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L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) 
som un equip de persones que elaborem anàlisis 
crítica de processos complexos i/o estructurals, per 
mostrar els impactes i riscs visibles (i no visibles) del 
sistema capitalista i patriarcal, produint eines que faci-
liten la interpretació del context actual. Aquest anàlisis 
té com objectiu la mobilització i la transformació so-
cial enfront a les desigualtats socials, econòmiques, 
ambientals i de gènere, amb la voluntat d’incidència 
política i denúncia dels actors polítics i econòmics que 
identifiquem com a responsables.

L’ODG és també una plataforma oberta a la par-
ticipació, al debat i a l’acció, que promou la creació 
de xarxes i espais de construcció d’alternatives que 
enforteixin les sobiranies populars i l’apoderament  
de les comunitats.

L’ODG neix l’any 2000 per iniciativa de la Xarxa Ciuta-
dana per l’Abolició del Deute Extern (XCADE), després 
de la consulta social per l’abolició del deute extern. 
Sorgeix de la necessitat de disposar d’informació 
contrastada, rigorosa, crítica i immediata. En els seus 
inicis va rebre el suport de la Càtedra UNESCO de 
Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya.

L’equip de l’ODG està format per una xarxa hete-
rogènia de persones que treballen i col·laboren en 
els diferents àmbits d’actuació i línies temàtiques de 
l’ODG, realitzant tasques d’investigació, formació, co-
municació, denúncia i pressió política.

Alfons Pérez: Investigador i projectes. 
Mercat global del gas, geopolítica energètica; UE, 
regió Orient Mitjà i Nord d’Àfrica i el Caucas.
 
Blanca Bayas: Investigadora i projectes. 
Ecofeminisme, megainfraestructures i model energètic.

Josep Nualart: Investigador i projectes.
Canvi climàtic, megainfraestructures i model gasístic.

Raül Sánchez: Responsable tècnic i consultor SIG. 
Cartografia crítica i mapeig col·laboratiu de conflictes 
socioambientals i alternatives.

Marta Conde: Investigadora i projectes. 
Indústries extractives, associacions públic privades.

Emma Avilés: 
Responsable de comunicació i projectes.

Pilar Fontsere: 
Responsable d’administració, finances i comptabilitat.

Membres:Sobre nosaltres
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Fem recerca al voltant de l’agressió que el capitalis-
me finançaritzat, que s’estén cada vegada més, exer-
ceix sobre les societats humanes i els ecosistemes 
del planeta. Les grans transnacionals són els actors 
que, dins d’una arquitectura que assegura la seva im-
punitat, violen sistemàticament els drets humans, els 
drets dels Pobles i perjudiquen la natura. En aquest 
context de polítiques que incrementen la dependèn-
cia entre regions, s’aprofundeix en la generació de 
deutes il·legals, il·legítims, odiosos i insostenibles, 
que el capital financer utilitza com a eina regulado-

ra dels governs locals. Així, es produeix una dinàmica 
que permet augmentar l’explotació, l’acaparament de 
recursos i la desigualtat.

Com ODG, contribuïm amb el nostre treball a donar 
respostes i alternatives socials, plasmades en ini-
ciatives per les auditories ciutadanes del deute, per 
les finances responsables, en defensa de la sobirania 
alimentària, energètica, i dels béns comuns, així com 
en lluites contra la impunitat de les transnacionals i 
les elits extractives.

Què fem?
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L’ODG analitza el món de l’energia des d’una ves-
sant geopolítica i des de la seva financiarització.

L’any 2017 hem continuat denunciant els impactes 
de l’energia fòssil que representa el gas i els in-
teressos geoestratègics que s’amaguen darrere 
d’aquesta indústria. Així mateix, hem analitzat la 
consolidació del mercat global del gas i l’impuls de les 
megainfraestructures com a font del capital per l’ob-
tenció de beneficis milionaris d’algunes elits. Aques-
ta lògica predomina en tot el món, on s’expandeixen 
projectes d’interconnexió elèctrics i gasístics, des del 
Southern Gas Corridor, que creua d’Azerbaidjan a Itàlia, 
fins el Projecte MidCat, que travessa terres catalanes.

L’esquema del model energètic dominant porta asso-
ciats models d’inversió que si bé són profitosos pel 
sistema financer, impliquen greus impactes ambien-
tals, socials i de gènere en el territori i les poblacions. 
Això es reprodueix en el Nord global i s’expandeix 
més enllà de les fronteres, al Sud global, implicant 
la despossessió dels seus recursos naturals i ener-
gètics.

Alternativament, es posa l’accent en el canvi del 
model energètic, cap a la sobirania energètica. Els 
espais d’anàlisi i acció són també a nivell municipal 
i nacional. L’ODG és membre de la Xarxa sobirania 
energètica (Xse), i a nivell de l’Estat Espanyol i de la 
Unió Europea, porta a terme treball en col·laboració 
amb diferents xarxes en aquests nivells.

L’ODG dedica el seu treball a aportar coneixements 
històrics, econòmics, polítics i socials sobre la te-
màtica del deute, que permetin entendre les actu-
als polítiques financeres que comporten austeritat, 
privatitzacions, reduccions de salaris, empobriment i 
despossessió a nivell global, entre d’altres, així com 
també elements tècnics que permetin desxifrar 
el llenguatge complex dels governs que imposen 
aquests règims del deute. 

