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  PRESENTACIÓ  

 
La Càtedra d’Economia del Bé Comú (CATEBC) de la Universitat de València (UV) 

forma part de les Càtedres Institucionals i d’Empresa de la Universitat de València i 

configura un instrument de col·laboració acadèmica de la Universitat amb empreses i 

institucions externes. Està finançada per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana i compta amb la col·laboració 

de l’Associació Valenciana per al Foment de l’Economia del Bé Comú, organització 

sense ànim de lucre que agrupa professionals i seguidors de l’EBC a la Comunitat 

Valenciana. 

 
La Càtedra d’Economia del Bé Comú inicia formalment les sues activitats a l’any 2017 

amb el propòsit de desenvolupar i potenciar l’Economia del Bé Comú a la Comunitat 

Valenciana des de l’àmbit universitari a través de la realització de diferents activitats de 

difusió, formació i investigació. 

 
L’objectiu general de la Càtedra és el de difondre els principis i valors de l’EBC, primant 

l’interès general i el bé comú sobre els interessos particulars, i la persona i el treball 

sobre el capital i els diners. A través del debat, la discussió, la investigació i la formació 

s’ofereix una visió crítica de l’economia, proposant alternatives sostenibles 

(econòmiques, socials i ecològiques) als problemes de la societat valenciana. També es 

potencia la constitució i el desenvolupament de les organitzacions de l’EBC, apostant 

per empreses socialment responsables i ètiques, especialment per les cooperatives i 

altres organitzacions de l’Economia Social i Solidària. 

 
 

 

Dr. Joan Ramon Sanchis-Palacio 

Director de la Càtedra EBC Economia del Bé Comú 

Catedràtic d’Organització d’Empreses 

Universitat de València 
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  CONSTITUCIÓ DE LA CÀTEDRA D’ECONOMIA DEL BÉ COMÚ  

 

1. Constitució de la CÀTEDRA EBC 

 
El divendres 16 de juny es va signar 

el conveni corresponent a la Càtedra 

d'Economia del Bé Comú [CatEBC] 

de la Universitat de València, 

finançada per la Conselleria 

d'Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball de la 

Generalitat Valenciana, per part del 

Conseller Rafael Climent i el Rector 

Esteban Morcillo. A l'acte de signatura va assistir també el Vicerector 

d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València Guillermo Palao, el 

Director General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme Francisco Álvarez, el 

Subdirector General d'Economia Vicent Monfort, la Vicedegana d'Empleabilitat i 

Dinamització de la Facultat d'Economia Elvira Cerver i el Catedràtic del Departament de 

Direcció d'Empreses Joan Ramon Sanchis. 

 
 

2. Presentació de la CÀTEDRA EBC 

 
El dijous 29 de juny de 2017 es va presentar de manera oficial la Càtedra d'Economia 

del Bé Comú de la Universitat de València. La presentació es va realitzar al Rectorat de 

la Universitat de València i la seua programació va incloure un primer acte protocol·lari 

al que li va seguir una conferència a càrrec de Christian Felber moderada pel Director 

General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme D. Francisco Álvarez la qual va 

versar sobre "L'Economia del Bé Comú: present i futur." 
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  RESUM D’ACTIVITATS  

A continuació, es detalla el conjunt d’activitats acadèmiques que s’han realitzat des de 

la Càtedra d’Economia del Bé Comú durant l’any 2017. 

 
 

1. Activitats de formació: 

 

1.1. Jornades i congressos 

 
1.1.1. Jornada “Una altra banca ja és possible” 

 
El 22 d’Agost la càtedra va participar a la jornada “Una altra banca ja és possible” 

organitzada per la Cooperativa Catalana 

de Serveis Financers a la Universitat 

Catalana d’Estiu. El nostre director Joan 

Ramon Sanchis, va intervindre en una 

taula redona per parlar sobre la sobirania 

financera posant l’èmfasi en l’Economia 

del Bé Comú i les finances ètiques i 

solidàries. Vídeo de la intervenció 

 

 

1.1.2. III Jornades de RSE i EBC en entitats financeres 
 

Com a continuïtat de les Jornades sobre Responsabilitat Social Empresarial en 

entitats financeres iniciades l'any 2015, el dia 27 d'octubre de 2017 es varen celebrar 

les III Jornades amb el títol "Responsabilitat Social i Economia del Bé Comú en 

Entitats Financeres" al Saló de Graus de la Facultat d’Economia. Unes Jornades 

coordinades pel director de la Càtedra EBC, Joan Ramon Sanchis Palacio i 

patrocinades per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 

Treball de la Generalitat Valenciana, la Facultat d’Economia i Caixa Popular i amb la 

col·laboració de la Associació Valenciana pel Foment de la Economia del Bé Comú. 

