
2018
memòria

en la Globalització
Observatori del Deute



Telèfon: 93 301 17 93
Email: observatori@odg.cat
Direcció: C/ Girona 25, principal. 08010 Barcelona

@twitt_odg
https://www.facebook.com/odg.cat

Disseny gràfic: Lucía Armiño

Sobre nosaltres .................................................................................1

Què fem? ...........................................................................................3

En què hem treballat en 2018? ........................................................4

Energia i infraestructures .................................................................5

Deute, financiarització i Associacions Públic-Privades (CPP’s) .....5

1. Publicacions ..................................................................................6

2. Campanyes ..................................................................................13

3. Articles destacats ........................................................................18

4. Audiovisuals ................................................................................20

5. Cartografia i grafisme crític ........................................................22

6. Formació ......................................................................................26

7. Actes i esdeveniments ................................................................27

Informació econòmica ....................................................................31

https://twitter.com/twitt_odg


(1)

MEMORIA 2018

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.

Emma Avilés: 
Responsable de comunicació i projectes. 

Blanca Bayas: Investigadora i projectes. 
Ecofeminisme, megainfraestructures i model energètic.

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

Marta Ill Raga: Investigadora i gestió de projectes. 
Financiarització, turisme i habitatge. 

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

Nicola Scherer: Investigadora i gestió de projectes. 
Financiarització, deute i CPP’s.

Alfons Pérez: Investigador i projectes. 
Mercat global del gas, geopolítica energètica; UE, 
regió Orient Mitjà i Nord d’Àfrica i el Caucas.

Eduard Vázquez: Responsable d’administració, 
finances i comptabilitat.

Membres:Sobre nosaltres
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Fem recerca al voltant de l’agressió que el capitalis-
me financeritzat, 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 reguladora 

dels governs locals. Així, es produeix una dinàmica 
que permet augmentar l’explotació, l’acaparament de 
recursos per despossessió 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 
energètica i dels comuns, així com en lluites contra la 
impunitat del poder corporatiu i de les elits extractives 
i financeres.

Què fem?
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L’ODG analitza el món de l’energia des d’una ves-
sant geopolítica i de poder, des del vincle amb 
l’impacte climàtic i des de la seva financiarització.

L’any 2018 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. També hem analitzat el discurs 
utilitzat des de la indústria i les elits per vendre el gas 
com a “combustible de transició” i “amic climàtic”, po-
sant sobre la taula els impactes que genera i l’obsta-
culització de l’assoliment de la sobirania energètica.

L’esquema del model energètic dominant porta 
associats models d’inversió que si bé són profito-
sos pel sistema financer, impliquen greus impac-
tes ambientals, socials i de gènere en el territori i 
les poblacions. Això es reprodueix en el Nord glo-
bal i s’expandeix més enllà de les fronteres, al Sud 

global, implicant la despossessió dels seus recur-
sos naturals i energètics.

La campanya en contra del projecte MidCat ha cobrat 
gran importància durant aquest any a través de la fil-
tració d’un estudi independent encarregat per la Co-
missió Europea que posava en dubte la seva viabilitat. 
La campanya ha estat coordinada a nivell internacional 
i ha resultat en la negativa per part dels reguladors de 
l’energia espanyol i francès al requeriment d’inversió 
presentat pels promotors, Enagás i Teréga.

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 temà-
tica del deute i el sistema financer internacional, que 
permetin entendre les actuals polítiques financeres 
que comporten austeritat, privatitzacions, reduccions 
de salaris, empobriment i despossessió a nivell glo-
bal, entre d’altres, així com també elements tècnics 
que permetin desxifrar el llenguatge complex dels go-
verns i les institucions que imposen aquests règims 
del deute. Durant l’any 2018 ens va ocupar especial-
ment el creixent poder del sector privat (corporatiu 
i financer) i la seva influencia a les polítiques de 
desenvolupament. L’ODG va estudiar especialment 
el model de CPP’s com eina de penetració del sector 
privat a l’esfera tradicionalment publica i els seus pe-
rills, com poden ser la creació de deutes il·legítims. En 
aquest marc, vam treballar sobre les CPP’s en Amè-
rica Llatina i vam començar a investigar casos de 
projectes de CPP’s a l’Estat espanyol. Denunciem 
que aquest model de finançament i gestió públic-pri-
vat que promou projectes innecessaris, generalment 

mastodòntics, on els principals riscos són assumits 
per l’estat i, per tant, la ciutadania.

D’altra banda l’ODG va estudiar el fenomen de la fi-
nanciarització, entès com un procés i una fase actual 
de l’economia capitalista en la qual les finances s’han 
tornat extraordinàriament poderoses, penetrant les 
vides quotidianes de les persones i les decisions po-
lítiques internacionals, nacionals i locals. Amb aquest 
motiu, vam començar el 2018 a estudiar la financiarit-
zació a través del turisme a Barcelona; és la financia-
rització 2.0, el cicle d’acumulació després de la crisi de 
2008. En aquest nou cicle, una part del capital financer 
està movent els seus diners i invertint en béns i ser-
veis que exploten a través de la indústria del turisme. 
Estan a la recerca d’alta rendibilitat i la troben invertint 
en les nostres llars i espais de vida, al cor de ciutats 
que es promocionen com a reclam turístic. La política 
monetària del BCE ajuda facilitant la creació de fons 
financers a cost 0, promovent que aquests absorbeixin 
actius tòxics de la banca, inflant de nou la bombolla.

articles 
i entrevistes

campanyes 
d’incidència política 
i social
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Campanya
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informes 
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infografies, 
mapes i projectes 
audiovisuals

actes, conferències, 
seminaris, tallers...

Cas

Castor

En què hem treballat en 2018?

