
ACTA REUNIÓ ECT (PAIPORTA 10/07/2021)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Alfons Ribarrocha

Jordi Medall

Manolo Piquer

Fran Ballesteros

Pruden López

Jose Gámiz

Excusen assistència: Camila Miraudo i Raquel Gómez

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

ORDRE DEL DIA

1. Informacions vàries:

▪ Curs Introducció a l’EBC

▪ Webinar: "Sostenibilitat en les Comunitats" dia 14 Juliol

▪ Jornada GAL (Innova-RSE) a Osca

▪ Projecte participació a la Ribera Alta

▪ Xarxa Universitats i Convenis amb universitats

▪ Publicitat empreses

▪ Col·laboració Col·lab

2. Seguiment subvenciones i convenis

▪ Federació Espanyola de la Economia del Bé Comú (FE-EBC)

▪ Seguiment econòmic AVEBC

▪ Edició llibre projectes EBC

3. Esborrany Pla Estratègic any 2022 propostes projectes per al Conveni Conselleria i 
Pla Voluntariat

4. Presa decisions sobre:

▪ Participació en Consorci Eco Regió Cantàbric-Mediterrània

▪ Proposta Conveni amb l'Organització d’Estats Iberoamericans (OEI)

▪ Projecte Alacant FADIT

▪ Participació com a Organització en Missions València

5. Precs i qüestions

A les 10:10, a les oficines d’Action Park en Paiporta, comença la reunió informant la Presidenta
que Lola López comunica que deixa el càrrec com a vocal de l’ECT per incompatibilitat amb el
seu nomenament com a membre del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Des de l’ECT li manifestem el nostre agraïment pels serveis prestats, acomiadant-la de l’equip i
felicitant-li el seu nomenament, desitjant-li molts èxits en la seua nova tasca.
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1.     INFORMACIONS VÀRIES  

Curs Introducció a l’EBC

Este curs va començar  la  setmana passada amb 42 alumnes,  sent  la  7ª  edició.  Sols
s’emetrà  Certificat  d’aprofitament  a  qui  l’acabe.  S’obri  un  debat  al  constatar  que  el
resultat  fins ara ha estat  al  voltant  del  25% d’aprofitament.  Miguel  reconeix  que han
hagut alguns problemes tècnics que han fet que moltes de les persones interessades no
rebien la informació. Per a esta edició s’ha corregit i ja s’ha pogut comprovar que quasi
totes han confirmat. Tanmateix, al ser gratuït potser això provoque que moltes no s’ho
acaben de prendre amb la rigorositat que caldria i es deixen mòduls sense realitzar. Una
opció podria ser pagar matrícula i  retornar-la  si  s’aconsegueix el  Certificat.  Finalment
s’acorda  pagar  una  quantitat  de  5€  no  retornables  en  concepte  de  compensació  de
petjada de carboni, comprant les certificacions corresponents per part de l’AVEBC. Açò
s’aplicaria  a  partir  del  curs  del  2022  i  s’inclouria  en  el  conveni  amb  la  Conselleria
d’Economia Sostenible.

Pruden  comenta  que  es  podria  fer  un  seguiment  després  de  realitzar  el  curs  per
fomentar el contacte entre les persones EBC en cada territori,  per exemple plantejant
una convocatòria, amb data i lloc concrets, a la que també acudiríem persones de l’ECT
per tal d’iniciar el procés de relacions.

Webinar: "Sostenibilitat en les Comunitats" dia 14 Juliol

En esta activitat  intervindran Luís Campos i Maria Lacruz, i  la presentarà Pruden, qui
resalta  que,  després  del  nivell  individual,  les  comunitats  són  l’eslabó  per  al
desenvolupament de l’EBC.

La webinar serà gravada per youtube i es difondrà l’accés.

Jornada GAL (Innova-RSE) a Osca

Ana Cristina va contactar amb l’AVEBC per tal de col·laborar en esta jornada a realitzar-
se  en  Binefar,  Osca.  Acudiran  Alfons  i  Miguel  per  fer  un  taller.  S’aprofitarà  per  fer
contactes  i  animar  a  persones  d’Aragó  per  reprendre  el  treball  del  moviment  allà.
S’informarà a la Federació d’esta iniciativa per tal que siga també una oportunitat per
dinamitzar com a plataforma per al territori, que moga la tasca les persones.

Fran demana que la documentació s'allotge al Nas.

