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Qui som?
Qui som?

MEMÒRIA 2015

L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) és un centre de recerca conformat per
un equip multidisciplinari que té com a objectiu generar un canvi estructural en les relacions
globals d’intercanvi desigual, explotació, acaparament i despossessió. Actuem en solidaritat
amb els Pobles del Sud Global directament afectats, treballant junts/es com a part d’una
mateixa lluita contra l’actual model de “desenvolupament” capitalista que ens empobreix.
El nostre treball s’integra en els moviments socials d’arreu del món, on treballem per assolir
justícia socioambiental, a través d’aportar eines d’anàlisi i síntesi crítica per nodrir mitjans
de comunicació, campanyes de la societat civil i iniciatives de pressió sobre l’acció exterior
(fora de les seves fronteres) de governs i institucions, i a favor d’un canvi transformador i cap
a una coherència real de les diferents polítiques públiques i dels agents econòmics amb els
drets dels Pobles. De la mateixa manera, tractem d’estimular debats informats i pensament
estratègic en termes financers, econòmics, socials i ambientals, que acompanyin la creació
d’accions, campanyes, xarxes i aliances entre diferents organitzacions.
L’ODG és un projecte que neix l’any 2000 per iniciativa de la Xarxa Ciutadana per l’Abolició
del Deute Extern (RCADE), després de la consulta social per l’abolició del deute extern. L’ODG
sorgeix de la necessitat de disposar d’informació contrastada, rigorosa, crítica i immediata.
Des dels seus inicis va rebre el suport de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya. L’equip de l’ODG està format per una xarxa heterogènia
de persones que treballen i col·laboren en els diferents àmbits d’actuació i línies temàtiques
de l’ODG, fent tasques de recerca, formació, difusió, denúncia i pressió política.

Membres-investigadors/es:
❱❱ Alfons Pérez: Mercat global del gas, geopolítica energètica; UE i regió Orient Mitjà i
Nord d’Àfrica i Caucas.
❱❱ Mònica Guiteras: Infraestructures imposades i finançament públic; Catalunya, UE i empreses espanyoles a Llatinoamèrica.
❱❱ Pablo Cotarelo: Auditoria elèctrica, política energètica, metabolisme social; Estat
espanyol
❱❱ Raül Sánchez: Cartografia crítica i mapatge col·laboratiu de conflictes socioambientals
i alternatives.
❱❱ Sergi Cutillas: Finances i macroeconomia; Eurozona i UE.
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Què fem?

Què fem?
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Fem recerca al voltant de l’agressió que el capitalisme financiaritzat, que s’estén cada
vegada més, exerceix sobre les societats humanes i els ecosistemes del planeta. Les
grans transnacionals són els actors que, dins d’una arquitectura que assegura la seva
impunitat, violen sistemàticament els drets humans, els drets dels Pobles i malmeten
la naturalesa. En aquest context de polítiques que incrementen la dependència entre
regions, s’aprofundeix en la generació de deutes il·legals, il·legítims, odiosos i insostenibles, que el capital financer fa servir com a eina reguladora dels governs locals.
Així, es produeix una dinàmica que permet augmentar l’explotació, l’acaparament de
recursos i la desigualtat.
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En què hem
treballat
l’any 2015?
En què hem
treballat l’any 2015?

MEMÒRIA 2015

FITES ODG 2015:
3 projectes centrals:
✔ Auditoria a Grècia

✔ Volt II

✔ Campanya Castor
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✔ 9 informes publicats
✔ Una trentena d’articles, entrevistes, aparicions en ràdio
i televisió, cròniques i podcasts
✔ Una desena d’actes; conferències, seminaris, taules rodones i col·loquis amb polítics/ques
✔ Mapes i projectes audiovisuals
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1. Deute i financiarització.
L’ODG dedica el seu treball a aportar coneixements històrics, econòmics, polítics i socials
sobre la temàtica del deute, que permetin entendre les actuals polítiques financeres que
comporten austeritat, privatitzacions, baixades de salaris, empobriment i despossessió a
nivell global, entre d’altres, així com també elements tècnics que facilitin el desxifrar el llenguatge complex dels governs que imposen aquests règims del deute. Actualment, l’ODG
participa a la Plataforma per l’Auditoria Ciutadana del Deute en l’Estat espanyol (PACD), a
la Xarxa Internacional per les Auditories Ciutadanes (ICAN), així com al Comitè de la Veritat
del Deute Públic Grec, amb l’objectiu d’informar i conscienciar la població, els mitjans de
comunicació i els partits polítics sobre el deute com a eina política que pot ser aplicada de
forma injusta i premeditada, i que en la majoria de casos no beneficia a les poblacions que
n’assumeixen les conseqüències. D’aquesta manera, l’ODG produeix anàlisi que argumenta
la necessitat de no pagar els deutes considerats com a il·legals, il·legítims, odiosos i/o insostenibles, produïts per uns processos confrontats amb els drets democràtics elementals.