 
Aquestes jornades van comptar amb la presència del Director General d’Economia 

Emprenedoria i Cooperativisme, Francisco Álvarez; el degà de la Facultat  d’Economia, 

José Manuel Pastor; la vicedegana de participació i cultura de la Facultat d’Economia, 

Rosa Yagüe i el Director de la Càtedra EBC, Joan Ramon Sanchis Palacio. També 

participaren els ponents: Andreu Missé, Director de la Revista Alternativas Económicas; 

Javier Goikoetxea, Consultor Senior en Economía del Bien Común 

https://www.youtube.com/watch?v=ASKjefE6lTA&amp;feature=youtu.be
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Bikonsulting; Salvador Pérez, President  de  REAS  País  Valencià;   Ramon Cardona, 

Coordinador GIT d’Alacant, Castelló i València de FIARE BANCA ÈTICA; Francisco 

Alòs, Director Relacions Institucionals i RSE de Caixa Popular; Vanessa Campos, 

Professora del Departament de Direcció d’Empreses de la Universitat de València; 

Maria Amigo Presidenta de l’Associació Valenciana de la EBC i Ramon Pascual, 

Coordinador de Coop57. 

 
La Jornada es va clausurar amb la presentació del llibre “Responsabilidad social i 

ètica empresarial” dirigit per Joan Ramon Sanchis Palacio i Vanessa Campos 

Climent. 
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1.1.3. Jornada “Nova Economia i ODS: Cap un Model Econòmic amb 
Rostre Humà” 

 
La Jornada va tenir lloc el Dijous, 14 de desembre en la Sala d’Actes de l’Edifici Consell 

Social, a la Universitat Jaume I de Castelló. Una jornada organitzada per la Fundació 

Cívica Novessendes, on vam tenir el plaer d’escoltar a l’Austríac Christian Felber qui va 

parlar dels ODS i l’EBC, elements catalitzadors per introduir valors de canvi a la nostra 

societat. La Càtedra Economia del Bé Comú va ser una de les entitats col·laboradores i 

a més, va participar a una taula redona (representada pel seu director Joan Ramon 

Sanchis) amb el títol: Economies Transformadores cap als ODS. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

1.1.4. II Congrés Nacional Emprenedoria Social, Ocupació i Discapacitat 

 

El 14 i 15 de novembre es va celebrar a la Universitat Jaume I, al Edifici del Centre de 

Postgrau i Consell Social, el II Congrés Nacional sobre Emprenedoria Social, 

Ocupació i Discapacitat. La Càtedra Economia del Bé Comú (representada pel seu 

director Joan Ramon Sanchis) va participar a la 

ponència “L'Economia del Bé Comú com a 

instrument per a la inserció sociolaboral”. Al 

congrés es va realitzar una valoració crítica de la 

situació actual dels titulars universitaris amb 

discapacitat en l’àmbit laboral, alhora que analitzar 

les possibilitats que els ofereix un futur pròxim. 

 

1.1. Seminaris i tallers 

 
El IX Novembre Cultural a Daimús, va finalitzar el 24 de novembre amb la conferència 

del Director de la Càtedra d'Economia del Bé Comú, 

Joan Ramon Sanchis Palacios, amb una presentació 

sobre l'Economia del Bé Comú, una alternativa en un 

futur ben pròxim als problemes que pateix el sistema 

econòmic actual.  
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El 8 de Novembre la presidenta de l'Associació Valenciana per al foment de l’Economia 

del Bé Comú, Maria Amigo, va impartir el seminari: “Implantació de l’Economia del Bé 

Comú” als alumnes del Màster de Economia 

Social. El seminari va tenir lloc a les 16h al 

Edifici d’Instituts de la Universitat de Valencia. 

L’EBC proposa la implantació del Balanç del Bé 

Comú, un instrument que permet mesurar la 

contribució de tota empresa a la Matriu del Bé 

Comú. 

