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1.

RESUM D’ACTIVITATS PER TRIMESTRES:
SETEMBRE/DESEMBRE 2019



Al setembre vam iniciar el curs a l’equip coordinador, amb una jornada
de treball matí i tarda al restaurant Can Pol. A partir d’aquí seguim amb
una reunió mensual (1er dissabte de mes fins al mes de juny). Per la
pressió de l’agenda de treball establim la figura de les reunions
extraordinàries o “pont” de l’equip coordinador, i fem dues reunions extra
el mes de novembre.



El 5 d’octubre es presenta la segona edició del Curs bàsic d’ Economia
del Bé Comú en que s’analitza el primer capítol del llibre de Christian
Felber, del mateix nom.

Com a resposta a la sentència del TS del 14 d’octubre, i en solidaritat amb tots
els presos polítics, suspenem les activitats previstes pel 19 d’octubre (inici del
Curs de Criptomoneda i reunió del Grup de Treball EBC Girona).


El 9 de novembre té lloc la segona sessió del Curs bàsic d’ Economia
del Bé Comú.



El Curs d’aprofundiment “Criptomoneda i Economia del Bé Comú:
dos revolucions compatibles?”, co-organitzat per EBC Girona,
l’Ajuntament de Girona i l’Escola de Filosofia El Pou, comença el dia 23
de novembre, amb la primera de les sessions mensuals (3er dissabte del
mes) i amb totes les places ocupades. Es constitueix la comunitat
d’aprenentatge i el coordinador, en Josep M. Carbó, en fa la presentació
i es treballa el primer tema: la introducció sobre Els Diners. A la següent
sessió, el 21 de desembre, es tracten el 2n i 3er dels capítols
programats: Producte Nacional i Banc Central.



El Grup de Treball d’EBC Girona realitza la seva primera trobada, de
presentació, declaració d’intencions i constitució, el 23 de novembre a
les 10:30h a la nostra seu al Centre Cívic de Palau. En la 2a reunió, el
21 de desembre, parlem de la metodologia de treball i organització: ens
dividim en els 3 subgrups segons les Línies de treball (Difusió i
Relacions amb les administracions, Confluència amb altres moviments-
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entitats d’economia alternativa i Balanços del Bé Comú), establim les
bases de treball d’aquests i fem una pluja d’idees inicial.
GENER/MARÇ 2020
GENER


El dia 11 de gener celebrem la primera reunió del any l’Equip
Coordinador.



Els curs bàsic en EBC i d’aprofundiment “Criptomoneda i Economia
del Bé Comú: dos revolucions compatibles?” segueixen segons el
previst, amb sessions realitzades el 11 i 18 de gener, respectivament.



El Grup de Treball d’EBC Girona realitza la seva primera trobada del
2020 el 18 de gener.



El 21 de Gener la Montserrat Junyent, economista, escriptora i
presidenta d’EBC Catalunya, fa la presentació Economia del Bé Comú
i Sanitat: exemples del Institut Guttmann i el CAP Sardenya a la
Sessió General Hospitalària de l’Hospital Santa Caterina de Salt,
organitzada per l’Oriol Duch i la Susana Mota. Malgrat l’inclement
tempesta Glòria que teníem al damunt, l’assistència dels professionals
del IAS va ser més que acceptable, i l’interès despertat per l’EBC
esperem que doni fruits aviat.
FEBRER



El 8 de febrer es reuneix l’Equip Coordinador.



Els curs bàsic en EBC i d’aprofundiment “Criptomoneda i Economia del
Bé Comú: dos revolucions compatibles?”, fan les sessions previstes el 8
i 15 de gener, respectivament.



El Grup de Treball d’EBC Girona fa una nova sessió de treball presencial
el mateix 15 de febrer.



Presentació de l’EBC per part de Josep M. Carbó, en Pedro Cortés i en
Bruce Bonavia amb l’ajuntament de Llagostera, el 26 de febrer a 13h.