L’ODG participa el projecte DEAR ‘Citizens for Finan-
cial Justice’ (CfFJ) que te com a objectiu general la 
millora dels mecanismes per la promoció de desenvo-
lupament, focalitzant-se principalment en la generació 
de deute i les inversions privades. A través d’aquest 
projecte recolzem diferents organitzacions que treba-

llen en aquesta temàtica o volen començar a treballar. 
L’ODG també ha començat aquest any a investigar 
les Associacions Públic Privades, mecanisme clau pel 
qual s’està generant deute tant a nivell estatal com 
europeu i internacional. Aquests mecanismes, recol-
zats pels principals Bancs de desenvolupament, estan 
promovent projectes innecessaris, generalment mas-
todòntics, on els principals riscos son assumits per 
l’estat i, per tant, la ciutadania. 

L’ODG, com a part del seu discurs històric, argumen-
ta la necessitat de no pagar els deutes considera-
des com il·legals, il·legítims, odiosos i/o insosteni-
bles, produïts per uns processos enfrontats amb els 
drets democràtics elementals.

articles 
i entrevistes

Judici Popular

Castor

Seminari i tallers: 

Matrix de 
l’Extractivisme

Curtmetratge: 

At the Syrian
Border

informes
publicats5 

mapes 
i projectes 
audiovisuals

multitud d’actes:
conferències, 
seminaris, tallers...

En què hem treballat en 2017?

ENERGIA I INFRAESTRUCTURES

DEUTE I FINANCIARITZACIÓ 
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Autora: Blanca Bayas

Durant els últims anys s’ha estès el concepte de 
“deute de cures” associat al treball i temps que 
dediquen majoritàriament les dones a les tasques 
domèstiques i de cures, sustentant així l’impacte de 
l’actual crisi i fent viable el funcionament del sistema 
capitalista i patriarcal.

Què denuncia i què implica la idea de “deute de cu-
res”? Quina és la seva base històrica i com es con-

creta en l’actual etapa de capitalisme finançaritzat? 
Quines són les utilitats i les recents crítiques a aquest 
terme?

L’objectiu del treball és aprofundir en aquest concepte 
i apuntar alguns debats que s’han generat al voltant 
del mateix des del paradigma, divers i en construcció, 
de l’economia feminista.

Enllaç: https://www.odg.cat/ca/publication/deute-cu-
res-economia-feminista 

Autor: Alfons Pérez

Col·laboradors: Anna Pérez, Davide Panadori, Nicola 
Scherer, Alfred Burballa, Josep Nualart i Raül Sánchez.

El gas natural va escalant posicions i guanyant relle-
vància en l’escenari energètic mundial. Sense dei-
xar enrere el consum del carbó i del petroli, el gas 
s’ha imposat en la retòrica oficial com el combustible 
de transició cap a les economies baixes en carboni. 
Aquesta afirmació es repeteix com un mantra que alli-
sa el terreny per al desenvolupament gasístic a nivell 

mundial. Per aquest motiu, el present estudi vol fer 
una lectura crítica de les múltiples dimensions i 
implicacions de l’aposta pel gas a escala global i, 
particularment, a la Unió Europea, intentant traduir 
la complexitat en arguments clars que ajudin al debat, 
i prestant especial atenció a la influència de la geopo-
lítica i dels interessos econòmic-financers en l’aposta 
pel gas.

Enllaç: https://www.odg.cat/ca/publication/llibre-pa-
rany-global-gas 

1. Publicacions
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ES EL GAS NATURAL 
UN AMIGO CLIMÁTICO?  

DEUDA DE CUIDADOS: 

el patriarcado y el capital a la ofensiva, 
la economía feminista como propuesta 

Llibre: 

EL PARANY GLOBAL DEL GAS, 
UN PONT AL DESASTRE

DEUDA DE CUIDADOS: 

el patriarcado y el capital a la ofensiva, 
la economía feminista como propuesta 

DEUTE DE CURES: 
el patriarcat i el capital a l’ofensiva, 
l’economia feminista com a proposta

ASSOCIACIONS PÚBLIC-PRIVADES
EL CAS DE LES INFRAESTRUCTURES

Autors: Josep Nualart i Alfons Pérez

Durant els darrers anys, diferents organismes inter-
nacionals, entre els quals podem comptar la Co-
missió Europea, han reforçat i impulsat el paper 
del gas natural com a combustible de transició per 
les seves baixes emissions en la combustió. Aques-
ta aposta pel gas natural però, no ha vingut acompa-
nyada per una avaluació rigorosa i independent dels 

impactes que suposa pel clima. Aquest estudi té com 
a objectiu general avaluar l’impacte climàtic de la ca-
dena de subministrament del gas natural i, en parti-
cular, la contribució dels trànsits dels vaixells de gas 
natural liquat (GNL) que arriben a la Unió Europea i 
Barcelona. 

Enllaç: https://www.odg.cat/ca/publication/gas-natu-
ral-enemic-climatic 

Autora: Marta Conde

La investigació vol engegar un debat sobre les Asso-
ciacions Públic-Privades (APP), un dels mecanismes 
que promocionen el nou paradigma de les infraestruc-
tures, que pretén connectar moltes regions estratè-
giques del mon per tal de facilitar la comercialització 
transport de mercaderies i el creixement econòmic.  
L’informe fa un recull de les lliçons de les últimes 
dues dècades de APPs, explicant la motivació i les 
principals crítiques i problemes que s’han trobat amb 

d’aquesta forma de finançament. Es proposa una mi-
llora de la transparència i la governança del finança-
ment d’infraestructures on l’opció pública es consideri 
posant sobre la taula els costos reals de les dues op-
cions, tenint també en compte altres consideracions 
com els impactes socials, ambientals i de gènere de 
les dues opcions. 

