
ACTA REUNIÓ ECT (BENICÀSSIM, 13/7/19)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Esther Paulo

Raquel Gómez

Fran Ballesteros

Jordi Medall

Lola López

Alfons Ribarrocha

Xavier Vicedo

Manolo Piquer

ORDRE DEL DIA

1. Informació vocalies: projectes, pressupostos, activitats...

2. Planificació cursos plataforma web:
• Municipis
• Introducció a la EBC
• Bonificacions
• Dates...

3. Programació dates activitats oci sostenible:
• Visita Celler de la Muntanya
• Visita Supernaranjas

4. Situació actual Associació Federal:
• Propostes representació
• Implicació

5. Precs i preguntes

Sent les 11:18 h. dóna començament la reunió al local del ‘Hotel Voramar de Benicàssim, 
tractant-se els següents temes:

INFORMACIÓ VOCALIES       I PLANIFICACIÓ CURSOS  

Municipis

Xavier informa que el curs Facilitador/a de Municipis es preveu per als dies 14 o 21 d’octubre 
d’enguany, es realitzarà per la plataforma i amb continguts de Paréntesis (integrada a la web de 
l’AVEBC). Es comenta la problemàtica amb l’horari a Llatinoamèrica, però es considera que el 
millor és que siga un curs gravat i amb horari lliure per a cada alumne.

Igualtat

Lola comenta sobre el deficient tractament que té la qüestió de gènere en el Balanç del Bé Comú. 
En la reunió de Lisboa es va decidir crear un Grup de Polítiques de Gènere a nivell internacional 
per treballar sobre  la perspectiva de gènere en el moviment de l’EBC, i que fóra un grup consultiu
per a integrar-la al BBC (principalment als temes C1.3 i C1.4). Demana que conste en acta el seu 
malestar per no haver-se tractat el tema a la reunió d’Estútgart, a la que ella no va poder assistir.

Proposa fer dos cursos, un específic per la perspectiva de gènere en el BBC i un altre per integrar-
la en els Municipis, que ella es compromet a portar endavant enguany fent 3 sessions de
cadascun (una per província). El format seria taller presencial de 8 a 10 hores, dividit en 2
jornades. Destinataris: obert a tothom però obligatori per a consultors i facilitadors.
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S’acorda que, com a primer pas, Lola redacte un posicionament per ficar-lo a la web i una mini
guia orientativa bàsica per a  persones consultores i facilitadores,  i mes endavant realitzar la
formació proposada.

Esther comenta la possibilitat d’implementar els criteris de Transparència per a la contractació
d’impartidors/res de cursos, per a la qual cosa passarà la fitxa dels TdR (termes de referència) on
s’especifiquen els termes de la contractació. Incloure el criteri de que els i les ponents han de
tindre un llenguatge inclusiu.

Tanmateix, per al proper curs de Municipis comentat al punt anterior no s’exigirà estes qüestions
de gènere i transparència com un requisit exigible, per tal de tirar endavant amb el que ja hi
ha preparat i no paralitzar.

Municipis

Retornant al tema municipis, Xavier comenta que per executar subvencions que reben els
ajuntaments, normalment ho subcontracten amb terceres empreses, i es planteja que seria una
opció el poder col·laborar amb estes empreses per tal d’implementar el BBC als municipis. Es
genera un debat sobre la necessitat que tindríem de formar a consultors d’estes empreses perquè
utilitzen l’eina de l’EBC, la conveniència de treballar amb entitats sense ànim de lucre abans que
amb empreses, cal ser molt cauts en el tema subvencions... es comenta que  més que col·laborar
amb les empreses, ja que els objectius són diferents, hauríem de donar difusió sobre el nostre
model, perquè elles puguen anar implementant els nostres valors.

Per altra banda, parlant ara de la penetració de l’EBC al m ón empresarial, podria ser interessant
organitzar unes jornades amb col·laboració amb la Conselleria d’Economia per aplegar millor a
les empreses amb el projecte de l’EBC, el reforç institucional de l’Administració podria facilitar-nos
la tasca. Un vell tema en el que encara no hem aconseguit ser el suficientment resolutius.

Quant a l’execució del projecte Municipis, integrat en la subvenció d’Economia de 2019, Xavier
pren nota del pressupost. Les activitats han de realitzar-se abans del 30 d’octubre, termini de la
justificació amb tots els gastos facturats i pagats.

