
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 03/09/2020)

ASSISTENTS

Pilar Rueda

 Alfons Ribarrocha

Fran Ballesteros

Pruden López

Raquel Gómez

Esther Paulo

Jordi Medall

Manolo Piquer

ORDRE DEL DIA

1. Avaluació curs Introducció EBC i programació setembre

2. Cicle Webinars Turisme sostenible

3. Catàleg EBC 

4. Edició Llibre «Introducció a l'EBC»

5. Esborrany Conveni Associacions

6. Projecte sobre turisme d’interior sostenible a Castelló

7. Contractació Segur Voluntariat

8. Estatuts Voluntariat. Convocatòria Extraordinària Assemblea on line

9. Situació econòmica i obertura de compte en Fiare

10. Precs i qüestions

A les 19:00 comença la reunió en la plataforma Moodle de la web de l'AVEBC.

1.     AVALUACIÓ CURS INTRODUCCIÓ EBC I PROGRAMACIÓ SETEMBRE  

Pilar informa que la primera edició ha comptat amb la inscripció de 16 persones i en la segona edició han
estat 11. La valoració dels i les alumnes ha estat satisfactòria. Per a la tercera edició ja es compta amb 44
persones inscrites, al igual que per a la quarta edició.

A la propera edició el Dr. Gnral. participarà el dia 8. La presentació la farà Esther els dies 7 i 8 a les 18h., i en
el seu defecte la farà Pilar. 

En relació als cursos Pilar comenta que ja hi ha 10 persones interessades a inscriure's en el de facilitació i
acompanyament de municipis EBC, pel que es valora la possibilitat de realitzar un curs per a Novembre.

2.     CICLE WEBINARS TURISME SOSTENIBLE  

La programació  de les  4  webinars  es desenvoluparà finalment  entre  octubre  i  novembre,  d'acord  al
document que ha facilitat Miguel i que la presidenta ha compartir amb tots els membres de l'ECT prèviament
a la reunió. Les sessions seran les següents:

1) 6 oct.: «Municipis turístics sostenibles», presenta Pilar i moderada Alberto Gaforio

2) 20 oct.: «Hotels sostenibles», presenta Pilar i moderada Raquel

3) 3 nov.: «Oferta complementaria al turisme sostenibles», presenta Pilar i moderada Alfons

4) 18 nov.: «Turisme i ruralitat sostenibles», presenta Pilar i moderada Maria Amigo

S'aprova  el  pla  presentat  amb  les  dates  previstes.  Al  cicle  es  presentarà  els  resultats  del  projecte
subvencionat per la Diputació de Castelló. Raquel confirma que les dates són compatibles. També Fran ho
veu clar per fer les tasques de difusió.
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3.     CATÀLEG EBC  

Prèviament a la reunió s'ha compartir un esborrany del catàleg que es proposa editar. Tots els presents
coincidim en que és un document massa extens, caldria partir-lo en trossos. Deuria fer-se tant en versió
valencià com en castellà. Caldria vore una estratègia de divulgació: on volem aplegar? per a què?

què pretenem aconseguir més enllà del coneixement de l'EBC que ja cobreixen la web i altres mitjans dels
que disposem? Es veu interessant per reforçar una visió del que hi ha darrere de l'EBC, empreses i entitats
implicades, recursos que s'ofereixen, servicis, etc., però no és veu necessari fer un escaparate  de les
empreses.

S'acorda fer una reunió amb una representació de l'ECT i Miguel per concretar.

4.     EDICIÓ LLIBRE «INTRODUCCIÓ A L'EBC»  

S'ha compartit l'índex del llibre a publicar, el qual està adreçat com un recurs per als i les alumnes del curs, i
també per als Grups Locals, que el puguen utilitzar com una eina de treball, etc. En tot cas ja anirem veient
altres utilitats.

Es decideix editar-lo sols en format digital,  en pdf.  En tot cas, s'imprimiran uns 200 exemplars per a
l'alumnat del curs.

5.     ESBORRANY CONVENI ASSOCIACIONS  

Es revisa  l'esborrany  que  tothom a  rebut  i  en  general  es  veu  adequat  per  formalitzar  un  marc  de
col·laboració amb altres associacions o federacions. Tanmateix els % de descomptes no es consideren com
a definitius, per altra banda, es poden aplicar distintament segons amb qui es signe el conveni.

Es queda que Manolo enviarà una proposta per tal d'incloure dins del clausulat els aspectes concrets de la
col·laboració que ara mateix estan abans. Igualment Fran ho revisarà amb un advocat.

