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Som un observatori d’investigació que 
elaborem anàlisis crítica de processos 
complexos i/o estructurals, per mostrar els 
impactes i riscs visibles (i no visibles) del 
sistema polític i econòmic, produint eines 
que faciliten la interpretació del context 
actual.

Produïm anàlisi crítica per a la mobilitza-
ció i transformació social davant de les 
desigualtats socials, econòmiques, ambi-
entals i de gènere, amb la voluntat d’inci-
dència política i denúncia dels actors po-
lítics i econòmics que identifiquem com a 
responsables. L’ODG és també una plata-
forma oberta a la participació, una xarxa 
per al debat i l’acció, que promou la crea-
ció de xarxes i espais de construcció d’al-
ternatives.

La nostra visió com a ODG és ser un agent 
de canvi i construcció col·lectiva de reali-
tats locals i globals per a la transformació 
social cap a un sistema econòmic, polític i 
social que posa la vida al centre, equitatiu 
i amb una mirada ecofeminista, de sobira-
nies populars i per al procomú.

Treballem per a la transformació social, 
ambiental, política, econòmica i financera, 
enfortint els moviments socials i la societat 
civil amb una anàlisi crítica, construint 
narratives i xarxes, i fent incidència 
política, social i mediàtica. Les nostres 
línies temàtiques estratègiques són: 
‘deute i financerització’, ‘col·laboracions 
publicoprivades (CPPs) i privatitzacions’ i 
‘energia i clima’.

Els nostres valors es basen en l’equitat, la 
justícia social i ambiental, la transparència, 
la independència (respecte al poder) i 
l’autonomia (com a forma d’existir), la 
participació, l’activisme i la coherència. 

VISIÓ 

MISSIÓ

VALORS 

Qui som? 
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Equip

Emma Avilés:  
Comunicació, campanyes  
i projectes.

Blanca Bayas:  
Investigadora i projectes.  
Ecofeminisme i 
privatitzacions.

Max Carbonell:  
Investigador i projectes.  
Financerització i turisme.

Josep Nualart:  
Investigador i projectes.  
Emergència climàtica,  
megainfraestructures  
i model gasístic.

Nicola Scherer:  
Investigadora i projectes.  
Financerització, deute i CPPs.

Alfons Pérez: 
Investigador i projectes.  
Emergència climàtica, mercat 
global del gas, geopolítica 
energètica.

Eduard Vázquez:  
Administració, finances i 
comptabilitat.

Aconseguir els objectius polítics de l’entitat.

Enfortir l’entitat, fer-la més coherent, viable socialment  
i econòmicament i sostenible a llarg termini.

Traçar una direcció que ens permeti recórrer el camí des 
de l’avui fins al llarg termini.Durant un any hem fet un treball col·lectiu 

per redissenyar la nostra estratègia; hi ha 
participat tot l’equip amb l’ajuda de persones 
aliades de la xarxa ODG. 

Aquest pla estratègic 2019-2021 es basa en 
la convicció que des de la construcció de 
coneixement, la comunicació, el canvi cultu-
ral, la incidència i la mobilització, és possible 
avançar cap a unes estructures més justes.
És un pla d’enfortiment de l’entitat, i també 
un pla per a assolir canvis polítics, culturals i 
estructurals, amb tres objectius.

Pla  
estratègic 
2019-2021

3 OBJECTIUS:

Amb aquest procés, ens hem dotat de dues figures 
coordinadores, amb una rotació cada dos anys, que 
s’han designat mitjançant un mecanisme horitzontal i 
apoderador: 

‘Coordinació de cures i bon funcionament intern’ 

i ‘Coordinació política, externa’.

