entre les crisis del deute als països empobrits i l’actual crisi de deute 

a Europa. S’estableixen vincles entre els fons voltor del deute argen-

tí i la seva amenaça a Grècia, la situació dels països sota les mesures 

d’austeritat de la Troica (FMI, Comissió Europea, BCE ) a Europa, i els 

plans d’ajust estructural que s’aplicaven com a recepta neoliberal al 

sud. Finalment, l’informe, ens presenta la resposta ciutadana com al-

ternativa i exercici de democràcia real: les Auditories Ciutadanes del 

Deute, amb casos coneguts com el d’Equador i altres iniciatives al sud 

i a països europeus. L’informe acaba precisament fent referència a la 

nostra Plataforma d’Auditoria Ciutadana del Deute –PACD-.

Exposició «“Viure en Deutecràcia”», fet per membres de la PACD i 

il·lustracions de Marc Rodríguez Porcell. Pretén explicar quin ha estat 

el procés d’endeutament de l’Estat Espanyol i els seus impactes sobre 

la població. A través d’il·lustracions, explicacions senzilles i rigoroses, 

gràfiques i dades, l’exposició resumeix els processos d’endeutament 

del sud i destaca els efectes que té sobre la seva població, tot ser-

vint com a pretext per a realitzar els plans d’ajustament estructural. 

L’exposició acaba amb la crida a la construcció d’alternatives, pre-

sentant les Auditories Ciutadanes del Deute com a eina per a la seva 

realització. Consta de 30 làmines, pensades per imprimir en format 

DIN - A2. Tenen llicència Creative Commons, de manera que poden 

ser descarregades i utilitzades per a la seva lliure difusió. Es poden 

descarregar les versions per a web i impressió i estan disponibles en 

català, castellà i anglès.

Conferència internacional sobre el deute «Alternatives i resistèn-

cies a la crisi del deute». La crisi del deute no és un problema exclu-

siu d’Europa. Els països del sud han lluitat durant dècades i segueixen 

lluitant contra la dictadura del deute. Per poder fer front a la crisi cal 

aprendre del Sud, visibilitzar els paral·lelismes existents entre la crisi de 

deute al Nord i Sud i com s’han configurat les alternatives i estratègies 

Què ha fet ODG 
el 2013?
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2. Responsabilitat exterior i coherència 
de polítiques per al desenvolupament

«Acaparament energètic: cap a un nou model energètic de Barce-

lona que no generi anticooperació»: el programa gira entorn del mo-

del energètic de la ciutat de Barcelona basat en l’ús intensiu d’energia 

procedent de combustibles fòssils i nuclears acaparats de països com 

Algèria, Nigèria o el Níger i associats a violacions dels drets humans que 

contribueixen a problemàtiques globals com l’escalfament global o la 

pèrdua accelerada de biodiversitat a escala global. El projecte busca 

una finestra d’oportunitat per la ciutat per a implantar un model alter-

natiu que actuï de far internacional pel que fa a l’energia.

Responsabilitat exterior i coherència de polítiques per al desen-

volupament: integra una sèrie de recerques i d’actuacions dirigides a 

posar de manifest l’evidència de responsabilitat exterior de les econo-

mies de Catalunya, l’Estat espanyol i la Unió Europea en problemàti-

ques globals com la violació de drets humans sobre les poblacions em-

pobrides, la destrucció dels ecosistemes i la biodiversitat, la generació 

de violència i guerres, tot lligat a decisions domèstiques tant públiques 

com privades. Aquí s’integren els treballs sobre l’impacte de Catalu-

nya en la pèrdua de biodiversitat global, la coherència de polítiques 

per al desenvolupament del model energètic espanyol, la necessitat 

de construir un subjecte polític internacional i intergeneracionalment 

responsable en el marc del debat sobiranista, l’anàlisi de la geopolítica 

energètica de la Unió Europea sobre els països exportadors, etc.

de resistència per poder actuar de forma conjunta i global. Amb aques-

ta finalitat s’organitzen les conferències «Alternatives i resistències a 

la crisi del deute» el dia 1 de juny del 2013, a les quals es van convidar 

com a ponents Lidy Nacpil , de Jubilee South - Àsia/Pacific Movement 

on Debt & Development (JSAPMDD), Filipines; Jihen Chandoul, ACET 

(Auditons els Créances Envers la Tunisie), Tunísia; Daniel Blasco, Plata-

forma per l’ Auditoria Ciutadana del Deute, Barcelona; Intervenció per 

videoconferència d’Óscar Ugarteche, Observatori Econòmic d’Amèrica 

Llatina, Perú/Mèxic i d’Alberto Acosta, Expresident de l’Assemblea Na-

cional Constituent d’Equador.

Llibre «Per què no hem de pagar el Deute? Raons i alternatives». 