6.     PROJECTE SOBRE TURISME D’INTERIOR SOSTENIBLE A CASTELLÓ  

Raquel explica els avanços que han estat treballant ella i Sonia per a planificar les tasques del «Projecte per
al foment de la cultura rural sostenible, segons el marc de l'Economia del Bé Comú, en el sector turístic de
l'interior de la província de Castelló». Ja està confirmada la participació, a més, de Maria Amigo i Alberto
Gaforio per  fer  les consultories.  Les 4 persones consultores estan d'acord.  També han confirmat les
empreses que van a participar, que són 6 en total. El dia 15 de setembre ja es farà un presentació interna
amb aquestes empreses i establiments per explicar el projecte. La guia que s'elaborarà com a resultat del
projecte s'anomenarà «Xarxa de turisme sostenible de Castelló, impulsant el nostre interior» i mostrarà els
establiments participants, en este punt s'està pensant quina informació es pot ficar sobre el resultat del
Balanç del Bé Comú, ja que al no estar auditades no es pot ficar la puntuació. Una idea és explicar sobre
les seues bones pràctiques, especialment en aquells aspectes que són més singulars o innovadores per al
bé comú i per a la sostenibilitat.

Per al dia 20 d'octubre es deuen haver pagat totes les factures. El tresorer és conscient i confirma que
Miguel està fent les gestions per formalitzar un préstec que ens done suficient tresoreria per fer front als
pagaments, tant d'aquest projecte com d'altres.

Pilar enviarà les invitacions institucionals per a l'acte final de presentació dels resultats.

Fran comenta que la web de l'AVEBC pot tindre un espai per al projecte. Raquel diu que caldrà pujar
continguts de les sessions que es treballen en les empreses durant les consultories.

7.     CONTRACTACIÓ SEGUR VOLUNTARIAT  

Pilar confirma que ja li ha traslladat a Miguel que formalitze una pòlissa per cobrir a unes 15 persones
voluntàries.
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8.       ESTATUTS VOLUNTARIAT.  CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA  
ASSEMBLEA ON LINE  

Un cop preparat l'esborrany de l'Estatut del voluntariat, ara cal convocar una assemblea extraordinària per
tal de procedir a la seua aprovació preceptiva abans de sol·licitar el registre de l'AVEBC com a entitat de
voluntariat de la Comunitat Valenciana. Per no demorar-ho més, caldria fer l'esmentada assemblea en
octubre, per al que es proposa el dia 28 i seria en modalitat  on line.

9.     SITUACIÓ ECONÒMICA I OBERTURA DE COMPTE EN FIARE  

Jordi comenta que queda poca tresoreria, però ja ha parlat amb Miguel, el qual està tramitant l'obtenció de
finançament per disposar de suficients recursos front la previsió de pagaments que tenim en breu. Estant
fent-se gestions tant en Fiare com en Caixa Ontinyent, i es d'esperar que no hi haja més problema.

S'acorda que, en la mesura de les necessitats que tinguem, es procedisca a la formalització d'un préstec en
qualsevol d'aquestes entitats bancaries esmentades.

Igualment  s'acorda sol·licitar  a  Fiare-Banca Popolare  Etica  obrir  un compte corrent  amb titularitat  de
l'AVEBC i,  a este  efecte  apoderar  a  la  Presidenta Mª Pilar  Rueda Requena,  al  Vicepresident  Alfons
Ribarrocha Ribarrocha i al Tresorer Jordi Medall Melià, perquè puguen disposar de manera mancomunada
per part de dos de les tres persones mencionades, dels imports dipositats a l’esmentat compte corrent.

Finalment,  s’acorda autoritzar al  Sr.  JOSE MIGUEL RIBERA ESTEVE, amb DNI 73.910.411A, veí  de
València, carrer José Zaragozá núm. 46, 4t, 10a, al fet que puga consultar els moviments del compte núm.
ES35 3159 0066 9224 3155 9729, que aquesta associació té obert en la Caixa Popular, sucursal Guillen de
Castro núm. 75 de València.

10.     PRECS I QÜESTIONS  

• Pruden comenta que es té que fer un event sobre Comunitats del Bé Comú i podem vore opcions
de col·laboració. És veu una proposta molt interessant i s'acorda participar conforme es presenten les
oportunitats.

• Jordi comenta que a la UJI s'ha d'organitzar un event sobre els ODS i hem de participar, per al que
demanarà col·laboració als altres membres de l'AVEBC.

• També farà falta la col·laboració per a un curs, on es firmarà un Acord aplegat el moment.

• Pilar comenta que Miguel li ha passat el fullet que ha preparat per a fomentar el Comerç Local, es
decideix perfilar-lo millor en la reunió que es celebrarà amb Miguel.

• També està el tema dels jocs de cooperació, enviarà el document perquè el puguem estudiar.

• El 20 setembre és l'assemblea de la Federal, ni Alfons ni Pilar poden assistir. Si que participarà
Miguel,  però és important  que ho faça més gent  per  poder aportar  més vots  des de l'AVEBC. A
l'extraordinària  s'han d'aprovar  els  Estatuts  on es recull  el  que a nosaltres ens interessa sobre el
funcionament del moviment. Raquel ho traslladarà als de Castelló, i Pilar i Alfons als de València.

Sense més assumptes que tractar, sent les 20:55 h. es dóna per finalitzada la reunió.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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