 

 
La Càtedra EBC va col·laborar, el 22 de desembre, al II Seminari d’Economia 

Alternativa. “L’espai de la innovació social: El cas del Col.Lab” organitzat pel 

Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València. Un seminari dedicat a 

l’Economia Alternativa on s’exposaren iniciatives, concepcions i models d’intervenció 

económica i social 

alternatius al sistema 

econòmic dominant.  

 

 

 

 

 
1.2. Cursos 

 
1.2.1. “A la recerca del Bé Comú: Ètica i Humanisme Empresarial” 

 
El dimarts 18 i dimecres 19 de Juliol es va celebrar al 

Centre Internacional de Gandia el curs: “A la recerca 

del Bé Comú: Ètica i Humanisme Empresarial” 

associat al Projecte FdÉtica de la Facultat d’Economia i 

Càtedres UVEG d’Ètica Empresarial, Economia i 

Humanisme i Economia del Bé Comú. El seu objectiu va 

ser proporcionar els principis i les eines necessàries per 

a integrar els conceptes relacionats amb la sostenibilitat 

i recollits en els mòduls. Un curs coordinat per Joan R. 

Sanchis Palacio director de la Càtedra EBC Universitat 

de València. 
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1.2.2 Diploma d’Especialització Professional sobre Consultoria en 

Economia del Bé Comú. 

 

Durant aquest any s'ha preparat i presentat la sol·licitud a la Universitat de València d’un 

Diploma d’Especialització Professional sobre Consultoria en Economia del Bé Comú per 

a la seua realització durant el curs acadèmic 2018-2019. La finalitat del curs és formar 

professionals especialistes en consultoria i auditoria en EBC. Completar amb èxit aquest 

curs suposarà obtenir els 30 crèdits ECTS per actuar de consultor i auditor de l'EBC en 

empreses que estiguen implantant el Balanç del Bé Comú, de manera que es constituirà 

una Borsa d'ocupació per a tal menester. El curs és codirigit per la Direcció de la Càtedra 

de l'EBC i l'Associació Valenciana de l'EBC. 

 
 

1. Activitats de divulgació i comunicació: 

 

2.1 Elaboració de la plana web i participació en Xarxes Socials de la Càtedra 

EBC 

La plana web compleix les funcions de comunicació externa de la Càtedra EBC, així 

com de visualització de la mateixa. A través d'ella, es comunica tota la informació 

relacionada amb l'Economia del Bé Comú junt als projectes i activitats que es realitzen 

des de la Càtedra. També s'han creat diferents perfils de xarxes socials com Facebook 

(Càtedra d'Economia del Bé Comú, Universitat de València), Twitter 

(@catedraEBC_UV) i LinkedIn (Càtedra Economia del Bien Común, Universitat de 

València) per donar major difusió a tota l'activitat realitzada per la Càtedra EBC. 
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2.2 Jornada “Aplicació del Balanç del Bé Comú a la Universitat de Barcelona” 

 
Dijous 14 de Setembre, la Càtedra EBC va intervenir a la Jornada: “Aplicació del Balanç 

del Bé Comú a la Universitat de Barcelona” a la Universitat de Barcelona. Joan Ramon 

Sanchis Palacio, director de la Càtedra EBC, va col·laborar amb la presentació dels 

resultats d’implantació del Balanç del Bé 

Comú     per     la     pròpia     universitat. 

Un projecte que aplica la metodologia 

d’avaluació de l’Economia del Bé Comú 

(EBC) en particular, l’adaptació i càlcul de la 

matriu del bé comú que mesura l’èxit ètic i 

la seua contribució al bé comú. 

 

 
2.3 Entrevistes i participació en programes radiofònics i televisius. 

 
 

1.1.1. Eldiario.es 
 

El 9 de setembre Eldiario.es va publicar la primera entrevista a Joan Ramon Sanchis 

com a director de la Càtedra EBC. Llegir entrevista. 

 

1.1.2. Radio Cadena Ser Valencia 
 

El diumenge 16 de juliol, el programa Hora 14 va citar a la Càtedra EBC. Es van 

presentar les claus de l’Economia del Bé Comú, un model econòmic on les persones 

passen a un primer pla. Clic ací per escoltar-ho. 