ENERGIA I INFRAESTRUCTURES

DEUTE, FINANCIARITZACIÓ I COL·LABORACIONS PÚBLIC-PRIVADES (CPP’S)
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Autors: Nicola Scherer, Alfons Pérez i Davide Panadori

Col·laboradora: Marta Conde

La publicació “Mega-infraestructura com a mecanis-
me d’endeutament: el risc de deute il·legítim, ecolò-
gic i de gènere”, analitza els principals mecanismes 
d’endeutament que comporten els projectes de me-
ga-infraestructura, plantejant la qüestió de la il·legiti-
mitat del deute i considerant també la creació d’altres 
deutes, com el deute ecològic i de gènere. Experi-
mentem una tendència cap a la financiarització de les 
infraestructures; una nova bombolla a la vista. El finan-
çament de projectes públics està perdent importància 
mentre que els actors financers privats l’estan gua-
nyant. La financiarització de la infraestructura compor-
ta una gran varietat d’instruments destinats a finan-
çar projectes de mega-infraestructura. Analitzem els 
bons de projectes, que s’estan utilitzant especialment 
a Europa i Amèrica per finançar projectes d’infraes-
tructura, i les col·laboracions Públic-Privades (CPP’s), 

explicant com bloquegen governs amb compromisos 
de deute a llarg termini. Als països empobrits, molts 
projectes d’infraestructura d’alt risc reben suport a tra-
vés d’Agències de Crèdit a l’Exportació (ECA’s) estran-
geres que pertanyen a països enriquits al Nord global. 
Expliquem com aquestes agències converteixen el 
deute de corporacions privades en deute públic per 
als països empobrits. Finalment, expliquem els meca-
nismes d’endeutament dels préstecs multilaterals de 
les Institucions Financeres Internacionals (IFI’s) i argu-
mentem que la condicionalitat associada als préstecs 
condueix a la pèrdua de la sobirania dels països empo-
brits a favor dels IFI’s.L’objectiu del treball és aprofun-
dir 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://odg.cat/publicacio/infraestructura-
endendeutament/

Autora: Lucile Daumas

En la publicació s’exposa com grans corporacions 
petrolieres estan rastrejant el planeta a la recerca de 
reserves desconegudes o d’altres fonts possibles 
d’energia; energies renovables per una banda, que 
durant dècades no els interessaven, i energies extre-
mes. Marroc importa la quasi totalitat de les seves 
fonts d’energia, de manera que està determinada a 
diversificar les seves fonts de recursos energètics, 
tant en energies renovables com en tot tipus de fonts 
d’energies fòssils no renovables com el carbó o el 

gas, fins i tot arribant a l’energia nuclear. S’amplien les 
fronteres extractives fins als territoris urbans, campe-
rols, parcs naturals suposadament protegits, pobles i 
territoris autòctons, violant o vulnerant els seus drets 
i saquejant la natura. Davant d’aquesta situació estem 
sent testimonis recentment d’una multiplicació de 
moviments socials per una vida digna, per l’ocupació, 
per uns serveis públics gratuïts i de qualitat, i contra 
els abusos del capital internacional extractivista.

Enllaç: https://odg.cat/publicacio/politica-energetica-
hidrocarburs-marroc/

1. Publicacions

La influència del govern 
elèctric de les ciutats 
en la dependència energètica

Política energètica i hidrocarburs 
no convencionals al Marroc

Mega-infraestructura 
com a mecanisme d’endeutament

Autors: Alfons Pérez i Gaia D’Elia

Com les noves propostes d’empreses elèctriques mu-
nicipals aporten a la transformació del model energè-
tic. L’estudi mostra com Catalunya és un territori alta-
ment depenent de combustibles fòssils i nuclears que 
s’han d’importar de diferents països subministradors 

amb règims autoritaris, repressors i/o cleptocràtics 
que s’alimenten de la venda de recursos energètics. 
Entre els recursos no renovables, el petroli és el més 
important per Catalunya.

Enllaç: https://odg.cat/publicacio/govern-
dependencia-energetica/

https://odg.cat/publicacio/infraestructura-endendeutament/
https://odg.cat/publicacio/infraestructura-endendeutament/
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Quin paper juguen les grans 
ciutats en el consum de gas 
natural a l’Estat espanyol

Autor: Josep Nualart

El gas natural és un combustible fòssil compost princi-
palment per metà, que contribueix 86 vegades més a 
l’escalfament global que el CO2. La Unió Europea l’ha 
definint com a “amic climàtic” i ha impulsat polítiques 
i processos per a la construcció de noves infraestruc-
tures per deixar de dependre del gas rus.

En aquest informe s’ha volgut avaluar la posició privile-
giada en la que es troba l’Estat espanyol, considerant 
les infraestructures gasístiques existents; el volum de 
gas natural que importa i reexporta, tenint en compte 

els països d’origen i destí; les planificacions estratè-
giques de gas natural que s’han fet des del 2005 i el 
consum de gas a les 10 províncies més poblades i 
importància del sector residencial.

Aquesta publicació ha estat el resultat del treball rea-
litzat en col·laboració amb l’alumnat del Màster en Ci-
ència i Tecnologia de la Sostenibilitat, curs 2017-2018, 
organitzat per l’Institut de Sostenibilitat de la UPC.. 

Enllaç: https://odg.cat/es/publicacion/ciutats-consum-
gas-natural/

Autora: Marta Ill Raga.

Des de l’ODG hem volgut estudiar amb aquest infor-
me quina és la relació entre financiarització i deute 
amb el turisme, i com actuen en aquesta indústria. Fa 
un repàs dels impactes de la indústria turística a la ciu-
tat de Barcelona, posant èmfasi sobre els deutes soci-
als i de cures que genera aquest model de producció 
urbana. Fent una lectura de l’expansió de la indústria 
turística lligada al funcionament del capitalisme im-
mobiliari i financer, l’informe reflexiona entorn de l’es-

gotament del model turístic, ofereix un breu repàs a 
la proposta política articulada fins al moment a nivell 
municipal, i proposa una sèrie de línies d’actuació per 
seguir pensant i posant en pràctica polítiques públi-
ques i regulacions que permetin governar el turisme 
de tal manera que s’afavoreixi a protegir la ciutat com 
un espai central per la reproducció social i de la vida.

