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L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) som un equip de persones que ela-

borem 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 faciliten la 

interpretació del context actual. Aquest anàlisis té com objectiu la mobilització i la trans-

formació social 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 es també una plataforma oberta a la participació, al debat i a l’acció, que promou la 

creació de xarxes i espais de construcció d’alternatives que enforteixin les sobiranies popu·

lars i l’empoderament de les comunitats.

L’ODG neix l’any 2000 per iniciativa de la Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern 

(XCADE), després de la consulta social per l’abolició del deute extern. Sorgeix de la necessi·

tat 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 

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, realitzant tasques 

d’investigació, formació, comunicació, denúncia i pressió política.

Membres:

 ❱ Alfons Pérez: Investigador i projectes. Mercat global del gas, geopolítica energètica; UE, 

regió Orient Mitjà i Nord d’Àfrica i el Caucas.

 ❱ Sergi Cutillas: Investigador i projectes. Finances i macroeconomia; Eurozona i la UE.

 ❱ Mònica Guiteras: Investigadora i projectes. Infraestructures imposades i finançament 

públic; Catalunya, UE i empreses espanyoles a Llatinoamèrica.

 ❱ Blanca Bayas: Investigadora i projectes.

 ❱ Raül Sánchez: Responsable tècnic i consultor SIG. Cartografia crítica i mapeig col·

laboratiu de conflictes soci·ambientals i alternatives.

 ❱ Emma Avilés: Responsable de comunicació i projectes.

 ❱ Nicola Scherer: Responsable d’administració, finances i comptabilitat.

 ❱ Davide Panadori: Co·investigador.
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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 perjudiquen la natura. 

En aquest context de polítiques que incrementen la dependència entre regions, s’apro·

fundeix en la generació de deutes il·legals, il·legítims, odiosos i insostenibles, que el 

capital financer utilitza com a eina reguladora 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, plas·

mades en iniciatives 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.
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En què  
hem treballat 

en 2016?

En què hem  
treballat en 2016?
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✔ 4 informes publicats

✔ articles i entrevistes

✔ multitud d’actes; conferències, seminaris, tallers...

✔ mapes i projectes audiovisuals

3 projectes centrals:
✔  Volt 3       ✔  #AuditFest      ✔  Webinar: Energia per la UE

EL ACAPARAMIENTO ENERGÉTICO 

DEL ESTADO ESPAÑOL

Interferencias sobre terceros asociadas a las 

políticas de seguridad de los suministros de energía

COLONIALISMO ENERGÉTICO:  EL ACAPARAMIENTO DEL GAS DE LA UE EN ARGELIA
EN PROFUNDIDAD: El papel del Estado español  

y Cataluña en las relaciones gasísticas con Argelia

EL PARTENARIADO DE DEAUVILLE  

Y LA DEPENDENCIA DE EUROPA  

DEL NORTE DE ÁFRICA
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Deute, financiarització i energia

L’ODG dedica el seu treball a aportar coneixements històrics, econòmics, polítics i so-

cials sobre la temàtica del deute, que permetin entendre les actuals polítiques fi-

nanceres 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 en la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) a l’Estat espanyol, a la Xar·

xa Internacional per a les Auditories Ciutadanes (ICAN), així com en el Comitè de la Veritat 

del Deute Públic Grec, amb l’objectiu d’informar i conscienciar a la població, als mitjans 

de comunicació i als partits polítics que el deute és una eina política que pot ser aplicada 

de manera injusta i premeditada, i que en la majoria de casos no beneficia les poblacions 

que són les que assumeixen les conseqüències. D’aquesta manera, l’ODG produeix anàlisi 

que argumenta la necessitat de no pagar els deutes considerades com il·legals, il·legítims, 

odiosos i/o insostenibles, produïts per uns processos confrontats amb els drets democràtics 

elementals.

L’ODG analitza el món de l’energia des d’un vessant geopolítica i des de la seva finan-

ciarització.

Actualment s’està estudiant la consolidació del mercat global del gas i l’impuls de les me·

gainfraestructures associades que mobilitzen centenars de milers de milions d’euros. A 

nivell europeu, també es segueix l’estratègia de la Unió Energètica tant en la seva dimensió 

interior, els projectes d’interconnexió elèctric i gasístic, com en la dimensió exterior, al Nord 

d’Àfrica i el Caucas.

Així mateix, s’aprofundeix en els esquemes d’inversió dels megaprojectes i les conseqüènci·

es que tenen en el territori i en la consolidació del model energètic dominant. El Pla Juncker 

(EFSI) té precisament aquesta funció i juntament amb el TTIP, estenen el risc dels impactes 

més enllà de les pròpies fronteres, perpetuant l’acaparament energètic en el Sud Global.

Finalment, es posa l’accent en el canvi del model energètic, cap a la relocalització de 

l’energia. Els espais d’anàlisi són també a nivell municipal i nacional. L’ODG és membre de 

la Xarxa sobirania energètica (XSE), i a nivell de la Unió Europea, porta a terme treball en 

col·laboració amb xarxes europees amb seu a Brussel·les.
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1. Publicacions

■ Colonialisme Energètic: L’Acaparament de Gas de la UE a 
Algèria

Autor: Alfons Pérez.