■ Informe: Financiarizació de les infraestructures.
les
La financiarizació de
infraestructures

tica i econòmica
Perdent sobirania energè

Daniel Beizsley  Observator

ió  23/03/2015
i del Deute en la Globalitzac

Coautora: Mònica Guiteras.
Enllaç: http://odg.cat/ca/publication/la-financiaritzacio-de-les-infraestructures

Les infraestructures es situen en el punt més àlgid de les agendes polítiques
actuals. Les inversions en infraestructures s’han de presentar a la Unió Europea com la solució a molts dels problemes i com a via directa cap als nivells
de creixement anteriors a la crisi. Aquest informe explica què és la financiarització, quins són els riscos d’aquest procés i com pot afectar a l’esfera
social, la democràcia i la sobirania dels estats. De la mateixa manera, il·lustra
com funcionen els Partenariats Publico-Privats (PPPs) en la financiarització d’infraestructures; un mercat internacional de projectes d’infraestructures, la negociació secundària que
planteja noves preguntes sobre la situació jurídica dels propietaris estrangers (i les seves
identitats), les infraestructures públiques, així com també l’augment de la distància entre la
població i la propietat dels equipaments, posant també en evidència la dependència de la
UE en relació als combustibles fòssils.
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■ Informe: TTIP y financiarizació.
Autor: Sergi Cutillas.
Enllaç: http://odg.cat/ca/publication/ttip-i-financiaritzacio
L’objectiu de l’informe és dilucidar els efectes del Tractat Transatlàntic de
Comerç i Inversió (TTIP, per les sigles en anglès) i els seus impactes sobre la
societat civil. El tractat es considera una gran amenaça per a la sobirania executiva, legislativa i judicial de tots els estats membres de la UE.

TTIP Y FINANCIARIZACIÓN
iero del Tratado
Impacto económico y financ
y Comercio
Transatlántico de Inversión

L’informe presenta informació sobre l’impacte econòmic i financer del TTIP
a l’Estat espanyol i Catalunya juntament amb els riscos polítics de l’acord. En
particular, com aquest tractat afectarà sectors especialment importants en l’economia de
l’Estat i Catalunya: els serveis administratius, l’hosteleria, la construcció i el sector immobiliari.

■ Seminari: Financiarizació o sobirania del pobles?
Enllaç: http://www.odg.cat/es/node/567
Només recentment són evidents tots els riscos del procés de financiarització. El seminari
va aprofundir en aquests efectes i les seves conseqüències: la disminució de la despesa en
serveis socials, la seva privatització, la transferència de recursos públics cap al sector privat
(per mitjà de processos d’endeutament de les administracions públiques) i la tendència a
un major endeutament de la població per fer front a aquest context. Tot això dóna lloc a
l’augment de les desigualtats, l’acaparament dels recursos i la pèrdua de democràcia.
Post amb reflexions sobre el seminari:“Podem ser sobirans vivint en la financiarizació?”.

■ Informe: El cost real de l’energia; estudi dels
pagaments il·legítims al sistema elèctric espanyol 1998-2013.
Autor: Pablo Cotarelo.