Enllaç: 

https://odg.cat/publicacio/turisme-deute-social/

LA FALSA SOLUCIÓ TURÍSTICA: 
Concentració de beneficis i deute social

Autors: Blanca Bayas i Andrea Paola Galindo

L’informe se centra, en primer terme, en contextua-
litzar el model de les Associacions Públic-Privades 
(CPP’s) i enquadrar-les en la regió d’Amèrica Llatina 
i el Carib, així com en els riscos que comporten en 
l’actual context de financiarització de les infraestructu-
res. En segon lloc, s’explora de manera exhaustiva un 
exemple paradigmàtic de males pràctiques d’aquest 
sistema de finançament i gestió, com és el de Re-
nace, un complex hidroelèctric a Guatemala que ha 
generat importants impactes socials i ambientals en 
les comunitats locals com a conseqüència de la seva 
construcció i funcionament. En tercer lloc, s’analit-
zen les lleis i polítiques neoliberals que emmarquen 

aquesta APP, les responsabilitats dels diferents actors 
implicats en el cas, com l’empresa Corporación Mul-
ti  Inversiones (CMI) i el grup COBRA, subsidiària de 
l’empresa ACS, així com la seva connivència amb el 
sector polític i financer guatemalenc i transnacional. 
Finalment, es presenten conclusions i es realitzen 
recomanacions dirigides a governs nacionals i bancs 
públics de desenvolupament perquè apostin per un 
finançament d’infraestructures que redueixi els riscos 
per a les finances públiques, que impliqui major de-
mocràcia i que no vulneri els DESCA.

Enllaç: https://odg.cat/publicacio/renace-acs/

Els riscos de les CPP’s: 
EL CAS RENACE A GUATEMALA
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Col·laboracions

Destapem els Mites del MidCat

Citizens for Financial Justice  
projecte EU DEAR

Publicat per Friends of the Earth Europe i Amis de 
la Terre France, amb col·laboracions de l’ODG, Eco-
logistes en Acció, Attac França...

Des de fa més d’una dècada, Enagás i Teréga, ex-TI-
GF,  (França) han promogut la construcció del gaso-
ducte Midi-Catalunya (més  conegut com «MidCat»), 
un projecte de transport de gas entre França i l’Estat 
espanyol.

El projecte ha estat fortament polititzat i prioritzat pel  
govern espanyol, i l’actitud passiva de les autoritats 
franceses ha anat  facilitant l’avenç de la Comissió Eu-

ropea. Tanmateix, el projecte planteja  seriosos dubtes 
econòmics, mediambientals i climàtics, i, a més, ara 
ha  de fer front a una forta oposició per part de dotze-
nes de grups de  ciutadans preocupats pel projecte, 
membres del Parlament  Europeu i organitzacions eco-
logistes pertanyents a l’àmbit local,  regional, nacional 
i europeu.

Aquest informe pretén resoldre els dubtes i  desmen-
tir els falsos mites difosos per Enagás i Teréga per pro-
mocionar  el MidCat i revelar-ne els interessos reals.

Enllaç: https://odg.cat/publicacio/destapem-midcat/

Un projecte central del eix Deute, financiarització i 
CPP’s és la participació en el projecte europeu ‘Citi-
zens for Financial Justice’; una xarxa de 45 organit-
zacions civils europeus amb l’objectiu general de mi-
llorar el finançament per al desenvolupament perquè 
sigui accessible, eficaç i democràticament controlat, 
focalitzant principalment en temàtiques de deute, fi-
nançament privat i recursos naturals. A través d’aquest 

projecte recolzem amb mini-subvencions diferents or-
ganitzacions que treballen en aquestes temàtiques, 
com és el moviment GASTIVIST, OMAL, PACD Madrid 
i el projecte ReCommons Europe.

Enllaç: https://odg.cat/blog/citizens-for-financial-
justice-projecte-eu-dear/

Història Repetida: com fracassen 
les associacions públic-privades

L’informe es va llançar amb motiu de les Reunions 
Anuals de l’FMI i el Banc Mundial, i ha estat es-
crit per organitzacions expertes dels quatre con-
tinents, pertanyents a la xarxa Eurodad.

L’informe exposa com les CPP’s a tot el món esgo-
ten els fons públics mentre no s’executen en l’interès 
públic. Des del fracàs total del projecte Castor a l’Es-
tat espanyol (participació de l’ODG), fins a un hospital 
amb un preu exorbitant a Suècia, els projectes finan-

çats pel Banc Europeu d’Inversions (BEI) no fan cap 
excepció a la llista de desastres del model de les Asso-
ciacions Públic-Privades (CPP’s) compilada en aquest 
nou informe conjunt. Exposa els impactes negatius de 
les CPP’s, que massa sovint causen misèria per a les 
comunitats locals, a més de veure embolicades en ca-
sos de connivència política-corporativa.

Enllaç:  
https://odg.cat/es/publicacion/fracasan-apps/



Al febrer de 2018 vam engegar aquesta campanya, 
amb la querella criminal ciutadana Cas Castor 
https://casocastor.net/, que va ser tramitada davant 
l’Audiència Nacional el 27 de febrer de 2018 contra:

L’exministre d’Indústria, Comerç i Turisme  
Joan Clos Matheu  
PSOE

L’exministre d’Indústria, Comerç i Turisme  
Miguel Sebastián Gascón  
PSOE

L’exministre d’Indústria, Energia i Turisme  
José Manuel Soria López  
PP

El president de ACS i accionista majoritari  
de la mercantil ESCAL UGS SL,  
Florentino Pérez Rodríguez

L’ex ministra de Foment i exvicepresidenta  
del Banc Europeu d’Inversions 
Magdalena Álvarez Arza 
PSOE 

L’ex ministra de Medi Ambient i Agricultura  
Elena Espinosa Mangan  
PSOE

El president de la mercantil ESCAL UGS SL  
Recaredo Del Potro Gómez

L’exsecretari general d’Energia del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme  
Ignasi Nieto Magaldi

L’exconseller Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge Generalitat Valenciana  
Juan Gabriel Cotino Ferrer

per les seves responsabilitats en el projecte Castor, 
amb possibles delictes de prevaricació, frau a 
l’administració pública i malversació de cabals públics.

La querella es va presentar davant els jutjats cen-
trals d’instrucció de l’Audiència Nacional per la 
seva competència en els casos de defraudacions 
amb greu repercussió en la seguretat del tràfic mer-
cantil, de l’economia nacional o perjudici patrimoni-
al en una generalitat de persones al territori de més 
d’una Audiència.