En profunditat · El paper de l’Estat espanyol i Catalunya en les relacions gasístiques amb 

Algèria.

Algèria va ser testimoni d’una revolta popular contra el fracking que va durar cinc mesos 

el 2015. Els pobles del Sàhara algerià, una zona rica en petroli i gas natural, es van alçar i 

desenes de milers de persones van desafiar els plans de les autoritats i multinacionals per a 

l’extracció del gas d’esquist per fractura hidràulica al país. Aquest aixecament popular s’ha 

de situar en un context d’exclusió econòmica i de saqueig de recursos en benefici d’una elit 

corrupta i de les multinacionals depredadores, que estan disposades a sacrificar els drets 

humans i ecosistemes sencers per l’acumulació de guanys.

Ja en els anys 90, BP, Total i Arc van signar contractes a Algèria de milers de milions de dòlars, 

pocs anys després del cop militar de 1992 que va cancel·lar les primeres eleccions multi 

partidàries a Algèria des de la seva independència del colonialisme francès. El novembre 

de 1996 es va obrir un nou gasoducte Maghreb·Europa, per subministrar a la UE, travessant 

Espanya i Portugal. Aquests contractes es van signar enmig d’una brutal guerra civil, d’una 

violència sistemàtica tant per part del govern com dels fonamentalistes islàmics..

Enllaç:  http://www.odg.cat/ca/publication/colonialisme·energetic·acaparament·

gas·ue·argelia

http://www.odg.cat/ca/publication/colonialisme-energetic-acaparament-gas-ue-argelia
http://www.odg.cat/ca/publication/colonialisme-energetic-acaparament-gas-ue-argelia
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■ El Partenariat de Deauville i la dependència d’Europa del 
Nord d’Àfrica

Autor: Davide Panadori 

Com el Partenariat de Deauville forma part de l’estratègia ne·

oliberal europea que va començar en els anys 2000 amb el pri·

mer tractat de lliure comerç a la regió, exportant també una 

política econòmica europea d’austeritat i implicant mètodes 

no democràtics similars als que es van usar, per exemple, en 

les negociacions del TTIP. Encara que aquest projecte afecta 

la regió MENA en el seu conjunt, es realitzarà una anàlisi més 

detallada d’alguns països, concretament el Marroc, Tunísia i 

Egipte. Apuntem que per aconseguir aquests objectius s’uti·

litzen diferents estratègies, com una integració comercial més 

profunda, l’execució d’una «financiarització» subordinada a 

la finança europea i la imposició de polítiques d’austeritat. Es 

mostra que malgrat l’objectiu de creixement inclusiu i soste·

nible oficial, es fa un major esforç per augmentar el domini 

geopolític europeu en aquests països.

  Enllaç:  http://www.odg.cat/ca/publication/partenariat·

deauville·dependencia·europa·nord·africa  

■ Informe:  “ L’Acaparament Energètic a l’Estat espanyol”

Autores: David Llistar y Alfons Pérez

La societat i economia espanyo·

les interfereixen territoris i po·

blacions en altres geografies. En 

l’àmbit energètic, han estat orga·

nitzades en les últimes dècades 

de manera que el seu metabo·

lisme energètic es caracteritza 

per la seva profunda addicció als 

combustibles fòssils i, donades 

les característiques geofísiques 

del territori, a una dependència 

energètica de l’exterior que frega 

el 90% del consum total intern.

EL PARTENARIAT DE DEAUVILLE  

I LA DEPENDÈNCIA D’EUROPA  

DEL NORD D’ÀFRICA

http://www.odg.cat/ca/publication/partenariat-deauville-dependencia-europa-nord-africa%20
http://www.odg.cat/ca/publication/partenariat-deauville-dependencia-europa-nord-africa%20
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Aquest informe desgrana com el model energètic espanyol afecta el desenvolu·

pament humà sostenible a l’exterior utilitzant la teoria de l’anticooperació, segons 

la qual grups humans, i també els països, interfereixen negativament sobre tercers 

grups humans, centrifugant a la seva població i degradant la naturalesa, en un 

sistema mundial globalitzat.

Enllaç: http://www.odg.cat/es/publication/el·acaparamiento·energetico·del·esta·

do·espanol 

■ Article d’investigació “ Finançant Projectes Inútils: Els 
Deutes del Projecte Castor”

Autora: Mònica Guiteras.

Anàlisi preliminar del Projecte Castor des de la perspectiva del deute il·legítim

L’article ens permet entendre el mecanisme financer que ha mantingut el projecte a flo·

tació, així com explorar els diferents motius pels quals el deute del projecte podria ser 

considerada com il·legítima.

