
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 14/01/2020)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Alfons Ribarrocha

Jordi Medall

Manolo Piquer

Esther Paulo

Camila Miraudo

Fran Ballesteros

Raquel Gómez

Excusa l'absència Pruden López. 

Participa com invitat, amb veu però sense vot, Miguel Ribera, gerent de l'AVEBC

ORDRE DEL DIA

1. Projectes a valorar i considerar la seua implementació

2. Presentació proposta de «Comunitats Veïnals del Bé Comú»

3. Presentació proposta de «Millora Interdependència Persona Major»

4. Activitats a desenvolupar pels Grups Locals

5. Proposta Pla d’Actuació i Pressupost de l’AVEBC per a l’exercici 2021

6. Preparació Assemblea del dia 6 de febrer

7. Continuïtat en les vocalies o noves propostes

8. Precs i qüestions

A les 19:30 comença la reunió en la plataforma Moodle de la web de l'AVEBC.

1.     PROJECTES A VALORAR I CONSIDERAR LA SEUA IMPLEMENTACIÓ  

Tal i com vam quedar a la darrera reunió del dia 10 de desembre, Alfons va enviar prèviament a la
reunió d’avui un esborrany preparat per Miguel ("Projectes 2021") amb propostes de possibles
activitats per a 2021. De la mateixa manera, Pilar va enviar documentació prèvia de diferents
projectes per estudiar la possibilitat d’incloure’ls al pla d’actuació de l’AVEBC per al 2021. Són els
següents:

Projecte Viver Empreses-Emprenedors post-FP

Tal com s’explica al document del projecte,

«Pretende cubrir el vacio entre la finalización de la FP hasta que lo/as jóvenes acceden a
un puesto de trabajo o se convierten en emprendedores/as. Durante un período de dos
años los jóvenes integrados en el programa desarrollan una práctica real y remunerada
así como una formación continua complementaria.

Financiación  a  base  de ayudas,  subvenciones y  esponsorización,  además de que los
servicios  del  VEE serán  remunerados  y  por  consiguiente  el  proyecto  será  totalmente
sostenible. Hay que dejar claro que se analizará en cada caso el retorno por parte de los
emprendedores  a  la  VEE,  y  se  tendrá  en  cuenta  la  evolución  de  cada  uno  de  ellos,
ajustando la minuta a las posibilidades de los mismos. En este punto el VEE, dará un
claro ejemplo de solidaridad y justicia social.»

Miguel  pren  la  paraula  per  a  puntualitzar  que,  a  conseqüència  del  desenvolupament
d'aquest projecte, pot formar-se una cooperativa autogestionada per aquestes persones
joves que aconseguisquen professionalitzar-se.
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Projecte Comerç local, Clàusules socials-ODS i foment del consum (AVEBC)

«Implicar a la sociedad en los nuevos retos de participación en los ODS, a la vez de fomentar los
negocios en las localidades, usando la herramienta de las cláusulas sociales para el comercio local.
Con una programación a medio y largo plazo que permita escalonar  su introducción en una
progresión de varios años, sin saturar la cuantía de cláusulas. Con ello obtendremos en primer
lugar  como resultado  una  base  solida  y  fundamentada,  en  segundo lugar  una  aceptación  y
confianza y por último, en tercer lugar y más importante, habremos conseguido una sociedad
involucrada y activista en los cambios sociales y climáticos.

Objetivos: Implementar Objetivos Desarrollo Sostenible en el comercio local; fomento del comercio
ético  y  del  consumo  consciente;  incremento  de  las  ventas  del  comercio  local;  implicación
participativa  de  la  ciudadanía  en  la  economía  y  reciclaje  local,  implementación  del  BBC en
comercios, etc.

El cronograma orientativo del proyecto es de dos años y tres meses. No se especifica el
presupuesto ni su financiación.»

Miguel  explica  que  aquest  projecte  té  4  pilars:  clàusules  socials  en  el  comerç  local,
qüestionari sobre beneficis de la compra en el comerç local, tallers en centres educatius
(àlbum i cromos a adquirir  en el comerç local),  crear una aplicació per a identificar el
comerç  local.  I  aclareix  que  el  pressupost  està  pendent  de  definir-se  i  que  el
finançament  seria  aportat  per  la  mancomunitat,  per  tant  estaria  a  costa  de  la  seua
aprovació per aquesta.