Després de ser desestimada per la jutgessa de la sala 
nº3 de l’Audiència Nacional i posterior recurs també 
desestimat per la Sala penal, el 23 d’octubre de 2018 

vam obrir un recurs d’empara davant del Tribunal 
Constitucional per vulneració del dret fonamental 
a la tutela judicial efectiva. El 30 de gener de 2019 
vam rebre resposta per part aquest Tribunal rebutjant 
el recurs d’empara. Aquesta notícia era l’esperada. 
En realitat és una bona notícia perquè ens permet 
portar el cas a instàncies europees.

L’argument del TC per rebutjar el recurs és que no 
ho considera “d’interès constitucional”. Però per a no-
saltres la tutela judicial efectiva si és un tema recollit 
i emparat per la Constitució, que en aquest cas no 
està sent garantit a la ciutadania que ha pagat i pateix 
les conseqüències del projecte Castor.

La ciutadania es troba davant de la possibilitat 
d’haver d’assumir el pagament de la quantitat 
de 1.350.730.000 € que, amb interessos, puja a 
2.419.940.000 € o bé a la factura del gas, com va pas-
sar fins a desembre de 2017, o bé pels pressupostos 
de l’estat o un altre mecanisme d’arquitectura finan-
cera. Estarem atentes per evitar-ho.

Des de l’ODG ens oposem frontalment a aquesta 
situació, i per això vam articular el projecte Cas 
Castor que combina una querella judicial amb una 
campanya de comunicació i incidència política, 
actuant des d’una plataforma ciutadana formada per 
l’ODG, el col·lectiu activista Xnet, l’Institut de drets 
Humans de Catalunya (IDHC), un equip jurídic i per-
sones a títol individual que donen suport a la iniciativa.

Tots els detalls sobre de la querella Cas Castor:

Objectius: 
https://casocastor.net/objetivos-caso-castor/

Anomalies detectades:  
https://casocastor.net/anomalias-caso-castor/

Els delictes:  
https://casocastor.net/delitos-caso-castor/

2. Campanyes Cas Castor
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El projecte MidCat es va concebre fa gairebé una dè-
cada, quan Enagás pretenia construir un gasoducte 
que connectés Martorell i Figueres, el qual estava in-
tegrat dins d’un projecte que havia d’establir la sego-
na connexió gasística entre l’Estat espanyol i França. 
A finals de 2010, Enagás va començar les operacions 
de construcció del gasoducte i va haver de paralitzar-a 
principis de 2011, quan l’Estat francès va anunciar pú-
blicament que no el trobava estratègic.

El posicionament d’ambdós països, juntament amb els 
corresponents reguladors energètics, no es van veure 
alterats al llarg del anys, tot i la signatura d’acords mul-
tilaterals amb la Comissió Europea. Tampoc va succeir 
quan els promotors, Enagás i Teréga, en sintonia amb 
el govern espanyol van modificar-lo l’any 2016, afegint 
més de mil quilòmetres i rebatejant el tram inicial amb 
el nom de South Transit East Pyrenees (STEP).

Aquest projecte ha estat marcat per la falta de trans-
parència des d’un inici, que ha suposat la creació de 
lluites locals en el territori. Reactives en un primer 
moment per convertir-se en preventives. En els úl-
tims anys aquestes lluites s’han estès en els territoris 
d’ambdues parts de la frontera i han comptat amb el 
suport d’organitzacions i col·lectius a nivell estatal, 
com es la xarxa “Gas no es solución” i d’altres a nivell 
europeu i internacional com són Food and Water Eu-
rope, Friends of the Earth Europe, Counter Balance i 
Gastivists.

El projecte MidCat/STEP ha estat inclòs en la llista 
de Projectes d’Interès Comú (PCI) els anys 2015 i 
2017. Aquesta categoria permet obtenir finançament 
i garanties públiques i facilitats administratives. L’any 
2015 es va pressionar a la Comissió Europea perquè 
no l’inclogués a la llista, presentant més de 230 al·le-
gacions de 20 Estats Membres.

L’abril de 2018 es filtra als mitjans de comunicació un 
estudi independent de la Comissió Europea sobre 
l’anàlisi de cost-benefici del projecte. Les conclusions 
exposen dubtes sobre la viabilitat del projecte degut 
a que és car, no aporta resiliència al sistema i els flu-
xos previsibles de gas son mínims i no justifiquen la 
construcció.

El 22 de gener del 2019 els reguladors energètics es-
panyol i francès publiquen conjuntament la declaració 
pública anunciant que no accepten el requeriment 
d’inversió presentat sis mesos abans pels promotors. 
Aquesta decisió representa més dificultat a l’hora de 
reprendre la seva construcció, ja que no compten amb 
el seu recolzament.

La última oportunitat amb la que compten Enagás i 
Teréga per seguir endavant amb el projecte és que 
aquest s’inclogui a la llista PCI del 2019, que serà pu-
blicada a finals d’any. Abans ha de passar el procés 
de consulta pública, fins el 29 de maig; l’aprovació del 
regulador energètic europeu (ACER), del que formen 
part l’espanyol i el francès; i també per part dels go-
verns del Estats Membres, on l’Estat espanyol i fran-
cès també han expressat les seves reticències.

MidCat



OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ (ODG)

(16) (17)

MEMORIA 2018

Davant la situació de turistificació i financiarització de 
la vida en què es troba Barcelona, hem volgut crear 
una campanya per dibuixar els nexes entre la financia-
rització i la indústria del turisme. 

Es va basar en una primera fase de ‘teasing’ amb dos 
spots: Una peça en estil de spot publicitari i una altra 
que obre el debat a la financiarització de la nostra vida 
als barris a través de l’habitatge, el seu ús turístic i el 
posicionament dels fons voltor i Socimis. 

A la segona fase es van presentar les tres peces audi-
ovisuals informatives:

El Model de turisme a Barcelona:  
Com hem arribat fins aquí?

La Cara B del turisme: Impacte en les nostres 
vides; en el treball, l’habitatge, a l’espai públic… 
en la salut.

Responsables del model de turisme a Barcelona: 
La marca Barcelona està en mans privades.

