
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 20/04/2021)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Alfons Ribarrocha

Jordi Medall

Manolo Piquer

Fran Ballesteros

Raquel Gómez

Pruden López

Jose Gámiz

ORDRE DEL DIA

1. Subvenció presentada Diputació Castelló

2. Reunió Càtedra EBC i seguiment Xarxa d'Universitats

3. Trobada de facilitadores de Municipis

4. Col·laboració amb el NESI

5. Xarrades pendents. Conferenciants

6. Convocatòria constitució Federació Estatal

7. Nous Convenis

8. Precs i preguntes

A les 19:05 comença la reunió en la plataforma Moodle de la web de l'AVEBC.

1.     SUBVENCIÓ PRESENTADA DIPUTACIÓ CASTELLÓ  

Raquel explica que el projecte «Segunda edición del proyecto para el Fomento de la Cultura
Rural Sostenible, según el marco de la EBC, en el sector turístico del interior de la provincia de
Castelló» presentat en esta convocatòria de 2021 és com el de l’any passat però ara potenciant
la difusió i l'esdeveniment final, amb tallers i una activitat de showcooking. Es farà consultoria a
tres empreses, i en estos moments encara falta identificar la tercera persona consultora per
participar.

Manolo comenta que la sol·licitud presentada s’ha formulat per a una ajuda de 13.263€, per a un
projecte que té un pressupost de 17.684€, contemplant-se una aportació de l’AVEBC de 2.631€
(per 200 hores de treball del personal contractat), a més de 1.790€ de la Conselleria d’Educació
amb la convocatòria de foment del valencià (per dissenys del projecte i de la web).

Un cop tinguem la subvenció concedida, en el seu cas, serà necessari seguir en la planificació
comptant amb la implicació de Miguel.

2.     REUNIÓ CÀTEDRA EBC I SEGUIMENT XARXA D'UNIVERSITATS  

Pilar fa una introducció breu sobre el desenvolupament de la reunió, que va estar correcta i va
servir  per  solventar  temes  pendents  respecte  a  la  pròpia  Càtedra  i  respecte  a  la  xarxa
d’universitats que es vol impulsar. Així, es va consensuar els següents punts:

• La presidenta de l’AVEBC intervindrà en el tancament de la Jornada d’Empreses Sostenibles.

• Respecte al Diploma de Consultoria en Economia del Bé Comú, la propera edició del curs ja
està programada.  Tanmateix  l’activitat  resulta deficitària  econòmicament,  raó per  la  qual  les
persones col·laboradores  docents de l’AVEBC han decidit  deixar  les  seus retribucions com
aportació.
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• Per al mes de novembre es vol fer una versió del mòdul de casos pràctics per tal que els/les
professores presenten experiències reals amb empreses EBC.

• Respecte a la Xarxa d’Universitats ha hagut un acord de co-lideratge/governança del projecte
entre l’AVENC i la Càtedra, i cal incloure la participació de la resta d’universitats en el projecte. El
primer pas serà la firma d’un conveni amb les universitats que s’integren a la xarxa.

3.     TROBADA       DE FACILITADORES DE       MUNICIPIS  

Es tracta d’una trobada de persones facilitadores de Municipis del Bé Comú, organitzada per
l’AVEBC i el node federal de municipis, amb la finalitat d’actualitzar coneixement en la nova matriu
de municipis. Miguel ha fet una proposta que l’ha compartida per email amb els i les membres de
l’ECT, on planteja fer tres jornades en maig mitjançant la plataforma Moodle de l’AVEBC.

Es valora com un programa excessiu, l’objectiu del qual es pot escometre d’una manera més
senzilla i àgil. Cal reduir a dos sessions, a poder ser en dies consecutius, i  cal convidar a la
Conselleria,  Dr.  Gnal.,  per a l’obertura o el  tancament de la trobada. Per altra banda, Fran
comenta que la plataforma Moodle no és l’adequada per a este esdeveniment, millor fer-ho en
altres plataformes per a webinars, on les assistents no tenen que registrar-se.

4.     COL·LABORACIÓ AMB EL NESI  

Pilar informa sobre una crítica rebuda de Paco Álvarez respecte a la difusió que estem fent des
de l’AVEBC del Fòrum Nesi, per considerar que les maneres que utilitzen per fer la publicitat no
són EBC i també li sembla un event poc transparent que obvia els seus inicis des de l’EBC. Se li
ha contestat que la decisió va estar consensuada per l’ECT, sent la nostra motivació el col·laborar
amb  organitzacions  que  treballen  per  cambiar  el  model  econòmic,  per  debatre,  compartir,
aprendre i donar a conèixer el nostre model.

5.     XARRADES PENDENTS. CONFERENCIANTS  

Pilar farà la clausura de la Trobada d'Empreses Sostenibles i del Bé Comú del proper dia 6 de
maig, organitzada per la Càtedra EBC.

També està prevista la seua participació com a ponent el dia 12 de maig en un curs sobre
economia circular que organitza la Càtedra d'Innovació Ceràmica de la UJI, per parlar sobre el
que aporta l’EBC per al mesurament de l'impacte social i mediambiental.

6.     CONVOCATÒRIA CONSTITUCIÓ FEDERACIÓ ESTATAL  

Este dijous, dia 22 a les 20 h. de forma online, és l’acte oficial de constitució de la Federació
Espanyola  de  la  Economia  del  Bé  Comú  (FE-EBC),  a  la  que  assistiran  la  presidenta,  el
vicepresident i el tresorer, a més de la resta que puguen. També es procedirà a l’elecció de
càrrecs per consens sistèmic i establir un calendari d'accions.

7.     NOUS CONVENIS  

Està pendent de que ens concreten una reunió des de Creu Roja.

Miguel ha traslladat per email l’opinió de que s'hauria de signar un conveni de col·laboració amb
FEVECTA. En este sentit Pilar diu que va parlar amb Pep Alborch però ha quedat pendent de
respondre per part d’este. En tot cas Miguel pot reprendre el contacte.

8.     PRECS I QÜESTIONS  

Jordi  comenta que encara no ha pogut  parlar  amb À Punt,  però espera poder-ho fer  esta
setmana.
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Fran explica que ha hagut una confusió en les ofertes d’Arsys que es van acordar en la darrera
reunió de l’ECT, de manera que han d’enviar una oferta definitiva, la qual ens compartirà per
email i si podem ho concretem per eixe mitja, sinó en propera reunió caldrà decidir-ho.

Sense més assumptes que tractar, sent les 20:40 h. es dóna per finalitzada la reunió.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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