Alfons intervé per a plantejar un dubte: com repercuteix econòmicament en l’AVEBC?
Hauria d'assignar-se responsable per a gestionar tot el projecte, de principi a fi.

Esther comenta que tota l'activitat de projectes presentada és impossible de poder-se
realitzar, per la qual cosa hem de prioritzar d'acord amb la nostra estratègia. Pensa que
hem de focalitzar-nos i fer «poquet i bo».

Miguel  comenta  que  hem  de  portar  un  registre  de  la  dedicació  de  les  persones
voluntàries, per al que ha facilitat el formulari «Control horas Grupo Local»

Projecte d'implantació de l’EBC en el  en el Club de Fútbol Popular Orihuela
Deportiva (Manuel Meseguer Díez)

«El CFP Orihuela Deportiva nació en 2016, disconformes con la manera de proceder de la mayoría
de entidades deportivas,  nace como una alternativa al fútbol negocio y mercantilizado. Bajo el
«anhelo por el fútbol clásico» pretende demostrar que es posible hacer fútbol de manera inclusiva e
independiente, tomando en cuenta las opiniones de los partícipes y aficionados, involucrándose en
actividades de índole social y desarrollando fuertes vínculos con la comunidad local.

El proyecto pretende implantar, dar a conocer y poner en práctica los valores de la EBC en, y
mediante, el club deportivo. Para ello propone realizar charlas de introducción a la EBC en la sede
del Club y poner en práctica los valores EBC en los diferentes equipos del Club y en sus modos de
comportamiento mediante actividades específicas (formativas, de participación en la comunidad y
en el GL Orihuela de la AVEBC, etc.). La mayoría de componentes del Club son adolescentes y
jóvenes.

Presupuesto: 125€»

Miguel comenta que aquest projecte s’el fan ells i el que ens demanen és col·laborar en
algunes activitats que puguem aportar-los des de l’EBC.

Per  altra  banda,  planteja que cal  cercar  col·laboracions amb la  Càtedra EBC porquè
proliferen els títols oficials de Consultors, ja que és previsible que vagen a eixir moltes
iniciatives per a realitzar Balanç del BC.

Alfons  remarca  que  cal  aproximar  postures  amb  la  Càtedra,  per  a  donar  suport  a
sinergies i ampliar la difusió de l’EBC. Cal comptar amb ella i fer-la participar, ella també
pot donar-nos suport en els nostres projectes.
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Projecte Curs EBC-ODS Universitats C.V. 2021

Jordi  comenta  que  esta  projecte  el  pot  gestionar  la  UJI  amb la  nostra  iniciativa  per
impulsar-lo  i  formalitzar  un  conveni,  creant  un  grup  de  treball  dins  del  Node  de
Coneixement  de  l'AVEBC.  Eixe  mateix  esquema  podem  implementar-lo  a  altres
universitats.

El Grup de Treball desenvoluparia la proposta, amb coordinació directa de Gerència, i
elaboraria un esborrany de conveni amb clàusules comuns.  També cercaria persones
simpatitzants dintre del teixit universitari, per adherir-se al grup de treball i sol·licitar la
realització  d’un  curs  EBC–ODS  amb  les  peculiaritats  de  cada  Universitat,  així  com
sol·licitar  a  la  Universitat  corresponent,  la  presentació  a  la  subvenció  de  Conselleria
d'Economia Sostenible.

Tasques Gerència: donar suport i orientar a les persones membres del Grup de Treball
en l'elaboració de les memòries i documentació necessària per a sol·licitar la subvenció,
i per a la justificació final. Ser punt d'enllaç entre les diferents universitats i l'AVEBC, per
a diferents accions a realitzar, amb la persona coordinadora del Node de Coneixement.

Per  altra  banda,  des  de  l’AVEBC deuriem estudiar  la  possibilitat  de  donar  suport  al
projecte mitjançant el conveni amb Conselleria Eco. Sostenible, per a donar força a les
accions a realitzar. Oferir borsa de persones consultores, si es dóna el cas. Animar a
altres  nodes  a  participar  en  accions  concretes  del  projecte  (per  exemple,  el  node
d'empreses pot fer el contacte amb empreses EBC del territori, i convidar que participen
en el curs, exposant el seu Balanç).