Aquest llibre l’han escrit membres de l’ODG que participen en la PACD 

juntament amb altres que únicament participen en la campanya d’au-

ditoria. Dos anys després de la publicació de «Viure en deutecràcia», 

no només no s’han solucionat les qüestions plantejades, sinó que la 

situació ha empitjorat. El deute segueix sent un obstacle per al desen-

volupament humà en molts llocs del planeta, entre ells el nostre. Amb 

aquest llibre volem aportar una anàlisi rigorós i actualitzat, fet des de 

la ciutadania i per a la ciutadania, en el qual abordem les raons i causes 

que expliquen la crisi i l’acumulació de deute, així com les conseqüèn-

cies sobre la població i les possibles alternatives. El llibre està dedicat a 

tots els auditors ciutadans que des dels seus respectius espais desafien 

la dictadura del deute i els mercats.

Altres activitats i publicacions: durant l’any 2013 s’han realitzat 10 ar-

ticles relacionats amb el deute. Hi han participat membres de l’ODG i 

de la PACD, que han col·laborat amb les seves aportacions relacionades 

amb l’auditoria que s’està realitzant a l’Estat espanyol. S’han fet 3 xerra-

des sobre deute en les quals han participat Gemma Tarafa, Inés Marco i 

Sergi Cutillas, on s’ha parlat de com el deute afecta les nostres vides i de 

com ha estat utilitzat com un dels majors instruments d’anticooperació 

i d’interferència del nord al sud i de com això comença a succeir també 

en les relacions nord-nord. També s’han realitzat trobades amb actors 

polítics rellevants per a influir en temes relacionats amb el deute, com 

partits i moviments socials. Hi ha hagut reunions amb el Procés Consti-

tuent, Desbanka, la PAH, etc., per intentar trobar estratègies comunes. 

Grups polítics com la CUP i ICV per explicar quin és el nostre posiciona-

ment polític davant el deute. També s’ha fet xarxa en diferents trobades 

internacionals, com la ICAN i la de la universitat d’estiu de CADTM.
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participar amb la ponència: Energy for what and for whom? Energy grab-

bing, power dynamics and alter(n)atives on energy models. La ponen-

cia introduïa el concepte d’acaparament energètic, és a dir, els impactes 

generats a tercers per la dependència energètica exterior dels models 

energètics. Com a exemple es va abordar la dependència energètica de 

la Unió Europea i la conseqüència de les polítiques de seguretat ener-

gètica de la UE. Gràfic dinàmic de la dependència energètica de la UE: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlpxBQmQwZCMdGc

5MHVoRXpOQWJTdnd4TU52Zjl5b2c#gid=5

Workshop sobre cartografia col·laborativa i interactiva en línia: El 4 

de novembre del 2013 des de l’ODG s’ha organitzat un seminari dirigit a 

transmetre habilitats sobre la cartografia crítica adquirides per l’ODG en 

projectes anteriors. Es va realitzar una presentació per explicar el concep-

te de cartografia crítica que promou el canvi social des d’una perspectiva 

crítica i heterogènia, buscant la implicació de la societat. Tots els parti-

cipants seguien una guia per a la construcció d’un mapa de dependèn-

cia energètica a Europa. La pràctica es va dividir en tres parts: 1) Passos 

bàsics: pujada de la informació, georeferències i taules 2) Visualització 

de la informació i llegendes 3) Exportar el mapa 4) Fonts d’informació 

geogràfica. La finalitat de la pràctica era demostrar que és senzill cons-

truir un mapa d’aquest tipus i tenir una eina més de comunicació visual.

3. Sobirania energètica

Mapa colaboratiu de projectes controvertits finançats pel BERD i 

el BEI: En el marc del projecte europeu Democratising Energy for Deve-

lopment es va crear una aplicació cartogràfica vinculada a un formulari 

per a la introducció de dades que permet la visualització dels projectes 

finançats per bancs públics europeus que generen impactes socials o 

ambientals perjudicials. Aquesta aplicació té la intenció de ser una eina 

visualment atractiva que permeti accedir a informació bàsica reporta-

da des de les organitzacions que treballen en el/els projectes. Els grups 

i organitzacions també es poden adherir al mapa com una campanya 

viva de denúncia.

Participació en la creació de la Xarxa per la sobirania energètica 

(Xse): L’ODG ha participat activament en la creació de la Xarxa per la 

sobirania energètica. El passat 8 de juny es va celebrar la primera tro-

bada amb el títol «Per un canvi de model cap a la sobirania energètica» 

que va congregar unes 80 persones de diferents col·lectius, organit-

zacions i partits polítics com Entrepobles, Enginyeria sense fronteres, 

Equo, Som Energia, Ecologistes en Acció, Iniciativa per Catalunya, entre 

d’altres. La Xarxa , sorgida de la plataforma «Aturem el fracking» pretén 

crear un subjecte polític de denúncia de l’oligopoli energètic espanyol 

i català, i fer propostes per a la transició cap a la sobirania energètica 

dels pobles, en contraposició de les definicions hegemòniques de so-

birania que impliquen l’ús intensiu de combustibles fòssils. La Xse ha 

realitzat posteriorment assemblees a Girona i Centelles. Tota la infor-

mació està disponible al web xse.cat

Participació a la Reunió General Anual ( AGM per les seves sigles 

en anglès ) del BERD a Istanbul: La reunió es va celebrar el 10 i 11 de 

maig del 2013, un membre de l’ODG va participar en aquest esdeveni-

ment en el marc de la revisió de les polítiques del BERD.