El model de govern a l’ODG parteix de l’assemblearisme 
i de l’horitzontalitat: l’equip tècnic pren les decisions 
tècniques i trasllada les propostes polítiques rellevants a 
l’Assemblea Política ODG, amb la participació de la base 
social i la Junta Directiva, que és l’espai que es designa 
per prendre aquestes decisions dins de l’entitat. 
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Gràcies a l’acció ciutadana que vam promoure des de la 
nostra campanya Cas Castor,

vam aconseguir que  
el Govern de l’Estat no 
inclogués el manteniment  
del projecte Castor en la nostra 
factura del gas. 
A més, vam comparèixer davant la Comissió 
d’Investigació Castor al Parlament de Catalunya.

Victòries

1

3

2

Amb una gran coalició europea vam 

guanyar sobre la proposta  
de directiva de ‘Procediment 
de Notificació’ de serveis de la 
Comissió Europea,  
que volia tenir el dret de veto per avançat sobre les 
decisions preses per parlaments i consistoris en una 
àmplia varietat de serveis: des de la cura infantil fins a 
l’energia, l’aigua o l’atenció sanitària.

Contribuir d’una manera 
decisiva a l’enfortiment del 
moviment climàtic,  
des de la investigació activista, la capacitat organitzativa i 
de mobilització, però també des de l’escolta activa de les 
seves necessitats com a moviment.

QUÈ HEM FET EL 2019
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4

5

42 candidatures van incorporar un total de 

303 propostes de la Proposta 
Municipalista de la Xse 2019  
en els seus programes 
electorals, enviada a 61 candidatures i 
grups polítics arreu del territori català, amb un treball 
d’incidència i reunions.

Després de gairebé una dècada de lluita, plataformes 
locals, organitzacions, entitats i activistes han 

aconseguit aturar  
el projecte MidCat; 
un gasoducte de 235 quilòmetres que havia de ser la 
tercera connexió entre els estats espanyol i francès. 
El 31 d’octubre, la Comissió Europea va deixar-lo fora 
de la llista de Projectes d’Interès Comú, i li va negar la 
possibilitat d’obtenir finançament públic i facilitats en 
tràmits administratius.

Pobresa
energètica

Participació 
vinculant

Usos reproductius 
i comunitaris

Generació
renovable

local i
distribuïda

Xarxes 
de distribució 

públiques

Comercialització 
pública,
social

i solidària

Auditories
energètiques:
El camí cap al

control de
les dades

Mobilitat
sostenible

!
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ACCIONS PER A UNA SOBIRANIA
ENERGÈTICA DES DELS MUNICIPIS 
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Al llarg de 2019, l’ODG ha contribuït a l’eclosió del moviment 
de justícia climàtica. Hem estat impulsores de la plataforma 
By2020WeRiseUp a l’Estat i hem participat activament de la Xarxa 
d’Entitats pel Clima. Vam ser unes de les entitats organitzadores 
de la manifestació pel clima del 27 de setembre a Barcelona, de 
les accions de desobediència civil de l’octubre a Madrid i de la 
Cumbre Social por el Clima al desembre, també a Madrid.

A part d’organitzar esdeveniments i de publicar articles, hem 
apostat pel suport i la connexió entre moviments, sobretot 
treballant braç a braç amb Fridays for Future en un procés destinat 
a enfortir el seu pensament estratègic. 

2019, l’any del clima

QUÈ HEM FET EL 2019
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Hem reforçat el treball d’anàlisi crítica i incidència 
política per frenar l’expansió de les privatitzacions i 
els mecanismes que les sustenten, com ara les col·laboracions 
publicoprivades (CPPs). Vam presentar tres recerques sobre “Les 
CPPs com a eines de privatització”, en què vam analitzar el seu marc 
legal a l’Estat espanyol en l’àmbit de les infraestructures, de la sanitat 
i de l’educació, i vam publicar diversos articles. En l’àmbit català, hem 
format part de la campanya per aturar la Llei de contractes i serveis 
a les persones, denominada Llei Aragonès, que obria les portes a les 
privatitzacions mitjançant el fet d’oferir un marc regulador específic 
per a la contractació dels serveis d’educació, salut i d’altres de 
l’àmbit social. També hem format part de campanyes sobre opcions 
alternatives a les privatitzacions, i en defensa de les propostes 
públiques i comunitàries, en l’àmbit europeu i internacional, com és 
la Campanya The Future is Public.

