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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

1.- ÀREA PERSONAL
L’Associació del bé comú de Girona va iniciar l'any passat una curs de formació per a iniciats en la l'EBC, basada
aquesta formació, en el llibre d’en Christian Felber. Va començar al Desembre del 2018 i ha acabat al Juny 2019.
https://drive.google.com/open?id=1DUTg6lvd3aW3AuoNBFoeyynPQDQ3R2QS
https://drive.google.com/open?id=12Czi6LquqJoztP26K3-N881KyaEB1hoo

2 .- ÀREA CONEIXEMENT
S'ha introduït l'EBC en l'àmbit educatiu:
-

Ens hem reunit amb representants de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de
Catalunya i de la FEDAC (Fundació Educativa Dominiques) per tal de planificar accions conjuntes
tendents a la difusió de l’EBC en el marc escolar. Hem acordat una propera reunió pel mes de març i
tenim previst poder dur a terme alguna actuació conjunta el curs vinent.

-

Estem amb contactes amb la universitat de Girona, tenim l’objectiu de que els universitaris en el primer
curs coneguin l’economia del bé comú
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3.- ÀREA ORGANITZACIONS
Durant els mesos de setembre a desembre ens hem reunit amb el gerent de l’empresa Embotits La Selva per
tal de facilitar l’elaboració del BALANÇ DEL BÉ COMÚ.
-

Vam facilitar el contacte i la negociació amb un assessor d’EBC titulat.
Fem el seguiment de l’evolució d’aquesta fase preparatòria.
Actualment l’empresa esta fen el Balanç del bé comú.

Ens vam trobar amb l’Oriol Costa, Director d’Ecoregió i president de Dynamislab, per presentar els projectes
d’ambdues parts i explorar possibles col·laboracions i sinèrgies entre les nostres entitats.(15.05.19)
Reunió amb representants de candidatures a les eleccions municipals per tal de presentar-los l’EBC i les
múltiples possibilitats de col·laborar i fomentar les iniciatives que proposa. També convidem a assumir en els
seus programes electoral els principis o propostes de l’EBC.
-

Mes de desembre: entrevista amb el candidat municipal de la candidatura unitària Guanyem Girona i
un altre representant. Molt bona disposició i invitació a participar en la comissió de programa per tal de
fer els suggeriments i propostes. De moment un representant de l’EBC Girona col·labora amb aquesta
candidatura.

-

Mes de gener: entrevista amb la candidata municipal a l’alcaldia pel PSC. Bona disposició i invitació a
parlar amb altres ajuntaments.

-

Trobada amb en Francesc Ayats, candidat d’ERC de Girona a l’alcaldia per a presentar-li l’EBC i convidarlo a assumir els seus principis.(04.02.19)

-

Trobada amb membres de la candidatura de Guanyem Girona per tal de presentar-los l’EBC i proposarlos que incorporin el que creguin que comparteixen al seu programa electoral. (19.02.19)

-

Participació a la Taula de Model Econòmic de Guanyem Girona per tal de proposar que s’hi incorpori
l’EBC. Centre Cívic del Barri Vell. (26-02-19)

-

Reunió amb membres de la Candidatura Iniciativa per Fornells per tal de presentar l’EBC i tractar les
possibles col·laboracions amb l’ajuntament. (10.03.19)
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4.- ÀREA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE L’EBC
S’han fet jornades de debat, xerrades, presentacions a grups interessats en l’EBC.
En concret:
-

Xerrada informativa sobre l’EBC als locals de l’Associació d’Amics del Museu d’Art de Girona, el passat
dia 23 de gener, amb una assistència considerable.
https://drive.google.com/open?id=0B7hct2x0lvUOdlM5Z0RGSkJCRU95bGZvT0tGTmhqNmowZzg4
https://drive.google.com/open?id=16kAJrR9miJDd7YQ16rAa4tA6s7lyl393
https://drive.google.com/open?id=1nP1JQecV8C5XOpFWFX9xApKpgIx7Z37D