Enllaç: http://www.odg.cat/ca/publication/financant·projectes·inutils·els·deutes·del·

projecte·castor   

http://www.odg.cat/es/publication/el-acaparamiento-energetico-del-estado-espanol%20
http://www.odg.cat/es/publication/el-acaparamiento-energetico-del-estado-espanol%20
http://www.odg.cat/ca/publication/financant-projectes-inutils-els-deutes-del-projecte-castor
http://www.odg.cat/ca/publication/financant-projectes-inutils-els-deutes-del-projecte-castor
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2. Articles destacats

■ Auditar el deute? Això és d’indecents i radicals! Publicat a El Salmón Contracorriente. 

Sergi Cutillas.

 http://www.odg.cat/es/blog/auditar·la·deuda·eso·es·de·indecentes·y·radicales

■ Als promotors del projecte Castor, els toca la Grossa. A la ciutadania, les factures. 

Mònica Guiteras.

 http://www.odg.cat/ca/content/als·promotors·del·projecte·castor·els·toca·la·grossa·la·

ciutadania·les·factures

■ L’ODG es suma a la indignació mostrada internacionalment per l’assassinat de la 

Berta Càceres.

 Comunicat ODG http://www.odg.cat/ca/blog/lodg·es·suma·la·indignacio·mostrada·

internacionalment·lassassinat·de·la·berta·caceres

■ El deute del projecte Castor a la factura del gas

 http://www.odg.cat/ca/blog/el·deute·del·projecte·castor·la·factura·del·gas

■ El projecte dels Estats Units d’Europa en la crisi de l’Eurozona. Articule publicat a 

V iento Sur. Sergi Cutillas. 

 http://www.odg.cat/ca/blog/el·projecte·dels·estats·units·deuropa·en·la·crisi·de·leurozona  

■ Infraestructures al servei dels mercats. Publicat a Diagonalperiodico.net. Mònica Gui·

teras i Alfons Pérez.

 http://www.odg.cat/es/blog/infraestructuras·al·servicio·de·los·mercados

■ Comunicat de Bayona de la XARXA de Suport Mutu en Resposta als Megaprojectes 

Energètics

 http://www.odg.cat/ca/content/xarxa·de·suport·mutu·en·resposta·als·megaprojectes·

energetics 

http://www.odg.cat/es/blog/auditar-la-deuda-eso-es-de-indecentes-y-radicales
http://www.odg.cat/ca/content/als-promotors-del-projecte-castor-els-toca-la-grossa-la-ciutadania-les-factures
http://www.odg.cat/ca/content/als-promotors-del-projecte-castor-els-toca-la-grossa-la-ciutadania-les-factures
http://www.odg.cat/ca/blog/lodg-es-suma-la-indignacio-mostrada-internacionalment-lassassinat-de-la-berta-caceres
http://www.odg.cat/ca/blog/lodg-es-suma-la-indignacio-mostrada-internacionalment-lassassinat-de-la-berta-caceres
http://www.odg.cat/ca/blog/el-deute-del-projecte-castor-la-factura-del-gas
http://www.odg.cat/ca/blog/el-projecte-dels-estats-units-deuropa-en-la-crisi-de-leurozona%20%20
http://www.odg.cat/es/blog/infraestructuras-al-servicio-de-los-mercados
http://www.odg.cat/ca/content/xarxa-de-suport-mutu-en-resposta-als-megaprojectes-energetics
http://www.odg.cat/ca/content/xarxa-de-suport-mutu-en-resposta-als-megaprojectes-energetics
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3. Audiovisuals

■ Trailer “Somnambulism: Zombis del Deute”

Tràiler·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 im·

posició d’una càrrega il·legítima i insostenible. Des dels països empobrits endeutats amb 

els països rics, a les famílies o estudiants incapaços de pagar els seus préstecs, el deute és 

un problema que ens afecta a totes.

Enllaç:  http://odg.cat/ca/somnambulism 

■ Programa de TV La Klau

Necessitem un Pla B per a Europa? http://www.odg.cat/ca/blog/la·klau·necessitem·un·
pla·b·europa

Papers de Panamà: fortunes al paradís http://www.odg.cat/ca/blog/la·klau·papers·de·
panama·fortunes·al·paradis 

■ Debat Campo Abierto TV - El TTIP: La dictadura de les corporacions

Enllaç:  http://www.odg.cat/ca/blog/el·ttip·la·dictadura·de·les·corporacions 

■ Video #NoAcaparisEnergia

#NoAcaparisEnergia mostra les conseqüències del model fòssil i nuclear, i les connexions 

del nostre consum domèstic d’energia amb els impactes a l’exterior. La doble dependència 

que pateixen tant l’Estat espanyol com Catalunya, dependència de les fonts no renovables 

i de les importacions d’aquestes, els porta a voler assegurar el flux energètic.