Hem treballat el procés de la financerització i el seu impacte 
en la vida quotidiana, en especial en el sector turístic, que pertany 
cada vegada més als capitals financers internacionals i respon a 
interessos especulatius. La indústria es presenta com a netament 
positiva, generadora d’ocupació, creixement i oportunitats; però hi ha 
una cara B d’aquesta fotografia ideal: la precarietat laboral i la presa de 
possessió de les finances internacionals, fenòmens estretament lligats. 
Hem publicat dues recerques i hem realitzat un documental, a més 
d’organitzar sessions de codisseny amb moviments socials, persones 
treballadores i organitzacions, fer reunions amb administracions i participar 
en diverses accions, conferències i xerrades. Hem contribuït al debat 
sobre la lluita contra el poder financer i models alternatius al turisme. En 
l’àmbit europeu, hem treballat en l’anàlisi crítica sobre la financerització 
en el grup de treball de Citizens For Financial Justice posant l’accent en 
l’impacte del poder financer en les lluites populars globals.

El 26 de maig del 2019 van tenir lloc les eleccions municipals, i des 
de la Xarxa per la sobirania energètica (Xse), de la qual 
forma part l’ODG, vam elaborar una proposta municipalista 
perquè servís de guia a candidatures municipalistes, òrgans 
de govern municipals, entitats, col·lectius o grups de persones que 
volguessin impulsar la sobirania energètica. Compta amb 19 propostes 
que es distribueixen en les àrees temàtiques de pobresa energètica, 
participació, ecofeminisme, generació, distribució, comercialització, 
propietat de les dades i mobilitat. Les propostes són pròpies de la 
Xse i de moviments socials i entitats com l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica (APE), Som Mobilitat o Som Energia.

Les col·laboracions publicoprivades 
com a eines de privatització  

Impactes de la financerització 
en la vida

Proposta Municipalista 2019  
de la Xse

QUÈ HEM FET EL 2019
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De qui són els gasoductes?:  
https://odg.cat/publicacio/quien-son-gasoductos/

Reptes per transformar el model energètic:  
https://odg.cat/publicacio/transformar-model-energetic/

Les col·laboracions publicoprivades (CPPs) com a 
eines de privatització:  
https://odg.cat/publicacio/cpp-eines-privatitzacio/

(No) Tot és mercantilitzable -  
L’entramat financer en el sector del turisme:  
https://odg.cat/publicacio/financer-sector-turisme/

El turisme o la vida. Treball i precarietat a la ciutat 
neoliberal:  
https://odg.cat/publicacio/turisme-treball-precarietat/

La justicia financiera en el foco:  
https://odg.cat/es/publicacion/justicia-financiera/

https://odg.cat/publicacio/quien-son-gasoductos/
https://odg.cat/publicacio/transformar-model-energetic/
https://odg.cat/publicacio/cpp-eines-privatitzacio/
https://odg.cat/publicacio/financer-sector-turisme/
https://odg.cat/publicacio/turisme-treball-precarietat/
https://odg.cat/es/publicacion/justicia-financiera/ 


MEMÒRIA 2019 (8)

El 2019 
hem publicat 23 peces  
als mitjans  
de comunicació: 
articles d’opinió, periodístics i 
entrevistes: https://odg.cat/premsa-ca/

i amb la 
campanya Cas Castor  
hem aconseguit generar  
més de 150 articles 
periodístics, entrevistes i reportatges:  
https://casocastor.net/prensa-castor/

Productes  
visuals-comunicatius 
destacats:

Documental:  
Free Tours, treballar per propines  
que s’emetrà a TV3 el 2020. 
https://youtu.be/bOYE4Dki0Ho

