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Qui som?

Associació Valenciana per al Foment de l’Economia del Bé Comú

Nascuda en 2015 sota el convenciment que una
Economia per al Bé Comú (EBC) és imprescindible
per a aconseguir una societat més justa, més responsable, més igualitària, més respectuosa i molt
més humanitzada.
L’Associació Valenciana per al Foment de
l’Economia del Bé Comú (AVEBC), no és més que
la conseqüència de la unió de persones amb inquietuds socials, que ja treballaven en el foment de
l’Economia del Bé Comú, amb l’objectiu de conjuminar en una Associació als integrants dels Grups
Locals d’Alacant, Castelló i València.
Els grups locals (G.L.) formats per persones
voluntàries pertanyents a diferents àmbits de la
societat, que s’involucren i comprometen amb
la idea que un canvi en els paradigmes actuals
de l’economia, no solament és possible, sinó que
és necessari.

Un projecte proposat per Christian Felber, que
recull el seu llibre «L’Economia del Bé Comú». Desenvolupat pel Moviment Internacional per al Foment de l’Economia del Bé Comú, amb seu a Viena,
des de juliol del 2011. Aquest projecte és el nexe
d’unió a partir del qual naix un moviment ciutadà que té com a objectiu la difusió i promoció de
les idees, mètodes i valors que es propugnen des
d’aquest llibre.
Sota aquesta idea treballem per a promoure
la cultura de l’Economia del Bé Comú en tots els
àmbits, empresarial, educatiu, social i de les administracions locals, realitzant un esforç de divulgació
i proporcionant experiències i iniciatives per a demostrar la viabilitat d’aquest projecte, un projecte
obert, que s’està construint per a proporcionar a la
societat un futur millor, més just, més igualitari i
més solidari.
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Missió
Foment de l’EBC en el nostre territori
per a generar la transformació social,
posant a les persones en el centre,
sent aquestes l’eix i el motor principal
per a l’acció en tots els àmbits.

Generar un canvi de cultura política
perquè s’oriente al bé comú,
fomentant polítiques d’igualtat de
gènere en aquests vessants dins
d’una proposta vertebradora.

Compartim la necessitat de fer arribar
el model de la EBC a la societat
valenciana, mitjançant la difusió i
implantació del Balanç del Bé Comú
(BBC) en les organitzacions.
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Visió
Abans que passen dues dècades, el
model econòmic de l’EBC serà referència
acadèmica, cultural i social, i haurà
substituït al model econòmic neoclàssic.

La producció de béns i serveis, així
com el consum majoritari utilitzaran
de manera habitual els criteris EBC.

El Balanç del Bé Comú (BBC) es consolida com
a lloc de trobada amb els diversos corrents
d’economia socialment responsables com
l’economia social, l’economia col·laborativa,
l’economia circular i unes altres.

Les institucions polític-administratives
hauran interioritzat els valors de l’EBC
i dels altres corrents d’economia
socialment responsables, i podran
utilitzar el BBC com a marc i eina
de seguiment de la seua gestió.
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La EBC i
els ODS
En 2015, tots els Estats membres de les Nacions
Unides van adoptar un acord multilateral i global
denominat Agenda 2030. Aquest acord naix de la voluntat de tots els països d’avançar cap a un Desenvolupament Sostenible i inclusiu a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Es tracta de 17 objectius desglossats en 169
metes, amb fins a 232 indicadors dissenyats per obtenir informació a escala global, regional i nacional.
Reconeixent de la diversitat de situacions i contextos entre els diferents països.
La visió dels ODS com a metes i les propostes
de l’EBC com a eines estratègiques, pot ser una bona
manera de contribuir a una economia sostenible,
centrada en les persones i en el planeta, que integradora d’aspectes econòmics, socials i ambientals.
El Balanç del Bé Comú aporta un model per a
diagnosticar, mesurar i valorar els objectius i metes
dels ODS. L’Informe del Bé Comú, és un informe de
progrés dels ODS.

L’aplicació de l’EBC en municipis, també presenta l’oportunitat d’actualitzar el concepte de
desenvolupament sostenible, des d’un enfocament
més ampli i holístic, comptant amb la participació
de tots els ciutadans i reforçant la cooperació política, per a fer de les ciutats més inclusives, segures,
resilients i sostenibles d’acord amb l’Agenda 2030.
Tenint en compte que l’EBC considera
positiva l’Agenda 2030 i els ODS una oportunitat
de millora del desenvolupament sostenible, devem
també analitzar les febleses i crítiques que tenen
els ODS.
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Dictamen del
Comité Econòmic
i SocialEuropeu

Associació Valenciana per al Foment de l’Economia del Bé Comú

LA UNIÓ EUROPEA DÓNA LLUM VERDA A L’EBC

L’EBC és una eina per a construir un sòlid sistema social i econòmic que puga donar a la
societat civil europea «protecció i desenvolupament», que ajude a trobar solucions i, en
la mesura que siga possible, prevenir crisis i
que, a més, contribuïsca al canvi econòmic i
social. L’EBC és la manera de posar la resiliència en el centre dels processos per a donar
suport a la transició d’una situació de crisi a
la recuperació i el desenvolupament.

En el 2015 es produeix un esdeveniment important
per a l’EBC: es va aprovar el Dictamen del Consell
Econòmic i Social Europeu favorable a la implantació de l’Economia del Bé Comú en l’estratègia Europa 2020.
El CESE considera que el model de l’EBC està
concebut per a incloure’s en el marc jurídic
europeu i nacional per avançar cap a un mercat únic europeu a través d’una economia
més ètica.

