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Som un observatori d’investigació que ela-
borem anàlisis crítiques de processos com-
plexos i estructurals i produïm eines que fa-
ciliten la interpretació del context actual, per 
mostrar els impactes i riscos visibles (i invisi-
bles) del sistema polític i econòmic.

Generem anàlisi crítica per a la mobilització i 
la transformació socials enfront de les desi-
gualtats socials, econòmiques, ambientals i 
de gènere, i tenim voluntat d’incidència polí-
tica i de denúncia dels actors polítics i econò-
mics 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.

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, equi-
tatiu i amb mirada ecofeminista, de sobira-
nies populars i pel procomú.

Treballem per la transformació social, ambi-
ental, política, econòmica i financera, enfor-
tint 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: justícia 
financera, justícia climàtica i béns comuns.

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

VISIÓ

MISSIÓ

VALORS

Qui som?
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Equip

Emma Avilés Thurlow  
Coordinadora política i fundraising

Blanca Bayas Fernández  
Investigadora i projectes béns comuns 
i ecofeminismes

Joana Bregolat  
Investigadora i projectes justícia 
climàtica i ecofeminismes.

Bruna Cañada Roca 
Suport a la investigació.  
En pràctiques a través del Programa  
de Garantia Juvenil

Josep Nualart Corpas 
Coordinador de cures. Investigador i 
projectes transició energètica

Marta Pérez Fargas 
Responsable de comunicació  
i sistemes

Alfons Pérez  
Investigador i projectes,  
justícia climàtica

Nicola Scherer 
Investigadora  
i projectes justícia financera

Virginia Soler 
Suport a la investigació.  
Estudiant en pràctiques

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

Durant l’any 2021 hem sentit moltes vegades que tornaríem a la “nor-
malitat”. Però, la realitat viscuda ha estat diferent: la “nova normalitat” 
ha estat que la pandèmia del Covid-19 requeria de l’ODG adaptar-se a 
una forma de treballar i relacionar-se de manera semi-presencial, ha-
vent de gestionar dia a dia els imprevistos com baixes o restriccions 
per les nostres activitats presencials i trobar noves formes de generar 
espais per connectar-nos i cuidar-nos com a equip i xarxa de persones. 

També ha sigut un repte reaccionar en el context polític, on prevalien 
polítiques públiques d’excepcionalitat, on s’ha experimentat, després 
de l’aturada el 2020, la posada en marxa de la màquina de l’economia 
capitalista global amb més força que mai, tornant a nivells d’emissió 
de CO2 pre-pandèmics, veient que cada vegada eren més visibles els 
impactes psicològics de la pandèmia a la nostra societat i que les vio-
lències múltiples i desigualtats creixien entre grups socials, gèneres, 
entre països enriquits i països empobrits, etc. cada vegada més ràpid.

En aquest context de la “nova normalitat” hem decidit apostar per la 
presencialitat com a forma imprescindible de relacionar-se, per cons-
truir resistències i alternatives, impulsant així el juliol de 2021 la pri-
mera trobada presencial gran al territori català  «Recuperem el Futur» 
(Barcelona) amb la participació de més de 350 activistes de col·lectius 
que lluiten per la justícia climàtica, econòmica i feminista. 

L’excepcionalitat també l’hem viscuda amb l’estructura ODG, sent 9 
persones alliberades a l’equip tècnic amb qui hem pogut, no només 
realitzar les múltiples activitats de recerca, formació, enxarxament, 
comunicació i incidència política, sinó també hem pogut posar en 
marxa el nostre Pla de Transició Ecofeminista conjuntament amb les 
membres de l’assemblea ODG. A més, al final del 2021 hem canviat 
la nostra oficina, movent-nos, després d’estar 20 anys a l’oficina del 
carrer Girona 25, a l’oficina que compartim amb les companyes de 
Novact, al Raval (Barcelona).

Reflexions sobre 
l’ODG i l’any 2021



MEMÒRIA 2021 (4)

Elaboració Pla de Transició 
Ecofeminista
Des de l’ODG volem caminar per ser una organització 
més ecofeminista en els diferents àmbits. Per aquest 
motiu, durant el 2021 hem elaborat el Pla de Transició 
Ecofeminista acompanyades per la cooperativa l’Esberla.