Enllaç:  http://www.odg.cat/ca/blog/video·noacaparisenergia 

http://odg.cat/ca/somnambulism
http://www.odg.cat/ca/blog/la-klau-necessitem-un-pla-b-europa
http://www.odg.cat/ca/blog/la-klau-necessitem-un-pla-b-europa
http://www.odg.cat/ca/blog/la-klau-papers-de-panama-fortunes-al-paradis
http://www.odg.cat/ca/blog/la-klau-papers-de-panama-fortunes-al-paradis
%20http://www.odg.cat/ca/blog/el-ttip-la-dictadura-de-les-corporacions
http://www.odg.cat/es/blog/el-ttip-la-dictadura-de-las-corporaciones%20
http://www.odg.cat/ca/blog/video-noacaparisenergia
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■ Vídeo acte #DeuteVSdrets “Com el Deute ha passat per sobre dels drets hu-

mans”

Presentació i debat sobre l’Informe de l’ONU sobre les conseqüències del deute extern i 

com afrontar les polítiques d’austeritat. Amb la participació de Joan Pau Bohoslavsky, ex·

pert independent de l’ONU a la influència del deute sobre els drets humans, especialment 

els drets econòmics, socials i culturals.

Enllaç:  http://www.odg.cat/ca/blog/video·acte·deutevsdrets

■ Entrevista amb l’investigador i activista indi Ashish Kothari

L’experiència del Vikalp Sangam (la “confluència d’alternatives” a l’Índia, impulsada per 

l’organització Kalpavriksh on treballa el Ashish); un procés en el qual l’ICTA aquesta apor·

tant des del projecte ACKnowl·EJ (Academic·activist co·production of knowledge for en·

vironmental justice) sobre el concepte d’alternatives i la seva dimensió transformadora 

cap a un sistema més just i ecològicament respectuós.

Enllaç:  http://www.odg.cat/ca/blog/entrevista·linvestigador·activista·indi·ashish·kothari

■ Vídeos jornades #AuditFest

Propostes transformatives en relació al deute i les auditories ciutadanes, i què podem fer 

a l’esfera municipal des de la societat civil organitzada, els moviments socials i les institu·

cions del canvi.

Enllaç:  http://www.odg.cat/ca/blog/entrevista·linvestigador·activista·indi·ashish·kothari

http://www.odg.cat/ca/blog/video-acte-deutevsdrets
http://www.odg.cat/ca/blog/entrevista-linvestigador-activista-indi-ashish-kothari
http://www.odg.cat/ca/blog/entrevista-linvestigador-activista-indi-ashish-kothari
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4. Formació

■ Webinar - Energia per a la UE: un repte a la cooperació transfronterera

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 impactes té en el 

context de les infraestructures energètiques? 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 “desenvolupament”? L’ODG va 

oferir un curs gratuït en línia sobre aquests temes per a participants de diferents països. 

Una anàlisi crítica sobre la tendència actual de la financiarització de les infraestructures 

energètiques, i la generació de deute il·legítim. Va formar part de l’”Escola de reptes del 

desenvolupament’.

Enllaç:   http://www.odg.cat/ca/curs·enlinia·energia·ue·repte·cooperacio·transfronterera 

■ “Anàlisi internacional energètic i situació a Catalunya” 

En el marc del 7è Curs de dret a l’habitatge, organitzat per l’Observatori DESC.

Enllaç:  http://www.odg.cat/ca/content/analisi·internacional·del·mercat·energetic·i·situa·

cio·catalunya·7e·curs·de·dret·lhabitatge 

ttp://www.odg.cat/ca/curs-enlinia-energia-ue-repte-cooperacio-transfronterera
http://www.odg.cat/ca/content/analisi-internacional-del-mercat-energetic-i-situacio-catalunya-7e-curs-de-dret-lhabitatge
http://www.odg.cat/ca/content/analisi-internacional-del-mercat-energetic-i-situacio-catalunya-7e-curs-de-dret-lhabitatge
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5. Cartografia crítica

■ Ampliació del Mapa d’Alternatives

Segona ronda d’ampliació de casos d’alternatives a les grans infraestructures.

Després de la primera edició del Mapa de les Alternatives a les Grans Infraestructures, des 

de l’ODG i en el marc de la xarxa Ecawatch, vam llançar una segona ronda de recerca de 

nous casos. L’objectiu d’aquest mapa és difondre informació, propostes i contribuir a con·

nectar persones i grups amb l’objectiu d’enriquir els arguments a favor de les alternatives 

als projectes de mega·infraestructures, que solen ser responsables de la privatització dels 

béns comuns.

Enllaç:  http://www.odg.cat/ca/blog/ampliem·el·mapa·dalternatives 

http://www.odg.cat/ca/blog/ampliem-el-mapa-dalternatives
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6.  Actes i esdeveniments

■ VOLT 3

Per tercer any consecutiu es va celebrar a l’octubre el VOLT. Aquest any es va donar visibi·

litat als actors que promouen el model energètic actual: les grans corporacions i instituci·

ons financeres, amb l’objectiu de crear alternatives per recuperar la sobirania energètica. 