En síntesi, el model de l’EBC convergeix amb
les propostes de la tradicional responsabilitat social corporativa (RSC) quant a valors,
però va un pas més enllà quant a objectius i
metodologia.

L’EBC és un enfocament holístic els conceptes del qual estan prop dels valors fonamentals de l’Economia Social, Circular, l’Economia
Participativa, l’Economia de la Funcionalitat,
l’Economia Basada en els Recursos i l’Economia Blava.

La RSC a Europa s’ha fonamentat principalment en la
premissa de «retornar a la societat parteix del benefici que s’obté d’ella» abans de centrar-se en l’objectiu
de «maximitzar la creació de valor compartit per als
seus propietaris/accionistes i per a les altres parts
interessades i la societat en sentit ampli». Aquest
és el motiu pel qual, desafortunadament, un nombre
considerable d’empreses ha reduït la RSC a meres
activitats filantròpiques o de comunicació de marca.

L’EBC es recolza en les organitzacions de la
societat civil, les empreses i les universitats,
i es considera un model viable que reforça els
valors europeus i la cohesió social, alhora que
fomenta un sistema econòmic responsable.
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Com
col·laborem?

Associació Valenciana per al Foment de l’Economia del Bé Comú

Des de l’Associació Valenciana per al foment de
l’Economia del Bé Comú, posem a la disposició de la
societat valenciana un equip humà de professionals
multidisciplinaris, formats en la metodologia basada
en el model de l’Economia del Bé Comú (EBC), que
ajuda tant a les persones, com a comunitats, empreses, associacions, centres educatius, ajuntaments,
etc., a dur a terme el procés de transformació cap a
un model sostenible.

Per a això oferim una gamma de serveis que ajuden
a implementar l’EBC, des de xarrades introductòries,
tertúlies, cursos formatius a tots els nivells, consultories, disseny de projectes, informes de sostenibilitat fins a la dinamització dels grups locals que
repercuteixen directament en cada municipi.
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Serveis professionals
Que oferim
A través d’ experts acreditats
en consultoría i facilitació

FORMACIÓ
Seminaris i conferències EBC
Tallers d’introducció a l’EBC
Tallers d’introducció a l’empresa
del bé comú
Tallers d’introducció al municipi
del bé comú
Cursos d’introducció a l’EBC.
Curs de Facilitació i acompanyament
a municipis del bé comú.

CONSULTORIA EMPRESES EBC
Formació EBC, per als equips de l’empresa.
Col·laboració en la confecció del Balanç del
Bé Comú (BBC) 1
Coordinació grup Peer 2
Participació en el pla de millora del BBC
Elaboració memòria sostenibilitat
Facilitació del procés d’auditoria externa
Xarxa empreses del Bé Comú

ACOMPANYAMENT I FACILITACIÓ MUNICIPIS
DEL BÉ COMÚ
Índex del Bé Comú 3
Dinamització participació ciutadana
BBC. Municipal
Foment de l’EBC en el municipi
Desenvolupament d’activitats foment del
comerç local
Regió del Bé Comú
Implementació de projectes transversals
amb altres municipis
Adhesió com municipi del Bé Comú
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SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS
CAP AL BÉ COMÚ

PROJECTES COL·LABORATIUS
Dinamització del comerç local
Campanya publicitària: Per què és beneficiós
per al meu comprar en el comerç local?
Projecte «dinamització comarques interior»
Campanya turisme interior sostenible.

Formació d’educadors i educadores
Formació CEFIRES Comunitat Valenciana
Xarrades sobre l’emprenedoria EBC
Col·laboració en la confecció del BBC Centre
Educatiu
Adaptació eines EBC per a
Centres Educatius
Suport en el camí de convertir el Centre Educatiu (CE), en un CE del Bé Comú
Desenvolupament activitats del Cursos
curriculars EBC com per exemple «Transformant el nostre món; canviem
les regles de joc amb l’EBC», dirigit als 4ts
de l’ESO

1.

BBC: El Balanç del Bé Comú: És un informe que avalua
el bé comú tant en l’àmbit qualitatiu com quantitatiu a
través d’una sèrie d’indicadors resultants d’analitzar els
valors de l’EBC (dignitat humana, solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social, transparència-democràcia)
respecte als diferents grups d’interés subministradors,
finançadors, persones treballadores, clientela (empreses), ciutadania (municipis), alumnat (centres educatius), i entorn. L’objectiu del BBC és analitzar l’aportació
que està realitzant l’organisme valorat a solucionar els
problemes del seu entorn més pròxim.

2.

Grup PEER: Dues o més empreses es reuneixen per a
realitzar el Balanç del Bé Comú, avaluant-se recíprocament entre si tots els temes de la matriu, tutelats per
un consultor acreditat d’empreses del Bé Comú, qui
presentarà l’informe amb la documentació a l’organisme
corresponent per a la seua homologació i certificació de
les dues llavors, formant part de la xarxa d’organització
de l’EBC i podent publicar la certificació en els mitjans.

3.

Índex del Bé Comú Municipal: És una eina de participació ciutadana mitjançant la qual la mateixa ciutadania
identifica els aspectes del municipi que tenen major
influència sobre la seua pròpia percepció del benestar i
la qualitat de vida en el seu municipi.

IMPLEMENTACIÓ DE L’EBC EN LES COMUNITATS
XARRADES INFORMATIVES
Modular activitats d’intervenció de
l’equip impulsor
Elaboració del BBC Municipal.
DINAMITZACIÓ GRUPS LOCALS DEL BÉ COMÚ
Formació personalitzada als grups locals
Xarrades formatives
Tallers temàtics
Programació d’activitats
Suport logístic
Suport publicitari
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