L’espai web també recull els materials i vídeos ge-
nerats al cicle formatiu la «Petjada del Turisme», les 
publicacions de l’informe «La falsa solució turística: 
concentració de beneficis i deute social»  i els articles 
publicats. A més, també s’ha donat suport a altres llui-
tes transversals al model turístic, com és l’impacte de 
la mercantilització i financiarització de l’habitatge.  

Pàgina de la campanya, amb accés a tots els vídeos:  
https://odg.cat/pagines_campanyes/living-in-barcelona/ 

Living in Barcelona

1.

2.

3.
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CAS CASTOR: 

Més de 150 articles periodístics, d’opinió, rodes de 
premsa, reportatges, compareixences institucionals  
i entrevistes. 

Presentem algunes peces, la resta al web de la 
campanya:  
https://casocastor.net/prensa-castor/

El PP pagó la indemnización a Florentino 
Pérez por el Castor de la manera más 
lesiva para la población

Entrevista a Alfons Pérez per Yago Álvarez a El Salto

https://www.elsaltodiario.com/proyecto-castor/alfons-
perez-entrevista-odg-xnet-pp-pago-indemnizacion-
florentino-perez-acs-lesiva

Reportatge:  
CASTOR, EL GAS PERDUT

amb entrevista a Emma Avilés, al nou canal Valencià 
À Punt.

https://apuntmedia.es/va/noticies/punt-docs/09-11-
2018-castor-el-gas-perdut 

Compareixença d’Alfons Pérez davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Castor al 
Parlament de Catalunya

https://www.parlament.cat/ext/
f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_
AGRUPACIO:8230772,17489

3. Articles destacats

ÉS EL GAS NATURAL  
UN AMIC CLIMÀTIC?

Gener 2018 

Josep Nualart, publicat a La Directa

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

SENSE ECOFEMINISME  
NO HI HA SOBIRANIA ENERGÈTICA

Febrer 2018

Blanca Bayas, publicat a Públic-Público.

https://blogs.publico.es/torndeparaula/1304/sense-
ecofeminisme-no-hi-ha-sobirania-energetica/

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/12417/sin-
ecofeminismo-no-hay-soberania-energetica/

CÓMO REPARTIRSE EL PASTEL DE LAS 
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN 
AMÉRICA LATINA

Juliol 2018

Marta Conde y Blanca Bayas, publicat a El Salto.

https://www.elsaltodiario.com/america-latina/como-
repartirse-pastel-app-caf-infraestructuras

LOS “OTROS” PROYECTOS CASTOR

Octubre 2018

Entrevista a Emma Avilés al programa Punt de Fuga 
de la SER.

https://cadenaser.com/programa/2018/10/14/punto_
de_fuga/1539522735_796413.html

LA SIGUIENTE CRISIS LLAMA A LA 
PUERTA MIENTRAS EL CONGRESO 
DEBATE SOBRE LA ANTERIOR 

Desembre 2018

Per Nicola Scherer, publicat a El Salto

https://www.elsaltodiario.com/crisis-financiera/
siguiente-crisis-llama-mientras-congreso-debate-
sobre-anterior

AMIGUISMO, PODER Y DINERO: El 
proyecto ACS-RENACE en Guatemala

Febrer 2019

Blanca Bayas i Emma Avilés, publicat a La Marea.

https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/
noticias/blog/amiguismo-poder-y-dinero-el-proyecto-
acs-renace-en-guatemala/

EL MUNICIPALISMO CONTRA LA FALSA 
SOLUCIÓN TURÍSTICA:  
Hacia una sociedad urbana vivible 

Febrer 2019 

Marta Ill Raga, publicat a ElDiario.es i El Salto

https://www.eldiario.es/catalunya/opinions/
municipalismo-solucion-turistica-sociedad-
vivible_6_872172799.html

https://www.elsaltodiario.com/turismo/
municipalismo-contra-falsa-solucion-turistica-
sociedad-urbana-vivible

GASODUCTO MIDCAT:  
Historia de un éxito ciudadano

Febrer 2019

Per Josep Nualart, publicat a El Salto.

https://www.elsaltodiario.com/gas-natural/parado-
gasoducto-midcat-historia-exito-ciudadano

Articles periodístics:  
https://odg.cat/premsa-ca/

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:8230772,17489
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:8230772,17489
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:8230772,17489
https://cadenaser.com/programa/2018/10/14/punto_de_fuga/1539522735_796413.html
https://cadenaser.com/programa/2018/10/14/punto_de_fuga/1539522735_796413.html
https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/acs/internacional/amiguismo-poder-y-dinero-el-proyecto-acs-renace-en-guatemala/
https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/acs/internacional/amiguismo-poder-y-dinero-el-proyecto-acs-renace-en-guatemala/
https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/acs/internacional/amiguismo-poder-y-dinero-el-proyecto-acs-renace-en-guatemala/
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Es promou el Gas Natural com el combustible de 
‘transició’ cap a les renovables. Quan es crema, té 
menys emissions que el petroli o el carbó, però hi ha 
altres impactes amagats…

Enllaç:  
https://odg.cat/blog/que-gas-natural/

RODA DE PREMSA PRESENTACIÓ  
DE CASO CASTOR

Presentació del Cas Castor en roda de premsa a càr-
rec de l’ODG i Xnet, el dimarts 27 de febrer de 2018 a 
Madrid.

Enllaç:  
https://casocastor.net/presentacion-caso-castor-prensa/

RECURS CAS CASTOR DAVANT  
L’AUTO DE DESESTIMACIÓ  
DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL

Roda de premsa de presentació del recurs d’apel·lació.

Enllaç:  
https://odg.cat/blog/recurs-castor-audiencia-nacional/

4. Audiovisuals

Vídeos del

CAS CASTOR

En què penses 
QUAN PENSES EN GAS NATURAL?

VÍDEO ENTREVISTA A LUCILE DAUMAS 
DEL MARROC

Sobre la política energètica i hidrocarburs no conven-
cionals al Marroc.

Enllaç:  
https://odg.cat/blog/entrevista-lucile-dumas-marroc/

 

LOLITA CHÁVEZ, LÍDER I DEFENSORA DE 
DRETS HUMANS A GUATEMALA

Lolita Chávez ens parla de “més de 30.000 persones 
afectades i una biodiversitat molt rica que està sent 
destruïda. Davant d’això, els pobles s’aixequen, i lla-
vors arriba la repressió i la criminalització, amb perse-
cucions judicials, i amb seguretat privada i pública de 
Guatemala al servei d’assassinar”.