Una iniciativa promoguda per la Xarxa sobirania energètica (XSE) i altres entitats germa·

nes per reflexionar sobre el model energètic a Catalunya, a Espanya ia Europa, així com a 

nivell global. La tercera edició va tenir un recorregut per projectes amb greus impactes 

socioambientals a la província de Tarragona, com és el complex químic de Repsol, la fàbri·

ca d’Ercros a Flix o el projecte d’emmagatzematge geològic de gas Castor.

Enllaç:  http://www.odg.cat/ca/blog/torna·el·volt  

Web: http://xse.cat/volt3/ca/el·volt/ 

■ #Auditfest

Organitzat en col·laboració amb la Pla·

taforma Auditoria Ciutadana del Deu·

te · PACD Barcelona l’#AuditFest va 

ser una trobada celebrada a l’octubre, 

centrat en temes d’auditoria, gestió 

de deute i altres polítiques públiques 

municipals. La trobada estava dirigi·

da tant a tècnics municipals, regi·

dors, interventors, i altres represen·

tants polítics (al govern i l’oposició), 

com a membres de grups polítics i 

militants de moviments socials.

Enllaç:  http://www.odg.cat/ca/content/auditfest 

Conclusiones del AuditFest: http://www.odg.cat/ca/blog/conclusions·del·auditfest 

http://www.odg.cat/ca/blog/torna-el-volt
http://xse.cat/volt3/ca/el-volt/
http://www.odg.cat/ca/content/auditfest
http://www.odg.cat/ca/blog/conclusions-del-auditfest
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■ Territori i Capital. Mirades creuades des de la geografi a crítica a Europa i 

Amèrica Llatina

http://www.odg.cat/ca/content/territori·i·capital·mirades·creuades·des·de·la·geografia·

critica·europa·i·america·llatina

■ Presentació de l’estudi “El cost real de l’energia”

http://www.odg.cat/ca/content/el·cost·real·de·lenergia

■ Conferència “Arriba el gasoducte MidCat, l’experiència i l’impacte del primer 

tram”

http://www.odg.cat/ca/content/arriba·el·gasoducte·midcat·lexperiencia·i·limpacte·del·

primer·tram

■ Acte en conferència Plan B  “Una economia per construir una altra Europa?”

http://www.odg.cat/ca/content/una·economia·construir·una·altra·europa

■ Ex posició “Arriba el gasoducte MIDCAT”

http://www.odg.cat/ca/content/arriba·el·gasoducte·midcat

■ Xerrada “Esquerra i progressisme davant del canvi de cicle a Amèrica Llatina”

http://www.odg.cat/ca/content/esquerra·i·progressisme·davant·del·canvi·de·cicle·ame·

rica·llatina

■ Trobada per la Justícia Ambiental i Social. Ponència: Decreixement

http://www.odg.cat/ca/content/trobada·la·justicia·ambiental·i·social·ponencia·decreixe·

ment

■ X errada: “El Deute: de G rècia a Vilanova”

http://www.odg.cat/ca/content/el·deute·de·grecia·vilanova

■ Debat ODG . “Soberanías, amb Josep Manel B usqueta”

http://www.odg.cat/ca/content/debat·odg·sobiranies·josep·manel·busqueta  

■ X errada “Cap a una Europa democràtica: tàctiques, moviments, agendes des 

de la fugida”

http://www.odg.cat/ca/content/cap·una·europa·democratica·tactiques·moviments·agen·

des·des·de·la·fugida

■ X errada al cicle “Cap a noves institucions democràtiques. Crisi sistèmica i 

poder constituent a Europa”

http://www.odg.cat/ca/content/cap·noves·institucions·democratiques·crisi·sistemica·i·

poder·constituent·europa

http://www.odg.cat/ca/content/territori-i-capital-mirades-creuades-des-de-la-geografia-critica-europa-i-america-llatina
http://www.odg.cat/ca/content/territori-i-capital-mirades-creuades-des-de-la-geografia-critica-europa-i-america-llatina
http://www.odg.cat/ca/content/el-cost-real-de-lenergia
http://www.odg.cat/ca/content/arriba-el-gasoducte-midcat-lexperiencia-i-limpacte-del-primer-tram
http://www.odg.cat/ca/content/arriba-el-gasoducte-midcat-lexperiencia-i-limpacte-del-primer-tram
http://www.odg.cat/ca/content/una-economia-construir-una-altra-europa
http://www.odg.cat/ca/content/arriba-el-gasoducte-midcat
http://www.odg.cat/ca/content/esquerra-i-progressisme-davant-del-canvi-de-cicle-america-llatina
http://www.odg.cat/ca/content/esquerra-i-progressisme-davant-del-canvi-de-cicle-america-llatina
http://www.odg.cat/ca/content/trobada-la-justicia-ambiental-i-social-ponencia-decreixement
http://www.odg.cat/ca/content/trobada-la-justicia-ambiental-i-social-ponencia-decreixement
http://www.odg.cat/ca/content/el-deute-de-grecia-vilanova
http://www.odg.cat/ca/content/debat-odg-sobiranies-josep-manel-busqueta
http://www.odg.cat/ca/content/cap-una-europa-democratica-tactiques-moviments-agendes-des-de-la-fugida
http://www.odg.cat/ca/content/cap-una-europa-democratica-tactiques-moviments-agendes-des-de-la-fugida
http://www.odg.cat/ca/content/cap-noves-institucions-democratiques-crisi-sistemica-i-poder-constituent-europa
http://www.odg.cat/ca/content/cap-noves-institucions-democratiques-crisi-sistemica-i-poder-constituent-europa
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■ Intervenció al Parlament “Europeu Una altra energia per una altra Europa”

http://www.odg.cat/ca/content/una·altra·energia·una·altra·europa·parlament·europeu