Infografia:  
Què és una col·laboració 
publicoprivada  
i com ens afecta

Comunicació

16.000 visites web  
el 2019

783.000 impressions de Tweets,  
5.960 seguidors

60.454 abast de Facebook,  
3.050 seguidors

3.625 visualitzacions de materials  
a Youtube, 213 seguidors

Llistes de distribució Comunitat ODG  
en català i castellà,  
amb 3.200 persones subscrites

Dades d’abast generals dels canals  
de comunicació ODG: 
Al desembre de 2019

Els nostres sistemes i eines informàtiques 
funcionen amb proveïdors no corporatius i 
amb programari lliure (codi obert), garantint 
la seguretat i privacitat del nostre equip i de 
les persones amb qui treballem.

Publiquem tot el treball ODG sota la llicència 
Creative Commons.

AMENAZA A LA DEMOCRACIA, 
FALTA DE TRANSPARENCIA Y 
CORRUPCIÓN
Muchas veces socavan el derecho y la obligación 
del Estado de regular en el interés público. 

PROMESAS POLÍTICAS

LA RUEDA COMIENZA DE NUEVO...

CONCESIÓN PÚBLICO/PRIVADA
IMPÁCTOS SOCIALES, AMBIENTALES 
Y DE GÉNERO 
Abusos a los derechos humanos, sociales, 
ambientales y de género. Lo que importa 
al inversor es la rentabilidad económica, con 
tendencia a financiar megaproyectos con 
impactos climáticos devastadores, destruyendo 
territorios y ecosistemas y desplazando 
comunidades; especialmente en el Sur Global.

SOBRECOSTES
Suelen ser el método más caro de 
financiación, de alto riesgo y gestionados 
a menudo de manera poco eficaz.

DEUDA
Falta total de información sobre los
avales públicos en proyectos CPP, no
pudiendo calcular cuánta deuda pública
se podría crear si lo público tiene
que rescatar una inversión privada;
una deuda ilegítima.

Km 7Km 7
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No existe un reglamento 
específico que las regule; 
se rigen por la Ley de contratos 
del sector público.

La Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la 
Contratación Pública (OIReScon) 
debe velar por evitar todo esto, 
pero a fecha de hoy no constan 
publicaciones sobre su mandato, 
mientras sobran ejemplos de 
proyectos CPP nocivos.

FALTA DE CAPACIDAD DEL 
ESTADO ESPAÑOL PARA 
NEGOCIAR Y MONITOREAR CPPs 

Km 3Km 3

EL NEGOCIO DE CONSTRUIR 
CON DINERO PÚBLICO

El "Plan Juncker" o el "Plan 
de inversión en infraestructura 
de la UE" es un programa 
de inversión inmenso, 
puesto en marcha con dinero 
público del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), 
promoviendo el modelo CPP.

Falta de transparencia, baja tasa de 
publicación de contratos, información fiscal 
deficiente y procesos de toma de decisiones 
opacos con escrutinio público limitado.
Aumentan las oportunidades para el 
comportamiento corrupto.
No garantizan la libre concurrencia.

EL INTERÉS DE LOS GRANDES
INVERSORES

Avenida 
de la concesión

Avenida de 
los inversores

Fábrica de proyectos
faraónicos
Fábrica de proyectos
faraónicos

Fiscal
Paraiso

1992, nacen en el Reino Unido como treta 
contable para esquivar restricciones
del gobierno sobre el endeudamiento público, 
lo que sigue siendo la principal atracción para
gobiernos e instituciones internacionales.

Las prácticas contables de las CPPs permiten a
gobiernos mantener el proyecto fuera de sus
cuentas, ya que es el sector privado -y no el 
gobierno- el titular del préstamo.

Permiten que el sector privado
construya y gestione bienes o servicios
tradicionalmente públicos con formas
contractuales diferentes: concesiones, gestión
interesada, sociedad mixta o contrato de 
servicios.