Enllaç: 
https://odg.cat/blog/entrevista-lolita-chavez/

Entrevista al periodista mexicà CARLOS 
MANUEL JUÁREZ  DDHH I FRACKING

A Barcelona en un programa de protecció per ame-
naces pel seu treball periodístic. Especialista en l’ex-
tracció del gas per fracking a Mèxic i vulneracions de 
drets humans.

Enllaç: https://odg.cat/blog/entrevista-carlos-juarez/

Entrevistes
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IMPORTEM EL 100% DEL GAS NATURAL 
QUE CONSUMIM

https://odg.cat/blog/importem-el-100-del-gas-natural-
que-consumim/

CARTOGRAFIA DE LES RESISTÈNCIES AL 
GAS NATURAL

https://odg.cat/blog/cartografia-de-les-resistencies-al-
gas-natural/

5. Cartografia i grafisme crític

ÉS EL GAS NATURAL UN AMIC CLIMÀTIC?

https://odg.cat/blog/es-el-gas-natural-un-amic-climatic/

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:

Elaboració pròpia amb dades 
de l’any 2016

Comercial 

14%

del consum residencial es concentra 
a les ciutats de Madrid i Barcelona

El 37% 

Construcció 
i transport

3%

Residencial

13%

Sector
primari

36%

Indústria

33%

86% 
Consum intern

Algèria

Portugal

França

Algèria
Nigèria
Noruega

PRINCIPALS 
IMPORTADORS
DE GNL

Perú
Qatar

Sabies que importem el 100% 
del gas natural que consumim?
El consum de gas natural a l'Estat espanyol

14% 
Re-exportació

El Gas NO es natural, és un combustible fòssil

Per què seguir promocionant-lo?
Descobreix més a www.odg.cat
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EINA: DEBTHUB

L’eina “DebtHub” és una aplicació web 
que permet la visualització, consulta i 
exportació de dades macro-econòmi-
ques des d’una perspectiva crítica. Per-
met a la ciutadania accedir de manera 
clara i crítica a les bases de dades dels 
finançadors del desenvolupament. A 
més, l’aplicació és programari lliure, de 
manera que qualsevol persona pot mo-
dificar-la i millorar-la.

Mostra un mapa a escala mundial, i 
uns gràfics dinàmics amb l’evolució 
d’un conjunt d’indicadors per a cada 
país seleccionat. Les dades provenen 
directament de la base de dades del 
Banc Mundial i estan sempre actualit-
zades. Aquests indicadors de desenvo-
lupament permeten una primera anàlisi 
de les polítiques de desenvolupament 
de diferents països. Permet veure com 
ha impactat per exemple el Tractat de 
Deauville en països del nord d’Àfrica en 
temes com l’alfabetització dels nens, el 
percentatge de dones en càrrecs direc-
tius o l’esperança de vida dels titulars 
de drets dels països signants.

Enllaç: https://odg.cat/mapes/debthub

EL COMPLEX HIDROELÈCTRIC DE RENACE 
COM A PRÀCTICA PERVERSA D’APP

https://odg.cat/blog/renace-acs-guatemala/
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Sobre els impactes i alternatives al model de produc-
ció turístic, organitzat per l’ODG, l’Observatori DESC, 
la Fundació Desenvolupament Comunitari i La Hidra 
Cooperativa. Tots els vídeos dels seminaris, xerrades i 
debats disponibles. 

Enllaç: 

https://odg.cat/blog/cloenda-cicle-turisme/

6. Formació

Formació en comunicació realitzada per l’ODG pels ac-
tors part del projecte ‘Citizens for Financial Justice’, a la 
seva reunió a Roma el 4 i 5 de novembre. Un taller so-
bre estratègies de comunicació, noves narratives, me-
mètiques, eines digitals i xarxes socials, i com cons-
truir campanyes efectives en línia. Ol objectiu va ser 
obtenir les habilitats per organitzar i ampliar les accions 
de la xarxa d’actors, coordinar-les i establir les bases 
per treballar conjuntament durant els pròxims anys.

Enllaç:

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / p r e s e n t a t i o n /
d / 1 YS c DJ 0 3 C c c 2 W D S E C F K b P n 8 k 12 j N N -
shBC5Rh3TVVZpw/edit?usp=sharing

FORMACIÓ EN COMUNICACIÓ

CICLE LA PETJADA DEL TURISME

7. Actes i esdeveniments

Del 2 al 4 de març, la Xarxa per la sobirania energètica 
(Xse) i les entitats que en formem part, com és l’ODG, 
van organitzar la quarta edició del Volt Oligotòxic. L’ob-
jectiu era reflexionar i incidir sobre el model energètic a 
Catalunya, a l’estat Espanyol i a Europa, així com en un 
àmbit més global. L’activitat va consistir en que un grup 
de 41 persones transitessin en autocar per diferents 
indrets del territori afectats pel model energètic a les 
terres de Lleida, tot debatent sobre les alternatives i 
propostes per la transició energètica. El model es va 
inspirar en les caravanes d’activistes i tòxics tours de 
Amèrica Llatina; espais de convivència mòbil que con-
voquen actors/es d’organitzacions per teixir relacions 
amb els grups, col·lectius i comunitats locals.

L’activitat del Volt 4 va representar un espai-temps 
d’intensa convivència, d’aprenentatge col·lectiu, d’in-
tercanvi i construcció de xarxes.