Enllaç: https://odg.cat/ca/publication/partenariats-pu-
blic-privats-infraestructures 
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Autors: Orlando Barraza, Valeria Figueroa, Joe, Marc-
henko, Ricardo Mirando, Eduardo Pereiro, Cindy Ra-
mírez, Josep Nualart i Alfons Pérez.

Aquest policy briefing és el resultat del treball realitzat 
en col·laboració amb els estudiants del Màster en Ci-
ència i Tecnologia de la Sostenibilitat, dins del marc de 
l’assignatura de Taller d’Investigació-Acció en el curs 
2016-2017. Aquest màster està organitzat per l’Institut 
de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya.

El gas representa una amenaça a diferents escales. 
La seva contribució al canvi climàtic suposa un risc a 
nivell global i l’aposta de la UE pel gas repercuteix en 
la construcció de noves infraestructures que generen 
greus impactes sobre el medi ambient i el territori de 
països del Nord i el Sud Global, un exemple és el ga-
soducte MIDCAT/STEP, però també tenen associat un 

alt cost econòmic, com ha estat el cas del magatzem 
geològic Castor.

Aquestes infraestructures generen un efecte negatiu 
sobre l’economia i la població locals, ja que amenacen 
les activitats econòmiques del territori i no repercutei-
xen en la promoció de nous llocs de treball o beneficis 
d’activitats econòmiques complementàries significa-
tius. Això comporta que la població afectada es sen-
ti menystinguda. A més, aquestes infraestructures 
acostumen a estar controlades per les institucions 
estatals o regionals, com és el cas del Port de Barce-
lona, degut al seu caràcter estratègic. Aquest policy 
briefing exposa les recomanacions que es creuen 
oportunes per fer front als conflictes exposats al 
document.

Enllaç: https://www.odg.cat/ca/publication/impac-
tes-gas-infraestructures 

RECULL DE PREMSA JUDICI POPULAR 
CASTOR, 
juny 2017

https://www.odg.cat/ca/premsa-judici-castor 

¿QUÉ TIENE DE NATURAL EL GAS 
NATURAL? 
14/08/17

La Marea: Alfons Pérez

https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/notici-
as/ibex-35/que-tiene-de-natural-el-gas-natural/ 

LA OBSESIÓN EUROPEA POR EL GAS: 
Del cambio climático al dinero público 
14/08/17

El Confidencial: Samuel Martín-Sosa i Alfons Pérez

https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/tribu-
na/2017-08-14/gas-energia-cambio-climatico-g-
nl_1428112/

EL TRASLLAT DE SEUS EMPRESARIALS 
FORA DE CATALUNYA:  
Entre la pressió política i el risc de cara el 
futur
13/11/17

Público: Article sobre l’acte de Marc Font 

http://www.publico.es/public/trasllat-seus-empresari-
als-fora-catalunya-pressio-politica-i-risc-cara-futur.html

EL GOBIERNO REGALA OTROS 80  
MILLONES A FLORENTINO PÉREZ POR 
EL PROYECTO CASTOR
27/12/17

El Salto: Entrevista de Yago Álvarez a Mònica Guiteras 

https://elsaltodiario.com/proyecto-castor/gobierno-re-
gala-80-millones-florentino-perez

VAMOS A GANAR CASTOR.  
¡NO DEBEMOS PAGARLO!
25/12/17

eldiario.es: Alfons Pérez

http://www.eldiario.es/ultima-llamada/Vamos-ga-
nar-Castor-debemos-pagarlo_6_722387759.html

    
ÉS EL GN UN AMIC CLIMÀTIC?
11/01/18

La Directa: Josep Nualart 

https://directa.cat/actualitat/es-gas-natural-un-amic-
climatic

ELS IMPACTES DEL GAS 
I LES SEVES INFRAESTRUCTURES: 
construint lligams entre entitats 
barcelonines i territoris afectats

2. Articles destacats
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Geopolítica, acaparament i financiarització enfront de 
la sobirania (energètica) popular

Enllaç: https://youtu.be/fD9zjhLEJdw 

Sinopsi: El David té un negoci basat en el transport. 
L’Ahmed ha arribat a Barcelona fugint de la guerra de 
Síria. Aviat l’Ahmed necessitarà emprendre accions 
per refer la seva vida a Europa. Els seus camins, d’al-
guna manera, tindran un punt de contacte amb desen-

llaç inesperat. Un projecte de: l’ ODG, Centre Delàs  
i Transforma Films. 

Enllaç:  
https://www.odg.cat/ca/campaigns/syrian-border 

3. Audiovisuals

Curtmetratge: 

AT THE SYRIAN BORDER

Vídeos de les jornades:

MATRIX 
DE L’EXTRACTIVISME  

Vídeos del

JUDICI POPULAR CASTOR

Durant els mesos de juliol i agost de 2017, l’ODG va 
realitzar un viatge de seguiment del projecte europeu 
DEAR a Colòmbia. Es van realitzar entrevistes a di-
verses persones activistes i afectades per megainfra-
estructures, entre les quals destaquen les següents: 
Ramón Torres, afectacions de la mineria a la Sierra Ne-
vada de Santa Marta a  Nabusimake, Departamento 
del Cesar; Alirio Perdomo pescadors afectats per la 
hidroelèctrica el Quilombo d’Endesa a Hobo, Departa-
mento del Huila; Neida Jimena i Jose Angel, persones 

afectades per la hidroelèctrica el Quilombo d’Endesa 
a La Jagua, Departamento del Huila; José Omar Vare-
la, activista que acompanya processos contra l’explo-
tació miner-energètica als departaments del Cesar i 
la Guajira; Omar Mendivil, afectades per Gas Natural 
Fenosa a Colòmbia, coordinador de la Red Caribe de 
Usuarios de Servicios Públicos.