Participació en el 6è Seminari Internacional de Desenvolupament 

Sostenible de la Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalu-

nya (6th International Seminar on Sustainable Technology Development 

at the Polytechnic University of Catalonia : Towards sustainable energy 

systems - community participation): en el marc del seminari internacio-

nal de desenvolupament Sostenible de la Tecnologia de la UPC, l’ODG va 
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Derechos de los Pueblos Indígenas, Observatorio de Multinacionales 

ene América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, Red «¿Quién debe a 

quién?» . La carta pot ser consultada al següent enllaç: http://www.odg.

cat/documents/novetats/Carta_diputados_CESCE.pdf. Aquesta tasca 

es va acompanyar d’un comunicat de premsa que pot ser consultat en 

el següent enllaç: http://www.ecologistasenaccion.org/article26940.html. 

D’altra banda, es van realitzar entrevistes amb la premsa per difondre 

els impactes socials i ambientals de CESCE. Podeu consultar els articles 

resultants en els següents enllaços: El Diario, i La Directa. Finalment, es 

va participar en la publicació de Exporting Destruction, realitzada per 

la xarxa ECAWatch, i que recopila el conjunt d’impactes de les agènci-

es de crèdits a l’exportació com CESCE a Europa. La publicació es pot 

consultar en aquest enllaç.

6. Empreses transnacionals

Participació de l’ODG en la Campanya internacional Desmantellem el 

poder corporatiu i posem fi a la impunitat!, es va elaborar l’informe Im-

punitat S.A. Eines de reflexió sobre els «súper drets» i els «súper poders» 

del capital corporatiu, conjuntament amb el Transnational Institute (80 

pàgines , castellà i anglès). L’informe té l’objectiu de brindar, mitjançant 

tres estudis de cas, eines de reflexió sobre els «súper drets» i  «súper 

poders» de les empreses transnacionals. Registra els abusos i violacions 

dels drets laborals fonamentals que es produeixen quotidianament a 

les fàbriques de peces de vestir del Marroc, així com també destaca la 

responsabilitat de la transnacional espanyola Inditex. Evidencia una 

situació similar a Nicaragua, tot assenyalant el paper de Pescanova. 

En ambdós casos ressalta com tot això passa en el marc dels Acords 

d’Associació imposats per la Unió Europea (UE), en un context en què 

la Lex Mercatoria i la protecció dels interessos corporatius segueixen 

prevalent sobre els éssers humans. També se centra en el metabolisme 

social europeu i examina les conseqüències de la dependència de la UE 

de matèries primeres cada vegada més estratègiques i situades als paï-

sos empobrits, l’explotació de zinc a Bolívia, carbó a Colòmbia i cobalt a 

la República Democràtica del Congo, soja i canya de sucre a l’Argentina 

i el Brasil. S’il·lustren els nefastos impactes de Glencore i s’analitza fins 

a quin punt els acords comercials asseguren la impunitat de les grans 

4. Sobirania alimentaria

Informe Ruta del Tomàquet. Eines de reflexió cap a una nova cul-

tura del consum urbà, en col·laboració amb GRAIN i la Revista 

«Sobiranía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas», ( 90 pàgines, 

castellà i català ), en relació a les profundes contradiccions entre l’ac-

tual sistema agroalimentari global i el camí cap a la Sobirania Alimen-

tària. Seguint l’exemple del tomàquet, un producte emblemàtic per 

l’horta catalana, l’informe 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 així ma-

teix els impactes socials i ambientals de la importació de tomàquet 

des del Marroc. L’informe va ser realitzat a partir d’un treball de camp 

a Catalunya i al Marroc. Compta a més amb un mapa interactiu que 

pot ser consultat en aquest enllaç. Per consultar l’informe complet 

vegeu aquí. L’informe va ser també referenciat al diari La Vanguardia. 

En relació a l’informe, es va publicar a Rebelión l’article «Los empresa-

rios espanyoles son los peores... condiciones laborales en la Almería 

Marroquí».

5. Deute i megainfraestructures

ECAWatch. Seguiment de CESCE. Deute i megainfrastructures. El 

2013, es va mantenir el seguiment a la Companyia Espanyola d’Asse-

gurances i Crèdits per a l’Exportació (CESCE), en el marc de la campa-

nya internacional ECAWatch. En aquest sentit, es van realitzar tasques 

de monitorització de les activitats de CESCE, i d’incidència davant el 

Projecte de Llei sobre cobertura per compte de l’Estat dels riscos de la 

internacionalització espanyola. Es va elaborar una carta per als/les di-

putats/es del Congrés espanyol, conjuntament amb: Acsur-Catalunya, 

Associació Catalana d’ Enginyeria Sense Fronteres, ATTAC Acordem, 

Educació per a l’Acció Crítica (EDPAC) , Entrepobles, Col·lectiu d’Afec-

tats/des per Repsol, Col·lectiu Respostes a les transnacionals (RETS), 

Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI), Eco-

logistes en Acció, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Coopera-

ción Internacional (HEGOA ), Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute 

- PACD Barcelona i PACD Madrid, Observatorio para la Autonomía y 
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7. Cartografia crítica

•	 Mapa	Impunitat S.A. Eines de reflexió sobre els «súper drets» i els «sú-

per poders» del capital corporatiu. Associat al projecte de l’informe 

Impunitat S.A. Eines de reflexió sobre els «súper drets» i els «súper 

poders» del capital corporatiu.