El  projecte  possibilitaria  la  creació  d’una  xarxa  universitaria  del  Bé  Comú de  la  CV
(xarxa innovadora EBC), possible creació de Event Premis EBC als TFG i TFM de la CV,
fomentar  la  inscripció  als  cursos  oficials  de  l'EBC  (foment  càtedra),  oportunitat  de
sortida laboral i emprenedoria a l'estudiantat, creació de GL Universitaris i espais EBC
en  les  Universitats,  a  més  de  la  possibilitat  de  nous  convenis  de  col·laboració  amb
instituts, càtedres, associacions, municipis, etc.

Miguel  diu que ja  tenim contacte en totes les universitats,  ara cal  llançar-ho ja.  Pilar
considera que primer és necessari crear els grups adequats per portar-ho a terme.

Els Serveis Socials Municipals cap al Bé Comú

«Se trata de un programa formativo y participativo que incide en nuevas formas de hacer a nivel
profesional, funciones complementarias de: mediación, dinamización y coordinación a la gestión
asistencial de prestaciones económicas, relacionadas con el trabajo con grupos y en la comunidad
o territorio donde esten ubicados, que incluye a las personas usuarias de los servicios sociales y
que dinamiza la comunidad.

El contenido del proyecto se dividirá en sesiones formativas, dos talleres participativos sobre el
BBC en los servicios sociales, participación e implicación activa de la ciudadania, Convención
democratica participativa e inicio contactos en al corporación municipal, propuestas de cambio y
mejoras de calidad.

Proyecto  de  tres  meses  de  duración,  con  la  participación  de  dos  consultores  y
acompañante de municipios del bien común. El presupuesto es de 1.900€ (38h x50€), al
que se aplicará un 40% de descuento por Convenio firmado entre ambas entidades, por lo
que el precio final será de 1.140€.»

Pilar  comenta  que  ella  s’encarregaria  de  ficar  este  projecte  en  marxa,  amb  la
col·laboració de Miguel, qui participaria també en la realització dels tallers.
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Projecte de Participació Ciutadana

Pilar explica que en realitat es tracta d’una iniciativa per aglutinar la resta de projectes
que poden ser participatius, englobant-se en una estratègia conjunta. Tanmateix encara
no té el projecte ben elaborat, pel que diu que el presentarà quan el tinga enllestit.

Esther comenta que cal diferenciar els projectes que tinguen la imatge de l’ACEBC, amb
el seu NIF, ja que tenim que garantir criteris de qualitat mínima que ens permeta acudir
a la convocatòria de subvencions de Participació, i cal tindre en compte les bases de la
mateixa a l’hora de la formulació. Tanmateix Pilar diu que la seua idea no és acudir a la
subvenció, creu que és un projecte implementable als llocs on podem treballar en els
ajuntaments. Miguel comenta que als ajuntaments sí se’ls pot demanar subvenció.

Aplegats a este punt, no entrem a valorar la resta de projectes que s’han facilitat a la
documentació prèvia, que són els següents:

Projecte webserie EBC (ALC Gestora del Bien común S.L.U.)

Propuesta de la empresa «Animación y Logística Cultural» con el fin de acercar la EBC a los
jóvenes y sensibilizar a la población del problema de la despoblación de los municipios del interior.

La idea es crear  una web  serie por y  para las personas jóvenes donde se incida sobre la
despoblación vista desde la perspectiva de la EBC. El proyecto se divide en dos temporadas: en la
primera  se  analizará  la  problemática  de  la  despoblación  de  las  comarcas  del  interior  y  el
planteamiento de las soluciones EBC al problema. Y en la segunda temporada, la implementación
de las propuestas con un original argumento para la implementación de la EBC en el municipio.

Hasta que el guion no esté finalizado, es muy difícil hacer un presupuesto de la web serie, por lo
que esté se realizará una vez finalizado los guiones, solo entonces conoceremos las necesidades
reales de financiación. Una fuente de financiación puede ser un Crowdfunding, sin olvidar que
varias  entidades  públicas  puedan  estar  interesadas  en  financiar  dicho  proyecto,  al  estar
directamente relacionado con el despoblamiento de las comarcas del interior.