Enllaç: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
1h12mN8IKTCyqIhCOL5HcEjV2phDRJ3N 

Ponència de Nazanin Armanian, experta en conflictes 
geopolítics, indústries extractives i infraestructures, 
especialitzada en l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica. Fa 
un recorregut per l’Afganistan, passant per Iugoslàvia, 
Iraq, Sudan, Libèria, Iemen, Síria, arribant fins a Iran 
(propera parada), on la guerra pels recursos naturals 
entre les elits dels estats i/o les grans empreses, 

disfressada de bandera de “Salveu-nos del Mal”, ha 
devastat la vida de dotzenes de milions de persones. 
Aprofundim en com podem aturar aquest procés.

 
Enllaç:  
https://www.youtube.com/watch?v=iuboVmhT8hM 

Taula de debat amb companys i companyes vingudes 
de diferents territoris on farem una anàlisi de casos 
d’extractivisme al Nord d’Àfrica i la Mediterrània: Mau-
ro Chirenti, membre del No al Trans Adriatic Pipeline 
(No TAP), últim tram del megagasoducte Corredor 
de Gas del Sud, Azerbaijan-Itàlia; Mohamed Zougari, 
membre d’ATTAC Marroc, treballant l’extractivisme i el 

fracking al Marroc; Carol Coll, membre de la Platafor-
ma Resposta al Midcat, el megagasoducte d’intercon-
nexió Catalunya-França; Alfons Pérez, investigador de 
l’ODG, treballant en extracció, infraestructures i con-
flictes socioambientals per servir a la Unió Europea.
Enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=d3PB03JvPvk 

El 17 de juny de 2017 diverses organitzacions de la 
societat civil vam impulsar un Judici Popular al Projec-
te Castor, per a denunciar i jutjar des de la ciutadania 
aquests fets i identificar als seus responsables.

Vídeo resum: 
https://youtu.be/BJz71Zm5rd4 

Judici Popular 

Part 1: 
https://youtu.be/fMk7KHfrqRI

Part 2: 
https://youtu.be/H4z_H9dUTes 

Més materials AV sobre el Judici Popular Castor: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1h12m-
N8IKTDuuIfKkfjQvGfox0aoWJEu 

Vídeo Gas Natural “informa” sobre el pagament  
del Castor a les nostres factures

 - Vídeo membre tribunal: David Bondía
 - Vídeo membre tribunal: Marco Aparicio
 - Vídeo membre tribunal: David Fernández
 - Vídeo membre tribunal: Natza Farré
 - Vídeo membre tribunal: Miren Etxezarreta 
 - Vídeo testimoni de Guatemala.
 - Vídeo testimoni d’Algèria.
 - Vídeo testimoni de Països Baixos.
 - Vídeo testimoni de l’Aliança contra la Pobresa  

Energètica (APE).

SEMINARI INTERNACIONAL “MATRIX DE L’EXTRACTIVISME”
Orient Mitjà i la Mediterrània: gas, petroli i infraestructures per servir a la Unió Europea.

ODG A COLÒMBIA

Vídeo de la Jornada:  
QUÈ PROMOU LA UNIÓ ENERGÈTICA EUROPEA?

Ponència Nazanin Armanian

Taula Debat moviments socials
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Què implica la cooperació europea transfronterera per 
als països de la UE i els països d’Europa de l’Est i 
el Nord d’Àfrica? Què és la financiarització i quins im-
pactes té en el context de les infraestructures ener-
gètiques? Com es relacionen aquests temes amb la 
justícia climàtica i la democràcia? I finalment, com pot 
la gent de diferents països cooperar per tal d’establir 
l’activisme transfronterer i promoure el “desenvolupa-
ment”?. Es va fer una anàlisi crítica sobre la tendèn-
cia actual de la financiarització de les infraestructures 

energètiques, i la generació de deute il·legítim. L’ODG 
va oferir un curs gratuït en línia sobre aquests temes 
per a participants de diferents països. Va formar part 
de l’”Escola de reptes del desenvolupament’.

Enllaç: 

https://www.odg.cat/ca/blog/online-course-ener-
gy-eu-challenging-cross-border-cooperation

4. Formació

El cap de setmana del 25 i 26 de novembre es va orga-
nitzar a Barcelona aquest Seminari Internacional amb 
quatre formacions en eines col·lectives per confrontar 
un conflicte ambiental. Quatre tallers simultanis dis-
senyats per dotar-nos d’eines per afrontar conflictes 
al nostre territori: 

Incidència política: Irene González. Membre d’Engi-
nyeria Sense Fronteres (ESF).

Creativitat en l’activisme: Kevin Buckland. Artivist, 
membre de la Plataforma Resposta al Midcat.

Aspectes legals: Isabel Vilaseca Boixareu i Beatriz 
Felipe Pérez. Investigadores del Centre d’Estudis de 
Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT).

Comunicació: Emma Avilés. Responsable de comuni-
cació a l’ODG.

Tenim disponibles dos vídeos de les formacions: in-
cidència política i aspectes legals, dirigits a membres 
d’organitzacions socials, ambientalistes i ecologistes, 
i a públic interessat en la temàtica.