Projecte participació a la Ribera Alta

Es va presentar el projecte de dinamització del comerç local en l’empresa cooperativa
d’Alginet  Ecoinvéntame,  la  qual  el  va a realitzar  signant  un conveni  de col·laboració.
Pilar  diu que així  hi  ha que procedir,  abans d’iniciar  qualsevol  iniciativa és necessari
signar conveni de col·laboració.

També  s’ha  implicat  a  quatre  municipis  de  la  mancomunitat  de  la  Ribera  Alta  per
desenvolupar el projecte. Per altra banda, la empresa Natura i Cultura va a treballar-lo,
estant previst que el desenvolupe a Castelló.

Xarxa Universitats i Convenis amb universitats

La setmana passada es va celebrar la darrera reunió de la Xarxa d’Universitats. Joan
Ramón  va  informar  que  es  va  a  realitzar  un  congrés  científic  en  la  Universitat  de
València.  A partir  del  2022  s’organitzarà  rotativament  un esdeveniment  cada any per
diferent  universitat,  de manera que es vaja dotant  de contingut  a la Xarxa:  la  UJI,  la
Politècnica de València, la Miguel Hernández i la Florida.

Miguel ha sol·licitat a la Univ. de València la renovació del Conveni, estan t a l’espera de
resposta. Més endavant vindrà la renovació del de la UJI i caldrà plantejar-ho també a
les altres universitats per tal d’institucionalitzar la Xarxa. A tal fi s’enviarà un correu des

www.ebccomunitatvalenciana.org 2 / 6

http://www.ebccomunitatvalenciana.org/


de Presidència de l’AVEBC al Rectorat de totes les universitats, oficialitzant la iniciativa,
sol·licitant una reunió i comunicar la signatura del conveni.

Alfons  planteja  que  deuríem incloure  la  Xarxa  al  nostre  proper  Pla  estratègic  i  vore
d’implicar a la Generalitat perquè promoga la creació d’aquesta xarxa.

Jose comenta que es podria contactar amb la Càtedra de l’Empresa Familiar i que ens
conega, esbrinant la possibilitat de fer activitats com ara xarrades, tallers, etc.

Publicitat empreses

Per dinamitzar esta iniciativa, Miguel ha enviat una circular i ja ha obtingut resposta de
quatre empreses, farà recordatori a les que van col·laborar l’any passat.

Col·laboració Col·lab

Camila prèviament a la reunió ha comentat que està a l’espera que Asun Sanchis, que
és la responsable de Col·lab, puga disposar de més informació i li avise personalment.
De moment sembla que no hi ha res clar ni ens poden avançar res. Tanmateix, Alfons
explica que va contactar amb la direcció de  Las Naves, havent tingut una reunió en la
que  van  participar  també  personal  del  Col·lab,  i  diu  que  conten  amb  nosaltres  per
participar en allò que puguem aportar (tallers, xarrades, mentoritzacions, etc.)

2.     SEGUIMENT SUBVENCIONES I CONVENIS  

Federació Espanyola de la Economia del Bé Comú (FE-EBC)

Pilar  explica  que  ha  rebut  uns  emails  de  Javier  Alcaide  i  de  Bárbara  Calderón  (tresorer  i
presidenta de la FE-EBC) plantejant diversos temes, incloent una reunió a realitzar-se el proper
dilluns dia 12 convocada per Bárbara Calderón. Per altra banda, el tresorer ha dimitit i el càrrec
està vacant.

La FE-EBC ha plantejat la possibilitat de registrar-se al Registre d’Associacions de la Comunitat
Valenciana. Tanmateix no tenim molt clar que al mateix es puguen incloure entitats que no siguen
d’àmbit territorial de la C.V.

Quant als temes econòmics, l’aportació de la Federació a la Internacional és de 2.658,81€, que
es liquidarà des de l’antiga federal, que conserva el CIF i el compte bancari. No sabem la part que
li correspon a l’AVEBC, cal esbrinar-ho de la documentació que ens han enviat. A la reunió del dia
12 participaran Jordi i Miguel.

Seguiment econòmic AVEBC

Miguel pren la paraula i presenta una taula de tresoreria, comentant que per a les necessitats de
finançament deuríem de renovar la pòlissa de 15.000€ amb Caixa Ontinyent, per al mes de
desembre. Els gastos importants no són fixes i vindran per a l’octubre. Els ingressos previstos
són uns sis mil euros de la subvenció d’Economia Sostenible, 14.649 de la subv. de Diputació de
Castelló  i  els  30.000  del  Conveni.  Tota  la  justificació  prevista  per  a  estos  projectes  està
controlada. Queda pendent la reunió amb Àpunt Media per concretar el tema de la publicitat, que
suposarà uns 2 mil euros de gasto.