Presentació de l’EBC per part d’en Pedro Cortés i en Josep M. Carbó a
l’ajuntament de Rupià el 10 de març a les 18h. Organitzada per la Carme
Cornet.

4



En Josep M. participa en la Mobile Week Girona 2020 a taula rodona
coordinada per la professora Carmen Echazarreta en què es parlarà del
valòmetre, el sistema europeu d'indicadors empresarials per a la gestió
basada en valors, i es debatrà sobre els reptes de les empreses al segle
XXI.
MARÇ



El dia 3 a les 10:30h. té lloc una reunió de contacte amb un representant
de l’organització PAM a PAM el Grup de Treball. L’interès de confluir i
col·laborar es fa palès, i es concreta en la proposta de subsegüents
trobades.



El dia 9 de març presentació de EBC a l’Escola d’Adults de Girona



El 7 de març es reuneix l’Equip Coordinador.



El mateix dia 7 té lloc la següent sessió del curs bàsic en EBC

El 13 de març com a conseqüència del Decret d’Estat d’Alarma i Ordre de
Confinament per la Pandèmia del COVID-19, així com de les afectacions
personals que aquesta situació provoca, queden suspeses totes les activitats i
trobades presencials previstes per l’associació EBC Girona, la seu del Centre
Cívic de Palau és tancada i també es suspenen les trobades previstes amb
l’Associació Catalana i la Federal Española. No obstant durant aquests mesos
es va estudiar i fer esmenes conjuntes al document proposta de col·laboració
de l’AFEFEBC, per part de l’ACFEBC, el Camp d’Energia de Terrassa i EBC
Girona.
ABRIL/JUNY 2020
ABRIL


El dia 17 d’abril celebrem la 1a Reunió per videoconferència de l’Equip
Coordinador, en que reflexionem i decidim re-emprendre l’activitat, amb
les limitacions del confinament i d’acord amb les nostres possibilitats,
intensificant l’ús de les TIC.



Anunciem la creació de l’EBC Espai de Trobada (Telegram) per
connectar i debatre amb els socis i simpatitzants. Fruit d’aquest ens
plantegem convocar una trobada virtual del Grup de Treball, i publiquem
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l’article Nova normalitat i Bé Comú. Reflexions per una economia
post COVID, escrit per l’Albert Hereu, de reflexió i posicionament d’EBC
Girona davant la crisi en curs..
MAIG


El dia 1 de maig (20h) celebrem una reunió virtual de l’Equip
Coordinador.



El dia 15 de maig (20h) reunió virtual de l’Equip Coordinador.



A les 19:30 h del 22 de Maig té lloc la primera trobada virtual del Grup
de Treball d’EBC Girona, de retrobament, reflexió i generació de
propostes dels simpatitzants.



El dia 29 de maig (20h) reunió virtual de l’Equip Coordinador.
JUNY



El dia 6 de juny celebrem sengles reunions de cloenda per vídeoconferència del Curs bàsic en EBC (10h) i el curs d’aprofundiment
“Criptomoneda i Economia del Bé Comú: dos revolucions
compatibles?” (12h)



El dia 12 de juny (20h) reunió virtual de l’Equip Coordinador.



El dia 20 de Juny celebrem l’Assemblea General anual a les 11h al
Parc del Migdia de Girona.

2.

GRUP de TREBALL

Durant les reunions generals de l’economia del bé comú de l'últim trimestre de
2019, es va acordar portar a terme tres línies de treball, i vam formar 3
subgrups a l’efecte: BALANÇOS DEL BÉ COMÚ, DIFUSIÓ I RELACIÓ AMB
L’ADMINISTRACIÓ i CONFLUÈNCIES AMB MOVIMENTS D’ECONOMIA
ALTERNATIVA.
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GRUP de BBC (Balanços del Bé Comú)

1. OBJECTIU O MISSIÓ: Fomentar i facilitar a les entitats la realització BBC,
complementària al Balanç Financer.

2. MEMBRES:
Isabel Juventench
Maria Gómez
Oriol Duch
Susana Mota - coordinadora
Albert Hereu (incorporació al juny del 2020).