■ X errada-debat al Forum Social de G irona “El veritable repte del segle: el can-

vi climàtic i els seus impactes socio-ambientals – FSCAT”       

http://www.odg.cat/ca/content/el·veritable·repte·del·segle·el·canvi·climatic·i·els·seus·

impactes·socio·ambientals·fscat

■ Sopar - Projecció del Documental del VOLT I

http://www.odg.cat/ca/content/sopar·projeccio·del·documental·del·volt·i

■ Foro Viento Sur: D’Occupy Wall Street a B erny Sanders: moviments socials i 

nova política als EUA

http://www.odg.cat/ca/content/foro·viento·sur·doccupy·wall·street·berny·sanders·mo·

viments·socials·i·nova·politica·als·eua

■ Taller “Q uin és el futur d’Europa?”

http://www.odg.cat/ca/content/quin·es·el·futur·deuropa

■ Participació a la Primera Trobada Paneuropea “Autoritats Locals i Nova G e-

neració de Tractats de Lliure Comerç”

http://www.odg.cat/ca/content/primera·trobada·paneuropea·autoritats·locals·i·nova·

generacio·de·tractats·de·lliure·comerc

■ Debat ODG  “Treball, sindicalisme i ecologisme”

http://www.odg.cat/ca/content/debat·odg·treball·sindicalisme·i·ecologisme

■ Participació a “Present i futur energètic de G alicia en el contex t europeu - 

Unió de l’Energia”

http://www.odg.cat/ca/content/present·i·futur·energetic·de·galicia·en·el·context·euro·

peu·unio·de·lenergia

■ Cinefòrum: La ruta del tomàquet

http://www.odg.cat/ca/content/cineforum·la·ruta·del·tomaquet

■ Debat ODG  “La distòpia de l’euro”

http://www.odg.cat/ca/content/debat·odg·la·distopia·de·leuro

■ Participació a la “2ª Conferència Municipalista: fem arrel”

http://www.odg.cat/ca/content/2a·conferencia·municipalista·fem·arrel

http://www.odg.cat/ca/content/una-altra-energia-una-altra-europa-parlament-europeu
http://www.odg.cat/ca/content/el-veritable-repte-del-segle-el-canvi-climatic-i-els-seus-impactes-socio-ambientals-fscat
http://www.odg.cat/ca/content/el-veritable-repte-del-segle-el-canvi-climatic-i-els-seus-impactes-socio-ambientals-fscat
http://www.odg.cat/ca/content/sopar-projeccio-del-documental-del-volt-i
http://www.odg.cat/ca/content/foro-viento-sur-doccupy-wall-street-berny-sanders-moviments-socials-i-nova-politica-als-eua
http://www.odg.cat/ca/content/foro-viento-sur-doccupy-wall-street-berny-sanders-moviments-socials-i-nova-politica-als-eua
http://www.odg.cat/ca/content/quin-es-el-futur-deuropa
http://www.odg.cat/ca/content/primera-trobada-paneuropea-autoritats-locals-i-nova-generacio-de-tractats-de-lliure-comerc
http://www.odg.cat/ca/content/primera-trobada-paneuropea-autoritats-locals-i-nova-generacio-de-tractats-de-lliure-comerc
http://www.odg.cat/ca/content/debat-odg-treball-sindicalisme-i-ecologisme
http://www.odg.cat/ca/content/present-i-futur-energetic-de-galicia-en-el-context-europeu-unio-de-lenergia
http://www.odg.cat/ca/content/present-i-futur-energetic-de-galicia-en-el-context-europeu-unio-de-lenergia
http://www.odg.cat/ca/content/cineforum-la-ruta-del-tomaquet
http://www.odg.cat/ca/content/debat-odg-la-distopia-de-leuro
http://www.odg.cat/ca/content/2a-conferencia-municipalista-fem-arrel
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■ Cicle de xerrades “Frack ing, Energia i TTIP”

http://www.odg.cat/ca/content/fracking·energia·i·ttip

■ Debat ODG  “El dret a la consulta prèvia a les comunitats indígenes i les com-

pensacions”

http://www.odg.cat/ca/content/debat·odg·el·dret·la·consulta·previa·les·comunitats·

indigenes·i·les·compensacions

■ Debat ODG  “Processos constituents”

http://www.odg.cat/ca/content/debat·odg·processos·constituents

■ Debat ODG  “Ecofeminisme i economia feminista”

http://www.odg.cat/ca/content/debat·odg·ecofeminisme·i·economia·feminista

■ Taller de sobirania energètica en “III Trobades Ecosocialistes Internacionals: 