IA
EL COST REAL DE L’ENERG

Enllaç: http://odg.cat/ca/publication/el-cost-real-de-lenergia

tims al sector
Estudi dels pagaments il·legí
elèctric espanyol, 1998-2013

Una àmplia recerca que analitza la legitimitat dels pagaments realitzats pels
usuaris particulars i les empreses (fonamentalment PIMES) al sector elèctric
espanyol des de l’intent de liberalització de la Llei 54/1997. A més, es calcula
per primer cop tant el deute de carboni del sector com els beneficis extraordinaris (beneficis caiguts del cel) de les instal·lacions nuclears i hidroelèctriques
(les més antigues) generats pel sistema de fixació de preus.
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Aquesta recerca presenta les evidències de la necessitat de dirigir el model elèctric espanyol cap a la sobirania popular, identificant institucions i actors privats responsables
d’eventuals irregularitats en el funcionament del model elèctric espanyol.
El setembre de l’any 2015 l’ODG va presentar aquest estudi a Nova Innovació Social i també va publicar un resum executiu, una infografia sobre els ‘pagaments il·legítims al sector
elèctric espanyol’ i un annex sobre la ‘Estimació dels Beneficis caiguts del cel’.

■ Campanya: #NOPagoCastor
Enllaç: http://www.odg.cat/ca/blog/inicia-la-campanya-nopagocastor
Espai web dedicat al Castor: http://www.odg.cat/nopagocastor
L’ODG denuncia el Projecte Castor com un cas clar de
generació de deute il·legítim a través d’una infraestructura imposada i inútil, així com per la implicació del
Banc Europeu d’Inversions i el Banc Públic Europeu en
el finançament d’aquest projecte. A punt d’iniciar-se els
cobraments del deute, l’ODG va llançar la reeixida campanya #NoPagoCastor amb un vídeo viral a les xarxes
socials i un comunicat conjunt amb més de vint organitzacions, denunciant el pagament del Castor en les factures de gas a partir de gener de
2016.

Un dels temes més destacats l’any 2015 ha estat, sens dubte, la crisi del deute a Grècia.
L’ODG ha treballat aquest tema com a estratègic i central, donant suport activament a la
recerca i al debat a nivell internacional, però també a nivell estatal i municipal.

, Ilegitimidad,
Análisis de la Ilegalidad
ad
Odiosidad e Insostenibilid

cia
del Tercer Rescate a Gre
de Agosto de 2015

COMITÉ DE
LA VERDAD
DE LA DEUDA
PÚBLICA

1

■ Informe: del Comitè de la Veritat del Deute
Públic de Grècia
Coautor: Sergi Cutillas.
Enllaç: http://www.auditamosgrecia.org/wp-content/
uploads/2015/11/3MOU_v41.pdf
Participació en l’elaboració de l’informe del Comitè de la Veritat del deute
públic de Grècia, disponible en anglès i en castellà, amb un resum executiu
‘Arguments per l’OXI’.

MEMÒRIA 2015

Les dades presentades en aquest informe qüestionen l’argument neoliberal de que ‘les polítiques imposades a Grècia milloraran la seva capacitat per pagar el deute’. Tota l’evidència presentada en l’informe mostra que Grècia no només no té la capacitat de pagar el deute, sinó que
tampoc ha de pagar-la, en primer lloc perquè el deute que sorgeix dels acords de la troica és
una violació directa dels drets humans fonamentals dels habitants de Grècia. L’informe arriba
a la conclusió que Grècia no hauria de pagar aquest deute perquè és il·legal, il·legítim i odiós.
› A l’abril va tenir lloc la intervenció al Parlament hel·lè de Sergi Cutillas com a representant català del grup internacional del Comitè de la
Veritat del deute Públic de Grècia, comitè que va rebre
l’encàrrec del Parlament hel·lè per auditar el deute públic grec. En la seva intervenció va presentar els orígens
de la crisi a Espanya, va assenyalar les modificacions il·
legals a la llei -contrària als principis dels drets humans
i de necessitat-, i la importància de la participació de la
societat civil. El vídeo de la intervenció es pot trobar a la
web.
› L’ODG va participar en dues taules rodones (a Barcelona i Madrid) “Auditant Grècia.
Hi ha sortida al laberint del deute?”, on experts/es que van formar part del Comitè de la
Veritat del deute Públic a Grècia van compartir els detalls de la situació al país hel·lè i les
propostes del Comitè al voltant de l’impagament del deute.
› Seguint l’esperit de les Conferències del Pla B per a Europa de París, l’ODG i la Plataforma
Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) juntament amb
el suport de l’Ajuntament de Barcelona, van organitzar a Barcelona les jornades de treball i debat “Projecte
Comú sobre Deute per a Europa “. Aquestes jornades
van reunir entitats, experts i activistes que treballen
per la justícia financera i en contra de l’ús del deute
com a mecanisme de control polític, amb l’objectiu de
generar debats i elaborar estratègies comunes. El vídeo
íntegre del debat està disponible a la web.
› Post crònica de Sergi Cutillas sobre les intervencions de l’executiu grec en el Comitè
d’auditoria del deute grec.
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› Realització dels podcasts “Vivint en Deutecràcia” a la ‘Plaça dels Futurs’ de Ràdio Terrassa,
sobre el procés d’auditoria del deute a Grècia, el per què el deute de Grècia amb la Troica
és il·legal i il·legítim i per què les auditories han de servir per qüestionar el deute; el pretext
a través del qual es privatitzen, es desregulen i es deterioren els nostres drets.
› Col·loqui sobre el deute amb membres de partits polítics: el procés d’auditoria del deute a Grècia; Syriza i la UE.
› Article “Grècia: ara comença l’hora de la veritat”
per Sergi Cutillas.
› Article “Grècia: és moment de deixar de negociar” per Sergi Cutillas.
› Article “Per què la PACD col·labora amb l’auditoria grega del deute?“ per Sergi Cutillas.
› Entrevista “El govern grec haurà de triar entre austeritat o impagament del deute” per Sergi
Cutillas.
› Entrevista “Els rescats a Grècia eren un pla per espoliar el país” per Sergi Cutillas.