-

Xerrada informativa sobre l’EBC als locals del Centre Cívic Pla de Palau de Girona, el passat dia 22 de
febrer, amb una assistència considerable.
https://drive.google.com/open?id=1rBF6NNE96EBHUSp-i6_4mRyADQzJnaXW
https://drive.google.com/open?id=197vp3l2FG2ChQircmx1iIBfXu8hP9tCR

-

Presentació de l’EBC a l’Institut de Sils, als alumnes de 4t. d’ESO. (12.03.19)

-

Presentació sobre l’EBC a L’Escala, organitzada per Comuns de L’Escala. (05.04.19)
https://drive.google.com/open?id=1Dsi3fBDpZE8wnVefTZePRcSTYtiVH42M

-

Presentació de l’EBC a Púbol, Bar La Terrasseta. (26.04.19)
https://drive.google.com/open?id=1hm5PnEDRwPATMbN2XOGWieXY6jPJJIiQ

-

Presentació de l’EBC al Centre Cívic del Barri Vell (3.05.19)

-

Presentació de l’EBC al Centre Cívic Sant Narcís (7.06.19)
https://drive.google.com/open?id=1-0jx47-hBPC03mIZw8g4GkDTLsv-KpNK
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5.- ORGANITZACIÓ INTERNA
Aquest any serà important per que ens hem constituït com associació.
https://drive.google.com/open?id=1ylVtjEoCrajICohRc_GSyVd4ujTZ4twt

1.

PROJECTE DE DIFUSIÓ
•
•
•
•

•
•

2.

Xerrada informativa sobre l’EBC als locals de l’Associació d’Amics del Museu d’Art de Girona, el
passat dia 23 de gener, amb una assistència considerable
Xerrada informativa sobre l’EBC als locals del Centre Cívic Pla de Palau de Girona, el passat dia
22 de febrer, amb una assistència considerable.
Presentació de l’EBC a l’Institut de Sils, als alumnes de 4t. d’ESO. (12.03.19)
Participació en el Taller de Validació del Laboratori d’Idees del sector de la fruita de
pinyol organitzat conjuntament pel Parc de Recerca de la UAB i el Departament d’Agricultura,

Ramaderia, Pesca de la Generalitat de Catalunya. En Josep Ma Carbó va presentar el projecte
“Fruitètica”: una proposta de foment de consum de la Fruita de pinyol a partir de fer que els
productors i distribuïdors encapçalin la implantació de l’EBC en aquest sector productiu amb
l’objectiu doble de fomentar-hi el bé comú i de difondre-hi l’EBC en el mercat. (13.3.19)
Presentació sobre l’EBC a L’Escala, organitzada per Comuns de L’Escala. (05.04.19)

PROJECTE DE FORMACIÓ
•
•
•
•
•
•

Reunió del grup de formació bàsica en Economia del Bé Comú comentant el capítol 4 del llibre
de Christian Felber “L’economia del Bé comú” sobre la propietat (19 de gener).
Reunió del grup de formació bàsica en Economia del Bé Comú comentant el capítol 5 del llibre
de Christian Felber “L’Economia del Bé Comú” sobre La motivació i el sentit. (16.02.19)
Reunió del Grup de Treball i de l’Equip Coordinador d’EBC Girona al Centre Cívic de Palau
(02.03.19)
Reunió del grup de formació bàsica en Economia del Bé Comú sobre la “Prossecució de la

democràcia”, capítol 6 del llibre “L’Economia del Bé Comú” de Christian Felber. (16.03.19)
Reunió del Grup de Treball i de l’Equip Coordinador d’EBC Girona al Centre Cívic de Palau.
(06.04.19)
Sessió del curs de formació bàsica 7a, sobre el capítol del llibre “Exemples i models”.Lloc: CC de
Palau. (13.04.19)

•
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3.

