
 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS  

2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019  

1 
 

   

 

 

GENER.......................................................................................................... Pàg. 3 

 1. Continuació del contracte en pràctiques d’una estudianta a la Càtedra Pàg. 3 

FEBRER........................................................................................................ Pàg. 3 

 2. Contractació d’una estudianta a la Càtedra.................................................... Pàg. 3 
 3. La Càtedra d' Economia del Bé Comú de la Universitat de València 

participa a Viena una Conferència Científica....................................................... Pàg. 3 
 4. II Seminari Economia del Bé Comú i Emprenedoria Social: “Models de 

negoci inclusius i sostenibles”................................................................................... Pàg. 4 
 5. Curs-taller: Introducció a l’Economia del Bé Comú......................................... Pàg. 4 
 6. XI Setmana de l’Economia i l’Ocupació a Alzira................................................. Pàg. 5 
 7. Visita a la seu social de la Cooperativa Consum...............................................  Pàg. 5 
 8. II Fòrum de Solidaritat i Voluntariat de la Universitat de València............. Pàg. 6 

MARÇ............................................................................................................  Pàg. 6 

 9. Xerrada-Col·loqui sobre l’Economia del Bé Comú a l’Associació Cultural 
Nautilius.......................................................................................................................... Pàg. 6 

 10. Presentació oficial de DocuFòrum de la Universitat de València.............. Pàg. 7 

ABRIL............................................................................................................ Pàg. 7 

 11. II Seminari Economia del Bé Comú i Emprenedoria Social: “Co-Crea-
Te, espacio de emprendimiento. Cocreación por un bien común”.................  Pàg. 7 

 12. Curs-taller: Sembrant una economia amb futur............................................  Pàg. 8 
 13.  I Trobada d'Empreses Sostenibles i del Bé Comú: El model de 

l'Economia del Bé Comú com a ferramenta de Sostenibilitat Corporativa  Pàg. 8 
 14. Curs-taller: reptes socials i Economia del Bé Comú...................................... Pàg. 9 
 15. La Càtedra EBC participa al "2nd Vienna Conference on Pluralism in 

Economics", celebrat a Viena.................................................................................... Pàg. 10 
 16. II Seminari Economia del Bé Comú i Emprenedoria Social: “Models de 

negoci inclusius i sostenibles”  Pàg. 10 

MAIG.............................................................................................................. Pàg. 11 

 17. S’ obri el termini de preinscripció per a la 2ª edició del Diploma de 
Postgrau en Especialització Professional sobre Consultoria en Economia 
del Bé Comú.................................................................................................................. Pàg. 11 

 18. Visita dels estudiants de ADE a Co-crea-te de València Activa.................  Pàg. 11 
 19. La Càtedra d'Economia del Bé Comú rep la menció de bones 

pràctiques EBC en coneixement.............................................................................. Pàg. 11 

JUNY.............................................................................................................. Pàg. 12 

 20. La Càtedra EBC participa al XXIX Congrés d'ACEDE A Coruña.................. Pàg. 12 
 21. La Càtedra EBC participa a La Universitat d'Estiu del Racó d'Ademús 

(UVRA) amb una conferència sobre l’EBC............................................................. Pàg. 13 

ÍNDEX 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019  

2 
 

 22. Convocatòria de la II Edició al Millor Projecte Empresarial i III Edició al 
Millor Treball de Fi de Grau i Millor Treball de Fi de Màster............................ Pàg. 13 

 23. La Càtedra EBC participa a l' "Acte de lliurament dels II 
Reconeixements de Bones Pràctiques en Gestió de la Diversitat" 
Organitzat per la Fundació Cepaim……………………………………………………………………… Pàg. 14 

JULIOL.......................................................................................................... Pàg. 14 

 24. La Càtedra EBC participa a la 70ª edició dels Cursos d'Estiu de la 
Universitat de Cadis..................................................................................................... Pàg. 14 