En primer lloc, ens van fer una diagnosi a través de 
documentació, entrevistes i grups de discussió per veure 
quin era l’estat de l’entitat. En les sessions posteriors 
es van recollir les necessitats i mancances identificades 
per determinar les línies d’actuació i accions que ens 
permetran transitar cap a l’ecofeminisme durant els 
pròxims 3 anys.

Pla de transició ecofeminista

QUÈ HEM FET EL 2021?

Fites

1

2

Sensibilització i incidència 
sobre els fons europeus  
Next Generation EU
En el marc de les polítiques econòmiques per la Covid-19, 
hem seguit amb el treball de monitoritzar la implemen-
tació dels fons NGEU a l’Estat espanyol. Conjuntament 
amb la plataforma Open Generation EU i la xarxa ciuta-
dana d’uns 80 activistes, periodistes i persones de l’ad-
ministració pública, hem aconseguit fer campanyes d’in-
cidència sobre:

Frenar el RDL36/2020 “Enmiendas ciudadanas para me-
jorar la gestión de los fondos Next Generation EU”

Reclamar la transparència en la compareixença  
Open Generation EU al Congreso

L’anàlisi del Plan España Puede

Entrevista a la Sexta en hora punta

https://odg.cat/blog/una-diagnosi-sobre-el-batec-el-terra-comu-i-el-sostre-ecosocial/
https://opengenerationeu.net/enmiendas-nextgenerationeu/
https://opengenerationeu.net/enmiendas-nextgenerationeu/
https://odg.cat/blog/open-generation-eu-compareix-al-congreso-com-a-experta/
https://odg.cat/blog/open-generation-eu-compareix-al-congreso-com-a-experta/
https://odg.cat/blog/el-plan-espana-puede-no-afronta-els-reptes-climatics-socials-economics-i-de-genere/
https://odg.cat/es/prensa/especial-la-sexta-columna-fondos-europeos-asi-va-a-ser-tu-vida-entrevista-a-nicola-scherer/


MEMÒRIA 2021 (5)

3

5

4

Trobada Recuperem el Futur: 
teixim alternatives
Els dies 2, 3 i 4 de juliol la Xarxa per la Justícia Climà-
tica va organitzar la trobada Recuperem el Futur a Can 
Masdeu. Era la primera trobada presencial de l’activis-
me climàtic durant/després de la pandèmia generada 
per la COVID-19 i va ser un espai obert, divers, inter-
seccional i intergeneracional que combinava forma-
ció, estratègia, debat i cultura, amb la convicció que la 
transició ecosocial no és només cosa d’ecologistes i 
les lluites pel futur no només són de les joves.

Més informació

Mobilització  
No a l’ampliació de l’aeroport
Des de l’ODG ens vam sumar a la mobilització en 
contra de l’ampliació de l’aeroport del Prat de Llobre-
gat que van convocar la plataforma Zeroport i la Xarxa 
per la Justícia Climàtica el dissabte 19 de setembre a 
Barcelona. Va ser la mobilització social més gran que 
es recorda dels últims anys, ja que es van organitzar 
autobusos des de diferents punts del territori català.

Més informació

Campanya El futur és públic: 
manifest global  
per als serveis públics.
Ens vam sumar a la campanya de la societat civil inter-
nacional per fer una defensa i també nova aproximació 
als serves públics, com l’educació, l’energia, el menjar, 
la salut i les cures, l’habitatge, la seguretat social, les 
telecomunicacions, el transport, la gestió de residus i 
l’aigua per afrontar la crisi ecosocial actual. El manifest 
col·loca els serveis públics com un element fonamen-
tal per a una societat justa que implementi els valors 
de solidaritat, equitat i dignitat humana.

Més informació



Béns Comuns

El treball de l’any 2021 s’ha focalitzat en el seguiment i 
denúncia de les privatitzacions que es vertebren i amplien 
a través de les propostes de recuperació econòmica i de 
l’impuls alternatiu d’opcions públiques i comunitàries en la 
provisió de béns i serveis, des d’una perspectiva social i 
ecofeminista. Hem fet investigació, organitzat campanyes 
de mobilització i comunicació, dinamitzat formacions i pro-
mogut enxarxament en relació a la defensa dels béns co-
muns i els serveis públics, per a la construcció d’una tran-
sició ecosocial justa.