Enllaç:  
https://xse.cat/volt-4-tenim-energia-front-loligopoli-
defensem-terres-ponent-pirineus/

VOLT 4

https://docs.google.com/presentation/d/1YScDJ03Ccc2WDSECFKbPn8k12jNN-shBC5Rh3TVVZpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YScDJ03Ccc2WDSECFKbPn8k12jNN-shBC5Rh3TVVZpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YScDJ03Ccc2WDSECFKbPn8k12jNN-shBC5Rh3TVVZpw/edit?usp=sharing
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Com a membres de la Xarxa per la sobirania energè-
tica, s’ha participat de la redacció d’un llibre col·labo-
ratiu “TENIM ENERGIA! Reptes per la transició cap a 
la sobirania energètica” on es recullen les reflexions 
i coneixements adquirits al llarg dels últims 4 anys. 
Aquest llibre a format part d’un procés de feina col-
lectiva que ha durat mesos i es va presentar el 15 de 
febrer a l’Ateneu Harmonia del barri de Sant Andreu. 
L’esdeveniment va anar acompanyat de diàlegs amb 
activistes d’àmbits tant diversos com l’urbanisme, el 
deute, el subministrament de serveis bàsics, la defen-

sa del territori i l’energètic. L’acte va culminar amb un 
concert de Sílvia Tomàs Trio. que tracta del control dels 
recursos energètics a mans de la ciutadania, el llibre 
es titula Tenim energia.

Vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=5UAythPHjSs

Enllaç:  
https://odg.cat/blog/presentacio-del-llibre-collectiu-de-
la-xse-tenim-energia-2/

L’ODG va participar en l’espai de 140 dones del conjunt 
de l’Estat espanyol que es van reunir en el I Congrés 
de gènere i energia a Bilbo per proposar alternatives al 
sistema energètic actual. S’apuntava a un model amb 
enfocament de drets, descentralitzat, renovable i que 
tingui en compte la vida com a pautes que hauria de 
prendre la transició energètica.

El Congrés va consistir en una primera conferència 
inaugural el primer dia, tallers sobre la temàtica en 

la segona i treball de enxarxament en la tercera. El 
Congrés va ser molt ben valorat com una primera tro-
bada de dones treballant de manera crítica l’àmbit de 
l’energia i denunciant el masclisme en el mateix. Es 
vol millorar en una major diversitat de dones assistint 
en espais com el descrit.

Enllaç:  
https://odg.cat/blog/primera-trobada-de-dones-sobre-
genere-i-energia-2/

PRIMERA TROBADA DE DONES SOBRE GÈNERE I ENERGIA

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE COL·LECTIU DE LA XSE “TENIM ENERGIA!”

QUIN ÉS EL PAPER I LA IMPORTÀNCIA DEL PORT DE BARCELONA DINS DE LA 
UNIÓ EUROPEA

En aquest acte es van exposar els resultats que es 
van obtenir de la recerca “Els impactes dels gas i les 
seves infraestructures: construint lligams entre enti-
tats barcelonines i territoris afectats”. En un principi 
havia de fer-se en el Consells de Barri de La Marina o 
el Poble-Sec, però degut a l’especificitat de la temà-
tica, es va optar fer-lo per separat. Es va realitzar el 
26 de febrer al Centre Cívic Casa del Rellotge al barri 
de La Marina i es va comptar amb l’assistència de sis 

persones. Es va prioritzar tractar la importància que la 
Unió Europea a atorgat al Port de Barcelona degut a la 
seva alta capacitat d’importació de gas via vaixell i ubi-
cació geoestratègica per evitar dependre del gas rus.

Enllaç:  
https://odg.cat/blog/quin-es-el-paper-i-la-importancia-
del-port-de-barcelona-dins-de-la-unio-europea/

El Gastivists Tour va recórrer Europa del maig al juny 
per conscienciar a la ciutadania de les conseqüències 
de les extraccions de gas i realitzar sinergies interna-
cionals. L’ODG va acompanyar i coordinar les parades 
referides a l’àmbit català (Barcelona i Girona) i del sud 
de França (Perpinyà). La parada de Barcelona, el 24 de 
maig, va consistir en un acte a LaFede i va comptar 
amb la participació de 28 activistes, periodistes i in-
vestigadores d’Amèrica Llatina, França i Catalunya que 
van debatre i mostrar els impactes de les extraccions 
de gas i construccions d’infraestructures en les seves 
comunitats i territoris. A Perpinyà el 25 de maig es 

va fer un acte amb persones de moviments socials i 
un taller d’incidència política; i a Girona el 26 de maig 
una taula de debat sobre la temàtica, amb la partici-
pació de 35 persones, amb una caminada de reconei-
xement de l’entorn en relació a les construccions de 
gasoductes i els seus impactes socials i ambientals.

Vídeo caminada a Girona:  
http://lamosca.tv/intro/marxa-pel-teritori-amenacat-
pel-gasoducte-midcat-contrainfos/

Enllaç: https://odg.cat/blog/el-gastivists-tour-arriba-a-
barcelona/

EL GASTIVISTS TOUR ARRIBA A L’ÀMBIT CATALÀ I SUD DE FRANÇA
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Coincidint amb el desè aniversari de la caiguda de 
Lehman Brothers, el 15 de setembre, vam formar 
part de la campanya internacional «10 anys de crisis 
estafa». La fallida és el moment simbòlic que deter-
mina el començament de la crisi financera de 2008. 
Impulsat per a la xarxa europea Finace Watch, vam 
elaborar i discutir amb entitats, moviments socials, 
sindicats i organitzacions polítiques les impactes que 
va tenir aquest crisis financer i vam posar en comú 
idees sobre alternatives i lluites concretes per canviar 

el sistema financer internacional amb l’objectiu que 
servi a la ciutadania i només als interessos financers 
i corporatius.  

Enllaç:  
https://odg.cat/blog/10-anys-de-crisi-estafa/

Aquest esdeveniment es va realitzar com a presen-
tació del vídeo “En què penses quan penses en gas 
natural” i dels resultats obtinguts en la recerca “Quin 
paper juguen les grans ciutats en el consum de gas 
natural a l’Estat espanyol?”. Els retorns per part de 
les assistents van ser positius, tot i que creien oportú 
que el llenguatge utilitzés fos més comprensible per 
la ciutadania en general i ens van proposar fer el ma-
teix anàlisi de consums de gas per al territori català. 

Aquest acte va tenir lloc al Casal Independentista Jau-
me Compte de Sants el 15 de juny i va generar debats 
sobre l’actual model energètic i els impactes socials, 
ambiental i econòmics que aquest representa.

Enllaç:  
https://odg.cat/blog/quin-paper-juguen-les-grans-
ciutats-en-el-consum-de-gas-natural-a-lestat-espanyol/

QUIN PAPER JUGUEN LES GRANS CIUTATS EN EL CONSUM DE GAS NATURAL  
A L’ESTAT ESPANYOL?