 25. Publicació del primer article empíric sobre la Economia del Bé Comú 
en la revista internacional Sustainability............................................................... Pàg. 15 

SETEMBRE.................................................................................................... Pàg. 16 

 26. La Càtedra d'Economia del Bé Comú participa en el XXVI Curs de 
Doctrina Social de l'Església organitzat per la Fundació Pablo VI a Madrid Pàg. 16 

 27. La Càtedra participa en el 15th EIASM Interdisciplinary Conference 
on  Intangibles and Intellectual Capital - Non-Financial and Integrated 
Reporting, Governance and Value Creation.......................................................... Pàg. 16 

 28. Publicació del article “Social entrepreneurship and Economy for the 
Common Good: Study of their relationship through a bibliometric 
analysis” .......................................................................................................................... Pàg. 17 

OCTUBRE...................................................................................................... Pàg. 18 

 29. Presentació del Documental “L’Economia del Bé Comú”.......................... Pàg. 18 
 30. La Càtedra d'Economia del Bé Comú col·labora amb Cruz Roja.............. Pàg. 18 
 31. Jornada tècnica “Projecte Pilot d’aplicació del Balanç del Comú a les 

explotacions agroecològiques valencianes”........................................................  Pàg. 19 
 32. La Càtedra EBC participa a les XXIV Jornades Culturals de la Plana de 

l’Arc...................................................................................................................... Pàg. 20 
 33. La Càtedra EBC participa al II Congrés Autonòmic de Comerç, 

organitzat per la Unió Gremial, l’Ajuntament de Buñol i l’ Associació de 
Comerciants.................................................................................................................... Pàg. 20 

 34. La Càtedra EBC organitza les V Jornades sobre Responsabilitat Social 
i Economia del Bé Comú en Entitats Financeres..................................................  Pàg. 21 

NOVEMBRE.................................................................................................
. 

Pàg. 21 

 35. Conferència “La Transformació del model econòmic des dels valors 
ètics i del bé comú”...................................................................................................... Pàg. 21 

 36. Jornada “Projecte Pilot d’aplicació del Balanç del Bé Comú a les 
explotacions agroecològiques valencianes” ....................................................... Pàg. 22 

 37. Jornada sobre Borsa i Economia del Bé Comú: Finançament de les 
empreses baix criteris de sostenibilitat.................................................................. Pàg. 22 

 

 

 

 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019  

3 
 

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 al llarg de l’any 2019. 

 

GENER 

1. Continuació del contracte en pràctiques d’una estudianta a la Càtedra 

Al mes de gener, l’estudianta de postgrau Ana Teresa Ejarque Catalá va continuar amb 

el contracte de pràctiques extracurriculars a la Càtedra, per tal de dur a terme activitats 

de gestió i investigació relacionades amb l’ Economia del Bé Comú.  

 

FEBRER  

2. Contractació d’una estudianta a la Càtedra 

Contractació d’una estudianta de postgrau per a la realització de les pràctiques 

curriculars per tal de recolzar en les tasques de gestió, traducció a l’anglès i participar 

en les diferents activitats organitzades per la Càtedra.  

 

3. La Càtedra d' Economia del Bé Comú de la Universitat de València participa 

a Viena una Conferència Científica 

La Càtedra participà el 19 de febrer a Viena en una Conferència Científica, organitzada 

per l’ Associació Científica Europea sobre Economy for the Common Good, presentant 

els resultats del projecte d' investigació desenvolupat durant l’any 2018 sobre “Analyzing 

the Economy for the Common Good Model. Statistical validation of its metrics and 

impacts in the business sphere”, el qual analitza el grau d' implantació del model de l’ 

EBC a les empreses europees, així 

com els impactes econòmics, socials 

i ambientals generats per les 

empreses que l'han implantat. Aquest 

va ser coordinat per la professora 

Vanessa Campos.  
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4. II Seminari Economia del Bé Comú i Emprenedoria Social: “Models de negoci 

inclusius i sostenibles”  

La Càtedra EBC organitza tots els anys un Seminari sobre Emprenedoria Social i 

Economia del Bé Comú dirigit als estudiants de la Universitat de València.  