El treball al voltant de la publicació Propostes Ecofeminis-
tes per repensar les ciutats ha estat central. En aquest es 
recullen nou propostes i mesures polítiques des de les eco-
nomies feministes i els ecofeminismes, per pensar ciutats 
i vides habitables en temps d’entrecreuament de crisis i 
emergències.

Hem pogut realitzar diversitat de formacions en ecofemi-
nismes, com va ser per exemple el “Cicle Ecofeminismes: 
mirades i propostes per transicionar cap a nous models d’ar-
rel” amb Servei Civil Internacional o la ponència al Congrés 
d’Economia Feminista a Bilbo, igual que les formacions es-
pecialitzades per entitats, com són Fundació Akwaba, Lafe-
de.cat-organitzacions per a la Justícia global i Cooperacció, 
entre d’altres.

Amb les companyes internacionals hem impulsat la cam-
panya “El futur és públic: manifest global per als serveis 
públics” i la campanya “Cures mercantilitzades”, Caring For 
Profit, amb European Network of Corporate Observatories 
(ENCO) on fem un anàlisi del panorama de la mercantilitza-
ció del sistema d’hospitals i del sector de la salut i les cures 
a Europa, així com una radiografia de les empreses més 
importants involucrades.

QUÈ HEM FET EL 2021?

https://odg.cat/publicacio/propostes-ecofeministes-per-repensar-les-ciutats/
https://odg.cat/publicacio/propostes-ecofeministes-per-repensar-les-ciutats/
https://odg.cat/blog/cicle-ecofeminismes-mirades-i-propostes-per-transicionar-cap-a-nous-models-darrel/
https://odg.cat/blog/cicle-ecofeminismes-mirades-i-propostes-per-transicionar-cap-a-nous-models-darrel/
https://odg.cat/blog/cicle-ecofeminismes-mirades-i-propostes-per-transicionar-cap-a-nous-models-darrel/
https://odg.cat/blog/el-futur-es-public-manifest-global-per-als-serveis-publics/
https://odg.cat/blog/el-futur-es-public-manifest-global-per-als-serveis-publics/
https://odg.cat/blog/la-campanya-cures-mercantilitzades-denuncia-privatitzacio-del-sistema-de-salut-a-europa
https://odg.cat/blog/la-campanya-cures-mercantilitzades-denuncia-privatitzacio-del-sistema-de-salut-a-europa


Durant l’any 2021 ha guanyat molta força i visibilitat el tre-
ball de la xarxa ciutadana sobre els fons NextGenerationEU. 
Hem pogut revertir el Real Decret Llei 36/2020 en projecte 
llei i hem pogut incidir en el debat públic i mediàtic, fent visi-
bles els impactes negatius ambientals, socials i de gènere 
de les actuals polítiques públiques de recuperació econò-
mica i de transició verda i digital, finançats pels fons NGEU. 

Hem seguit lluitant per la justícia financera amb les compa-
nyes internacionals i conjuntament amb les xarxes globals 
per la justícia climàtica mitjançant la campanya «No hi ha 
justícia climàtica sense justícia financera» per demanar la 
cancel·lació del deute pels països del Sud Global en situ-
ació d’emergència i per un finançament climàtic just i de 
qualitat.

A més, durant el 2021 hem pogut reprendre amb força les 
activitats conjuntes amb les companyes de les xarxes eu-
ropees com és European Network of Corporate Observa-
tories (ENCO) amb el projecte Recovery Watch,   la xarxa 
EURODAD amb el treball sobre deute i finançament pel 
desenvolupament i la xarxa Finace Watch amb la campanya 
per una recuperació econòmica justa.

Justícia financera

QUÈ HEM FET EL 2021?

https://odg.cat/paginas_campanas/no-hi-ha-justicia-climatica-sense-justicia-financera/
https://odg.cat/paginas_campanas/no-hi-ha-justicia-climatica-sense-justicia-financera/
https://corpwatchers.eu/en/investigations/recoverywatch/
https://odg.cat/publicacio/infraestrucura-sostenible-be-public-a-recuperar/
https://odg.cat/publicacio/infraestrucura-sostenible-be-public-a-recuperar/
https://odg.cat/es/blog/rethink-the-recovery/
https://odg.cat/es/blog/rethink-the-recovery/


La publicació del llibre “Pactes Verds en temps de pandè-
mies. El futur es disputa” va donar molta visibilitat al tre-
ball de l’ODG sobre el Pacte Verd Europeu i l’extractivisme 
verd. Vam estar convidades a més de 20 presentacions a 
Catalunya, Andalusia, El País Basc, les Illes Balears i Itàlia. 
També es van publicar més de 40 articles i entrevistes a 
mitjans digitals i convencionals i vam participar a diversos 
programes de ràdio i televisió.