Edició llibre projectes EBC

Miguel planteja una proposta amb una serie de temes per al llibre a editar-se des de
l’AVEBC: Xarxa de turisme sostenible d’interior,  projecte  Transformant  el  nostre món:
canviem les regles de joc amb l’EBC,  Club de Futbol  Popular  Orihuela Deportiva,  un
resum de les empreses sostenibles EBC (fins a 10 empreses),  Projecte agroecologia
amb la Càtedra i la Unió de Llauradors, Projecte Cuinaterra, Horta del Rajolar, Informe
BBC Aras de los Olmos, Informe comunitat el Cresol de Beneixama, foment del comerç
local,  participació  ciutadana,  cooperatives  emprenedores  al  finalitzar  la  formació
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professional,  treballem per millorar la independència de la persona gran, cultura ètica
EBC.

Amb la  presentació  de les  empreses,  el  més apropiat  seria  incloure  un annexe  amb
fitxes de les empreses de la  C.V.  que hagen fet  el  BBC i  realitzen bones pràctiques.
Respecte als projectes en marxa es podrien recollir tots en un capítol. Es demanar`a la
Conselleria d’Economia Sostenible que ens faça el pròleg, bé el conseller, bé la Dr.Gnal.
La introducció correrà a càrrec de la presidenta de l’AVEBC. I es farà un Agraïment per
la presidenta de la FE-EBC.

3.     ESBORRANY PLA ESTRATÈGIC ANY 2022  PROPOSTES PROJECTES  
PER AL CONVENI CONSELLERIA I PLA VOLUNTARIAT  

Miguel presenta un esquema del contingut del Pla Estratègic, organitzat per Nodes, i destaca les
activitats començant pel Node d’organització: incentivar creació de GL’s a les tres províncies,
crear un pla de voluntariat amb un programa en els GL’s per integrar la tasca voluntària, fomentar
la coordinació dels GL’s amb associacions locals, fer un pla de joventut, per aconseguir atraure
este sector de població als GL’s... Degut a l’extensió de les iniciatives plantejades als diferents
Nodes, s’acorda que Miguel passarà el document per email per poder fer les aportacions que es
consideren per part de totes les persones de l’ECT.

En este punt Pruden comenta que per fer possible l’organització i funcionament dels GL’s, allò
més efectiu  seria  impulsar  projectes liderats  per  persones,  ficant-nos d’acord  amb aquelles
persones  que  puguen  impulsar  projectes  concrets,  d’eixa  manera  aconseguirem  implicar  a
persones capaces de dinamitzar un GL. Tots estem d’acord que els GL’s tenen que proposar el
que volen fer, i des de l’ECT tenim que acompanyar-los. Però opina Fran que està fallant la
coordinació dels GL’s en les dos direccions. Les persones tenen que poder desenvolupar els
seus projectes, amb l’ajuda de l’associació i dels GL’s. Jordi diu que va a proposar un esquema
per a un pla de voluntariat, sobre el que podrem acordar i preparar el pla, i tenint eixe marc les
persones podran integrar-se i desenvolupar un pla d’acció.

Finalment, Alfons comenta que en lloc de fer un Pla Estratègic nou, podem fer un annexe al Pla
existent de 2019-2021, i en ell exposar les activitats a desenvolupar al 2022.

4.     PRESA DECISIONS SOBRE:  

Participació en Consorci Eco Regió Cantàbric-Mediterrània

Sobre esta proposta de Bárbara Calderón, Miguel està en converses i comenta que la
nostra participació podria ser a través del municipi d’Aras de los Olmos, tanmateix ells
no tenen espai per això, i finalment Bárbara ens ha dit que de moment deixem el tema
aparcat.

Proposta Conveni amb l'Organització d’Estats Iberoamericans (OEI)

Aportació de Camila prèviament a la reunió: Segons l'entitat tenen poca o nul·la disponibilitat,
segurament millor a partir de setembre/octubre però diu que ha percebut que se signen molts
convenis però després les entitats no tenen disponibilitat per a plasmar accions concretes.

Pilar  explica que ella  va tindre una reunió amb AVAL associació d´inserció laboral amb qui
signaríem conveni, ja que aquesta està en aliança amb la OEI, el qual seria per aportar formació
de  professorat,  per  cooperar  amb el  ministeri  de  Mediambient  d’Uruguai  i  per  a  polítiques
d’igualtat. Actualment estan seguint-se les gestions.