Aquest Seminari, dividit en varies sessions al llarg dels mesos de febrer i abril, té com a 

objectiu introduir als estudiants en la realitat de l'emprenedoria social, amb la 

presentació de diferents experiències i projectes empresarials d'èxit relacionats amb 

aquest tipus d'emprenedoria i vinculats amb els valors de l'Economia del Bé Comú.  

En aquesta primera sessió impartida 

el 19 de febrer, el soci d’ Action 

Waterscapes i consultor de l’EBC, i el 

gerent de l’empresa Cuinatur, 

explicaren als estudiants de la 

Universitat de València el model de 

negoci d’aquestes empreses que 

operen baix el valors de l’EBC.  

 

5. Curs-taller: Introducció a l’Economia del Bé Comú  

La Càtedra d'Economia del Bé Comú (CATEBC) de la Universitat de València, amb la 

col·laboració de l'Associació Valenciana per al foment de l'Economia del Bé Comú, 

organitzà tres tallers específics sobre Economia del Bé Comú (EBC) enfocats a 

estudiants universitaris i al professorat, tant universitari com de secundària i primària, 

impartits per professorat i consultors de l'Economia del Bé Comú. 

El primer d’aquests curs tingué lloc el 20 de febrer, baix el títol “Introducció a l’Economia 

del Bé Comú” amb l’objectiu de 

reflexionar sobre la realitat global, 

els reptes als quals s’enfronta la 

societat i el medi ambient, la 

responsabilitat de l’educació per 

actuar davant d’aquest reptes, 

conèixer les principals propostes de canvi com l’Agenda 2030 i models econòmics 

alternatiu com l’Economia del Bé Comú.   
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6. XI Setmana de l’Economia i l’Ocupació a Alzira  

El dia 20 de febrer, la Càtedra EBC participà a la XI Setmana de l'Economia i l'Ocupació 

que es va celebrar a la Casa de la Cultura d'Alzira, organitzada per l'Ajuntament d'Alzira, 

en col·laboració amb l'Associació Empresarial. Joan Ramon Sanchis, Director de la 

Càtedra EBC, va oferir la conferencia “El model de 

l’Economia del Bé Comú i la sostenibilitat de les 

empreses”. 

L’objectiu d’aquesta Jornada es oferir a les 

empreses i a la ciutadania en general un espai de 

reflexió on reunir conclusions i facilitar la posada 

en marxa d’accions, tant des del sector públic com 

del privat, cap a nous models de negoci i 

tendències empresarials.  

 
 

7. Visita a la seu social de la Cooperativa Consum  

La Càtedra d'Economia del Bé Comú de la Universitat de València, conjuntament amb 

el Departament de Direcció d'Empreses de la Universitat de València, va organitzar una 

visita per part del seu professorat a la seu social de la Cooperativa Consum el 21 de 

febrer. 

Durant aquesta vista, el professorat va tenir l'oportunitat de conèixer el model de negoci 

de Consum i de visitar la plataforma de 

mercaderies i les instal·lacions 

d'emmagatzematge.  

L'objectiu de l'activitat va ser donar a 

conèixer al professorat el funcionament 

d'una empresa social i cooperativa amb un 

pes significatiu en la Comunitat Valenciana, 

com és Consum.  
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8. II Fòrum de Solidaritat i Voluntariat de la Universitat de València 

El 22 de febrer la Càtedra EBC va participar al II Fòrum de Solidaritat i Voluntariat de la 

Universitat de València que tingué lloc al Hall de la Facultat d’Economia, enfocat a la 

cooperació internacional, l’economia, l’exclusió 

social, la pobresa i desigualtat.  

La Càtedra EBC va disposar d’una estand per tal 

de poder oferir informació sobre els projectes i les 

distintes activitats desenvolupades a la Càtedra, 

donant visibilitat a la Comunitat Universitària en 

matèria d’ Economia del Bé Comú.  