Quan s’apropava la COP26 de Glasgow sobre canvi climà-
tic, l’ODG va fer una campanya de sensibilització sobre la 
importància d’aquest moment. Es van redactar dos do-
cuments: un previ, que situava els debats principals de la 
COP26 i un altre dels seus resultats, fent especial èmfasi 
en els pobres compromisos que afavorissin el Sud Global i 
l’avenç dels mecanismes de mercat.

En la part d’energia, el focus de l’any 2021 s’ha posat en 
l’hidrogen, ja que diferents empreses l’estan promocionant 
perquè sigui el substitut del gas fòssil i tingui un paper re-
llevant en la transició energètica. El treball realitzat s’ha fet 
conjuntament amb altres organitzacions de l’Estat espanyol 
i europees per poder aprofundir en les polítiques públiques 
i compartir informacions i experiències. 

També destacar que amb la Xarxa per la sobirania ener-
gètica (Xse) s’ha denunciat i fet seguiment del model de 
transició energètica desenvolupat per part del Govern de 
la Generalitat, establint contactes i realitzant accions amb 
les plataformes locals i organitzacions afectades pels me-
gaprojectes renovables. Com ha resultat s’ha constituït la 
Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa (XCTEJ).

Justícia climàtica

QUÈ HEM FET EL 2021?

https://odg.cat/paginas_campanas/pactes-verds-pandemies
https://odg.cat/paginas_campanas/pactes-verds-pandemies
https://odg.cat/paginas_campanas/lodg-davant-la-cop-26-a-glasgow-una-perspectiva-critica/
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Pactes verds en temps de pandèmies:  
El futur es disputa ara (llibre) 
https://odg.cat/pagines_campanyes/pactes-verds-pandemies/

Béns Comuns i necessitats col·lectives 
https://odg.cat/publicacio/bens-comuns-i-necessitats-collectives/

Guia NextGenerationEU: més ombres que llums 
https://odg.cat/publicacio/guia-nextgenerationeu/

El boom de l’hidrogen: conte de fades o malson climàtic 
https://odg.cat/publicacio/el-boom-del-hidrogeno-cuento-de-hadas-o-
pesadilla-climatica/

Apropiar-se de la recuperació a través de l’hidrogen 
https://odg.cat/publicacio/apropiar-se-de-la-recuperacio-a-traves-de-
lhidrogen/

Hidrogen: la nova panacea? 
https://odg.cat/publicacio/hidrogen-la-nova-panacea/

La infraestructura sostenible com un bé públic a recuperar. 
https://odg.cat/publicacio/infraestrucura-sostenible-be-public-a-recuperar/

Propostes ecofeministes per repensar les ciutats 
https://odg.cat/publicacio/propostes-ecofeministes-per-repensar-les-ciutats/

L’ODG davant la COP-26 a Glasgow: una perspectiva crítica 
https://odg.cat/paginas_campanas/lodg-davant-la-cop-26-a-glasgow-una-
perspectiva-critica/

Què n’ha sortit de la COP26? 
https://odg.cat/publicacio/que-nha-sortit-de-la-cop26/