Las CPPs se respaldan con
garantías públicas,
trasladando el 
riesgo a lo público:

Las CPPs proporcionan gran rentabilidad 
política, ya que permiten llevar a cabo en 

poco tiempo (ciclo electoral) «grandes cosas».

Si funciona, 
el beneficio es privado, 
si falla lo paga la 
ciudadanía.

ROTONDA
DEL

RESCATE

ROTONDA 
DE LA

AUSTERIDAD

La demanda de grandes inversores 
del mundo, empuja este modelo. 
Buscan invertir en infraestructura 
CPP por sus atractivos rendimientos 
y respaldo público.

La demanda de grandes inversores 
del mundo, empuja este modelo. 
Buscan invertir en infraestructura 
CPP por sus atractivos rendimientos 
y respaldo público.

Km 6Km 6

Son privatizaciones encubiertas

Necesitamos una estricta 

REGULACIÓN, SUPERVISIÓN, 
CONTROL DEMOCRÁTICO 
Y TRANSPARENCIA 
de las CPPs mientras se transita 
hacia un modelo 100% público 
y público-comunitario. 

Salud, educación, energía, transporte, infraestructura... 
son servicios y bienes comunes. Derechos que deben 
estar blindados en la Constitución y protegidos ante 
los intereses privados.

La imposición europea de austeridad 
sirve el pastel al sector privado.

Con "contabilidad creativa", 
equilibran los presupuestos de un 

país limitado por la austeridad, 
"ocultando" su endeudamiento con 

el sector privado, disparando el uso de 
CPPs como herramienta de privatización.

Km 0Km 2Km 2 Km 1 Km 1 

Falta de transparencia en la adjudicación, presunta
corrupción y connivencia política, legislación a favor 
de la corporación...

Impacto social y ambiental: Más de 1000 terremotos, 
trauma social e impacto económico.

Enormes sobrecostes y gastos ocultos

Una deuda de 3.280mill€ que pretenden que paguemos 
la ciudadanía, que lucha desde la plataforma Caso Castor.

Ejemplo de CPP fracasado:
PROYECTO CASTOR

https://odg.cat/premsa-ca/
https://casocastor.net/prensa-castor/ 
https://youtu.be/bOYE4Dki0Ho
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Resum

Generatitat

Ajuntament 
de Barcelona

Ingresos privats 
i altres donacions

Serveis 
de formació

Ajuntament 
de Sant Cugat 
del Vallès

3%

2%

2%

27%

35%

16% 15%

Quotes 
socis/socies

Unió 
Europea

Ingressos

L’any 2019, el capítol dels ingressos de 
l’ODG s’ha incrementat fins arribar als 
326.904,59 Euros, i s’ha recuperat el ni-
vell d’ingressos del 2015. Pel que fa el 
pes específic dels ingressos per subven-
cions públiques s’ha reduït fins al 80,62 
% dels ingressos el 2019.  

El 2019 s’ha  executat un 96% del 
pressupost de despeses previst i 
s’han assolit el 99% dels ingressos. El 
romanent econòmic que s’ha generat 
és de 9.026,85 Euros, d’acord amb els 
comptes auditats per l’empresa Acor-
dia ACR, S.L.

El pes de les diferents fonts de finan-
çament sobre els ingressos del 2019 
es pot veure en el gràfic següent.

Despeses
Pel que fa al capítol de despeses, el 
2019 s’ha executat el 96% de les des-
peses previstes en el pressupost anu-
al, i s’ha arribat a un total de 317.877,74 
Euros, que comporta un increment del 
44% respecte a la despesa del 2018, i 
un increment d’un 63% respecte a la 
del 2017.

* Per a més informació sobre els comptes 
ODG podeu consultar l’informe d’auditoria en 
aquest enllaç: 

https://odg.cat/memoria/auditoria-comptes-2019/

Compte de pèrdues  
i guanys*
El benefici de l’any 2019 ha estat  
de 9.026,85 Euros, i es destinarà 
íntegrament a reserves.

