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Qui som?

Som un observatori d’investigació que elaborem anàlisis crítiques de processos complexos i estructurals i produïm eines que faciliten la interpretació del context actual, per
mostrar els impactes i riscos visibles (i invisibles) del sistema polític i econòmic.
Generem anàlisi crítica per a la mobilització i
la transformació socials enfront de les desigualtats socials, econòmiques, ambientals i
de gènere, i tenim voluntat d’incidència política i de denúncia dels actors polítics i econòmics que identifiquem com a responsables.
L’ODG és també una plataforma oberta a la
participació, una xarxa per al debat i l’acció
que promou la creació de xarxes i espais de
construcció d’alternatives.
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VISIÓ

La nostra visió com a ODG és ser un agent
de canvi i construcció col·lectiva de realitats
locals i globals, cap a un sistema econòmic,
polític i social que posi la vida al centre, equitatiu i amb mirada ecofeminista, de sobiranies populars i pel procomú.

MISSIÓ

Treballem per 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. Les nostres
línies temàtiques estratègiques són: deute i
financerització, privatitzacions i col·laboracions públicoprivades (CPP), i energia i clima.

VALORS

Els nostres valors descansen 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.

Equip

Emma Avilés
Responsable de comunicació,
projectes i sistemes.

Nicola Scherer
Investigadora i projectes.
Financerització, deute i CPP.

Blanca Bayas
Investigadora i projectes.
Ecofeminismes, béns comuns
i serveis públics.

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

Joana Bregolat
Investigadora i projectes.
Energia i clima i ecofeminismes.

Anna Pérez
Investigadora i projectes.
Clima.

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

Eduard Vázquez
Responsable d’administració,
finances i comptabilitat.
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Imatge: Pedro Mata @fotomovimiento

L’ODG
i l’any
de la Covid-19

El 2020 ha sigut un any excepcional. El món ha viscut una
situació de pandèmia que ho ha aturat tot, amb un fort
impacte en les nostres vides i realitats. Evidentment, ha
estat tota una experiència també per a l’ODG. Estàvem
enmig d’un procés intern de reflexió sobre com podíem
portar l’entitat un pas més endavant, a partir del pla estratègic que havíem elaborat per al 2019-2021. Vam poder reaccionar tant en el context polític, treballant sobre
les polítiques econòmiques posades en marxa després
del brot del coronavirus, com en el desafiament emocional i organitzatiu, replegant-nos en la virtualitat i trobant
espais per connectar-nos i cuidar-nos com a equip.
N’hem sortit enfortides, amb capacitats per fer créixer el
nostre equip amb noves incorporacions i amb un full de
ruta per alliberar recursos humans amb l’objectiu de fer investigació crítica amb una mirada global i estratègica dels
eixos de l’ODG, i més recursos també a fi de reforçar el treball de comunicació i incidència. Tot això afegit a les figures
de coordinació política i de cures que ja vam crear.
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Una perspectiva
ecofeminista

Coordinacions,
experiències
i governança

El Pla Estratègic 2019-2021 recollia la proposta política per transformar l’ODG en una entitat amb valors ecofeministes que integra i promou la justícia
de gènere i climàtica en tots els àmbits d’actuació
i nivells de participació. Per tal d’ampliar la mirada
i anar més enllà d’un pla d’igualtat convencional,
vam decidir transformar-lo en un Pla de Transició
Ecofeminista basat en el treball cooperatiu i la democràcia profunda, incorporant la facilitació d’aspectes difícils, de tensions i conflictes, gràcies a
una mirada restaurativa i el treball de processos.

Quan el 2018 vam començar a treballar l’estratègia
de l’ODG per als anys següents, de seguida vam
veure que per iniciar un procés d’enfortiment i desenvolupament institucional necessitàvem alliberar
recursos i temps perquè algú tingués al cap dos
aspectes fonamentals: l’esfera productiva, entesa
com la planificació estratègica de tots els recursos
de l’entitat per posar-los al servei de la missió, i
l’esfera reproductiva, entesa com la planificació i
desenvolupament d’eines, recursos i mitjans per
establir condicions materials i ambientals dignes,
segures i lliures de violències per a totes les membres de l’entitat.

Un dels objectius és que l’elaboració del Pla de Transició Ecofeminista tingui un efecte multiplicador i,
per tant, se socialitzaran els resultats del procés
per promoure la transformació social de col·lectius
i entitats afins amb qui compartim xarxes relacionals a través dels valors ecofeministes i l’ètica de
les cures.
També creiem que tan important és el resultat com
el procés, i per aquesta raó el farem de la mà de la
cooperativa l’Esberla, que ha participat en l’aplicació de la perspectiva feminista i l’ètica de les cures
a Lafede.cat.
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Han estat dos anys de profunds canvis i aprenentatges que ens han permès dotar-nos d’un pla estratègic, un conveni laboral, un pla de formació, un
pla de captació de fons i altres eines per avançar
durant el procés de disseny i posterior implementació dels acords.
Totes aquestes sinergies ens han dut a impulsar el
Pla de Transició Ecofeminista de l’entitat.
El model de governança 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, 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.