3. INDICADORS D’OBJECTIUS CURS 2019-2020


Seguiment del BBC que està fent Embotits La Selva: Ja que degut a la
COVID 19 s'ha interromput el procés s’ha postosat per passat l’estiu la
reunió prevista amb consultor i empresa.



Creació i actualització del llistat compartit d'empreses i entitats
“sensibles a l’EBC”.



Elaboració del Procés BBC: INICIAT. Estem estudiant manuals i
documentació, i hem previst demanar suport consultor acreditat
(formació on line). Interromput per la COVID19.



Proposta de realitzar BBC a 3 entitats: proposat verbalment a Oriol
Costa de DynamisLab - Ecoregió, en parlarem passat el juny.

4. OBJECTIUS I PROJECTES PRESENTS I FUTURS
4.1 LLISTAT D'ENTITATS SENSIBLES: 1.1: Creació (format full de càlcul) i
actualització; 1.2 Difusió o publicitat en positiu a les bones pràctiques (ex:
publicació a mitjans propis i/o aliens, creació d’una App informativa pel
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públic, Participar en el projecte ECOSISTEMA EBC des de Girona agrupació i intercanvi mitjançant una plataforma o Aplicació informàtica
oberta de consumidors, proveïdors, col·laboradors i inversors.)

4.2 Disseny del PROCÉS DE BBC: Establir un protocol d'implementació
del BBC, diferenciant abordatges diferents segons tipus d'entitats (mida,
nivell d’informació i compromís actual, desitjos i necessitats, sector).
4.2.1 Cerca d'informació: formació teòrico-pràctica en BBC (Lectura
material BBC, taller BBC).
4.2.1 Elaboració d’esquema del protocol. Fases: contacte- informacióprimera autoavaluació- autoBBC simple guiat- BBC complet consultor/peers
- auditoria BBC) Coherència, Convergència i coordinació amb el procés de
l’ACFEBC: empreses (Figura 1).

4.3 SEGUIMENT del BBC d’Embotits La Selva: pendent de reunió amb
Consultor i representants de La Selva per avaluació i feedback quan acabi.

4.4 TRADUCCIÓ AL CATALÀ el Manual del Balanç del be comú complet i
reduït. ACFEBC està elaborant una aplicació informatitzada (seguiment i
col.laboració)

4.5 PROJECTE D’AUTO-BBC GUIAT: utilitzant el BBC 5.0 simplificat;
4.5.1 Cerca d’informació i documentació (feta consulta inicial a
Montserrat Junyent)
4.5.2 Estudi individual i Treball grupal documents: idees, adaptació
mètode d'aplicació,
4.5.3 Disseny A) Taller d'informació sobre EBC-BBC i B) Taller
d'avaluació de conclusions del BBC
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4.5.4 Prova pilot ( associació, fundació o petita empresa);

4.6 COMPARACIÓ DEL BBC AMB ALTRES INSTRUMENTS DE
VALORACIÓ NO FINANCERA com el Balanç Social de la XES i el
Valòdrom de Vusiness:
4.6.1 Estudi comparatiu de l’aplicabilitat i utilitat del BBC amb el
Valòmetre de l’UdG (proposta en el marc del Conveni a establir amb l’UdG).
4.6.2 Construcció de Taula resum de característiques d’Eines
d’avaluació No Financera
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Figura 1
10

4.7 CONSULTORS BBC A GIRONA. Afavorir la disponibilitat de consultors
d’EBC acreditats en actiu a Girona mitjançant el foment de la formació
(incorporació del’EBC al currículum de carreres i assignatures
d’economia al’UDG, Postgrau UdG d’EBC i noves economies, Postgrau
d’ especialització professional en Consultoria del Bé Comú, creació de
la Càtedra d’EBC a l’UDG.
4.8 BBC aplicat a entitats sanitàries: Adaptació del BBC a les
particularitats del sector. S’ha iniciat difusió en aquesta línia (Sessió
Gral. Hosp. Sta. Caterina –Institut d’Assistencia Sanitària gener 2020)

GRUP DE DIFUSIÓ:

1. COMPONENTS:
Alberto Manchado
Carles Clemente
Carme Cornet
Julio Pérez
Pedro Cortés

2. XERRADES:
2.1 Participació a la taula rodona de la Mobile Week Girona 2020.
2.2 Xerrada: El dia 9 de març presentació de EBC a l’Escola d’Adults de
Girona
Xerrades que no s’han pogut realitzar degut a la crisi sanitària tot i
estar ja concretades.