2. Energia
L’ODG analitza el món de l’energia des d’una vessant geopolítica i des de la seva financiarització.
Actualment s’està estudiant la consolidació del mercat global del gas i l’impuls de les megainfraestructures associades que mobilitzen centenars de milers de milions de €. A nivell
europeu, també es segueix l’estratègia de la Unió Energètica tant en la seva dimensió interior, els projectes d’interconnexió elèctrica i de gas, com en la dimensió exterior, al Nord
d’Àfrica i el Caucas. A més, s’acaba de publicar un estudi sobre la il·legitimitat dels deutes
del sistema elèctric espanyol.
Alhora, s’aprofundeix en els esquemes d’inversió dels megaprojectes i les conseqüències
que tenen en el territori i en la consolidació del model energètic dominant. El Pla Juncker
(EFSI) té precisament aquesta funció i junt amb el TTIP, estenen el risc dels impactes més
enllà de les pròpies fronteres, perpetuant l’acaparament energètic al Sud Global.
Per últim, es posa èmfasi en el canvi del model energètic, cap a la relocalització de l’energia. Els espais d’anàlisi son també a nivell municipal i nacional. A nivell de la Unió Europea
també es duu a terme treball en col·laboració amb xarxes europees amb seu a Brussel·les.
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■ Informe: Obrint la caixa negra de la UE: metabolisme energètic, dependència i geopolítica.
Autors: Pablo Cotarelo i Alfons Pérez.
Enllaç: http://odg.cat/ca/publication/obrint-la-caixa-negra-de-laue-metabolisme-energetic-dependencia-i-geopolitica

UE
Obrint la caixa negra de la

L’estudi analitza la relació entre l’organització energètica dels països membres i el conjunt de la Unió Europea, les capes superposades d’àmbits de
decisió i les seves relacions amb el món financer internacional a través de les
institucions financeres de la UE. Recorre també l’organització de l’extracció
interna de materials i recursos energètics i explica els fluxos de materials
energètics i la seva evolució detectant interdependències entre la UE amb els
països exportadors dels combustibles que entren al territori europeu, identificant els possibles moviments estratègics europeus en el camp de la geopolítica.

Metabolisme energètic,
dependència i geopolítica

El metabolisme europeu no només exerceix una influència decisiva en la configuració de
la realitat econòmica, social i ambiental dins del seu territori, sinó que té una dimensió exterior molt important. Existeix una tendència a obviar la vulnerabilitat que genera en els
pobles dels països exportadors de matèries energètiques la relació d’interdependència que
s’estableix per les necessitats del metabolisme de la UE, així com el resultant acaparament
energètic en les seves diferents vessants.