S’informa que a Catarroja ens han demanat formar part del jurat per a uns premis que convoca
l’Ajuntament per a empreses i comerços de la localitat. Aplegat el moment participarem.

S’informa de la proposta de projecte que han elaborat Xavier i Miguel per aplicar l’EBC com a eina
instrumental per fomentar les clàusules socials, la participació ciutadana, etc. als ajuntaments, el
qual es podria implementar amb la signatura de conveni nominal amb la diputació o conselleria. Es
comenta de parlar, després de l’estiu, amb Paco Álvarez perquè ens valore esta iniciativa i
també per saber la seua disposició a partir d’ara en l’AVEBC. Igualment, caldria demanar una
reunió amb la Federació de Municipis i Províncies. En qualsevol cas tenim que preparar una
estratègia clara i senzilla per anar a estos interlocutors i oferir-los la nostra col·laboració per
treballar en vers els seus objectius socials, hem de ficar en valor que la nostra col·laboració ha
d’engranar-se amb les línies que treballa la Diputació i/o altres administracions públiques.

Comunicació

Fran comenta que la web és el principal espai de difusió que tenim, i actualment no la estem 
aprofitant com deuríem, no estem ficant continguts. Cada responsable de nodo té que enviar-li
contingut a Fran. També es poden llançar entrevistes per anar penjant-les a la web (presidenta, 
Paco Álvarez, etc...)

També comenta que estan disponibles les targetes virtuals, un recurs que tots podem utilitzar i 
estalviar les impreses en paper.

Hi ha un software lliure i específic per a la gestió integral d’associacions, civiCRM, que es pot 
mirar si ens interessa utilitzar-lo. Ha d’estar integrat en la plataforma de la web.

Es comenta que estaria bé que les bosses amb publicitat de l’EBC que estan en procés de fer-se 
estigueren disponibles per al Rototom. Com que no hi ha unanimitat en el preu en que les 
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oferirem, es procedeix a votar amb el resultat de 8 resistències per a un preu de 6€ (preu de cost)
i 4 resistències per a preu de 10€, quedant este aprovat.

Coneixement

Esther comenta sobre el projecte de Novessendes per treballar l’EBC en l’educació Secundària, un
programa educatiu on es formarà i donarà eines al professorat perquè integren l’EBC a la seua 
tasca a l’aula. També col·labora la universitat per desenvolupar una pedagogia des del punt de 
vista teòric i que es puguen avaluar els resultats a nivell d’impacte en l’alumnat.

Lola pregunta com anem a entrar als centres, ja que la seua gestió és competència de la 
Conselleria d’Educació. Esther diu que ja hi han acord de col·laboració amb instituts destinataris, i 
ara cal el procés d’aprovació als consells escolars de cada centre i que els professors signen un 
acord de compromís.

Es constata que cal ficar ordre en el tema dels Cefires i unificar una estratègia amb sòlida base 
pedagògica. Ningú deu treballar a nivell educatiu en nom de l’AVEBC mentre no hi haja un procés
transparent i unificat en l’associació. Es proposa enviar un comunicat corporatiu advertint de 
que ningú utilitze el nom i el logo de l’AVEBC sense permís per escrit, que pot donar l’ECT i, en 
defecte, la Presidenta.

Empreses

Raquel comenta que el projecte de Castelló per promocionar l’EBC en les empreses y la nova 
ruralitat, que forma part de la subvenció d’Economia de 2019, està en marxa i va a publicar-se el 
test o qüestionari ràpid. En este punt Alfons diu que ha utilitzat este test amb els seus proveïdors, 
obtenint un bon resultat.

També comenta Raquel que el projecte sobre la integració del BBC al sector agrícola, que es 
desenvolupa amb col·laboració amb la Càtedra i amb la Unió de Llauradors, està avançat. En el 
cas de Castelló s’ha fet un grup peer amb 4 empreses.