On és la justícia global en els pactes verds? 
https://odg.cat/publicacio/on-es-la-justicia-global-en-els-pactes-verds/

https://odg.cat/pagines_campanyes/pactes-verds-pandemies/
https://odg.cat/publicacio/bens-comuns-i-necessitats-collectives/
https://odg.cat/publicacio/guia-nextgenerationeu/
https://odg.cat/publicacio/el-boom-del-hidrogeno-cuento-de-hadas-o-pesadilla-climatica/
https://odg.cat/publicacio/el-boom-del-hidrogeno-cuento-de-hadas-o-pesadilla-climatica/
https://odg.cat/publicacio/apropiar-se-de-la-recuperacio-a-traves-de-lhidrogen/
https://odg.cat/publicacio/apropiar-se-de-la-recuperacio-a-traves-de-lhidrogen/
https://odg.cat/publicacio/hidrogen-la-nova-panacea/
https://odg.cat/publicacio/infraestrucura-sostenible-be-public-a-recuperar/
https://odg.cat/publicacio/propostes-ecofeministes-per-repensar-les-ciutats/
https://odg.cat/paginas_campanas/lodg-davant-la-cop-26-a-glasgow-una-perspectiva-critica/
https://odg.cat/paginas_campanas/lodg-davant-la-cop-26-a-glasgow-una-perspectiva-critica/
https://odg.cat/publicacio/que-nha-sortit-de-la-cop26/
https://odg.cat/publicacio/on-es-la-justicia-global-en-els-pactes-verds/
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El 2021 
hem aparegut publicades  
en 137 peces en mitjans  
de comunicació: 
entre articles d’opinió, entrevistes, 
reportatges, aparicions en televisió, 
ràdio i podcasts o programes de 
Twitch.

Pel que fa a l’impacte de les 
campanyes, amb Open Generation EU 
hem aconseguit generar molt interès 
per Twitter i a la premsa. A nivell de 
visites a la web destaca la campanya 
de la guia Next Generation: més 
ombres que llums, i pel que fa a 
les descàrregues, la publicació amb 
més impacte ha estat Pactes verds 
en temps de pandèmies: el futur es 
disputa ara. 

Comunicació

Visites a la web: 
45.578  
Descàrregues  
de publicacions: 5.467

Dades d’abast general dels canals  
de comunicació de l’ODG:
Al desembre de 2021

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.

Publiquem els treballs de l’ODG sota llicència de Creative 
Commons.

Impressions  
de piulades: 1.438.900 
Seguidores: 7.928

Abast: 45.802 
Seguidores: 3.485

Visualitzacions:  
13.281

Butlletí 
Subscripcions: 4.350

NOU!

Podcast  
Desenredades 

4 episodis - 339 escoltes

Productes  
audiovisuals destacats:

L’ODG davant la COP 

No hay justicia climática  
sin justicia financiera 

L’Hidrogen no pot ser  
l’única solució 

https://opengenerationeu.net/
https://odg.cat/publicacio/guia-nextgenerationeu/
https://odg.cat/publicacio/guia-nextgenerationeu/
https://odg.cat/publicacio/pactes-verds-pandemies/
https://odg.cat/publicacio/pactes-verds-pandemies/
https://odg.cat/publicacio/pactes-verds-pandemies/
https://www.youtube.com/watch?v=k5Umky7xgcs
https://www.youtube.com/watch?v=DlRtidyzRuc
https://odg.cat/publicacio/lhidrogen-no-pot-ser-lunica-solucio/
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Resum

Econòmicament parlant, l’any 2021 l’ODG ha estat un any excel·lent 
per a l’ODG, ja que hem consolidat el creixement sostingut que 
hem experimentat en els darrers 5 anys. 

Hem incrementat el volum anual d’ingressos un 24 % respecte el 
2020 i la distribució de les fonts de finançament ha estat més repar-
tida i ens permet seguir avançant en l’objectiu de reduir la depen-
dència de les subvencions públiques.

L’excedent de l’any 2021 ha estat de 4.137,15 € i serà íntegrament 
destinat a reserves.

Memòria 
econòmica

Ingresos 2021:
446.778,78 €

Despeses 2021:

ACCD:
163.468 €

UE:
6.739 €

Aj. Barcelona:
91.334 €

Venda de serveis:
28.847 €Socis i donatius:

11.166,78 €

Finançadors 
Privats:
145.224 €

Lloguers:
2.766,48 € 
0.63%

 Serveis prof.
103.015,98 €
23,33%

Assegurances: 
2.251,65 € 
0.51%

Comissions:
489,35 € 
0.11%

Comunicació:
9.706,12 €
2.20%

Personal:
308.461,72 €
69,68% 

Altres:
14.908,87 € 
3.38%
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Actiu i Passiu
El total d’actiu (Corrent i no Corrent) de l’ODG a 31/12/2021 s’ha aug-
mentant en un 24,74 % respecte el del 2020. Aquestes increments 
són deguts al volum de subvencions aprovades i pendents d’execu-
tar a la data del tancament.