PROJECTE DE RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ
•

•

•

•
•
•
•

4.

l’EBC i les múltiples possibilitats de col·laborar i fomentar les iniciatives que proposa. També
convidem a assumir en els seus programes electoral els principis o propostes de l’EBC.
entrevista amb el candidat municipal de la candidatura unitària Guanyem Girona i un altre
representant. Molt bona disposició i invitació a participar en la comissió de programa per tal de
fer els suggeriments i propostes. De moment un representant de l’EBC Girona col·labora amb
aquesta candidatura.
entrevista amb la candidata municipal a l’alcadia pel PSC. Bona disposició i invitació a parlar
amb altres ajuntaments.
Trobada amb en Francesc Ayats, candidat d’ERC de Girona a l’alcaldia per a presentar-li l’EBC i
convidar-lo a assumir els seus principis.(04.02.19)
Trobada amb membres de la candidatura de Guanyem Girona per tal de presentar-los l’EBC i
proposar-los que incorporin el que creguin que comparteixen al seu programa electoral.
(19.02.19)
Participació a la Taula de Model Econòmic de Guanyem Girona per tal de proposar que s’hi
incorpori l’EBC. Centre Cívic del Barri Vell. (26-02-19)
Reunió amb membres de la Candidatura Iniciativa per Fornells per tal de presentar l’EBC i
tractar les possibles col·laboracions amb l’ajuntament. (10.03.19

BALANÇOS DEL BÉ COMÚ
•

5.

Durant els mesos de setembre a desembre ens hem reunit amb el gerent de l’empresa
Embotits La Selva per tal de facilitar l’elaboració del BALANÇ DEL BÉ COMÚ.
— Vam facilitar el contacte i la negociació amb un assessor d’EBC titulat.
— Fem el seguiment de l’evolució d’aquesta fase preparatòria.
— Estarem d’obervadors en l’execució del BBC.

EDUCACIÓ
•

6.

Reunió amb representants de candidatures a les eleccions municipals per tal de presentar-los

Ens hem reunit amb representants de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de
Catalunya, de l’ACFEBC (Associació Catalana pel Foment de l’EBC) i de la FEDAC (Fundació
Educativa Dominiques) per tal de planificar accions conjuntes tendents a la difusió de l’EBC en
el marc escolar. Hem acordat una propera reunió pel mes de març i tenim previst poder dur a
terme alguna actuació conjunta el curs vinent.

ORGANITZACIÓ INTERNA

– –– Presentació de l’EBC a Púbol, Bar La Terrasseta. (26.04.19)

1.

2.

……oooOooo……

MAIG

– Presentació de l’EBC al Centre Cívic del Barri Vell (3.05.19).
– Reunió mensual del Grup de Treball i de l’Equip Coordinador d’EBC Girona al Centre Cívic de Palau.
(4.05.19)
– Trobada amb l’Oriol Costa, Director d’Ecoregió i president de Dynamislab, per presentar els projectes
d’ambdues parts i explorar possibles col.laboracions i sinèrgies entre les nostres entitats.(15.05.19)

6

– 8a Sessió del curs de formació bàsica en Economia del Bé Comú, sobre el capítol del llibre “Estratègies per
dur a terme el Bé Comú”, al CC de Palau. (18.05.19)

1. ……oooOooo……

3. JUNY
– Reunió mensual del Grup de Treball i de l’Equip Coordinador d’EBC Girona al Centre Cívic de Palau.
(1.06.19)
– Presentació de l’EBC al Centre Cívic Sant Narcís (7.06.19).
– Darrera Sessió del curs de formació bàsica en Economia del Bé Comú, sobre el capítols del llibre L’Economia
del Bé Comú de Ch. Felber “Preguntes freqüents” i “Xifres, dades i resum” als locals del CC de Palau. (8.06.19)
– Assemblea General de l’Associació EBC Girona. Lloc: CC de Palau. (15.06.19)
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