Enllaç: 

https://www.odg.cat/ca/blog/videos-tallers-matrix 

2ª EDICIÓ DEL WEBINAR  
“ENERGIA PER A LA UE: UN REPTE A LA COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA”

TALLERS MATRIX DE L’EXTRACTIVISME

5. Cartografia i grafisme crític

La gran majoria del consum energètic d’Europa con-
tinua depenent dels combustibles fòssils, principal-
ment del petroli, el gas i el carbó. Si bé els efectes 
climàtics del petroli i del carbó són ben coneguts, el 
gas segueix sent considerat com un “combustible de 
transició” i un “pont cap a les energies renovables”. 
Però els efectes climàtics del gas són encara pitjors 
que els del petroli i el carbó en el curt termini. L’ex-
tracció també afecta greument el medi ambient i a 
comunitats properes a les explotacions.

Aquest mapa del gas ofereix una visió general de 
les infraestructures de gas existents i previstes, 
amb un enfocament a Europa. Es tracta principal-
ment de gasoductes i ports de GNL (gas natural li-
quat). El mapa del gas també mostra de quines parts 
del món s’està importat actualment el gas.

Enllaç: https://www.odg.cat/ca/publication/mapa-pa-
rany-global-gas 
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Una de les finalitats que se li vol donar internacional-
ment al gas natural és que cobreixi la demanda ener-
gètica que genera actualment el carbó. Però cal po-
sar molta atenció a tot el que emmascara la narrativa 
“verda” d’aquest gas i els seus interessos econòmics 
i geoestratègics. Un estudi de referència apunta que 
si al llarg de la cadena de subministrament del 
gas natural es produeixen més d’un 3% de fuites 
respecte al que es crema per generar electricitat, 
aquest deixa de tenir un benefici climàtic respecte 

el carbó. Perquè ens fem una idea de l’impacte que 
suposaria importar GNL des dels EE.UU, aquest per-
centatge de fuites podria arribar fins al 7,9%. A més, 
un sol trànsit des de Sabine Pass, principal port expor-
tador de gas no convencional dels EE.UU., fins a la UE 
pot arriba a portar associades les emissions que ge-
neren durant tot un any 65.000 ciutadans europeus.

Enllaç: 
https://www.odg.cat/ca/blog/gas-natural-amic-climatic

INFOGRAFÍA: ÉS EL GAS NATURAL UN AMIC CLIMÀTIC?

han llegado 
a Europa en 2016 
con gas de fracking 
desde EE.UU.

Buques

METANEROS5

sus fugas equivalen 
a las emisiones anuales de

325.000
ciudadanos europeos

7’9%

3%

CH4
en la cadena

de suministro

Howarth et al. 2011

IEA 2017

perdidas totales
de metano

A partir de este porcentaje de fugas en la cadena de suministro, 
el gas deja de tener un beneficio climático respecto al carbón

¿ES EL GAS NATURAL UN AMIGO CLIMÁTICO?
Impacto climático de las fugas del Gas de Fracking de los EEUU a Europa

1 kg de

Cheniere (también propietaria de 
la planta licuefacción de Sabine 
Pass), Shell (una de las mayores 
empresas que comercializa gas 
natural a nivel mundial), Vitol, 
Trafigura y BG Group. 

86 kg de

CO2

El gas es entre un 87% y 97% metano

Estos buques han sido alquilados por las 
siguientes compañias:

INFOGRAFÍA: CRONOLOGIA DEL CAS CASTOR
Enllaç: https://www.odg.cat/ca/judici-castor 
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El 17 de juny de 2017 diverses organitzacions de la 
societat civil vam impulsar un Judici Popular al Projec-
te Castor, per a denunciar i jutjar des de la ciutadania 
aquests fets i identificar els seus responsables, amb 
la urgència, rigor i transversalitat que aquest cas re-
quereix. La realització d’un Judici Popular al Projecte 
Castor sorgeix com a necessitat de la societat civil or-
ganitzada de garantir, col·lectivament, els seus drets i 
recuperar la seva dignitat, amb l’objectiu de:

 - Escoltar les veus de la ciutadania involucrada i in-
cloure la memòria històrica dels territoris;

 - Fer balanç del camí recorregut, així com posar en 
valor, les accions realitzades per les organitzaci-
ons com la Plataforma Ciutadana en Defensa de 
les Terres del Sénia durant tots aquests anys, i la 
Associació d’Afectats i Afectades per la Plataforma 
Castor en els últims temps;

 - Exercir control ciutadà; exigir responsabilitats i 
negligències en el cas del Projecte Castor a les 
terres del Sénia, així com el desmantellament  
de la Plataforma; i

 - Denunciar, en definitiva, la vulneració de drets fo-
namentals amb conseqüències d’abast local, es-
tatal i global, tot reclamant l’exercici de sobirania 
popular.

Per a  fer-ho, el Judici Popular es va realitzar en els 
termes que la població va considerar i decidir, fora de 
connivències i servilismes; emprant principis i criteris 
que no exclusivament legals; i ampliant l’àmbit d’acu-
sació més enllà dels impactes del Castor a les terres 
del Sénia.

Enllaç:
https://www.odg.cat/ca/judici-castor 

Manifest: https://www.odg.cat/ca/blog/manifest-acu-
sacio-judici-popular-castor 

6. Actes i esdeveniments

El 25 i 26 de novembre es va organitzar al CCCB a 
Barcelona el Seminari Internacional “Orient Mitjà i la 
Mediterrània: gas, petroli i infraestructures per servir 
a la Unió Europea”.