Associació de veïns Santa Eugènia.
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Associació de veïns Centre



Amics de la UNESCO



Remeieres a Rupia (Setembre).

3. RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ.


Reunió amb l’ajuntament de Llagostera



Reunió amb l’ajuntament de Rupia, La Pera i Madremanya?



Proposta de reunió amb l’ajuntament de Girona(no realitzada)



Informe Julio.

4. RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.


Publicació d’un article al Diari de Girona(previst)



Preparació d’articles per a la seva publicació.



Contacte amb Catalunya Radio.

5. UNIVERSITAT DE GIRONA:
Contacte amb la secretaria del rector de la UdG per proposar-li un conveni
de col·laboració.

GRUP DE CONFLUÈNCIES:

1. COMPONENTS:
Jona March (per raons de trasllat de residència ho va deixar)
Pere Guanter
Josep M. Carbó
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2. OBJECTIUS
El primer objectiu era conèixer els moviments de caire alternatiu, per a
continuació entrar-hi en contacte i poder veure les possibilitats de confluir-hi.
En una primera reunió es va decidir buscar moviments i associacions. Les
empreses no es contemplaven al considerar que era una feina que no es podia
abastar i tampoc calia pels objectius que es buscaven.
El grup es va proposar 13 objectius per confluir. El 5 era la màxima
confluència possible i l’1 la mínima que es podia considerar:
5. Crear una associació única que treballés pels objectius comuns.
4.1 Participar en fires, mercats i actes públics sota la mateixa marca i amb el
mateix

plantejament

i

reivindicacions,

encara

que

fóssim

moviments

diferenciats.
4.2 Equiparar els diferents formats de balanços no financers que defensem.
Això podria implicar taules de conversió o complementarietat i també elaboració
conjunta de nous instruments.
3.1 Fer un front comú davant organismes i administració amb reivindicacions i
plantejaments consensuats.
3.2 Reunions periòdiques amb objectius comuns com ara: esdevenir
observatori permanent d’economia alternativa; fer campanyes conjuntament;
definir i planificar objectius a llarg termini.
2.1 Intervenir en la promoció d’una declaració o campanya conjunta amb els
altres moviments
2.2 Fer un congrés o jornada de coordinació i informació sobre economia
alternativa.
2.3 Mútua implicació dels diferents moviments: fer-nos socis de les altres
associacions, assistir a les seves reunions i actes, etc.
1.1 Adherir-nos a campanyes o donar suport a manifestos o iniciatives d’altres
moviments.
1.2. Informar del que fem a altres moviments.
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1.3 Fer una presentació de l’EBC als altres moviments
1.4 Proposar-los que facin el BBC
1.5 Estar en contacte

3. INFORMACIÓ
Es va veure de seguida que els dos moviments més potents d’economia
alternativa, com són la Xarxa d’Economia Social i el moviment cooperatiu no
tenien cap seu a les comarques gironines.
SETEM tampoc té actualment seu a Girona. Ha tingut diferents problemes amb
la Xarxa d’Economia Social, a causa de les seves pràctiques laborals
considerades poc ètiques.
Les entitats que va semblar que es movien en la nostra línia a les comarques
gironines varen ser:


Ateneu cooperatiu de les terres gironines.



Vusiness-Velòmetre



Pam a pam



Dynamislab - Ecoregió



Cercles de la Xarxa d’Economia Social a Garrotxa- Ripollès.