•	 Mapa	de	conflictes entre pobles indígenes i transnacionals.

•	 Mapa	de projectes controvertits finançats pel BERD i el BEI. Associat 

al projecte Democratising Energy for Development.

corporacions. Proposa alhora una mirada sobre les «venes físiques» de 

la liberalització comercial i considera els avenços dels megaprojectes 

d’infraestructures a Amèrica del Sud (IIRSA-COSIPLAN), tot ressaltant el 

cas de la responsabilitat pública (mitjançant el Banc Europeu d’Inversi-

ons - BEI) i privada europea en construcció de les megainfraestructures 

i en el seu finançament. Es dedica un apartat especial al cas de les me-

garepreses amazòniques que es construeixen sobre el Riu Fusta, amb 

la participació d’empreses europees. L’informe també disposa d’una 

dimensió cartogràfica que està disponible en aquest enllaç. Impunitat 

S.A. va ser presentat públicament al juny de 2013, en la Conferència 

de la Societat Civil Viena+20, on les organitzacions de defensa dels 

drets humans a nivell internacional van debatre, entre altres temes, la 

necessitat urgent d’establir normes vinculants sobre els drets humans, 

aplicables a les empreses transnacionals. Vegeu en aquest enllaç el co-

municat de premsa al respecte.

Llibre «Males Companyies. Les empreses transnacionals con-

tra els drets humans i el medi ambient.», publicat per l’Editorial 

Icària, en coordinació amb el Col·letiu RETS. Lluny de pensar que es 

tracta d’un pas més en l’esdevenir de la història, la globalització i la 

conquesta de l’espai supranacional per part de les empreses trans-

nacionals es deu a decisions polítiques i a la imposició ideològica 

del projecte neoliberal. La suposada neutralitat i asèpsia ètica de les 

relacions empresarials globals no és més que una interessada ficció 

que beneficia unes elits globals. Les «males companyies» no són cap 

excepció. Són el fruit de mecanismes d’explotació al servei de l’enri-

quiment d’uns pocs a costa del patiment de les majories socials. En 

la publicació es denuncia la violació sistemàtica dels drets humans 

que duen a terme les grans corporacions que controlen l’economia 

global. L’argumentació està il·lustrada amb exemples documentats, 

gràcies a la col·laboració i l’activisme d’organitzacions i persones de 

tot el món, que romanen en la primera línia de la lluita contra les 

empreses transnacionals.
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A ODG es pretén aportar eines d’anàlisi crítica i sistematització que puguin nodrir 

campanyes de la societat civil i iniciatives de pressió, es col·labora amb diversos 

moviments de la societat civil per a realitzar activitats de difusió i activisme. ODG 

col·labora i dóna suport a múltiples campanyes , «Acaparament energètic: cap a un 

nou model energètic de Barcelona que no generi anticooperació», «Per un canvi de 

model cap a la sobirania energètica», «ECAWatch», «Campanya internacional Des-

mantellem el poder corporatiu i posem fi a la impunitat!»... Col·labora amb diverses 

organitzacions de nova creació i altres de més antiguitat. Així mateix participa en la 

creació de nous moviments i plataformes, l’any passat va participar en la creació de 

la PACD i en aquest any va participar en la creació de la XSE (Xarxa per la sobirania 

energètica). Les seves activitats arriben a una major part de la societat i cada vegada 

es veu més conscienciació amb la creació de nous col · lectius i el sorgiment d’altres.

L’abast d’ODG no només és divers pels seus contactes sinó també als seus contin-

guts, realitza activitats de diverses línies temàtiques com ja s’ha especificat ante-

riorment i en diversos formats des de llibres, premsa escrita, vídeos, campanyes, 

activisme... (Veure annex per al llistat d’activitats completes).

ODG ha col·laborat i creat xarxes amb organitzacions estrangeres i ha fet arribar el 

seu treball a tot arreu del món. En l’últim any s’han realitzat nombroses xerrades, 

algunes amb centenars d’assistents. S’han publicat desenes d’articles en mitjans 

nacionals i internacionals de gran abast (La Vanguardia, Directa, El Periódico, Rebel-

lió...). Ha col·laborat en llibres a Espanya, Regne Unit i Brasil. Ha participat en altres 

mitjans de comunicació com la ràdio i s’han fet campanyes visuals acompanyades 

de vídeos i exposicions.

Al web i a les xarxes socials, en què ODG està present, l’abast ho veiem en les visites, 

seguidors i l’acceptació de les publicacions. L’any 2013 la web de l’ODG odg.cat ha 

rebut més de 2 milions de visites, amb una mitjana de 900 visites diàries, ODG emet 

un butlletí periòdic al qual estan subscrites actualment més de 2.570 persones. A 

les xarxes socials en què ODG està present, ha passat de tenir 1.081 seguidors a 

Facebook (ODG) a 1.272, augmentant en un any el nombre de seguidors en uns 

200. En el cas de Twitter (twit_odg) han augmentat en més de 800 els seguidors, 

sumant un total de més de 2.400 seguidors i amb uns 2.000 twits publicats. En 

quant a visualitzacions en línia a Youtube els vídeos de l’ODG han tingut 445 visu-

alitzacions i en Bambuser 728.