Taller soberania energètica”

http://www.odg.cat/ca/content/iii·trobades·ecosocialistes·internacionals·taller·soberania·

energetica

■ Xerrada a l’Escola d’estiu de la CUP “Model energètic de la República Catalana”

http://www.odg.cat/ca/content/model·energetic·de·la·republica·catalana

■ Taller a l’Escola d’estiu de la CUP  “Mapeig de confl ictes ambientals”

http://www.odg.cat/ca/content/taller·mapeig·de·conflictes·ambientals

■ Estratègia energètica europea: Inversions planifi cades en infraestructures

En el marc del cicle de conferències “El Parany dels Combustibles Fòssils: Per-

què el gas és una falsa solució“, organitzades per R osa Luxemburg Stiftung.

http://www.odg.cat/ca/content/estrategia·energetica·europea·inversions·planificades·

en·infraestructures

■ Jornada de debat: Jornada de debat: La llei catalana de Canvi Climàtic

http://www.odg.cat/ca/content/jornada·de·debat·la·llei·catalana·de·canvi·climatic

■ Trobada “Transicions energètiques i democràcia” a dins del projecte TRADEBU

http://www.odg.cat/es/content/transicions·energetiques·i·democracia

■ Participació al “Seminari europeu sobre pobresa energètica i talls de sub-

ministrament”

http://www.odg.cat/ca/content/seminari·europeu·sobre·pobresa·energetica·i·talls·de·

subministrament

http://www.odg.cat/ca/content/fracking-energia-i-ttip
http://www.odg.cat/ca/content/debat-odg-el-dret-la-consulta-previa-les-comunitats-indigenes-i-les-compensacions
http://www.odg.cat/ca/content/debat-odg-el-dret-la-consulta-previa-les-comunitats-indigenes-i-les-compensacions
http://www.odg.cat/ca/content/debat-odg-processos-constituents
http://www.odg.cat/ca/content/debat-odg-ecofeminisme-i-economia-feminista
http://www.odg.cat/ca/content/iii-trobades-ecosocialistes-internacionals-taller-soberania-energetica
http://www.odg.cat/ca/content/iii-trobades-ecosocialistes-internacionals-taller-soberania-energetica
http://www.odg.cat/ca/content/model-energetic-de-la-republica-catalana
http://www.odg.cat/ca/content/taller-mapeig-de-conflictes-ambientals
http://www.odg.cat/ca/content/estrategia-energetica-europea-inversions-planificades-en-infraestructures
http://www.odg.cat/ca/content/estrategia-energetica-europea-inversions-planificades-en-infraestructures
http://www.odg.cat/ca/content/jornada-de-debat-la-llei-catalana-de-canvi-climatic
http://www.odg.cat/es/content/transicions-energetiques-i-democracia
http://www.odg.cat/ca/content/seminari-europeu-sobre-pobresa-energetica-i-talls-de-subministrament
http://www.odg.cat/ca/content/seminari-europeu-sobre-pobresa-energetica-i-talls-de-subministrament
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■ Debat ODG “Alternatives transformadores a l’Índia: Vik alpSangam i Knowledge”

http://www.odg.cat/ca/content/alternatives·transformadores·lindia·vikalpsangam·i·

knowledge

■ Presentació del Judici Popular al pojecte Castor

http://www.odg.cat/ca/content/presentacio·del·judici·popular·la·plataforma·castor

■ Debat ODG  “Desenvolupament del gas natural a Europa i el món”

http://www.odg.cat/ca/content/desenvolupament·del·gas·natural·europa·i·el·mon

■ Participació al “Encuentro Euro-mediterráneo de la solidaridad con las per-

sonas refugiadas”

http://www.odg.cat/ca/content/encuentro·euro·mediterraneo·de·la·solidaridad·con·las·

personas·refugiadas

■ Conferència “Les persones en joc. Confl ictes, migracions i resistències.”

http://www.odg.cat/ca/content/les·persones·en·joc·conflictes·migracions·i·resistencies

■ Debat ODG : “Economia Feminista: com acabar amb el confl icte entre capital 

i vida”

http://www.odg.cat/ca/content/economia·feminista·com·acabar·amb·el·conflicte·entre·

capital·i·vida 

http://www.odg.cat/ca/content/alternatives-transformadores-lindia-vikalpsangam-i-knowledge
http://www.odg.cat/ca/content/alternatives-transformadores-lindia-vikalpsangam-i-knowledge
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El 2016, els ingressos de l’ODG han estat de 153.743,40 euros.