En les reunions i les diferents indagacions s’ha sabut també de l’existència
d’altres moviments alternatius, però que no fan un èmfasi directa en l’economia.
La coordinadora de ONG és una entitat que agrupa els grups i moviments que
a les comarques gironines treballen per la solidaritat en el tercer mon. També
existeix el Balanç Comunitari És un mètode per avaluar els equipaments i els
projectes socio- culturals. Està relacionat amb la XES.

4. FEINA FETA
Fins a l’arribada de la pandèmia es va fer una reunió amb l’Ateneu Cooperatiu i
una altre Pam a Pam. Es va entrar en contacte amb Vusiness-Velòmetre i els
cercles de la Garrotxa i Ripollès, sense poder arribar a fer la reunió. A través
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d’internet es va fer un informe sobre que era Dynamislab i l’Ecoregió i un altre
sobre la jornada de la xarxa de l’economia social, celebrada el 2019. També
està pendent de finalitzar un informe sobre el moviment cooperatiu a
Catalunya.

5. REUNIONS
Les dues reunions que es varen portar a terme varen servir per informar-se els
membres d’EBC, però no es varen fixar punts de confluències viables i
continuats.
Les xarxes d’economia social sorgeixen de les necessitats de persones i
entitats que aposten per una economia diferent a la dominant. Es desenvolupen
sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. A les comarques gironines no han
arrelat. A Girona capital no hi ha cap seu de les Xarxes d’economia social, però
si que n’hi ha una que abasta el Ripollès i la Garrotxa que al mateix temps
estan integrades en els Ateneus. Els Ateneus Cooperatius neixen del programa
Aracoop que convoca la Generalitat des del 2013. El 2016, s’impulsen dues
vies. Els ateneus i els projectes singulars. Els ateneus són llocs de consulta i
impuls a les diferents iniciatives de l’economia social que sorgeixen en el
territori. En l’actualitat bàsicament depenen d’una subvenció de la Generalitat.
N’hi ha 14 a tot Catalunya. A les terres gironines tenen la seva seu al consell
comarcal del Gironès, situat a Sarrià de Ter. S’anomena Terres Gironines
perquè exclou la comarca de la Cerdanya, la qual forma part d’un altra divisió.
Manifesten la necessitat de ser autònoms i molt menys dependents de les
subvencions de les administracions públiques. L’ateneu cooperatiu va
manifestar la seva intenció és fer unes jornades amb moviments de les terres
gironines que treballen en l'àmbit de l’economia social. Hi hauria dos temes: el
territorial i el sectorial. Les jornades es varen suspendre a causa de la
pandèmia i no hi ha data per fer-les. Semblava que la participació en les
jornades era el punt de confluència que hi podia haver entre l’EBC i l’ateneu
cooperatiu. Al no fer-se, el punt de confluència proposat s’ha fet inviable
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Pam a Pam està integrat dins la Xarxa de l’Economia Social. És una eina per
identificar en el territori les empreses que tenen una vocació social. Existeixen
uns ítems integrats per 15 qüestions. Si la meitat més una és positiva l’empresa
es posa en el mapa interactiu. Hi ha una xarxa de voluntaris que va pel territori
per identificar les empreses. És un primer pas per fer posteriorment el balanç
de l’economia social.
Es té la impressió que els criteris per portar a terme els balanços a les
empreses entre el Pam a Pam i l’Economia del Bé Comú son diferents i ara
mateix és complicat una complementarietat i encara més una fusió de les dues
metodologies. Amb Pam a Pam es va acabar la reunió amb el propòsit de tirar
endavant les propostes i projectes que de forma conjunta es vegin viables, però
sense arribar a cap conclusió. La pandèmia va estroncar els possibles
contactes posteriors
Amb el velómetre-Vusiness s’està pendent de fer una reunió telemàtica.
S’ha escrit al cercle de la XES Garrotxa- Ripollès, però no hi ha hagut resposta.