QUÈ HEM FET EL 2020?

Fites
Campanya «Rescats Reloaded
en context Covid-19»
Junt amb les companyes d’Ecologistes en Acció i OMAL
hem fet un seguiment de les polítiques econòmiques que
el Govern espanyol, el Banc Central Europeu i el Banc
Europeu d’Inversions han desplegat en resposta a la crisi econòmica provocada pel brot de coronavirus. Hem fet
una proposta sobre com hauria de ser el rescat del teixit
econòmic en coherència amb una transició ecosocial justa.

Sensibilització i incidència
sobre els fons europeus
Next Generation EU

1

Campanya
Investigació de fons

En el marc de les polítiques econòmiques per la Covid-19,
ens van cridar l’atenció especialment els fons Next Generation EU de la Comissió Europea, que es van anunciar
com una mesura per transformar i modernitzar l’economia en clau verda i digital. Hem activat una xarxa d’unes
vuitanta activistes, expertes i organitzacions socials per
anar avaluant aquesta «promesa».
Seminaris web «Actuar en temps d’emergències:
responem al Next Generation EU»

2
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Debat de l’ODG sobre el fons Next Generation EU al
Parlament de Catalunya

Propostes de mesures
de la Plataforma en Defensa
dels Serveis Públics
i Pla de Xoc Social en el
context de pandèmia

Anticipar l’anàlisi
de l’extractivisme i el Green
New Deal europeu

3

En el context de l’emergència sanitària, ens ha semblat especialment important defensar els serveis públics i els béns comuns, reforçant la dimensió pública
i publicocomunitària, amb propostes de mesures immediates i essencials en l’àmbit català, estatal i internacional.
Enllaç

4
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Feia temps que analitzàvem la transformació aparent
del sistema econòmic cap al concepte «verd», hipòtesi que s’ha confirmat del tot en temps de pandèmia
amb l’auge de les idees del capitalisme verd. Hem
sabut anticipar l’anàlisi de l’extractivisme relacionat
amb la tecnologia, les finances verdes i els plans estratègics com el Green New Deal (GND). Al cap i la
fi, el GND ha esdevingut l’estratègia per a la recuperació verda. També els fons europeus tenen aquesta
intenció.
Les tesis del capitalisme verd estan més presents
que mai a la Unió Europea, i l’ODG ha sabut capturar
aquest moment i desencriptar-lo en temps de pandèmia. El treball col·lectiu sobre els fons Next Generation EU, l’enxarxament i facilitació d’espais, la
contribució en campanyes i dispositius com l’Open
Generation EU són un salt qualitatiu.

QUÈ HEM FET EL 2020?

Deute i financerització
Hem seguit lluitant per la justícia financera amb companyes internacionals i amb la Plataforma Auditoria
Ciutadana del Deute (PACD) mitjançant la campanya
#CancelTheDebt per demanar la cancel·lació del deute per
als països del Sud Global en situació d’emergència.
I juntament amb les companyes europees de Citizens for
Financial Justice hem treballat per sensibilitzar la població
sobre els perills de la financerització i la necessitat de polítiques de justícia financera. En aquesta col·laboració hem
produït el curt animat “Alicia en el País del Dinero”.
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QUÈ HEM FET EL 2020?

Serveis públics
i béns comuns
Hem continuat treballant per fer visibles els riscos de les
privatitzacions i la mercantilització dels béns i serveis, i defensant la importància de la seva dimensió pública i comunitària amb mirada ecofeminista. Hem participat i ens hem
enxarxat amb moviments socials com són Acció Ecofeminista, la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics o el
Pla de Xoc Social, en resposta a la situació de la pandèmia
i l’agreujament de l’emergència social, climàtica i de cures.
Vam organitzar a Barcelona la jornada de debat i formació
(No) tot és mercantilitzable: Ens organitzem per posar la vida
al centre. També vam col·laborar en el cicle de seminaris web
#SobiraniesEcofeministes de Acció Ecofeminista, amb
debats sobre la sobirania energètica, la sobirania alimentària i el dret col·lectiu a les cures des d’una perspectiva
ecofeminista.
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QUÈ HEM FET EL 2020?