 

 

MARÇ  

9. Xerrada-Col·loqui sobre l’Economia del Bé Comú a l’Associació Cultural 

Nautilius 

 

L’ 11 de març, el Director de la Càtedra 

EBC, Joan Ramon Sanchis Palacio, va 

oferir  una xerrada-col·loqui al Port de 

Sagunt sobre el model de la Economia del 

Bé Comú dins del marc de les activitat de 

“els dilluns de Nautilius”, la qual versà 

sobre l’EBC i els ODS (Objectius de 

Desenvolupament Sostenible) de Nacions 

Unides. Durant aquesta xerrada, el 

Director de la Càtedra EBC va exposar com el model de l’EBC ofereix una sèrie d'eines 

a les organitzacions i la societat civil per tal de mesurar la creació de valor social i 

ambiental i contribuir així al bé comú.  

Previ a la xerrada, es van difondre dos video-documentals sobre aquest mateix tema: 

Els ODS de la mà de l'Economia del Bé Comú i Més Economia del Bé Comú per assolir 

els ODS.  
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10. Presentació oficial de DocuFòrum de la Universitat de València 

El dijous 14 de març tingué lloc la presentació oficial de DocuFòrum a l’Aula Magna de 

la Nau, amb la presència de la Rectora Maria Vicenta Mestre, a més d'altres autoritats 

de les entitats patrocinadores com ara el Director General d'Economia Paco Álvarez i 

una representació de Caixa Popular.  

DocuFòrum és un programa d'audiovisuals editat pel Vicerectorat de Territori i Societat 

de la Universitat de València que inclou diferents temàtiques, entre les quals està 

l'Economia del Bé Comú. 

Per a l'edició del documental de la EBC han participat la Càtedra EBC de la Universitat 

de València, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

i l'Associació Valenciana per al foment de l'Economia del Bé Comú. També han 

participat l'empresa Cartonajes La Plana de Betxí, el Celler de la Muntanya de Muro i 

l'IES de Massamagrell. 

L'objectiu d'aquest programa 

d'audiovisuals és difondre el model de 

l'Economia del Bé Comú entre els 

diferents municipis i centres educatius 

de la Comunitat Valenciana 

mitjançant actes de presentació del 

documental junt amb debats per part 

d'experts i expertes en el tema. 

 

 

ABRIL  

11. II Seminari Economia del Bé Comú i Emprenedoria Social: “Co-Crea-Te, 

espacio de emprendimiento. Cocreación por un bien común”  

Seguint amb les sessions programades 

dins del Seminari sobre Emprenedoria 

Social i Economia del Bé Comú, la 

segona jornada tingué lloc l’1 abril baix el 

títol: “Co-Crea-Te, espacio de 

emprendimiento. Cocreación por un bien 

común”.  
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Durant aquesta sessió, diferents experts van exposar les seues experiències dintre del 

Pannel de Projectes de Valencia Activa, introduint als estudiants en la realitat de 

l'emprenedoria social.  

 

12. Curs-taller: Sembrant una economia amb futur  

Seguint amb la realització dels Cursos-taller organitzats per la Càtedra d'Economia del 

Bé Comú (CATEBC) de la Universitat de València, amb la col·laboració de l'Associació 

Valenciana per al foment de l'Economia del Bé Comú, sobre Economia del Bé Comú 

(EBC) enfocats a estudiants universitaris i al professorat, tant universitari com de 

secundària i primària, impartits per professorat i consultors de l'Economia del Bé Comú, 

el segon d’aquets tingué lloc el 3 d’abril baix el títol “Sembrant una economia amb futur”. 

Els objectius d’aquest segon curs-taller 

van girar en torn a conèixer el Balanç 

del Bé Comú, comprendre els 

conceptes de l’EBC a través de l’anàlisi 

de casos pràctics, i incorporar la 

vessant del impacte social i 

mediambiental en una visió d’economia 

amb futur.  