A ODG seguim treballant per a comunicar, conscienciar, i aconseguir un canvi es-

tructural en les relacions globals d’intercanvi desigual, d’acaparament i desposses-

sió contra l’actual model de «desenvolupament» capitalista que ens empobreix.

Què hem  
aconseguit?
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Xarxes i  
organitzacions  

amb les quals hi 
col·laborem

AGORANS Amis de la Terre

Attac Bankwatch

Both Ends CONGDE

Desbanka Dismantle Corporate Power

Ecawatch Ecologistes en Acció
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Enginyeria sense fronteres Entrepueblos

Grain OMAL

PACD PAH

Plataforma 2015 Plataforma en Defensa de les terres del Sènia

Platform London Px1NME

 Re:common Rets

Som Energia TNI

Urgewald Xse
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Annex 1: Xerrades, cursos i activitats de formació

 ❱ Presentació del documental «Big boys gone bananas». Festival de documentals Cine-

baix. Cinebaix. Sant Feliu del Llobregat. 13 de gener del 2013.

 http://www.fetasantfeliu.cat/noticia/17859/el-documental-del-mes-mostra-fins-a-on-arriba-

una-multinacional-per-protegir-la-seva-imatg

 ❱ «La CPD des de la teoria de l’anticooperació». Jornades sobre Coherència de Polítiques 

per al Desenvolupament. Plataforma 2015 Andalusia. Sevilla. 24 de gener del 2013.

 ❱ Curs en línia: els drets socials com a eina de transformació social. Curs en línia sobre 

DESC Edició 2013. Observatori DESC Virtual. 2 de febrer del 2013.

 ❱ Mòdul 6 sobre Medioambient i Desenvolupament Humà Sostenible. Màster en Des-

envolupament Humà Sostenible i Alternatives a la Globalització Neoliberal. Universitat de 

Girona. Barcelona. 7 de febrer del 2013.   

http://www.fundacioudg.org/index.php?option=com_activitats&view=activitats&ambit=-

1&tipologia=-1&modalitat=-1&paraules=Desarrollo-Humano-Sostenible-Local&Itemid=10

 ❱ «Especulació alimentària». Associació d’estudiants de la Pompeu Fabra. Universitat Pom-

peu Fabra. Barcelona. Mónica Vargas. 14 de febrer del 2013. 

 ❱ «Crisi del desenvolupament o crisi de les alternatives?» Curs d’Especialista en Coopera-

ció. Universidad de Córdoba. Córdoba. 15 de febrer del 2013.

 ❱ Taller sobre anticooperació. Curs d’Especialista en Cooperació. Universidad de Córdoba. 

Córdoba. 16 de febrer del 2013.

 ❱ «Indústries extractives i transnacionals europees: quina responsabilitat exterior?» 

Plataforma 2015 i més. Madrid. Mónica Vargas. 28 de febrer del 2013.

 ❱ Presentació de l’informe «Impunitat S.A.». Collectif contre la spéculation sur les matières 

premières. Forum sur les Matières Premières, Maison de Quartier Sous-Gare. Lausana (Suïs-

sa). Mónica Vargas. 13 d’abril del 2013.

 ❱ Curs monogràfic sobre la transformació ecològica de la cooperació al desenvolupa-

ment. Universitat d’estiu. Universitat de Ses Illes. Palma. 10 i 11 de maig del 2013.  

http://prezi.com/ufiwmdqinddo/uib_mai_2013/

 ❱ «Globalització: naixement, funcionament, conseqüències.» Curs Ecologia Social. Ecolo-

gistes en Acció Barcelona. 21 de maig del 2013.  

http://prezi.com/6ao5-dquobip/globalitzacio_eea_/ 

 ❱ «Coherència de Polítiques per al Desenvolupament. Cooperació vs. Anticooperació». 

Curs d’Especialista en Desenvolupament. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 23 

de maig del 2013.

 ❱ «La incidència política des dels moviments socials». Màster de Cooperació i Desenvolu-

pament Internacional. Universitat de Barcelona. Barcelona. 4 de juny del 2013.

Annexos
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 ❱ «Alter(n)atives per a conviure bé. Del deute ecològic a les respostes locals i internaci-

onals cap a una responsabilitat global». Sessió universitat. Fundació Autònoma Solidària. 

Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra. Alfons Pérez. 11 de desembre del 2013.

Annex 2: articles

 ❱ Llistar, David, «Responsabilitat global i extraterritorialitat a la pèrdua de biodiversi-

tat». Revista Ecologia política. 1 de gener del 2014  

http://ecologiapolitica.info/wordpress/?p=1162

 ❱ Cutillas, Sergi, «Encuentro en las sombras». Web PACD. 23 de gener del 2013.  

http://auditoriaciudadana.net/2013/01/23/davosdavos-encuentro-en-las-sombras/

 ❱ Vargas, Mónica i Carrión, Jesús, «Impunitat S.A. Eines de reflexió sobre els “súper drets” i 

els “súper poders” del capital corporatiu». La Directa. 1 d’abril del 2013.