■ Informe: Acaparament energètic.
Autor: David Llistar.
Enllaç: http://odg.cat/ca/publication/acaparament-energetic
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■ Informe: Metabolisme de Barcelona.
Autor: Pablo Cotarelo.
Enllaç: http://www.odg.cat/es/publication/metabolismo-de-barcelona
ONA
METABOLISME DE BARCEL

El metabolisme energètic de Barcelona requereix una gran entrada de productes energètics, tant d’electricitat com de combustibles fòssils i aliments.
La poca generació interna d’energia no és el principal motor de les entrades, sinó l’activitat econòmica associada als fluxos energètics. La combinació dels fluxos d’energia que entren i surten de la ciutat, i l’emissió de contaminants atmosfèrics són les principals vies de connexió amb l’exterior del
metabolisme barceloní, en termes d’impacte negatiu per a les poblacions
dels llocs de procedència o destinació.

Cap a un nou model energètic
que no generi anticooperació

La utilització coherent de l’enfocament del metabolisme urbà en la reducció dels seus efectes
negatius permet dissenyar i planificar l’estructura i el funcionament del metabolisme desitjat,
i detectar les limitacions i barreres estructurals, competencials, polítiques, tècniques, socials
i econòmiques. El potencial es basaria en la combinació de: canvis culturals, la promoció de
facilitats administratives de gestió i de finançament, la planificació activa de les actuacions
energètiques i la creació de nous actors-agents de redistribució de la riquesa a partir de l’autonomia energètica i la recuperació de l’economia local.

■ Projecte: Volt II; un repte als grans projectes
energètics.
Enllaç: http://www.odg.cat/ca/content/volt-ii-un-repte-als-grans-projectes-energetics
Juntament amb la Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE) i altres entitats, es va
organitzar un recorregut per diferents territoris afectats pels projectes que figuren
en estratègies supranacionals (com la Unió Energètica i els projectes d’interès comú o el Pla Juncker),
amb l’objectiu final d’articular processos d’intercanvi d’informació, de coordinació i d’incidència política a diferents nivells: local, estatal i Unió Europea. Es
van establir diàlegs i vincles entre diferents grups,
campanyes i lluites locals per teixir aliances futures
que donin resposta als grans projectes energètics.
A més, aquestes estratègies de la UE tenen un fort
component d’acció exterior, ja que les infraestructures arriben al Nord d’Àfrica, a l’Orient Mitjà i al Caspi,
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pel que el Volt II va comptar amb persones participants europees i del Sud Global. Un repte
als objectius, la planificació i l’execució dels grans projectes energètics, situant en el centre
conceptes com democràcia, sobirania, desenvolupament o necessitats.
› Conferència:“Afectades per la imposició de les grans infraestructures”. En els darrers anys,
la financiarització de l’economia ha permès que el capital financer especulatiu incideixi de
manera determinant en l’assignació, planificació i execució de les infraestructures. Això ha
beneficiat clarament les empreses transnacionals, que a més treuen profit dels acords de
lliure comerç per realitzar la seva activitat amb impunitat. Aquesta conferència va oferir
una anàlisi col·lectiva en profunditat, enllaçant lluites i escoltant la reflexió de comunitats,
col·lectius i organitzacions afectades pels grans plans d’infraestructures, la seva resistència
i les seves alternatives.
› Conferència Internacional:“Geopolítica, acaparament
i financiarització enfront de la sobirania (energètica)
popular”. Jornada sobre energia al Museu Marítim amb
socis de la UE (Bankwatch) i la regió MENA. Organitzada per l’ODG i dedicada a la discussió sobre el paper
de la Unió Europea en el panorama energètic mundial,
els seus vectors de la política de seguretat energètica
i, principalment, de la seva dimensió exterior. El vídeo
de la conferència està disponible a la pàgina web.
› Taula rodona “Energy, dams and climate change”, organitzat per l’European Water Movement, on l’ODG va emetre l’informe “Anàlisi i propostes des de la perspectiva de la Sobirania Energètica”.
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3. Extraterritorialitat i transnacionals.
■ Informe: Sobirania dels pobles versus impunitat
S.A.
Soberania
de los Pueblos
versus
Impunidad S.A.
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en las políticas de acción
y el medio ambiente. A la vez,
1 Véase al respecto la Página