10 ANYS DE CRISI ESTAFA

Memòria econòmica 
2018
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Informació  
econòmica

Altres
donacions

Quotes
socis/es

Fons
públics

Ingressos
per activitats1% 8%

2%

89%

El quadre de les diferents 
fonts de finançament 
queda repartida de la 
següent manera:

En l’exercici econòmic de l’any 2018 l’entitat ha estat 
capaç de mantenir el creixement sostingut que ha ex-
perimentat en els últims tres anys.

L’any 2018, el total dels ingressos de l’ODG s’han en-
filat fins als 241.359.81 euros, el que suposa un aug-
ment del 23,53 % respecte l’any 2017, un creixement 
que es pràcticament calcat al de l’any anterior i que 
suposa un 44 % més d’ingressos que l’any 2016. La 
dependència econòmica vers les administracions pú-
bliques en forma de subvencions segueix sent el nos-
tre taló d’aquil·les ja que, lluny de reduir-se, ha aug-
mentat un punt percentual fins a arribar al 88,72% del 
total dels ingressos. 

El nombre de socis a 31/12/2018 va ser de 83 per-
sones i 1 associació, un increment del 5% respecte 
del 2017, i l’import total de les quotes d’associades 
s’ha quedat en 5.784,00 € un 19% menys que l’any 
anterior. Això ha estat degut a l’increment de rebuts 
retornats i que no han pogut ser recuperats. 

Pel que fa a les despeses, el total puja fins als 
229.106,32 € que suposa un increment del  23.53% 
respecte a la despesa del 2017. La partida més impor-
tant ha estat com sempre la de salaris que ha arribat 
fins al 62.46 % del total de les despeses. L’import total 
dedicat a personal s’ha incrementat un 26,36% res-
pecte del 2017 degut que es van augmentar els % de 
jornada del personal fins arribar a un rati total de 4,28 
jornades a temps complet durant tot l’any.

Val la pena senyalar que del total de despesa de perso-
nal tan sols un 11% del mateix es correspon a perso-
nal d’estructura i que el 89% restant de la despesa de 
personal està directament relacionada amb l’activitat.

El benefici de l’any 2018 ha estat de 12.253,49 Euros 
molt superior al del 2017, que va ser de 905.63.  El be-
nefici serà íntegrament destinat a reserves.
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2018 2017

FONS PÚBLICS 214.137,94 89% 171.696,90 88%

Generalitat 96.760,78 40% 27.514,14 14%

Ajuntament  
de Barcelona

61.561,87 26% 74.799,72 31%

Aj.  de Sant Cugat  
del Vallès

12.234,39 5% 15.427,42 6%

Unió Europea 43.580,90 18% 45.994,01 19%

Altres  
subvencions

0,00 0% 7.961,61 3%

QUOTES  
SOCIS/ES 5.784,00 2% 7.145,00 4%

ALTRES  
DONACIONS 18.375,87 8% 3.496,50 2%

INGRESSOS  
PER ACTIVITATS 3.062,00 1% 13.050,30 7%

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

INGRESSOS 2018

Comptabilitat auditada  
per Acordia ACR S. L.

Número ROAC S0296

Informe d’auditoria:  
https://odg.cat/auditoria-comptes-2018

2018 2017

AJUTS CONCEDITS I 
ALTRES DESPESES 8.322,66€ 3,63% 200,00€ 0,10%

DESPESES  
DE PERSONAL 143.092,68 € 62,46% 113.243,89 € 58,23%

Salaris (brut) 109.708,77 € 47,89% 84.479,41 € 43,44%

Seguretat Social  
empresa

33.383,91 € 14,57% 28.764,48 € 14,79%

ALTRES DESPESES 
D’EXPLOTACIO 76.676,28 € 33,47% 79.798,36 € 41,03%

AMORTITZACIO  
IMMOBILITZAT 1.014,70 € 0,44% 1.240,82 € 0,64%

TOTAL  
DESPESES 229.106,32 € 100% 194.483,07 € 100%

BENEFICI  
EXERCICI 12.253,49 € 5,08% 905,63 € 0,46%

DESPESES 2018

COMPARATIVA 2018 – 2017

Els ingressos de 2018 s’han incrementat un 23,53% respecte del 2017 mentre que les despeses s’han incre-
mentat en un 17,68%. 

Pel que fa a les fonts de finançament val la pena destacar l’increment considerable de l’aportació per part de 
la Generalitat de Catalunya que amb un 40% dels ingressos de l’entitat passa a ser la principal finançadora de 
l’entitat gràcies al programa de dos anys aprovat al 2017. L’ajuntament de Barcelona manté un pes considerable, 
tot i que baixa del 31 al 26 % del seu pes en el resultat d’ingressos.
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ACTIU I PASSIU DE L’ODG

El total Actiu i Passiu de l’ODG el 2018 ha estat de 
560.072,12 €, disminuint en un 14,31% respecte del 
2017. Aquestes fluctuacions son degudes al volum 
de subvencions pendents d’executar a la data del 
tancament.

Pel que fa a l’Actiu no corrent s’han adquirit bens mo-
bles (taula i cadires) per un valor de 745.73 Euros i 
s’han donat de baixa alguns actius ja amortitzats, prin-
cipalment ordinadors.

Pel que fa al Passiu, val la pena destacar que les re-
serves augmenten, aplicant el benefici de 2018 en 
12.253,49 Euros, arribant fins als 81.118,43 Euros.

La resta del patrimoni correspon al saldo de tresoreria 
que a 31/12/2018 va ser de 338.265,73 Euros i les 
subvencions atorgades pendents de cobrar.

31/12/2018 31/12/2017

Actiu no corrent 2.340,45 € 1.794,78 €

Actiu corrent 557.731,67 € 651.840,24 €

TOTAL ACTIU 560.072,12 € 653.635,02 €

31/12/2018 31/12/2017

Patrimoni net 535.223,28 € 625.909,11 €

Passiu no corrent 5.017,32 € 5.017,32 €

Passiu corrent 19.831,52 €  22.708,59 €

TOTAL PASSIU 560.072,12 € 653.635,02 €

ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU
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