 ❱ Llistar, David, «Les Roses deixen marca... Ecologia». La Vanguardia. 30 de juny del 2013. 

http://bloc.odg.cat/sense_categoria/article-sobre-lestudi-responsabilidad-exterior-de-

catalunya-en-la-perdida-de-biodiversidad-publicat-per-lv.html

 ❱ Vargas, Mónica, «SEGLE XXI. L’EMERGÈNCIA DELS INVISIBLES TITANS DE LES MATÈRIES 

PRIMES». Revista Ecologia Política, Núm. 45. 5 de juliol del 2013.  

http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1404 

 ❱ Vargas, Mónica, «Megainfraestructures de Sud Amèrica: la responsabilitat exterior 

europea». Revista Contracorrente, Núm. 5. Red Brasil. 17 de juliol del 2013.  

http://issuu.com/guilhermeresende/docs/contracorrente5

 ❱ Listar, David, «Tenim sentit?». Entrepobles, Revista Núm. 60. 25è aniversari. 1 de novembre 

del 2013. http://www.entrepueblos.org/files/ep60_cat_1712%281%29.pdf

 ❱ Listar, David, «Es pot compensar la destrucció de la natura?» El Periódico. 4 de desembre 

del 2013.  http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/es-pot-compensar-la-destruccio-

de-la-natura-2881289

 ❱ Llistar, David, «Quina acció exterior per Catalunya?». El Periódico. 4 de desembre del 2013.  

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/quina-accio-exterior-per-a-catalu-

nya-2894949

 ❱ Mónica i Cantry, Olivier. «Els empresaris espanyols són els pitjors. Condicions laborals a 

l’Almeria Marroquina». Rebel·lió, La Directa, Biodiversitat a Amèrica Llatina, Bloc de l’ODG i 

altres. 11 de desembre del 2013. http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1404,  

http://www.setmanaridirecta.info/noticia/empreses-espanyoles-cometen-abusos-labo-

rals-l%E2%80%99almeria-marroqui

 ❱ «Acaparament energètic». Trobada Xarxa per la Sobirania Energètica. Barcelona. 8 de juny 

del 2013. http://www.pinterest.com/pin/46654546112540814/ 

 ❱ «La cooperació al desenvolupament explicada a la perruquera». Matinals Flor Cirera. 

Flor Cirera-Ajuntament de Manresa. Manresa. 15 de juny del 2013.

 ❱ «Energy for what and for whom? Energy grabbing, power dynamics and alter(n)atives 

on energy models». Ponència universitat. Universitat Politècnica de Catalunya. Vilanova I la 

Geltrú. Alfons Pérez. 17 de juny del 2013.  

https://is.upc.edu/seminaris-i-jornades/seminaris/std-2013/program-1/lectures

 ❱ Presentació de l’Informe «Impunitat S.A.». CSO Conference. «Vienna+20 – Human Rights 

in Crises» FIAN Internacional. Viena (Àustria). Mónica Vargas. 25 de juny del 2013.

 ❱ Presentació de l’Informe «Impunitat S.A.». Universitat d’estiu de CADTM. CADTMNamur 

(Bèlgica). Mónica Vargas. 30 de juny del 2013.

 ❱ «La responsabilitat exterior europea al finançament de les megainfraestructures». 

Tercer fòrum sobre megaprojectes inútils i impostos. Stuttgart (Alamana). Mónica Vargas. 26 

de juliol del 2013.

 ❱ «El cas de l’anticooperació Espanya-Equador». Formació Espai Jove Keese. Ajuntament 

de Tarragona. Tarragona. 11 d’agost del 2013.  

http://www.tarragonajove.org/Equipaments/Espai_Jove_Kesse/

 ❱ «Bon viure. Sumak Kawsay, una oportunitat per imaginar altres mons». Presentació del 

llibre. Entrepobles, Icària, ODG. Barcelona, 13 d’octubre del 2013.  

http://icarialibros.blogspot.com.es/2013/11/alberto-acosta-y-el-buen-vivir-una.html

 ❱ «El deute ecològic». La Vinagreta Cooperativa de Consum. Vilanova i la Geltrú. Alfons Pérez. 

25 d’octubre del 2013. 

http://lavinagreta.blogspot.com.es/2013/11/cronica-de-la-xerrada-sobre-deute.html

 ❱ «Alter(n)atives per a conviure bé. Del deute ecològic a les respostes locals i internaci-

onals cap a una responsabilitat global». Sessió universitat. Fundació Autònoma Solidària. 

Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra. Alfons Pérez. 18 de novembre del 2013. 

