
ACTA REUNIÓ ECT (PLATAFORMA WEB, 20/05/2021)

ASSISTENTS

Mª Pilar Rueda

Jordi Medall

Manolo Piquer

Fran Ballesteros

Raquel Gómez

Pruden López

Jose Gámiz

Excusa assistència: Alfons Ribarrocha

ORDRE DEL DIA

1. Trobada persones facilitadores Municipies del Bé Comú, propostes de webinars i de canvi
en projecte del foment comerç local 

2. Projecte 2021 del GL-Cs. Esdeveniment 15 Juny turisme Sostenible Castelló

3. Inclusió com a Associació en Consorci Micro Eco Regió

4. Convenis col·laboració

5. Precs i qüestions

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

1.     TROBADA PERSONES FACILITADORES MUNICIPIES DEL BÉ COMÚ,  
PROPOSTES DE WEBINARS I DE CANVI EN PROJECTE DEL FOMENT  
COMERÇ LOCAL  

Prèviament a la reunió, la Presidenta ha enviat per email documents complementaris als punts a
tractar en l'ordre del dia, recollint propostes del gerent:

• Pre-programa per a la 1ª Trobada per a persones facilitadores de Municipis del BC

• Proposta per a webinars durant aquest any
• Un plantejament de canvi per al contracte de la campanya del foment del comerç local,

respecte a l'aprovat en la reunió del 16 de març passat, en el qual l’AVEBC assumeix
major responsabilitat i seria qui oferira directament la campanya als Ajuntaments, per la
qual cosa cal valorar si ens interessa i pot ser positiu

Trobada persones facilitadores Municipies del Bé Comú

Pilar informa que hi ha un canvi d’última hora perquè Anke no podrà assistir i  la substituirà
Bárbara, presidenta de la FE EBC. Per altra banda, l’alcalde de Cadis enviarà una gravació
introductora per a la Trobada.

Es dóna el vist i plau al programa, encara que ens planteja dubtes el tancament de la sessió del
divendres, no té massa sentit. LLevat d’això, Miguel pot començar ja a enviar-lo, però abans que
revise el final del document que ens han facilitat i elimine l’anotació sobre «ribarroja i Ylena».

Proposta de webinars

Es planteja debat sobre la proposta de webinars, destacant el següent: no es veu necessari les
de J.Ramón i de P.Alvarez; desconeixement i dubtes sobre si totes les empreses són EBC; es fa
un abús del terme «sostenible», mentre que tal vegada estaria bé parlar del tema del triple
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balanç, ens interessa més difondre l’EBC i el seu model; Pruden planteja afegir alguna webinar
sobre  les  Comunitats  del  BC.  Jose proposa clarificar  els  objectius  que perseguim amb les
webinars, això ens ajudaria a valorar la proposta. Finalment Pilar proposa que ho deixem de
moment i ens donem espai a pensar-ho millor. Fran s’ofereix a recollir les idees i suggeriments
que ens semble més interessants quant a temes i ponents, de manera després ell li ho passarà a
Miguel perquè faça els tràmits pertinents. 

Proposta de canvi en projecte del foment comerç local

Respecte al document remés al respecte d’este tema, ha faltat contextualitzar un poc la proposta
plantejada per entendreu bé. Pilar aclareix que es tracta de la campanya de l’àlbum de cromos,
que en principi tenia que deixar-se en mans de l’agencia de publicitat El Tratado de Maripaz i ara
Miguel  proposa  que  ho  contracte  directament  l’AVEBC  amb  els  ajuntaments,  fent  les
corresponents modificacions a l’esborrany del contracte que cal subscriure amb la propietària de
l’esmentada agencia,  i  que  es  quede  l’AVEBC amb l’exclusiva  durant  dos  anys.  Finalment
s’acorda que Miguel envie el contracte original per revisar-lo.

2.     PROJECTE 2021  DEL GL-CS.  ESDEVENIMENT 15  JUNY TURISME  
SOSTENIBLE CASTELLÓ  

Raquel comenta la incidència en la subvenció de l’any passat, que ens han rebaix l’import en
1.125,00 €, fonamentalment per no admetre el gasto de manutenció en l’establiment on vam
realitzar l’acte final del projecte. Esperem que prompte ens facen l’ingrés de 13.875,00 €, import
que finalment han reconegut.