 

1.1.3. CVRadio: 

 
El 21 de juliol, CVRadio va entrevistar en directe al nostre director de la Càtedra Joan 

Ramon Sanchis i Palacio. En l’entrevista es va 

destacar la necessitat del món acadèmic i 

científic per al moviment de l’economia del bé 

comú així com la seua consolidació en el món 

educatiu. Va presentar les aportacions que 

ofereix aquest model econòmic i el gran repte 

de la càtedra per contribuir amb la seua 

implantació. Clic ací per escoltar-ho. 

http://www.eldiario.es/cv/Catedratico-Organizacion-Empresas-Universitat-Valencia_0_659684504.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/07/16/radio_valencia/1500195433_802595.html?platform=hootsuite
http://www.ivoox.com/universitat-valencia-presenta-catedra-de-audios-mp3_rf_19924965_1.html
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1.1.4. Radio Nacional de España Comunidad Valenciana 
 

El 24 de Juliol vam estar a Radio Nacional de España Comunidad Valenciana per 

presentar la Càtedra EBC. Clic ací per escoltar l'entrevista 

 

1.1.5. Levante TV 
 

El programa Última Pàgina de Levante TV va comptar amb la presència de Joan 

Ramon Sanchis per explicar la situació actual de 

l’ocupació i l’atur des de la perspectiva de 

l’Economia del Bé Comú. Clic ací per veure 

l’entrevista. 

 
 
 
 

2. Activitats d’investigació: 

 

2.1. Publicacions 

 
2.1.1. Publicació del llibre: "Responsabilitat Social i Ètica Empresarial a 

les entitats bancàries 

Al mes d’Octubre es va publicar el llibre titulat "Responsabilitat Social i Ètica Empresarial 

a les entitats bancàries" dirigit per Joan Ramon Sanchis Palacio i Vanessa Campos 

Climent. Aquest llibre es el primer número corresponent a una nova Col·lecció de llibres 

anomenada "Economia del Bé Comú", que seran editats per Publicacions de la 

Universitat de València PUB. 

Els continguts del llibre corresponen a 

les diferents ponències que han estat 

presentades en les dues edicions 

celebrades fins a la data (2015 i 2016) 

de les Jornades de "RSE a entitats 

financeres" patrocinades per la 

Conselleria d'Economia, Emprenedoria 

i Cooperativisme de la Generalitat 

Valenciana i la Facultat d'Economia. 

 

El llibre es va presentar a les III Jornades de Responsabilitat Social i Economia del Bé 

Comú en Entitats Bancaries de la mà de Vanessa Campos Climent, directora del llibre. 

http://chirb.it/vtvw98
http://alacarta.levantetv.es/media/ultima-pagina-entrevista-amb-joan-ramon-sanchis-ca
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2.2. Projecte d'Investigació 

 
2.2.1. Laboratori d’Economia del Bé Comú - LabEBC 

 
S’ha creat el Laboratori d’EBC - LabEBC, un projecte orientat a donar suport a la 

implantació del model de l’Economia del Bé Comú a les Empreses, Institucions i 

Administracions Locals de la Comunitat Valenciana. Ofereix serveis d’assessorament 

tècnic, de recerca i de formació des de l’àmbit universitari, amb criteris acadèmics i 

científics, a totes aquelles empreses, organitzacions i institucions que estiguen 

interessades en la implantació del model de l’EBC. També actua com a nexe d’unió amb 

l’Associació Valenciana per al Foment de l’Economia del Bé Comú. 

 
Els serveis que ofereix són els següents: 

 
1. Assessorament tècnic en la implementació dels principis i valors de l’EBC i del 

Balanç del Bé Comú. 

2. Suport tècnic a la creació de nous projectes sobre Economia del Bé Comú. 

3. Formació especialitzada en el model i les eines de l’Economia del Bé Comú. 

4. Celebració de Seminaris, Tallers i Jornades que tinguin com a temàtica l’EBC. 

5. Facilitar espai físics per a la celebració Fòrums, Trobades, etc. que tinguin com 

a temàtica l’EBC. 

6. Realització d’estudis i informes sobre l’Economia del Bé Comú. 

 
A més, s'està preparant un primer projecte d’investigació a desenvolupar en el 2018 

sobre la Fonamentació teòrica del model de la EBC i sobre la revisió i justificació dels 

indicadors (variables i criteris) de la Matriu del Bé Comú. 

 

 
2.2.2. Projecte d'Innovació Educativa sobre l'EBC - PIE 

 
S’ha creat un Grup d’Innovació Docent - GID, una xarxa d’innovació educativa en 

matèria de l’Economia del Bé Comú EBC amb la finalitat d’introduir continguts 

relacionats amb el model de l’ Economia del Bé Comú al conjunt de l’ensenyament del 

País Valencià, concretament en las titulacions universitàries i en el currículum docent 

dels Ensenyaments en Primària i Secundària (Primària, ESO, Batxillerat i Cicles 

Formatius). 