 ❱ «Cooperació internacional vs. Solidaritat Local. Com prioritzar?». Seminari abast i 

límits de la solidaritat en temps de crisi. Fundació Grífols. Barcelona. 27 de novembre del 

2013. http://www.fundaciogrifols.org/collage/images/potter/tempFiles/potterTmpFile_

uuid_429521/Prog_27nov_cast.pdf 

 ❱ «El model energètic actual: anticooperació, acaparament i indignació». Activitats 

trimestrals de la Casa Capell. Casa Capell, espai per la sostenibilitat. Mataró. 28 de novembre 

del 2013. http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/activitat/2011/11/28_Xerrada_

model_energetic_actual.html
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 ❱ «Un xec en blanc del Govern a les multinacionals espanyoles a costa dels contribu-

ents». Acsur-Catalunya, Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, ATTAC Acordem, 

Educació per a l’Acció Crítica (EDPAC), Entrepobles, Col · lectiu d’Afectats/des per Repsol, 

Col·lectiu Respostes a les transnacionals (RETS), Coordinació pels Drets dels Pobles Indíge-

nes (CODPI), Ecologistes en Acció, Institut d’Estudis sobre Desenvolupament i Cooperació 

Internacional (HEGOA), Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - PACD Barcelona i PACD 

Madrid, Observatori per l’Autonomia i Drets dels Pobles Indígenes, Observatori de Multina-

cionals a Amèrica Llatina (OMAL) - Pau amb Dignitat, Observatori del Deute en la Globalit-

zació (ODG), Xarxa «Qui deu a qui?». 20 novembre 2013.  

http://bloc.odg.cat/deuda-ecologica/nota-de-prensa-un-cheque-en-blanco-del-gobierno-

a-las-multinacionales-espanolas-a-costa-de-los-contribuyentes.html

 ❱ «Castor». Barcelona-Brussel·les-Madrid. ODG, Ecologistes en acció, Plataforma de Defensa 

de les Terres del Sènia, Counterbalance, etc.

Annex 4: capítols de llibre

 ❱ Cutillas, Sergi, «Per què no hem de pagar el deute? Raons i alternatives: el deute a Espa-

nya». (Capítol 2). Icària. Espanya. Octubre del 2013.

 ❱ Cutillas, Sergi, «Auditories Ciutadanes del deute públic». (aportacions en diversos capí-

tols). Brasília: Inove editora. Brasil. 2013.

 ❱ Vargas, Mónica, Valls, Merche i Tarafa, Gemma. «Diccionari crític d’empreses transnacio-

nals». Capítol sobre «Internacionalització». OMAL. Madrid. 2013.  

http://omal.info/spip.php?article4874

Annex 5: aparicions a altres mitjans de comunicació:

 ❱ David Llistar a La Vanguardia. 30 de juliol del 2013.  

https://twitter.com/Superllisti/status/458971190963347456/photo/1

 ❱ Catalunya Ràdio – Programa Solidaris. Ràdio. 28 de setembre del 2013.  

http://www.catradio.cat/audio/758518/Solidaris

 ❱ RAC1- Informatius. Ràdio. 5 d’octubre del 2013.

 ❱ Ràdio Sant Esteve. Sant Esteve i rodalies. Ràdio. 9 d’octubre del 2013.

 ❱ Catalunra Ràdio – Programa Solidaris. Ràdio. 12 d’octubre del 2013.

 ❱ Pérez, Alfons, «Queda suspesa la pujada d’un 11,5% de la factura elèctrica. Per ja és sufici-

ent, som els indignats energètics!». El Periódico, Ecologistes.net. 21 de desembre del 2013.  

http://www.elperiodico.cat/ca/cartas/entre-tots/per-sobirania-energetica/97382.shtml

 ❱ Cutillas, Sergi, «El nou fons de liquidació bancari europeu». Web PACD. 26 de desembre 

dels 2013. http://auditoriaciudadana.net/2013/12/26/el-fondo-de-liquidacion-bancario-

europeo-otro-mecanismo-para-pasar-perdidas-bancarias-a-los-contribuyentes/

Annex 3: notes de premsa

 ❱ «Organitzacions socials condemnen la rectificació del tractat comercial entra la UE, 

Colòmbia i Perú al Congrés espanyol». ODG, Ecologistes en Acció, Omal. Barcelona, Ma-

drid. 9 de maig del 2013. http://www.odg.cat/navega.php?id_pagina=31&id_nota=66

 ❱ «Col·lectius ecologistes i socials critiquen la milionària indemnització de Abengoa 

que ha de dur a terme Mèxic». Ecologistes en Acció, l’ODG, Col·lectiu Respostes a les Em-

preses Transnacionals (RETS) i Enginyeria Sense Fronteres (ESF). 21 de juny del 2013. http://

bloc.odg.cat/sin_categoria/colectivos-ecologistas-y-sociales-critican-la-millonaria-idemni-

zacion-a-abengoa-que-tiene-que-llevar-a-cabo-mexico.html

 ❱ «Per què es requereixen de forma urgent sistemes internacionals de normes vinculants 

sobre els drets humans, aplicables a les empreses transnacionals?». ODG, Campanya glo-

bal «Desmantellem el poder corporatiu i posem fi a la impunitat!». Viena. 26 de juny del 2013.  