de la Campaña Global para

Enllaç: http://odg.cat/ca/publication/soberania-dels-pobles-versusimpunitat-sa

Aquest informe proposa evidències que poden servir com a eines d’acció
per activistes de diferents continents en la seva lluita per l’accés a la justícia
davant de la violació sistemàtica dels Drets Humans i altres crims comesos
per les transnacionals. Si bé encara queda molt camí per recórrer, comença a
esquerdar-se l’immens mur de la impunitat transnacional, on les resistències populars,
cada vegada més enllaçades, llauren pacientment bretxes. Davant el creixent acaparament
corporatiu dels territoris, dels recursos naturals i dels béns comuns en general, el contrapoder
popular està en ple procés de construcció. De forma persistent, dinàmica i creativa alhora, no
solament cobra protagonisme en espais com el Tribunal Permanent dels Pobles, també és el
laboratori d’alternatives reals i pràctiques que ja estan en marxa.
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■ Policy paper: Extraterritorialitat; mecanismes
de control devant la vulneració dels drets per les
empreses internacionals.

estados

Autora: Mónica Vargas.
Enllaç: http://www.odg.cat/sites/default/files/docs/policypaper_extraterrit_cat.pdf

nal:
Explorando el nivel internacio
Los Principios de Maastricht
investigaciones, un grupo
En 2011, tras una década de
internacional y derechos hude experto/as en derecho

Malgrat el reconeixement de la universalitat dels drets humans, els Estats
tendeixen a limitar la seva responsabilitat a l’interior de les seves fronteres,
el que implica un buit en la protecció real dels drets a nivell internacional.
Aquest fenomen resulta extrapolable al conjunt de drets econòmics, socials i culturals. Les
empreses transnacionals, com actors clau en el procés de globalització, estan sent assenyalades de manera creixent per la violació sistemàtica dels Drets Humans. Aquest informe
exposa algunes eines i marcs jurídics a nivell internacional, europeu, de l’Estat espanyol i
català que podrien ser útils a l’hora d’avançar en un major control públic dels actors privats
a nivell extraterritorial.

detener la impunidad de las

transnacionales.

› Article: “Soprofel al Marroc; l’amarg sabor dels tomàquets importats per Europa”, per Mónica Vargas.
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4. Produccions multimèdia.
■ Mapa “Alternatives als megaprojectes
d’infraestructures”.
Autor: Raül Sánchez
Enllaç: http://www.odg.cat/es/node/503
Amb l’objectiu de difondre informació i propostes, així com mostrar la vinculació entre persones i grups per enriquir la narrativa sobre les alternatives des de baix, s’il·lustra el fet que
hi ha alternatives populars sobre les infraestructures que plantegen preguntes com ‘qui
decideix?’ i ‘a qui beneficien?’, així com quines són les necessitats reals de les persones i no
les del capital. Són respostes concretes de defensa dels béns comuns en tot el planeta. Al
mapa s’ha treballat sobre 3 sectors: energia, transport i aigua.

■ Mapa “Afectats per projectes energètics”.
Autors: Raül Sánchez y Alfons Pérez
Enllaç: http://odg.cat/es/content/afectados-por-proyectos-energeticos
El mapa visibilitza i dóna veu als territoris afectats per presents i futures infraestructures
energètiques, i vol donar resposta als Projectes
d’Interès Comú i al Pla Juncker, dos grans plans
que rebran suport de diner públic a través del BEI,
el BERD i el fons CEF, que acceleraran els tràmits
administratius necessaris per l’execució dels projectes. Aquesta nova ofensiva europea pretén redefinir i privatitzar el significat de l’interès comú,
ignorant l’opinió de les persones afectades directes en els territoris, i les indirectes, aquelles que tenen una visió crítica del futur que la UE
està promovent en matèria energètica.
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■ Mapa “Geodiari del Volt oligotòxic”.
Autor: Raül Sánchez
Enllaç: http://odg.cat/es/content/geodiario-del-volt-oligotoxic
Recull de fotos i comentaris realitzats durant el Volt Oligotòxic, que va ser un recorregut pels
indrets del territori que pateixen els impactes del model energètic oligopòlic, fòssil i nuclear,
donant protagonisme als grups i comunitats locals que el denuncien. També es van visitar
alternatives a aquest sistema. Totes les fotos van ser fetes per les persones participants a
través dels seus smartphones.