Energia i clima
La jornada «Retrobem-nos: Com incidir des de l’activisme
climàtic en el nou context» va reunir moviments climàtics
per fer una retrospectiva del recorregut fet fins al moment i
un exercici creatiu de com continuar caminant juntes, amb
cures, en aquest nou context. A causa de les restriccions
sanitàries aplicades aquella mateixa setmana es va reduir
el programa i es va passar a format en línia. El primer dia es
va fer una anàlisi ambiental, social i política en context Covid-19 i un taller de pensament estratègic i incidència política. El segon dia, exclusiu per a Fridays for Future Barcelona,
es va fer un taller facilitat sobre eines de gestió emocional,
una anàlisi de les seves xarxes socials i una avaluació interna i projecció dels pròxims passos.
Vam elaborar, produir i difondre el documental El tiempo
que queda, sobre com en un context d’emergència el
moviment de justícia climàtica fa un pas endavant.
També vam impulsar la creació de la Xarxa per la Justícia
Climàtica (XJC), un espai d’enxarxament i coordinació de
les diferents entitats catalanes de justícia climàtica. La XJC
té la intenció de fer incidència política en territori català i fer
seguiment de temes com el fons europeu Next Generation
EU. També promourà esdeveniments i accions per impulsar
la justícia climàtica i divulgar aquesta mirada entre altres
agents del panorama social.
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Pactes verds en temps de pandèmies:
El futur es disputa ara (llibre)
https://odg.cat/pagines_campanyes/pactes-verds-pandemies/
Coneix els teus multimilionaris:
Un retrat d’Europa a través dels més rics
https://odg.cat/publicacio/conoce-multimillonarios-europa/
Ciutats vs. multinacionals
https://odg.cat/publicacio/ciudades-vs-multinacionales/

Publicacions

Extractivisme i financerització
https://odg.cat/es/publicacion/extractivismo-financiarizacion-vale/
Són les nostres vides les que estan en joc
https://odg.cat/publicacio/salut-clima/
Les indústries contaminants es beneficien dels ajuts
per la pandèmia
https://odg.cat/es/publicacion/industrias-benefician-pandemia/
Els impactes ambientals que genera Barcelona al Sud
(mapa)
https://odg.cat/publicacio/impactes-ambientals-barcelona-sud/
Alicia en el País del Dinero (curt animat)
https://odg.cat/es/publicacion/justicia-financiera/
No resoldrem l’emergència climàtica sense justícia climàtica
(animació)
https://odg.cat/es/blog/emergencia-justicia-climatica/
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Comunicació
El 2020

hem publicat 47 peces als
mitjans de comunicació:
articles d’opinió, articles periodístics
i entrevistes:
https://odg.cat/es/prensa-ca/
i amb la campanya

Rescats Reloaded
en context Covid-19

Productes audiovisuals
comunicatius destacats:
Estrena del documental a TV3
Free Tours: Treballar per propines
Enllaç

Dades d’abast generals dels canals
de comunicació de l’ODG:
Al desembre de 2020

Documental:
El temps que resta
Enllaç

1.325.700 impressions
de piulades, amb
6.671 seguidors

Enllaç
hem aconseguit generar molt
d’interès entre entitats de la societat
civil organitzada, moviments socials
i mitjans de comunicació sobre les
partides econòmiques mobilitzades
per al rescat d’empreses com a
resposta institucional a l’emergència
sanitària i els impactes econòmics
associats a la Covid-19.

31.461 visites a la web
el 2020

Mapa:
Els impactes ambientals
que genera Barcelona al Sud
Enllaç

108.846 persones dins
l’abast del Facebook,
amb 3.070 seguidors

18.487 visualitzacions
de materials al
YouTube,
amb 610 seguidors
Llistes de distribució
«Comunitat ODG» en
català i castellà, amb
4.532 subscriptors

Els nostres sistemes i eines informàtiques funcionen
amb proveïdors no corporatius i amb programari lliure i
de codi obert, garantint la seguretat i privacitat del nostre
equip i de les persones amb qui treballem. Utilitzem
els nostres servidors i equips amb consciència del seu
impacte climàtic i empremta de CO2, intentant mantenir
el nostre espai al núvol petit i coherent i reflexionar sobre
la tecnologia que decidim comprar.
Tot el treball de l’ODG el publiquem sota llicència de Creative
Commons.
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Memòria
econòmica

Ingressos
L’any 2020, el capítol dels ingressos de l’ODG s’ha incrementat fins a
arribar als 360.421,16 €, el nivell més alt en tota la història de l’ODG.
Pel que fa a la dependència econòmica de les administracions públiques, en forma de subvencions, s’ha millorat respecte a l’any anterior:
el pes específic del 80,62 % dels ingressos del 2019 s’ha reduït fins
al 60,15 % el 2020, una rebaixa molt significativa que en context d’increment d’ingressos encara té més valor i aporta un grau de sostenibilitat molt important a l’entitat.

Resum
El 2020, malgrat les incerteses generades per la crisi econòmica,
social i sobretot sanitària que hem patit, l’ODG ha consolidat el creixement sostingut que ha anat experimentant en els darrers anys.