http://bloc.odg.cat/uncategorized/press-release-why-binding-systems-of-international-

human-rights-regulation-on-transnational-corporations-are-urgently-needed.html 

 ❱ «Crida urgent per detenir la impunitat corporativa». Viena (Àustria). ODG, TNI. Viena 

(Àustria). 26 de juny del 2013. http://bloc.odg.cat/sense_categoria/llamamiento-urgente-

para-detener-la-impunidad-corporativa.html

 ❱ «Demanden la fi de la impunitat de les empreses transnacionals». ODG, TNI, OMAL, 

RETS. Brussel·les, 5 de setembre del 2013.  

http://www.ecologistasenaccion.org.es/article26467.html

 ❱ «Yasuní: carta oferta a Rafael Correa». ODG, Ecologistes en Acció, Entrepoibles, etc. 13 de 

setembre del 2013. http://www.ecologistasenaccion.org/article26414.html

 ❱ «Es crea a Catalunya un moviment pel canvi de model energètic». ODG, Ecologistes en 

Acció, Entrepobles, etc. 4 d’octubre de 2013.

 ❱ «Neix a Catalunya la Xarxa per la Sobirania Energètica». ODG, Ecologistes en Acció, 

Entrepobles, etc. 7 d’octubre del 2013.
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Annex 7: Treball en xarxa, reunions

Campanya Internacional per aturar la impunitat de les transnacionals. 5 de setembre del 

2013 – 7 de setembre del 2013. Brussel·les. Davis Llistar i Mónica Vargas.

Enllaçant Alternatives. 8 de setembre del 2013. Brussel·les. Davis Llistar i Mónica Vargas.

EcaWatch. 15 de setembre dl 2013 – 18 de setembre del 2013. Brussel·les. Mónica Vargas.

Xarxa per la Sobirania Energètica. 20 de setembre del 2013. ODG. Alfons Pérez y David Llistar. 

Taula Catalana per l’Acció Exterior. 26 de setembre del 2013. Ciemen. David Llistar.

Escola de Som Energia. 28 de setembre del 2013. La Conreria Tiana.  Alfons Pérez y David Llistar.

Seminari Energia. 1 de maig del 2013 – 6 de maig del 2013. Participen: Re:common,  Consorci 

Europeu de Democratising Energy for Development, Bankwatch Network. Roma. Alfons Pérez.

Seminari EBRD. 7 de maig del 2013 – 8 de maig del 2013. Bankwatch Network. Istanbul.  Alfons 

Pérez.

Annex 8: ponències I Congressos

«Viure i compartir bé, des de la Teoria de la Anticooperació». Jornades Internacionals sobre 

una altre desenvolupament. Maputo, Moçambic. TNI, Friends of the Earth International i Mozam-

bique. 30 de setembre del 2013. https://vimeo.com/75573012

“Global responsibility on biodiversity global loss. The case of Catalonia.” 2nd meeting of the 

Advisory Committee of Subnational Governments of the Global Partnership on Local and Subna-

tional Action for Biodiversity. Barcelona.  Departament de Territori i Sostenibilitat i Secretariat del 

Conveni de Biodiversitat. 17 de juny del 2013.

 ❱ Presentació II Jornades de la Xarxa per la Sobirania d’un Nou Model Energètic:  

http://bloc.odg.cat/sense_categoria/radio-presentacio-ii-jornades-de-la-xarxa-per-la-so-

birania-dun-nou-model-energetic.html  Associat a les Jornades de la Xarxa per la Sobirania 

d’un Nou Model Energètic. Ràdio. 30 d’octubre del 2013.

 ❱ Mónica Guiteras a Canal Solidari. 30 d’octubre del 2013.  

http://www.canalsolidario.org/noticia/organizaciones-espanolas-piden-explicaciones-

sobre-el-proyecto-castor-a-la-comision-europea/33408?utm_source=twitter.com&utm_

medium=social%2Bmedia&utm_campaign=social

 ❱ David Llistar a Periódico La Marea. 1 de novembre del 2013.  

http://www.lamarea.com/2013/10/31/significados-para-un-cambio-urgente/#share

 ❱ Estat espanyol. Article fruit de l’entrevista de Mónica Vargas sobre CESCE. La Marea. 23 de 

novembre del 2013. http://www.lamarea.com/2013/11/23/tema-canero/

 ❱ Alertes sobre el creixent poder del capital financer: http://bloc.odg.cat/anticooperacio/

alertas-sobre-el-creciente-poder-del-capital-financiero.html. Associat a la Campanya global 

per desmantellar el poder corporatiu i frenar la impunitat. Ràdio. 29 de novembre del 2013.

Annex 6: Vídeos

Taula Rodona “ENERGIA: Per a què i per a qui?” #EnergyGrabbing:  

https://bambuser.com/v/3452091

Las Crisis del Deute (1): https://bambuser.com/v/3633542. Associat a la Conferència Internaci-

onal: les crisis del deute.

Las Crisis del Deute (2): https://bambuser.com/v/3633644. Associat a la Conferència Internaci-

onal: les crisis del deute.

Las Crisis del Deute (3): https://bambuser.com/v/3633824.  Associat a la Conferència Internaci-

onal: les crisis del deute.