MEMÒRIA ACTIVITATS 2017 

13 

 

 

 

La xarxa estarà formada per 77 membres, entre professors d’universitat i secundària i 

estudiants de doctorat, un projecte dirigit tant a professors com a estudiants i el qual 

afecta a totes aquelles assignatures relacionades amb l’Economia i l’Economia de 

l’Empresa dels següents cicles: universitari, batxillerat, cicles formatius, ESO i primària. 

Tot açò, suposarà la millora en la capacitació dels professors participants en el projecte. 

Es preveu ampliar la xarxa amb universitats i centres d’ensenyament de Primària i 

Secundària d’altres comunitats autònomes. 

 
Aquest projecte ha segut aprovat per Vicerrectorat de Polítiques de Formació i Qualitat 

Educativa de la Universitat de València. 

 

3.3 Realització d’estudis 

 
3.3.1 “Las políticas públicas en el fomento de las empresas del Bien 

Común: una propuesta marco”. 

L’estudi es centra en l’anàlisi del model econòmic alternatiu: l’Economia del Bé Comú 

amb l’objectiu d’identificar i valorar les potencials polítiques, mesures i instruments 

públics d’aplicació per al foment i la promoció d’empreses que segueixen el citat model 

econòmic. 

 
El treball es divideix en tres parts, una primera on es fa una caracterització i anàlisis de 

les Empreses del Bé Comú (EsBC) amb la finalitat d’obtenir el nexe comú amb el model 

econòmic de l’EBC junt a les aportacions de l’Economia Social i l’Economia Solidaria, 

entre altres. En la segona part, s’analitzen els arguments principals que estableixen la 

intervenció pública en favor de les EsBC. Per a finalitzar, la tercera part presenta i 

analitza les diferents mesures de política pública amb una proposta concreta per al 

foment i promoció de les EsBC a l’Estat Espanyol. 

 
Aquest estudi ha sigut realitzat per Antonia Sajardo Moreno, Professora Titular del 

Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València. 
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3.3.2 “Fomento de la Economía del Bien Común en la contratación 

pública” 

 
L’estudi es centra en analitzar l’aplicació del model econòmic de l’Economia del Bé 

Comú en les organitzacions com a criteri de contractació pública emmarcant la 

rellevància de la matriu del bé comú per als fins de les Administracions públiques. 

 

Aquest estudi exposa les normatives existents que regulen els criteris de contractació 

pública a diferents nivells: europeu, estatal, autonòmic i local i l’ús dels elements socials 

i mediambientals en la contractació pública per finalitzar amb l’anàlisi de la matriu del bé 

comú com a proposta i foment per als criteris de contractació. 

L’estudi ha sigut realitzat per Maria Pilar Alguacil, Catedràtica de Dret Financer i Tributari 

de la Universitat de València i Vanessa Felip, Vicepresidenta de COSITAL-Valencia. 

 
 

4 PREMIS I RECONEIXEMENTS 
 

Durant el 2017, s'ha convocat la primera edició dels PREMIS EBC per a la concessió 

d’un al millor Treball Fi de Grau i un altre al millor Treball Fi de Màster relacionats amb 

l'Economia del Bé Comú i presentats durant el curs acadèmic 2015-2016. La 

convocatòria dels premis es va fer pública a finals de juliol amb un termini de 

presentacions que va finalitzar en octubre. 

 
L’1 de Novembre es va fer pública la resolució atorgant els PREMIS EBC a: 

 
- Premi al Millor Treball Fi de Grau: va ser declarat desert. Resolució TFG 

 

- Premi al Millor Treball Fi de Màster: “La responsabilidad social empresarial 

laboral y su dimensión interna” de Rafael Moll Noguera. Resolució TFM 

 
 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=7931
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=7929
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5 FONTS DE FINANÇAMENT 
 

El finançament que ha rebut la Càtedra EBC durant l’any 2017 és el que figura en la 

següent taula: 

 
 

Finançament de la Càtedra EBC any 2017 

Ajuda de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana 
30.000€ 

Ajuda de la Facultat d’Economia, Universitat de València 1.000€ 

Ajuda del Vicerrectorat per al Projecte d’Innovació Docent 1.000€ 
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