 

13.  I Trobada d'Empreses Sostenibles i del Bé Comú: El model de l'Economia 

del Bé Comú com a ferramenta de Sostenibilitat Corporativa  

El 4 d’abril de 2019, la Càtedra EBC organitzà la I Trobada d’Empreses Sostenibles i del 

Bé Comú a l’Aula Magna del Centre Cultural la Nau, amb la finalitat de donar a conèixer 

el model de l’EBC a totes les empreses de la Comunitat Valenciana per tal de millorar la 

seua gestió.  

La Jornada va estar dirigida a empresaris i empresàries, directius i directives, i 

professionals de la gestió d’empreses per tal de compartir experiències i posar en comú 

els esforços de les diferents empreses compromeses amb la sostenibilitat. Al mateix 

temps, per tal de conèixer millor les eines del model de la EBC, es van exposar les 

diferents pràctiques de gestió empresarial a través de l'ús de criteris ètics, socials i medi-

ambientals. 
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Durant la Jornada, Vanessa Campos, Professora Contractada del Departament de 

Direcció d’Empreses i membre de l’equip investigador de la Càtedra EBC, va exposar 

els resultats del Projecte d’Investigació Europeu, finançat per Humanistic Management 

Practices i dut a terme durant el 2018 per la Càtedra EBC, d'aplicació i mesurament del 

Balanç del Bé Comú a les empreses. També es va presentar el manual "El modelo de 

la Economía del Bien Común. 

Aplicación a la empresa/organización y 

casos prácticos" elaborat per la 

Càtedra EBC amb la col·laboració de 

l'Associació Valenciana per al foment 

de l'Economia del Bé Comú.  

La pausa-cafè d’aquesta Jornada va ser contractada amb l’empresa social Novaterra 

Càtering Sostenible, empresa compromesa amb la sostenibilitat social i ambiental, 

fomentant la inserció laboral i oferint productes de comerç just, ecològics i sostenibles.  

 

 

 

14. Curs-taller: reptes socials i Economia del Bé Comú 

Seguint amb la realització dels Cursos-taller organitzats per la Càtedra d'Economia del 

Bé Comú de la Universitat de València, amb la col·laboració de l'Associació Valenciana 

per al foment de l'Economia del Bé Comú, sobre Economia del Bé Comú enfocats a 

estudiants universitaris i al professorat, tant universitari com de secundària i primària, 

impartits per professorat i consultors de l'Economia del Bé Comú, el tercer i últim 

d’aquets tingué lloc el 10 d’abril baix el títol “Reptes socials i Economia del Bé Comú”. 

Els objectius d’aquest curs s’enfocaren a reflexionar sobre el rol que té l’educació i la 

investigació en (el camp de les Ciències Socials) en la creació dels grans problemes 

globals, així com en com posar-hi 

solució; donar a conèixer en profunditat 

l’ EBC en el context de les noves 

economies; i comptar amb 

coneixements i ferramentes per tal 

d’introduir l’ensenyament de temes 

relacionats en l’EBC als programes 

docents de les Ciències Socials.  
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15. La Càtedra EBC participa al "2nd Vienna Conference on Pluralism in 

Economics", celebrat a Viena 

La Càtedra EBC participà al "2nd Vienna Conference on Pluralism in Economics", 

celebrat a Viena durant els dies 14 i 16 d’abril. Durant aquesta sessió, el equip de la 

Càtedra presentà el paper “Analyzing the ECG model. Statistical validation of its metrics 

and impatcs in the Business sphere” 

relacionat amb els resultats del 

Projecte d’Investigació Europeu 

d'aplicació i mesurament del Balanç del 

Bé Comú a les empreses. A més, vam 

comptar amb la presència de Christian 

Felber, impulsor del model EBC. 

 

 

16. II Seminari Economia del Bé Comú i Emprenedoria Social: “Models de 

negoci inclusius i sostenibles”  

Seguint amb les sessions programades dins del Seminari sobre Emprenedoria Social i 

Economia del Bé Comú, la última de les jornades tingué lloc el 15 abril a la Facultat 

d’Economia.  