Contes-taller proposats per ALC Gestora del Bien común S.L.U.

Proyecto destinado a niños y niñas de 3 a 8 años, según formato, que consiste en la lectura de un
cuento de manera dramatizada, seguido de un taller participativo con los y las menores, con el
objetivo de promover y compartir  valores,  desarrollar  el autoconocimiento y criterio,  identificar
nuestra  responsabilidad  individual  dentro  de  la  sociedad,  practicar  la  escucha  activa  y  la
comunicación no violenta, etc.

El  presupuesto de una hora de taller  con un monitor  y  un máximo de 20 participantes con
materiales incluidos: 290 € IVA incluido.

Serveis a desenvolupar en associacions (Jose Gámiz)

Iniciativa consistente en ofrecer 4 tipos de servicios:

◦ Información  y  sensibilización:  charlas,  conferencias,  ponencias  y  similares  en  materia  de
desarrollo de modelos de negocio sostenibles y éticos; implantación de planes estratégicos y
de dirección, reporting de sostenibilidad, guías de actuación para la adopción de ODS, todo
ello bajo el paraguas del modelo de la EBC.

◦ Formación: en materia de implantación del modelo de la  EBC, así como  otros de gestión
responsable y ética de las compañías.

◦ Consultoría:  elaboración  de  BBC,  modelos  de  gestión  de  la  ética  y  el  buen  gobierno,
elaboración de estados de información no financiera, bajo el modelo EBC. 

◦ Asesoramiento: colaborar como asesores externos en los órganos de dirección y gestión de
las organizaciones, como especialistas en materia de desarrollo sostenible y ético.
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2.     PROPOSTA DE COMUNITATS VEÏNALS DEL BÉ COMÚ  

Per a  presentar este punt i el següent  s’incorporen, per una banda Luis Campos, expert en
connexió de les Comunitats del Bé Comú amb la gestió dels Béns Comunals Democràtics; i per
altra Josefina Almansa (Serena), de la cooperativa El Mundo de Alycia, amb el recolzament de
Mercé Ortiz, de la Universitat d’Alacant.

Luís presenta el projecte «Comunitats del Bé Comú» i entrega un document pdf amb una breu
presentació.  Explica  que en el  treball  teòric  d’investigació que han portat  a terme ja tenen
pràcticament enllestit el manual de la Matriu per a Comunitats i, per altra banda, ja han finalitzat el
grup experimental en Beneixama (Alacant), amb la investigació de camp en una Comunitat del
Bé Comú.

Ara mateix també han donat ja el pas a la primera implementació professional de Cohousing a la
C.V., començant a treballar la Matriu, on la comunitat està en camí de completar la implantació i
auditoria.  El  repte  ara  és  poder  tindre  conclòs  un  Balanç  amb  les  necessitats  bàsiques
autogestionades. També crear un temari per a fer un curs de Comunitats del BC i presentar el
projecte enguany en l'Assemblea de Delegats internacional.

Alfons pregunta si el Balanç seria aplicable a les comunitats de veïns. Luís contesta que falta la
cohesió, una governança realment participativa, així com tot el que suposa els béns comuns, i tot
això és molt difícil amb els gestors de finques.

Pilar afirma que l’AVEBC donarà suport de cara a la Internacional.

3.       PROPOSTA DE «MILLORA INTERDEPENDÈNCIA PERSONA MAJOR»  

Serena, integrant de la cooperativa El Mundo de Alycia, presenta el «Projecte EMDA, Millora
Interdependència Persona Major», sobre el qual s’havia entregat en la documentació prèvia un
document explicatiu:

«El proyecto consiste en un servicio comunitario de carácter social, que pretende ayudar a nivel
preventivo,  educativo  y  asistencial.  Se  propone  incorporar  la  figura  altamente  cualificada  de
profesionales de la salud para colaborar con las familias y personas de la tercera edad que viven
solas o, en su caso, para formar a las personas cuidadoras, con el objetivo de facilitar el mayor
tiempo  posible  la  independencia  en  las  actividades  de  la  vida  diaria  de  la  persona  mayor,
disfrutando de calidad de vida, e incluso evitar o retrasar la institucionalización en centros de la
tercera edad.