Secretaria i Tresoreria

Manolo informa sobre la situació del registre de persones i empreses sòcies, on es detecta un 
infra-pagament de quotes molt elevat. Quant a empreses hi ha un total de 23 registrades, de les 
que 1 consta de baixa, però la quota del 2019 sols l’han pagada 10 fins ara. Es constata que cal 
emetre factura perquè les empreses puguen realitzar el pagament, i tenim el dubte de si açò 
s’ha fet en tots els casos, pel que es decideix passar-li el llistat a Camila com a responsable del 
nodo i que ella coordine el contactar amb Miguel sobre esta qüestió i, si cal, amb totes les 
empreses que tenen pendent el pagament per finalment facturar-li a les que procedisca.

Quan a persones físiques, hi ha un total de 131 registrades, de les quals 13 consten de baixa, 
però la quota del 2019 sols l’han pagada 20 (segons informació comptable de Miguel a data 11 
juliol). Comenta el tresorer que posteriorment han hagut nous ingressos, pel que es revisarà 
l’estat de pagaments i es procedirà a depurar definitivament les persones sòcies d’alta 
actualment.

Per altra banda, comenta Jordi que cal aclarir el procediment per realitzar pagaments des dels 
comptes bancaris de l’associació, ja que hi ha hagut un problema amb una transferència que s'ha 
fet de pagament immediat per les despeses, cosa que cal controlar, Alfons diu que no han arribat 
a cobrar-la, per la qual cosa Pilar comenta que el procediment de pagament el realitzarà el 
tresorer i  demanarà després la segona signatura.

PROGRAMACIÓ DATES ACTIVITATS OCI SOSTENIBLE  

Esther comenta sobre un encontre d’ONGs que va a realitzar-se al mes d’octubre en el marc d’un
projecte de Novessendes per a l’adaptació del Balanç del Bé Comú a les entitats sense ànim de
lucre o del Tercer Sector, en el que també col·labora Raquel des de la seua empresa Objetivo
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Cero. Demana recolzament a la resta de membres de l’ECT, ja que podria celebrar-se en
Supernaranjas i ser una de les activitats d’oci que es planteja programar des de l’AVEBC..

L’altra activitats es podria celebrar a Muro, convidant a sòcies i persones conegudes, i aprofitar
per fer l’assemblea anual de l’AVEBC. Falta determinar la data, encara que en cas de celebrar
l’assemblea deuria ser als primers mesos de 2020.

SITUACIÓ ACTUAL ASSOCIACIÓ FEDERAL  

Alfons resumeix breument la situació de la federal després de l'Assemblea i les ultimes reunions en
les quals de moment no s'estan complint les funcions encomanades per l'Assemblea  de Cadis
que van ser la cohesió amb tot el moviment i la comunicació.
Es decideix no participar en la Federal a cap nivell mentre no es respecten els acords de
l’assemblea de Cadis.

INFORME DE PRESIDÈNCIA  

Pilar comenta la reunió proposada per Miguel amb Isabel i Emiliano que han treballat sobre els
indicadors i aspectes de l'enquesta de l’índex del Bé comú i la possibilitat d'establir un possible
Conveni de col·laboració UV-AVEBC: amb el Departament d’Investigació Científica de la Facultat
de Psicologia de la UV, que ja està treballant en una experiència pilot sobre l’índex del BC a
Benifairó de la Valldigna, i l’acord de col·laboració tindria per objecte el poder utilitzar una
enquesta digital que han preparat com a eina per a l’elaboració de l’Índex del BC Municipal.
Pilar ens compartirà l’esborrany. Es comenta també la conveniència de procedir a informar al
cap de la Càtedra del Bé Comú d’esta iniciativa, la qual cosa farà Pilar.

Pilar també informa sobre el Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET):
el moviment de l’EBC no està integrat en este fòrum, tal com ha confirmat Alicia Trepat, secretaria
de C. Felber, encara que en cas d’haver interés es pot participar, tal com vol fer l’associació
catalana d’EBC formant part de l’equip coordinador del fòrum que es celebrarà després de l’estiu
a Barcelona. Per la nostra banda, pensem que l’EBC s’enquadra millor al NESI (Nova Economia i
Innovació Social) per tant de moment no es valora positiva la nostra implicació.

PRECS I PREGUNTES  

 Jordi informa que per part de Ximo Sanchis s’han realitzat converses amb la Càtedra de 
Model Econòmic de la UJI.

 Al mes de setembre Pilar concertarà reunió amb el conseller d’economia Rafa Climent i
la consellera d’agricultura Mireia Mollà.

A les 13:30h. es dóna per finalitzada la reunió.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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