Durant aquesta sessió, Camilla Miraudo, 

Responsable de projectes de Cooperació 

Internacional al Desenvolupament (Fons 

Valencià per a la Solidaritat) i consultora de 

l’Economia del Bé Comú, va impartir un 

taller sobre el Balanç del Bé Comú als 

estudiants i estudiantes de la Universitat de València.  
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MAIG 

17. S’ obri el termini de preinscripció per a la 2ª edició del Diploma de Postgrau 

en Especialització Professional sobre Consultoria en Economia del Bé 

Comú 

A principis del mes de maig, la Càtedra EBC va obrir el termini de preinscripció per a la 

2ª edició del Diploma de Postgrau en Especialització Professional sobre Consultoria en 

Economia del Bé Comú. Per tal d’informar a tots els interessats, es va fer difusió durant 

els següents mesos a les xarxes socials, a la 

pàgina web de la Càtedra i es va enviar un correu 

electrònic informatiu a tots aquells contactes de 

la Càtedra. A més, es va atendre per telèfon i 

correu electrònic a tots aquells interessats que 

presentaven dubtes o demandaren informació 

més completa i personalitzada.  

 

 

18. Visita dels estudiants de ADE a Co-crea-te de València Activa  

Amb l’objectiu de potenciar l’emprenedoria social i ambiental la Càtedra EBC 

acompanyà, el dia 6 de maig, als alumnes de 

l’assignatura d’emprenedoria del grau de ADE 

als espais de Co-crea-te de València Activa. 

Durant la visita, els estudiant tingueren l’ 

oportunitat de presentar les seues idees 

emprenedores i rebre feedback del tècnics per 

tal de millorar-les.   

 
 

 
 
 
 

19. La Càtedra d'Economia del Bé Comú rep la menció de bones pràctiques 

EBC en coneixement 

La Càtedra d'Economia del Bé Comú de la Universitat de València va rebre la menció 

de "bones pràctiques en coneixement de l'Economia del Bé Comú" per part de 

l'Associació Federal Espanyola per al foment de l'Economia del Bé Comú en un acte 
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que tingué lloc el 31 de maig de 2019 durant l'assemblea anual de l'Associació. En 

aquest acte es va fer lliurament de la menció de la mà del impulsor del model EBC, 

Christian Felber, dins de la Jornada "Responsabilitat social corporativa en les 

administracions públiques i bones pràctiques en 

universitats, corporacions locals i empreses dins 

el moviment de l'Economia del Bé Comú a 

Espanya ", celebrada a la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials de Cadis. 

Aquesta Jornada va ser organitzada per 

l'Associació Andalusa d'Economia del Bé Comú, 

L'Ajuntament i la Universitat de Cadis, i 

patrocinada per la Diputació Provincial de Cadis i a la Fundació UNICAJA 

 

 

 

 

JUNY 

 

20. La Càtedra EBC participa al XXIX Congrés d'ACEDE A Coruña 
 
La Càtedra EBC va participar al XXIX Congrés d’ACEDE celebrat en A Coruña durant 

els dies 17 i 18 de juny. El principal objectiu d’aquest congrés és fomentar l’avanç del 

coneixement en l’àrea de l’ Economia i la Direcció 

d’Empreses, a través del debat i la crítica 

constructiva, les quals es sustenten sobre les bases 

del rigor científic. 

L’equip de recerca de la Càtedra EBC presentà la 

comunicació  oral “La Economía del Bien Común 

como modelo de Sostenibilidad Corporativa más 

allá de la RSC”.  
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21. La Càtedra EBC participa a La Universitat d'Estiu del Racó d'Ademús 

(UVRA) amb una conferència sobre l’EBC 

 

La Càtedra EBC participà el 25 de juny a la III Edició de La Universitat d’ Estiu del Racó 

d’ Ademús (UVRA) amb la conferència “La Economía del Bien Común en el medio rural”. 