■ Documental “ La ruta del Tomàquet”.
Enllaç: http://www.odg.cat/ca/publication/documental-la-rutadel-tomaquet
Documental elaborat en base al treball de l’informe “La Ruta del Tomàquet; eines de reflexió cap a una nova cultura del consum urbà”. Un recorregut per la procedència dels tomàquets que afecten la producció
catalana, com s’arriba a produir tan barat i quins problemes pot implicar
per a les seves societats. També s’examina el paper d’una empresa pública com Mercabarna en aquesta situació i s’exploren quins escenaris
possibles existeixen. El documental íntegre està disponible al canal
Youtube de l’ODG.

■ Trailer “ Somnambulism: Zombis del Deute”.
Enllaç: http://odg.cat/es/somnambulism
Trailer-ficció que mostra com el deute està devorant les nostres societats, afectant les nostres
condicions físiques i psicològiques i trencant la nostra comunitat mitjançant la imposició
d’una càrrega il·legítima i insostenible. Des dels països empobrits endeutats amb els països
rics fins a les famílies o estudiants incapaços de pagar els seus préstecs. El deute és un problema que ens afecta a totes.
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■ Documental “ 1r Volt Oligotòxic”.
Enllaç: http://www.odg.cat/es/blog/eldocumental-del-1er-volt-oligotoxic
El Volt va ser un recorregut per alguns dels indrets del territori català que pateixen els impactes del model energètic oligopòlic, fòssil i
nuclear. El documental recull la primera experiència d’aquesta visita guiada en la qual van
participar diferents lluites locals que resisteixen davant grans projectes energètics imposats.
El 1er Volt va donar protagonisme als grups i comunitats locals, a més de generar debat
sobre les alternatives al model energètic. També va permetre establir vincles entre diferents
grups, campanyes i plataformes locals, així com agafar impuls per a una segona edició.
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5. Presència en mitjans de comunicació.
› Publicació de dos articles al diari Diagonal en relació al tema de l’energia: “Energia, una
oportunitat perduda per a la UE”, sobre els plans presents i futurs de la Unió Europea en
matèria energètica, i “Castells en l’aire en el negoci energètic global”, dedicat al ‘boom’
de la construcció d’infraestructures gasístiques; una bombolla amb els dies comptats,
per Alfons Pérez.
› Articles a CatalunyaPlural-eldiario.es:“Projecte Castor: la hipoteca del gas que la població
mai va demanar” i “El Pla Juncker: el joc dels mercats financers com a solució a la crisi”,
per Mònica Guiteras.
› Article Diagonal: “Volt II, repte als grans projectes energètics”, per Mònica Guiteras.
› Article ARA: “La sobirania en joc: els grans projectes energètics”, per Mònica Guiteras.
› Revista Ecologia Política nº48, sobre Cartografia i Conflictes: “Mapeig 2.0. Ampliant els
límits de la cartografia crítica”, per Raül Sánchez i Alfons Pérez.
› Articles al blog de la PACD en Público.es sobre Castor, per Mònica Guiteras.
› Articles al blog de la PACD en Público.es sobre Grècia, per Sergi Cutillas.
› Articles a la Directa sobre Grècia, per Sergi Cutillas.

Intervencions en ràdio:
Deu sessions al programa “Els matins” de Catalunya Ràdio, Sergi Cutillas.
Exemples:
› Emissió del 15 setembre de 2015: “En mans de qui està el deute públic català?”
› Emissió del 29 setembre de 2015: “La UE està en fallida política i democràtica” i “Hem de
poder debatre sobre això”.
› RAC1 tertúlia: “Acord per rescatar Grècia” i “A Grècia se li ha tractat de la pitjor manera
possible”
› RNE programa Coordenades: “Grècia, un conte sense fi?”
› Catalunya ràdio, programa Solidaris (minut 12), sobre el Volt II.
› Radio 4, programa Vida Verda (26 de setembre de 2016), sobre el Volt II.
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Entrevistes i debats TV:
› TV3 programa “324”, sobre el procés d’auditoria a Grècia.
› 8TV programa “8aldia”, tertúlia sobre la crisi grega i la
decisió de Tsipras de mantenir el referèndum.
› Vídeo entrevistes a TV3 amb Mónica Vargas: “Sobreviure a la nevera” explora la cadena alimentària per
comprendre els camins del despropòsit que significa
aquest malbaratament.
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