La font més important de financiació continuen sent les subvencions públiques, que supo·

sen un 78% dels ingressos.  L’exercici 2016, la Unió Europea ha estat la més gran finançadora 

pública. L’import informat en subvencions públiques es refereix a l’import executat dels 

projectes en curs, no l’import efectivament abonat per les Administracions.

La segona font d’ingressos el 2016 han estat els ingressos per activitats, que corresponen 

a les facturacions per activitats formatives i d’investigació. Especialment l’estudi fet per a 

Rosa Luxemburg Stiftung.

Les donacions dels socis i altres donacions (donacions per activitats concretes o puntuals) 

representen el 12% dels ingressos de l’exercici 2016, i juntament amb els ingressos per 

activitats, són de gran importància per cobrir les despeses d’estructura no cobertes per les 

subvencions públiques i per poder mantenir la independència de l’ODG.

El nombre de socis a 31/12/2016 era de 63.

Pel que fa a les despeses, la partida més important ha estat de salaris amb un 54%. Durant 

2016 hi ha hagut canvis en els investigadors que formen part de l’equip de l’ODG així com 

variacions de jornades per ajustar·se als ingressos de l’associació. 

Les despeses d’explotació (despeses per realizar les activitats i despeses d’estructura) han 

suposat un 39%.

El benefici de 10.742,72 eur s’ha produit gràcies als ingressos obtinguts de fonts no públi·

ques i que no s’han hagut de destinar a despeses d’estructura (telèfon, lloguer, neteja, etc). 

El benefici serà íntegrament destinat a reserves.
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INGRESSOS 2016

FONS PÚBLICS  120.919,20 € 79%

Generalitat 21.632,39 € 14%

Ajuntament de Barcelona 33.555,73 € 22%

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 12.934,70 € 8%

Unió Europea 52.796,38 € 34%

QUOTES SOCIS/ES 6.526,00 € 4%

ALTRES DONACIONS 10.679,89 € 7%

INGRESSOS PER ACTIVITATS 15.618,31 € 10%

TOTAL INGRESSOS  153.743,40 € 100%

DESPESES 2016

DESPESES DE PERSONAL 82.549,85 € 54%

Salaris (brut) 62.519,56 € 41%

Seguretat Social empresa 20.030,29 € 13%

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIO 59.553,96 € 39%

AMORTITZACIO IMMOBILITZAT 896,87 € 1%

BENEFICI EXERCICI 10.742,72 € 7%

TOTAL DESPESES  153.743,40 € 100%
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■ Comparativa 2015 – 2016

Els ingressos i les despeses han disminuït de l’exercici 2015 al 2016 tal i com es pot apreciar 

en els quadres a sota.

Els motius principals han estat una reducció en l’equip d’investigadors i que en l’exercici 

2015 s’estaven executant i finalitzant uns projectes importants per a la Unió Europea i la 

Generalitat de Catalunya. 

La despesa principal de l’ODG són els salaris, i l’equip s’ha d’anar adaptant als ingressos 

reals. 

COMPARATIVA INGRESSOS 2015 - 2016 2015 2016

FONS PÚBLICS 272.178,53 € 120.919,20 €

QUOTES SOCIS/ES 7.007,00 € 6.526,00 €

ALTRES DONACIONS 26.441,46 € 10.679,89 €

INGRESSOS PER ACTIVITATS 12.888,28 € 15.618,31 €

TOTAL INGRESSOS 318.515,27 € 153.743,40 €
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COMPARATIVA DESPESES 2015 - 2016 2015 2016

DESPESES DE PERSONAL 182.290,20 € 82.549,85 €

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 129.406,85 € 59.553,96 €

AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 1.122,74 € 896,87 €

BENEFICI EXERCICI 5.695,48 € 10.742,72 €

TOTAL DESPESES 318.515,27 € 153.743,40 €
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personal
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■ Actiu i passiu de l’ODG

El total Actiu i Passiu de l’ODG el 2016 ha estat de 264.925,83 euros.

Pel que fa a l’Actiu, els imports més importants corresponen a subvencions pendents de 

cobrament i tresoreria, ja que algunes subvencions l’any 2016 es van concedir els últims 

mesos de l’any i no s’havien cobrat a 31/12/2016.

Pel que fa al Passiu, els imports més importants corresponen al Patrimoni Net, que correspon 

a les reserves acumulades d’anys anteriors (els resultats d’anys anteriors aplicats a reserves) 

i les subvencions concedides per la part no executada

ACTIU 31/12/2016 31/12/2015

   A) ACTIU NO CORRENT 1.353,05 € 2.249,92  € 

   B) ACTIU CORRENT 263.572,78 €  281.486,18  € 

TOTAL GENERAL 264.925,83 €  283.736,10  €

PATRIMONI NET I PASIU 31/12/2016 31/12/2015

A) PATRIMONI NET 244.630,32 € 252.623,09 €

B) PASSIU NO CORRENT 5.017,32€€ 5.017,32€€

C) PASSIU CORRENT 15.278,19 € 26.095,69 €

TOTAL GENERAL 264.925,83 €  283.736,10  €