Aquesta jornada comptà amb diverses xerrades, tallers i debats de caràcter formatiu, 

amenitzades amb una interessant oferta lúdica, enfocades a dinamitzar una de les 

comarques valencianes interiors amb més 

potencial paisatgístic, les quals foren 

desenvolupades per que la Càtedra de 

Participació Ciutadana i Paisatges 

Valencians de la Universitat de València 

juntament amb el Vicerectorat de Projecció 

Territorial i Societat.  

 

 

 

 

22. Convocatòria de la II Edició al Millor Projecte Empresarial i III Edició al Millor 

Treball de Fi de Grau i Millor Treball de Fi de Màster  

 

La Càtedra EBC té entre un dels seus objectius fonamentals el reconeixement de la 

recerca que s'està desenvolupant en l'àmbit de l'Economia del Bé Comú, així com la 

disseminació dels resultats de la recerca i la transferència del coneixement. 

Seguint aquests objectius, la Càtedra 

EBC convocà durant el mes de juny els Premis 

EBC al Millor Projecte Empresarial dins la seua 

segona edició, i el Premis al Millor Treball de 

Fi de Grau i Millor Treball de Fi de Màster dins 

la seua tercera edició, realitzats per estudiants 

de la Universitat de València.  

El Premi al Millor Treball de Fi de Grau va ser atorgat a la estudianta del grau de Ciències 

Polítiques i de l’Administració, Marina Aragonés Bosch ,amb el títol "L’Economia del Bé 

Comú. Mesures de foment i promoció de les Empreses del Bé Comú”. Seguidament, el 

Premi al Millor Treball de Fi de Màster va ser atorgat a la estudianta del Màster en 

Direcció i Planificació del Turisme, Ana Teresa Ejarque Català, baix el títol "L’Economia 
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del Bé Comú en el sector turístic: el cas de l’Hotel Voramar". Pel que fa al Millor Projecte 

Empresarial, aquest va ser declarat desert.  

 

 

 

23. La Càtedra EBC participa a l' "Acte de lliurament dels II Reconeixements de 

Bones Pràctiques en Gestió de la Diversitat" Organitzat per la Fundació 

Cepaim 

 
En aquesta Segona edició de Reconeixements de Bones Pràctiques, organitzada per la 

Fundació Cepaim en Matèria de Gestió de la Diversitat en entorns professionals el dia 

27 de juny, la Càtedra d'Economia del Bé Comú participà en una xerrada sobre 

l'Economia del Bé Comú, exposant a qui va 

dirigit el model de l'EBC i ressaltant la inclusió 

de persones amb diversitat dins el model, la 

qual va tenir lloc dins el marc de l'acte de 

Lliurament dels Reconeixements a 

Organitzacions que han presentat bones 

pràctiques en matèria de gestió de la 

diversitat.  

 

 

 

JULIOL 

 

24. La Càtedra EBC participa a la 70ª edició dels Cursos d'Estiu de la 
Universitat de Cadis 

 

El 11 de juliol, la Càtedra EBC va participar a la 

70ª edició dels Cursos d'Estiu de la Universitat 

de Cadis impartint la conferència “L’Economia 

del Bé Comú a la universitat: fonamentació 

acadèmica i difusió” com a part de les activitats 

dutes a terme en aquesta 70ª edició.  

L'objectiu del curs va ser donar a conèixer la 

missió, valors i objectius de l'Economia del Bé 

Comú com a forma d'economia social i solidària, 

procediment de responsabilitat social corporativa i com a eina de transformació social, 

així com crear una base de coneixement dels principis de l'Economia del Bé Comú a 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019  

15 
 

l'àmbit educatiu com a mètode de mètode de sensibilització, difusió i creació de 

sinergies. 