Amb la presència de Nazanin Armanian, experta en 
conflictes geopolítics, indústries extractives i infra-
estructures, especialitzada en l’Orient Mitjà i el Nord 
d’Àfrica i amb una taula de debat amb companys i 
companyes vingudes de diferents territoris on farem 
una anàlisi de casos d’extractivisme al Nord d’Àfrica 
i la Mediterrània. Vam comptar amb Mauro Chirenti, 
membre del No al Trans Adriatic Pipeline (No TAP); 
Mohamed Zougari, membre d’ATTAC Marroc, treba-
llant l’extractivisme i el fracking; Carol Coll, membre 
de la Plataforma Resposta al Midcat, el megagaso-
ducte d’interconnexió Catalunya-França; Alfons Pérez, 

investigador de l’ODG, treballant en extracció, infra-
estructures i conflictes socioambientals per servir a la 
Unió Europea.

Aquest seminari també va oferir espai de Formaci-
ons en eines col·lectives per confrontar un conflicte 
ambiental: quatre tallers simultanis dissenyats per 
dotar-nos d’eines per afrontar conflictes al nostre ter-
ritori.

Enllaç: 

https://www.odg.cat/ca/blog/matrix-extractivisme

Vídeos de l’esdeveniment i tallers: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1h12m-
N8IKTA_Qh5JRLuJw6P1QQquYD60

JUDICI POPULAR AL PROJECTE CASTOR SEMINARI INTERNACIONAL: MATRIX DE L’EXTRACTIVISME

El 13 de novembre es va realitzar el debat “Per què 
marxen les empreses de Catalunya?” a l’Institut Jau-
me Balmes, espai simbòlic com a col·legi electoral 
que va patir la repressió del dia 1 d’octubre.  El diàleg 
va girar al voltant de les següents preguntes: quines 
implicacions té per l’economia a curt, mig i llarg termi-
ni el canvi de seu de nombroses empreses? què ha 
facilitat que puguin fer aquest canvi? podem trobar al-
tres casos semblants a nivell internacional? quin tipus 
de resposta podem donar des de la ciutadania? A la 
taula de debat vam comptar amb experts/es del món 

associatiu, sindical i acadèmic, i va incloure un debat 
posterior amb el públic assistent.

Enllaç: 
https://www.odg.cat/ca/blog/marxen-empreses-catalunya 

DEBAT PER QUÈ MARXEN LES EMPRESES DE CATALUNYA?
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El dijous 5 d’octubre es va presentar el llibre “La Tram-
pa Global del Gas - Un Puente al Desastre”. La presen-
tació es va dur a terme en format d’entrevista, per 
part de l’Alba del Campo, on a través de les preguntes 
plantejades, es feia menció als diferents capítols i di-
mensions del model gasístic a les que fa referència el 
llibre. Les preguntes realitzades van ajudar a introduir 
quins són els conceptes bàsics, la perspectiva histò-

rica i situació de desenvolupament del sector gasístic 
actual, la seva influència a Europa, la financiarització 
del sector, les dependències i inseguretats dels paï-
sos exportadors, l’impacte climàtic i les conclusions i 
reflexions extretes de la investigació.

Enllaç: https://www.odg.cat/ca/blog/presentacio-lli-
bre-trampa-global-gas 

Presentació del llibre  
“LA TRAMPA GLOBAL DEL GAS - UN PUENTE AL DESASTRE”

Jornada Internacional  
#TENSEMLESXARXES - XSE

DEUTE DE CURES, PRESENTACIÓ DE L’INFORME I DEBAT

Presentació estudi  
SOBRE LA (RE)MUNICIPALITZACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

El dimarts 26 de setembre es va presentar el treball 
“El deute de cures: el patriarcat i el capital a l’ofensi-
va, l’economia feminista com a proposta”. L’exposició 
es va centrar en analitzar l’espoli del treball i temps 
que dediquen majoritàriament les dones a les tasques 
domèstiques i de cures, tot donant algunes respostes 
a les següents qüestions: què denuncia i què implica 
aquest deute? com fa viable el funcionament del sis-
tema capitalista i patriarcal, tot sustentant l’impacte 
de l’actual crisi? quines són les utilitats i les recents 

crítiques a aquest terme? quins tipus d’alternatives 
s’estan construint per caminar cap a la vida que val 
l’alegria de ser viscuda? Presentació a càrrec de la 
investigadora de l’ODG Blanca Bayas, amb un debat 
posterior molt participatiu per part de les persones 
assistents.

Enllaç: 
https://www.odg.cat/ca/blog/deute-cures-presenta-
cio-debat 

El dissabte 3 de juny es va realitzar la Jornada Internaci-
onal #TensemlesXarxes, on els participants procedien 
d’arreu d’Europa i amb perfils professionals diversos. 
Es va exposar el context de les remunicipalitzacions 
a Europa, es va parlar d’experiències ciutadanes so-
bre el control de la distribució elèctrica i es van tractar 
quines accions es podien realitzar des del marc legal i 
legítim per recuperar el control de la distribució a l’Es-
tat. Per aprofundir en el coneixement que tenien els 
ponents convidats per a la Jornada Internacional, es 

va fer una jornada estratègica el dia anterior: un espai 
obert al debat, on es va fer una breu introducció dels 
participants i es va establir diferents grups de treball 
sobre diferents dimensions que engloben les xarxes 
de distribució per traçar una línia de treball futura. 