6. INFORMES
DynamisLab es defineix com un laboratori per la sostenibilitat centre de
dinamització de l’economia sostenible en els camps de l’estudi, la formació I la
dinamització i és promotor i participa d’Ecoregió Catalunya, projecte
col.laboratiu que promou l’agricultura ecològica i que agrupa consumidors,
empreses, inversors, administracions i universitats.
A les comarques gironines existeix l’Ecoregió Ter-Gavarres, que té la seva
seu a Sant Julià de Ramis i Celrà. Els ciutadans que ho desitgen inverteixen
micro capital en empreses agrícoles de matriu ecològica en tota la cadena de
valor econòmic de la regió determinada. Pot abastar empreses de producció,
comercialització, distribució, i serveis. En aquesta zona té 4 projectes
d'alimentació ecològica. Preveu una inversió de 600.000 €, i la creació d’11
llocs de treball.
El dia 27 de març de 2019 va tenir lloc una jornada sobre l’economia social.
Es va celebrar a les cotxeres de Sants a Barcelona, organitzat pel Departament
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de Treball, Afers Socials i Famílies. Estava dirigit a Economia social, el tercer
sector, les cooperatives, l’auto empresa. Els assistents varen ser els següents:
180 persones d’entitats d’economia social
14 ateneus cooperatius
72 projectes singulars
Es varen donar algunes dades:
Durant l’any 2018, es varen crear 210 cooperatives noves, l’any que més se
n’han creat. I des de 2009 fins ara, s’ha passat de 3.900 a 4.200. Segons les
dades oficials, l’economia social dona feina a més del 10% de la població activa
de Catalunya, aporta el 8% del PIB i agrupa unes 60.000 organitzacions que
presten servei a uns 5 milions de persones. Pel que fa a l'ocupació, 38.000
persones treballaven en aquest sector el 2009, i ara en són 46.000

7. CONCLUSIONS
1. S’ha constatat que la pandèmia ha anul·lat els contactes pendents
abans de l’estat d’alarma i també la possible continuïtat dels contactes ja
fets. Les jornades impulsades per l’Ateneu Cooperatiu no s’ha pogut
portar a terme.
2. Les dues principals fons d’economia alternativa (la Xarxa i el moviment
cooperatiu) no tenen seu a Girona. Això ha limitat molt els contactes i les
possibilitats de confluència.
3. També es constata l’existència a les comarques gironines de
cooperatives, projectes singulars, gestories ètiques i altres empreses
que es troben dins el tercer sector o economia alternativa, sense que
se'n sàpiga el número. També hi han altres moviments, com la
coordinadora d’ONG.
4. Al marge de les dificultats produïdes per la pandèmia també s’ha constat
la dificultat d’establir llaços de cooperació fluida, amb els moviments que
s’ha fet el contacte. Dona la impressió que cada un està fent les seves
accions al marge dels altres moviments anàlegs. De les tretze propostes,
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més enllà del coneixement obtingut, només s’ha assolit estar en
contacte.
5. Cal donar una empenta de la confluència de cara al curs vinent, una
vegada coneguts els moviments, els seus plantejaments i les seves
accions, malgrat les limitacions que ha suposat la pandèmia. L’objectiu
és fer evident que a la societat existeixen diferents moviments que
treballen des de òptiques pròpies per buscar alternatives a l’actual
societat capitalista. Es tracta de fer propostes molt bàsiques de
confluència una vegada feta l’etapa de la coneixença. Donar a conèixer
les activitats i els cursos de formació que fa l’EBC a la resta de
moviments i associacions. Crear una web conjunta dels diferents
moviments. Fer un curs o jornada de formació en que es donin a
conèixer els diferents moviments. I altres que puguin sorgir.

8. RESUM DELS COMPTES ANUALS

Pressupost 2020 Associació EBC Girona
Ingressos
Quotes socis (25 x 60)
Despeses
Comissions Triodos Bank

1500
1500
120
120

Resultat

1380

Propostes ingressos
Sol.licitar subvenció Ajuntament
(Sol.licitar alta com a entitat local)
Captació de socis persones i empreses
Donació Fundació (ingrés o subvenció)
Propostes despesa
Ajuts formació Economia del Bé Comú

18

400

19