El proyecto pretende:

• obtener los recursos necesarios para poder formar de manera reglada (cumpliendo con los
requisitos de entidad formadora) a personas cuidadoras de manera profesionalizada con la
filosofía de la EBC

• consolidar la plataforma de apoyo y realizar un seguimiento para resolver las dudas y
problemáticas que puedan surgir en el día a día.

• Ccear un equipo multidisciplinar comunitario interconectado que pueda brindar servicios a
las personas y familias que viven en sus hogares, de manera que se alargue la estancia en
el propio hogar.

No se presenta el presupuesto.»

Serena explica que el projecte pretén professionalitzar la tasca de la cura a persones majors,
amb alta a la Seguretat Social, amb professionals que es dediquen a l'atenció bàsicament de
persones que compleixen el requisit d'estar acceptades en la llei de dependència o que estiguen
en alt risc d'exclusió (per mobilitat, aïllament, deficiència cognitiva...). S'oferiria a ajuntaments
EBC,  com  un  servei  caracteritzat  pels  valors  EBC,  en  coherència  amb  els  principis  de
l'Ajuntament.

Alfons apunta que des de la Internacional està formant-se un Node de salut, on es pot participar
en xarxa en temàtiques i experiències relacionades. Serena mostra interés a participar.
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D'altra banda, Serena opina que des de l’AVEBC es podria mediar amb la Conselleria d'Igualtat
(on estan els assumptes de la dependència), perquè facilite la possibilitat de formar d'una manera
reglada a les persones cuidadores i assistents personals.

Pilar diu que ho hem de pensar, ja que l’AVEBC pot aportar formació en valors, però no la
formació reglada.

Finalitzat aquest punt, deixen la reunió Luís, Mercé i Serena.

4.       ACTIVITATS A DESENVOLUPAR PELS GRUPS LOCALS  

Projecte del GL de Castelló per al 2021

Raquel presenta algunes iniciatives que han estat plantejades al GL:

• Webinars  amb  associació  d'empresaris  o  d'emprenedors,  per  a  això
necessitaríem el suport de Fran per a la coordinació en els mitjans tècnics.

• Gastro EBC, realitzar dos o tres al llarg de l'any, amb empreses EBC i implicant
els seus proveïdors.

• Projecte de la Diputació: en cas de portar-lo a terme enguany seria una proposta
semblant a la del passat any i podríem integrar la iniciativa de les gastro EBC.

També  comenta  Raquel  que  ha  parlat  amb  un  tècnic  de  Conselleria  per  a  veure  la
possibilitat de fer una webinar en la qual participen diferents associacions i entitats que
treballen en àmbits similars als nostres, de manera que servisca per a conéixer-nos i
buscar sinergies. La Conselleria té interés en temes de comunicació i sembla que veuen
una bona oportunitat en aquesta idea. Ara hauríem de tornar a contactar per a avançar
en la concreció de la col·laboració.

Seguidament intervé el Secretari per proposar que, en vista de la gran quantitat d’iniciatives i que
no podem ara prendre una decisió, planteja la possibilitat de formar un grup reduït per poder-se
reunir de manera presencial i que concrete una proposta per poder definir el pla d’actuació de
l’AVEBC per al 2021 i el seu Pressupost anual.

Alfons opina que cal classificar els projectes i poder filtrar-los d’acord al que ha comentat Esther.
Finalment s’acorda que Miguel prepare una graella reflectint les característiques que hem anat
parlant.

Seguidament i degut a que la reunió s’allarga més del previst, sense que puguem tractar la resta
de punts de l’ordre del dia, es decideix donar per conclosa la present reunió i emplaçar a una
nova convocatòria per acabar els temes que han quedat pendents.

PRECS I QÜESTIONS  

Abans de tancar la reunió, Fran demana que atenguem un DAFO sobre comunicació, que ell
enviarà a tothom i que ha realitzat amb l'objectiu de veure què necessitem potenciar, perquè
cadascú incloga qualsevol aportació en cada apartat  del mateix, ja que segur que a  ell se li
hauran escapat  coses.  Comenta que al  seu parer  seria  un bon exercici  a  realitzar  a nivell
Associació, ja que podria ajudar-nos a decidir quins projectes i accions són més rellevants per al
desenvolupament de l'AVEBC.

Sent les 21:10 h. es dóna per finalitzada la reunió.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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