Enllaç: 
https://www.odg.cat/ca/blog/jornada-internacio-
nal-tensemlesxarxes

El dissabte 3 de juny es va presentar l’informe “Recu-
perant el control de l’energia - Accions per (re)munici-
palitzar la distribució elèctrica” que estava integrada 
dins de les Jornada Internacional #TensemlesXarxes. 
En la presentació es va exposar el context general de 
la distribució, fent menció als aspectes històrics, què 
entenem per xarxes de distribució, qui realitza l’activi-
tat, com es remunera i perquè és important recuperar 
el seu control. També es van explicar les accions que 
es poden dur a terme des del marc legal, analitzant 
la naturalesa jurídica, les competències en el submi-
nistrament energètic, la definició del seu règim jurídic 
i com remunicipalitzar-la. A més, es va fer referència 

a les accions legítimes com una auditoria de les xar-
xes de distribució, un debat públic sobre les xarxes 
intel·ligents, establir un diàleg amb els treballadors 
del sector, explorar i posar en pràctica models de go-
vern des de i per a la ciutadania i fer xarxa amb altres 
experiències de recuperació del control de l’energia. 
Finalment, es van exposar les conclusions i per on es 
pot començar, tenint en compte la legislació vigent.

Enllaç: 
https://www.odg.cat/ca/blog/presentacio-estudi-so-
bre-la-remunicipalitzacio-de-la-distribucio-electrica 
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Durant els mesos de juliol i agost, l’ODG va realitzar 
un viatge de seguiment del projecte europeu DEAR 
a Colòmbia. Entre d’altres iniciatives, es va donar su-
port a les protestes del Poble Arhuaco per aturar les 
activitats mineres a la pedrera il·legal “La Penya de 

Horeb” pel danys irreversibles que impliquen sobre el 
seu territori i els seus habitants.
Enllaç: 
https://www.odg.cat/ca/blog/comunicat-del-po-
ble-arhuaco-colombia 

PARTICIPACIÓ EN LA CONCENTRACIÓ A LA SEU DE LA UNIÓ EUROPEA A BCN: 
STOP TAP I MIDCAT

PARTICIPACIÓ A #SOMDEFENSORES

ACTE “GRÈCIA: PASSAT, PRESENT I FUTUR”

Debat ODG 
QUÈ HI HA DARRERA EL DOMINI GEOPOLÍTIC EUROPEU AL NORD D’ÀFRICA?

SUPORT AL COMUNICAT DEL POBLE ARHUACO, COLÒMBIA

DECLARACIÓ EN SOLIDARITAT AMB EL COMITÉ #NOTAP

El divendres 12 de desembre es va dur a terme pel 
col·lectiu No Més Gas una concentració davant de la 
seu de la Comissió Europea de Barcelona per reclamar 
que el comité de direcció del Banc Europeu d’Inversi-
ons (BEI) no aprovés una subvenció de finançament 
públic per al Trans Adriatic Pipeline (TAP), que forma 
part del Southern Gas Corridor, una xarxa de gasoduc-
tes que pretén conectar l’Azerbaijan i Itàlia. A més, es 
va voler reflectir que l’oposició anava més enllà i era 

sobre el finançament públic del model gasístic, a tra-
vés de l’otorgació d’aquest per ser Projecte d’Interès 
Comú (PIC, per les sigles en anglès), en el qual també 
està inclòs el projecte MidCat.

Enllaç: 
h t t p s : / / w w w. o d g . c a t / c a / b l o g / c o n c e n t r a -
cio-seu-eu-tap-midcat 

En solidaritat amb el Comitè No TAP i les accions 
no violentes dutes a terme per la població local per 
aturar les obres il·legals de construcció del gasoduc-
te Trans-Adriàtic a Melendugno (regió de Pulla, Itàlia) 
durant els primers mesos de 2017, diverses organit-

zacions i col·lectius europeus vam donar a la causa a 
través d’un manifest signat col·lectivament. 

Enllaç: 
https://www.odg.cat/ca/blog/declaracio-solidaritat-notap  

Organitzacions i professionals de l’advocacia creen la 
xarxa “#SomDefensores. Davant la repressió, de-
fensem drets humans” per recollir i fer assistència 
a vulneracions de drets humans entorn l’1 d’octubre. 
La campanya està impulsada per les organitzacions 
agrupades en la Fede.cat, Defender a quien defiende, 

el Centre per la defensa dels drets Humans Iridia, l’As-
sociació Catalana per la Defensa dels Drets Humans i 
Reraguarda en Moviment.

Enllaç: 
https://www.odg.cat/ca/blog/roda-premsa-som-defensores 

Al mes de febrer, hem tingut la possibilitat d’intercan-
viar amb Costas Lapavitsas en un acte on Marta Prat, 
Laia Altarriba i Joao França, conversen amb aquest 
economista de SOAS University of London.

Enllaç:
https://www.odg.cat/ca/blog/grecia-passat-pre-
sent-i-futur 

Des de la primavera àrab, les relacions amb el Nord 
d’Àfrica han tingut un creixent interès pels països del 
Nord Global. La implementació de noves polítiques 
econòmiques en relació a nous acords de lliure co-
merç, financiarització i plans d’austeritat reben el su-
port polític del Partenariat de Deauville.

L’estudi fet per Davide Panadori al 2016 “El Partena-
riat de Deauville i la dependència d’Europa del Nord 
d’Àfrica” dóna una visió general i crítica mostrant els 

impactes i els riscos que poden afectar al Marroc, Tu-
nísia i Egipte. 

L’estudi mostra que, malgrat l’objectiu de creixe-
ment inclusiu i sostenible oficial, es fa un esforç més 
gran per augmentar el domini geopolític europeu en 
aquests països.

Enllaç: 
https://www.facebook.com/events/749750205173880/
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En l’exercici econòmic de l’any 2017 l’entitat s’ha afi-
ançat i ha suportat una expansió en la seva estructura 
econòmica significativa.