Respecte a la segona edició del projecte d’enguany ja tenim la subvenció concedida, arranquem
amb l’esdeveniment de presentació per al dia 15 de juny, al qual també col·labora la pròpia
Diputació de Castelló presentant el Dia internacional de la gastronomia sostenible. Raquel mostra
i explica el Programa acordat en la reunió d’ahir del GL-CS, amb les ponències, tallers i activitats,
incloent una de showcooking. Comenta que farà falta preparar un formulari online d’inscripció
respectant les normes de protecció de dades personals, demanant de coordinar-se amb Fran per
a esta tasca.

També explica que no s’han admés els gastos de difusió de la web, pel que ha segut necessari
reformular l’activitat i el pressupost, i que sols ens han admés 5 € per persona com a gasto de
manutenció subvencionable, amb la qual cosa sols tenim per al cofeebreak de mig-matí però no
ens permetrà completar adequadament l’activitat  del showcooking, on necessitarem 6 € per
persona. Es planteja la possibilitat de que ho puga aportar alguna empresa col·laborador, però en
el seu defecte es demana l’aprovació de l’ECT per aportar-ho l’AVEBC, a la qual cosa no es
manifesten resistències.

Manolo informa que la subvenció contempla un gasto total del projecte de 14.649 €, del qual es
subvenciona el 75% (10.986,75 €). Per part de l’AVEBC cal aportar els restants 3.662,25 €, dels
quals 2.382 € seran gastos de personal en la gestió i 1.280,25 € es tenen que aconseguir bé de
la subvenció del valencià o bé aportar-los de fons propis de l’associació. Cal tenir en compte que
el projecte també aportarà ingressos pel 15% dels consultors, que vindrà a ser sobre els 1.400 €.

3.     INCLUSIÓ COM A ASSOCIACIÓ EN CONSORCI MICRO ECO REGIÓ  

Prèviament a la reunió, la Presidenta ha enviat als membres de l'equip informació que ha rebut
sobre una proposta de participació en el Consorcio BioEconomía Circular Biorregión Cantabro-
Mediterránea, per tal que puguem prendre una decisió.

Pilar  explica  que es  tracta d’un  Consorci  que s’ha creat  entre  varies  entitats  (ajuntaments,
empreses, la Càtedra EBC) i Bàrbara Calderón, la presidenta de la FE EBC, ens ha plantejat la
possibilitat de que l’AVEBC forme part. Per part dels diferents membres del equip es reconeix que
no s’ha revisat la documentació en la suficient profunditat, és molt extensa, pel que no hi ha una
opinió feta al respecte. Pilar comenta que Alfons li ha comentat que ho veu interessant per ser un
projecte  transversal  EBC i  ve  a  dinamitzar  el  nostre  territori,  i  ella  afegeix  que  es  podria
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cogestionar amb empreses associades, com ara Cuinatur, Supernaranjas i altres. Pruden també
suggereix que es podria introduir el tema del cohousing.

La Presidenta diu que, en qualsevol cas, portarà treball de gestió en l’associació, pel que tenim
que prendre una decisió fonamentat. Jordi proposa que el gerent, i tal vegada Alfons, ho revise
per vore a què anem a comprometre’ns i què ens aportaria, que valore com a gerent si ens
interessa a l’AVEBC i que ens passe una proposta a l’ECT per decidir-ho, que també podria ser
que fóra un tema a decidir per l’Assemblea.

4.     CONVENIS COL·LABORACIÓ  

La presidenta informa que s'han mantingut reunions per a signar convenis amb Creu Roja i se li
ha fet una proposta en concret, sobre el tema de formació en especial dedicar la 6ª edició del
curs d'Introducció a l’EBC i treball en xarxa amb els grups locals en cada municipi.

D'altra banda es comenta també la reunió mantinguda amb l'Organització Democràtica Mundial
que es desconeixia el caràcter de difusió en directe que anava a tindre, però que la participació
de Manolo com a secretari, Miguel i Pilar van fer en eixe moment una bona exposició sobre
l’EBC.

Fran comenta que no hem tingut resposta respecte al conveni amb Àpunt. Jordi diu que els 
contactarà ja que la seua firma seria molt interessant.

5.     PRECS I QÜESTIONS  

Fran comenta que està gestionant el canvi de la web i passarà una proposta per a decidir-la.

Sense més assumptes que tractar, sent les 21:15 h. es dóna per finalitzada la reunió.

EL SECRETARI V. i P. PRESIDENTA
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