El rati de liquiditat (Actiu corrent / Passiu corrent) es de 4.35, el que 
significa que tenim prou liquiditat per pagar 4,35 vegades el deute 
corrent de l’entitat.

Pel que fa al Passiu, val la pena destacar que les reserves augmenten 
fins als 124.545,11€ un cop aplicat l’excedent de 2021, i suposa un 
increment de les reserves d’un 3,5% respecte les de 2020.

Publics
Subvencions públiques

100

75

50

25

2017 2018 2019 2020 2021

 

 

 

 

 

Distribució de les fonts de finançament

Privats
Subvencions d'entitats privades

Propis
Aportacions de les associades,
donatius i venda de serveis
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Base social de l’entitat.
Al 2021 s’han produït 12 altes de persones associades i ha cursat 
baixa 1 persona. Els ingressos per les quotes associades s’ha incre-
mentat un 6,12% respecte dels ingressos del 2020 per aquest ma-
teix concepte. A 31/12/2021 el nombre total de persones associades 
es de 81: 38 dones, 41 homes, 1 no binaria i una associació.

La plantilla de personal (en jornades completes) ha crescut en un 
12%, arribant a les 9,08 jornades completes.

Hem dissenyat i aprovat de manera participativa, el Pla de Transició 
Ecofeminista, que ens ha portat a aprofundir en la intercooperació i 
la col·laboració amb la xarxa d’entitats de l’economia social i solidària 
principalment de la ciutat i la província de Barcelona.

Balanç social 
L’any 2021 l’ODG va aprovar el Pla de Transició Ecofeminista 2022-
2024, que inclou la necessitat d’establir un protocol de compres, que 
permeti donar coherència a la política de consum de l’entitat amb els 
valors de l’Ecofeminisme, la Justícia Global i la reducció de la petjada 
ecològica de l’activitat de l’entitat.

En aquest àmbit l’ODG ha continuat l’aposta per la intercooperació 
amb la xarxa de proveïdores de l’Economia Social i Solidària i del Ter-
cer Sector Social donant un nou impuls a la contractació de serveis 
amb associacions i entitats sense ànim de lucre, cooperatives i enti-
tats afins. És important assenyalar la procedència dels proveïdors de 
serveis externs (compra de béns i serveis), per l’aposta pel consum 
local, però també per l’impacte en la petjada ecològica, destacant 
que gairebé el 53 % del nostre consum extern es realitza a Barcelona 
ciutat i més d’un 73% a la província de Barcelona.

Al 2021 l’entitat s’ha declarat vegana i més del 80% de les com-
pres d’alimentació i càterings han estat a entitats del Tercer Sec-
tor i de la XES, emprant productes ecològics, de proximitat, de 
temporada i vegans.

Intercooperació 
El total de béns i serveis contractats a les entitats del Mercat 
social de la XES gairebé s’ha triplicat al 2021, arribant al 35% del 
total de les compres realitzades.

El total de béns i serveis contractats amb altres entitats del Ter-
cer Sector es de: 15.326,24 Euros, un 11,51% del total de com-
pres del 2021

Pel que fa als nostres clients, l’import facturat a entitats del tercer 
sector per serveis de formació i consultoria es de 8.592 Euros, 
més de 3 vegades l’import facturat al 2020.

Podeu trobar tota la informació sobre transparència de l’ODG en l’any 2021  
en la següent documentació:

Auditoria dels comptes anuals 2021

Memoria econòmica complerta aprovada en AGO 2022

Balanç Social 2021

Conveni Laboral intern 2019-2021

https://odg.cat/wp-content/uploads/2022/08/Auditoria-ODG-2021.pdf
https://odg.cat/wp-content/uploads/2022/08/20220621-Memoria-economica-2022-VF.pdf
https://odg.cat/wp-content/uploads/2022/07/20220721-ODG-Balanc-Social-2022-VF.pdf
https://odg.cat/wp-content/uploads/2019/09/Conveni-laboral-ODG.pdf


MEMÒRIA 2021 (14)

Contacte: 

observatori@odg.cat

www.odg.cat