L’any 2017, els ingressos de l’ODG han arribat fins 
als 195.388,70 euros, el que suposa un augment del 
25,33 % respecte l’any 2016. La dependencia econó-
mica però, vers les administracions públiques en for-
ma de subvencions ha augmentat fins a un 87,87% 
del total dels ingressos i de cara al 2018 haurem de 
treballar més intensament per reduir aquesta depen-
dència.

El nombre de socis a 31/12/2017 era de 80, un incre-
ment del 27% respecte del 2016, però aquest aug-
ment no s’ha vist reflectit en la mateixa proporció pel 
que fa a l’augment d’ingressos per socis que s’ha 
quedat en poc menys d’un 10%.

Pel que fa a les despeses, la partida més important ha 
estat la de salaris amb un 58%. L’import total dedicat a 
personal s’ha incrementat un 37% respecte del 2016 
en proporció a l’increment dels ingressos per subven-
cions. Val la pena senyalar que del total de despesa de 
personal tan sols un 15,5% del mateix es correspon a 
personal d’estructura i que el 84,5% de la despesa de 
personal està directament relacionada amb l’activitat.

Durant 2017 hi ha hagut canvis en els investigadors i 
el personal d’administració que formen part de l’equip 
de l’ODG així com variacions de jornades per ajus-
tar-se als ingressos de l’associació.

El benefici de l’any 2017 per un import de 905,63 
Euros ha estat inferior al del 2016, que va ser de 
10.742,72 Euros. El benefici serà íntegrament destinat 
a reserves.

Informació econòmica

Prestació 
de serveis

Socis

Finançadors
privats

Finançadors
publics

Altres 
donants0,88%

6,68%

3,66%

0,91%

87,87%

Pel que fa al repartiment d’ingressos entre  
finançadors el gràfic resultant és el següent:
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2017 2016

FONS PÚBLICS 171.696,90 88% 120.919,20 79%

Generalitat 27.514,14 14% 21.632,39 14%

Ajuntament  
de Barcelona

74.799,72 38% 33.555,73 22%

Aj.  de Sant Cugat  
del Vallès

15.427,42 8% 12.934,70 8%

Unió Europea 45.994,01 24% 52.796,38 34%

Altres  
subvencions

7.961,61 4% 0,00 0%

QUOTES  
SOCIS/ES 7.145,00 4% 6.526,00 4%

ALTRES  
DONACIONS 3.496,50 2% 10.679,89 7%

INGRESSOS  
PER ACTIVITATS 13.050,30 7% 15.618,31 10%

TOTAL  
INGRESSOS 195.388,70 100% 153.743,40 100%

2017 2016

DESPESES  
DE PERSONAL 113.243,89 € 58% 82.549,85 € 54%

Salaris (brut) 84.479,41 € 43% 62.519,56 € 41%

Seguretat Social  
empresa

28.764,48 € 15% 20.030,29 € 13%

ALTRES DESPESES 
D’EXPLOTACIO 79.998,36 € 41% 59.553,96 € 39%

AMORTITZACIO  
IMMOBILITZAT 1.240,82 € 1% 896,87 € 1%

BENEFICI  
EXERCICI 905,63 € 0% 10.742,72 € 7%

TOTAL  
DESPESES 195.388,70 € 100% 153.743,40 € 100%

INGRESSOS 2017 DESPESES 2017

Els ingressos i les despeses s’han incrementat de 
l’exercici 2016 al 2017 tal i com es pot apreciar en els 
quadres. Tot i la important recuperació encara no s’han 
arribat als nivells de 2015 on els ingressos superaven 
els 300 mil Euros. Tots els principals finançadors pú-
blics han incrementat les seves aportacions i s’han 
obtingut noves aportacions. Especialment a destacar 
l’increment de l’Ajuntament de Barcelona que s’ha po-
sicionat com a principal finançador de l’entitat. Per la 
idiosincràsia de la nostra feina la despesa principal de 
l’ODG són els salaris, i l’equip s’ha d’anar adaptant a 
la capacitat d’ingressos reals i els compromisos ad-
quirits vers l’activitat.

COMPARATIVA 2017 – 2016
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31/12/2017 31/12/2016

Actiu no corrent 1.794,78 € 1.353,05 €

Actiu corrent 651.840,24 € 263.572,78 €

TOTAL ACTIU 653.635,02 € 264.925,83 €

El total Actiu i Passiu de l’ODG el 2017 ha estat de 
653.635,02 euros. Un augment significatiu de gairebé 
un 250% degut bàsicament a l’otorgament de sub-
vencions plurianuals europees i de la Generalitat de 
Catalunya que afecten a exercicis futurs.
Pel que fa a l’Actiu, els imports més importants cor-
responen a subvencions pendents de cobrament i 
tresoreria, que tal i com hem indicat anteriorment cor-
responen a subvencions cobrades al 2017 i que s’exe-
cutaran en exercicis posteriors.
Pel que fa al Passiu, els imports més importants cor-
responen al Patrimoni Net, que correspon a les reser-
ves acumulades d’anys anteriors (els resultats d’anys 
anteriors aplicats a reserves) i les subvencions conce-
dides per la part no executada.  
 

31/12/2017 31/12/2016

Patrimoni net 625.909,11 € 244.630,32 €

Passiu no corrent 5.017,32 € 5.017,32 €

Passiu corrent 22.708,59 € 15.278,19 €

TOTAL PASSIU 653.635,02 € 264.925,83 €

ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU

ACTIU I PASSIU DE L’ODG
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