Projecte Alacant FADIT
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Aportació de Camila prèviament a la reunió: Crec que estem en moltes coses i sense
concretar.  Este  dimarts  hem tingut  la  reunió amb ells;  volen com una eina/diagnòstic
però veig que ens posem en moltes coses però sense realment tindre clar com procedir.
I ho dic en general, moltes propostes o convenis oberts però després no sé si tenim la
capacitat tècnica i física per a estar en tot.

Miguel comenta que han hagut varies reunions amb FADIT en les que han participat, a
més  d’ell,  Jose,  Camila  i  Raquel.  La  missió  d’esta  Federació  Alacantina  per  al
Desenvolupament  i  l’Innovació  Territorial  és  la  promoció  del  desenvolupament  local
sostenible amb la col·laboració d’agents del territori, tant del litoral com de l’interior, com
elements indispensables per a millorar la resilencia del sistema rural. Integra a entitats
com Rural Labs Muntanya d’Alacant, que agrupa a 58 municipis, pel que Miguel opina
que pot  tractar-se  d’un gran conveni  que ens permeta  introduir-nos  definitivament  en
Alacant.

Jose  pensa  que  volen  que  els  ajudem  des  de  l’AVEBC  a  fer  un  diagnòstic  de  com
d’alineats estan els seus projectes amb l’EBC. Creuen que l’EBC els pot ajudar a fer un
pla  de millora per  relacionar-se/coordinar-se entre les diferents organitzacions que hi
són en FADIT, perquè s'orienten millor als valors EBC. Sembla que això és una tasca de
consultories, i l’AVEBC pot mediar perquè accedisquen a persones consultores, però no
pot fer altra cosa, i ja tenim el procediment creat per a això.

Per altra banda, també ha sol·licitat una reunió l’associació d’agricultors de Callosa d'en
Sarrià, perquè estan interessats en començar a treballar l’EBC.

Participació com a organització en Missions València

Es comenta el  tema de participar com AVEBC en el  projecte  Missions València 2030
com a model de governança en aliança amb altres organitzacions i entitats de València
ciutat, valorant la iniciativa molt positivament per les repercussions que podria generar
per al model de la EBC. S'acorda donar l'adhesió, amb la marca que estaria visible.

5.       PRECS I QÜESTIONS  

Alfons

• Comunica la iniciativa des de la Internacional de muntar una Acadèmia EBC, havent
identificat necessitats de formació en diferents països, que han de definir en un catàleg
d’accions formatives. A partir de desembre es vol crear un prototip d’Acadèmia EBC en
Alemanya.

• Demana el suport de l’ECT per organitzar en desembre a Las Naves la 8ª Jornada de
Consultores EBC a nivell nacional, que organitza la Federació i ens demanen suport en
eixa tasca.

Fran
• Comenta que el canvi del hosting a Arsys ha estat un fracàs i no hi ha explicacions, pel

que hem tornat  a  OVH i  queda pendent  decidir  si  contractem continuïtat  amb ells.
S’aprova la mateixa.

• Informa que hi han webinars a programar entre Jose, Miguel i ell mateix, així que es
reuniran i ho organitzaran.

• Proposa que s’haurà de reunir amb Miguel i Luís per reprendre el tema del llibre sobre
valors de la Tribu Animació.

• Informa sobre el  projecte «Ciutat  Neutra»,  que es basa en un plantejament de que
València siga una ciutat neutra en emissions de carboni per a l’any 2030. Es tracta d’un

www.ebccomunitatvalenciana.org 5 / 6

http://www.ebccomunitatvalenciana.org/


concurs que llança Las Naves com una iniciativa de  Missions València. Si podem ens
presentarem al concurs, el qual té una dotació econòmica.

• Finalment comenta que Bombas Gens tenen formació sobre EBC i podríem plantejar una
col·laboració  amb  ells,  en  el  supòsit  que  tinguen  interés.  Després  de  comentar-ho
conjuntament, no veiem possibilitats de moment.

Pruden
• Demana que valorem el camp d’acció de les Comunitats,  tant el cohousing com les

comunitats de veïns, amb un BBC de Comunitats, hi ha un gran potencial per impulsar
projectes des de l’AVEBC. Tothom està d’acord, pel que ho inclourem al Pla Estratègic
2022, independentment que en el 2021 també fem accions.

Sense més assumptes que tractar, sent les 15:00 h. es dóna per finalitzada la reunió.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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