Memòria 
econòmica

https://odg.cat/memoria/auditoria-comptes-2019/
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31/12/2019 31/12/2018

A) ACTIU NO CORRENT 3.976,83 € 2.340,45 €

II. Immobilitzat material 3.976,83 € 2.340,45 €

6. Mobiliari 670,38 € 745,73 €

7. Equips per a processament d’informació 3.306,45 € 1.594,72 €

B) ACTIU CORRENT 607.783,89 € 557.731,67 €

II. Existències 50,00 € -

6. Acomptes 50,00 € -

III. Usuaris, patroc. i deutors de les act. i altr. compt. a cobr 264.234,40 € 219.465,94 €

1. Usuaris i deutors per vendes i prestac. de serveis 1.509,29 € 13.362,80 €

3. Patrocinadors 9.599,00 € -

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 253.126,11 € 206.103,14 €

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 343.499,49 € 338.265,73 €

1. Tresoreria 343.499,49 € 338.265,73 €

TOTAL ACTIU (A+B) 611.760,72 € 560.072,12 €

Actiu 31/12/2019 31/12/2018

A) PATRIMONI NET 592.528,41 € 542.908,87 €

A-1) Fons propis 97.830,87 € 88.804,02 €

III. Reserves 88.804,02 € 68.864,02 €

VI. Excedent de l’exercici (positiu o negatiu) 9.026,85 € 19.939,08 €

A-3) Subvencións, donacions i llegats rebuts 494.697,54 € 454.104,85 €

3. Altres subvencions, donacions i llegats 494.697,54 € 454.104,85 €

C) PASSIU CORRENT 19.232,31 € 17.163,25 €

III. Deutes a curt termini 5.211,20 € 5.211,20 €

3. Altres passius financers 5.211,20 € 5.211,20 €

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 14.021,11 € 11.952,05 €

1. Proveïdors 1.322,20 € 372,68 €

3. Creditors varis 765,00 € 4.687,33 €

4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 2.606,41 € -

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 9.327,50 € 6.892,04 €

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 611.760,72 € 560.072,12 €

Patrimoni net i passiu

Actiu i passiu de l’ODG

El Balanç de situació de l’ODG el 31/12/2019 és de 611.760,72 Euros, va 
augmentar en un 9,23% respecte al del 2018. Aquestes fluctuacions es 
deuen al volum de subvencions pendents d’executar a la data del tancament.

Pel que fa a l’Actiu no corrent, s’han adquirit equipaments informàtics, 
principalment ordinadors.

Pel que fa al Passiu, val la pena destacar que les reserves augmenten fins 
als 97.830,87 Euros un cop aplicat el benefici de 2019.
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Base social de l’entitat

El 2019 s’han produït 6 altes de persones associades i hi ha hagut 15 
baixes. L’import total dels ingressos per les quotes associades és de 
6.185,00 Euros.

El nombre total de socis el 31/12/2019 és de 74.

Contractació de serveis externs

L’any 2019, l’ODG, tal com recull el pla estratègic, ha fet una aposta 
per la intercooperació amb la xarxa de proveïdors de l’Economia 
Social i Solidària, Feminista, i del Tercer Sector Social que es veu 
reflectida en un augment de la contractació i externalització de 
serveis en associacions i entitats sense ànim de lucre, cooperatives 
i entitats afins.

El total de béns i serveis contractats a les entitats del Mercat social 
de la XES és de: 8.092,69 Euros.

El total de béns i serveis contractats amb altres entitats del Tercer 
Sector és de: 26.902,78 Euros.

L’import total contractat a entitats de l’economia social i solidaria i del 
Tercer Sector social (associacions, fundacions i cooperatives) és de 
43.694,55 Euros, la qual cosa comporta el 35,89 % de les despeses 
de serveis externs contractats.



MEMÒRIA 2019 (12)

Contacte: 

observatori@odg.cat

www.odg.cat