Despeses
Pel que fa al capítol de despeses, el 2020 s’han executat el 92,6 %
de les despeses previstes al pressupost anual i s’ha arribat a un
total de 337.844,07 €, que suposa un increment del 6,28 % respecte a la despesa del 2019. La partida més important ha estat la
de salaris, que ha suposat el 72 % del total de les despeses. L’import total dedicat a personal s’ha incrementat un 26 % respecte
al 2019 i un 35 % respecte al 2018.

Quant a seguiment pressupostari, hem assolit el 99 % dels ingressos i hem executat el 93 % de les despeses previstes en el
pressupost aprovat per l’Assemblea General al juny del 2020.
El romanent econòmic generat és de 22.577,09 € d’acord amb
els comptes auditats per l’empresa Acordia ACR, SL.

9% Serveis
de formació

25% Generalitat de Catalunya

Compte de pèrdues i guanys*
El benefici de l’any 2020 ha estat de
22.577,09 €, import que es destinarà
íntegrament a reserves.

29% i altres donacions
Ingressos privats

2% Quotes
de socis/sòcies
16% Unió
Europea

19% Ajuntament
de Barcelona

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

https://odg.cat/memoria/
auditoria-comptes-2020/

1% Ajuntament
de Sant Cugat
del Vallès
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Actiu i passiu de l’ODG
El total d’actiu i passiu més el patrimoni net de l’ODG a 31 de desembre
del 2020 és de 629.653,78 €, quantitat que representa un augment del
2,92 % respecte al del 2019. Aquestes fluctuacions són degudes al volum de
subvencions pendents d’executar a la data del tancament.

La ràtio de liquiditat (actiu corrent/passiu corrent) és superior a 18, la qual cosa ens
dona certa tranquil·litat en matèria de tresoreria per afrontar els deutes a curt termini.
Pel que fa al passiu, les reserves augmenten fins als 120.486,96 € un cop aplicat el
benefici del 2020 i suposen un increment d’un 23 % respecte a les del 2019.

Pel que fa a l’actiu no corrent, només s’han adquirit equips informàtics.

Actiu

31/12/2020

31/12/2019

A) ACTIU NO CORRENT

2.837,62 €

3.976,83 €

II. Immobilitzat material

2.837,62 €

3.976,83 €

627.391,80 €

607.783,89 €

-

50,00 €

III. Usuàries, patrocinadores i deutores de les activitats
i altres comptes per cobrar

205.942,94 €

264.234,4 €

1. Usuàries i deutores per vendes i prestació de serveis

25.945 €

1.509,29 €

3. Patrocinadores

179.997,94 €

262.725,11 €

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

421.448,86 €

343.499,49 €

TOTAL ACTIU (A+B)

630.229,42 €

611.760,72 €

B) ACTIU CORRENT
II. Existències

Patrimoni net i passiu

31/12/2020

31/12/2019

A) PATRIMONI NET

596.177,07 €

592.528,41 €

A-1) Fons propis

120.407,96 €

97.830,87 €

III. Reserves

97.830,87 €

88.804,02 €

VII. Resultat de l’exercici

22.577,09 €

9.026,85 €

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

475.769,11 €

494.697,54 €

C) PASSIU CORRENT

34.052,35 €

19.232,31 €

III. Deutes a curt termini

5.211,20 €

5.211,20 €

3. Altres deutes a curt termini

5.211,20 €

5.211,20 €

V. Creditores comercials i altres comptes per pagar

28.841,15 €

14.021,11 €

1. Proveïdores

4.524,15 €

1.322,20 €

2. Altres creditores

24.317,00 €

12.698,91 €

630.229,42 €

611.760,72 €

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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Base social de l’entitat
El 2020 hem comptat amb 8 altes de sòcies i han cursat baixa 6 persones més. L’import total dels ingressos per les quotes associades és
de 6.336 €.
El nombre total de persones socialitzades com a dones és de 34 i el
d’homes és de 35; amb una entitat jurídica associada, el nombre total
de persones associades puja a 70, a 31 de desembre del 2020.

Contractació de serveis externs
L’any 2020 l’ODG, tal com ja va recollir el Pla Estratègic 2019-2021, ha
continuat l’aposta per la intercooperació amb la xarxa de proveïdors
de l’Economia Social i Solidària i del Tercer Sector Social, que es veu
reflectida en la continuïtat en la contractació de serveis amb associacions
i entitats sense ànim de lucre, cooperatives i entitats afins.
És important assenyalar la procedència dels proveïdors de serveis
externs (compra de béns i serveis), per l’aposta a favor del consum
local però també tenint en compte l’impacte mediambiental.
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Contacte:
observatori@odg.cat
www.odg.cat
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