 

 

25. Publicació del primer article empíric sobre la Economia del Bé Comú en la 
revista internacional Sustainability 

 

L’equip d’investigadors de la Càtedra d’Economia del Bé Comú de la Universitat de 

València publica, juntament l’ impulsor del model Christian Felber, el primer article 

empíric sobre la Economia del Bé Comú amb el títol “The Common Good Balance Sheet, 

an Adequate Tool to Capture Non-Financials?” en la revista internacional Sustainability, 

revista amb factor de impacte 2.592 en el JCR i especialitzada en la sostenibilitat i el 

desenvolupament sostenible. 

L’ estudi, amb data de publicació l’ 11 de juliol, descriu els fonaments teòrics de la 

investigació de camp de l'administració empresarial en què es basa el model de l’EBC. 

A més, aquest treball és el primer que valida empíricament aquestes escales de mesura, 

tractant-se, per tant, de la primera investigació quantificada sobre el model de l’ EBC en 

una mostra de 206 empreses europees. 

Resum: En relació amb el mesurament del rendiment organitzatiu, hi ha una creixent 

preocupació per la creació de valor per a les persones, la societat i el medi ambient. La 

informació corporativa tradicional no compleix adequadament les necessitats 

d'informació de les parts interessades per avaluar el rendiment potencial d'una empresa 

i el futur. En aquest sentit, els professionals i els especialistes han desenvolupat nous 

marcs d'informació no financers des d'una perspectiva social i mediambiental, donant a 

llum el camp del Integrated Reporting. El model 

del Economia del Bé Comú i les seues eines 

per facilitar la gestió de la sostenibilitat poden 

proporcionar un marc per fer-ho. 

DOI accés a l’article: 

https://doi.org/10.3390/su11143791 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.3390/su11143791
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SETEMBRE 

 

26. La Càtedra d'Economia del Bé Comú participa en el XXVI Curs de Doctrina 
Social de l'Església organitzat per la Fundació Pablo VI a Madrid 
 

El 4 de setembre, la Càtedra EBC participà en el XXVI Curs de Doctrina Social de 

l'Església organitzat per la Fundació Pablo VI a Madrid, amb la ponència “L'economia 

com a exemple de col·laboració”. L'objectiu del curs, emmarcat dins de "l'economia civil, 

una economia per a les persones", tingué com a objectiu compartir experiències 

d'economia solidària i polítiques públiques orientades a la justícia social davant els 

reptes i demandes en relació a l'Estat de 

Benestar, mostrant d’ aquesta manera 

l'economia civil com un paradigma diferent 

per entendre l'economia i proposant nous 

models econòmics que responguen millor a 

la necessitat que la riquesa aplegue a totes 

les persones. 

Aquest curs estigué dirigit a professors, alumnes, ONG, Institucions i públic en general 

interessat en aprendre una proposta emmarcada en les anomenades economies 

emergents que pretenen reorientar i canviar el paradigma de l'economia per posar-la al 

servei de totes les persones. 

 
 
 
 
 

27. La Càtedra participa en el 15th EIASM Interdisciplinary Conference on  

Intangibles and Intellectual Capital - Non-Financial and Integrated 

Reporting, Governance and Value Creation 

La Càtedra EBC va participar a la 15ª edició del 

Congrés del European Institute for Advanced 

Studies in Managemetn (EAISM) durant els 

dies 27 i 28 de setembre a Coïmbra. Aquesta 

Conferència té per objectiu continuar el seu 

llarg paper en la creació d’un fòrum d’intercanvi 

acadèmic sobre investigacions en l’àmbit dels 

intangibles i el capital intel·lectual àmpliament 

concebut. La seua estreta vinculació amb l'àrea de sostenibilitat socioambiental i 
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qüestions relacionades proporciona també un nou impuls per a l'estudi de temes 

relacionats amb els intangibles. 

L’equip de recerca de la Càtedra EBC presentà la comunicació  oral “Are the 

measurement scale employed in the Economy for the Common Good model valid and 

reliable from a statistical point of view?”, on es tracta de validar estadísticament les 

escales de mesura empleades pel model de l’EBC.  

 
 
 
 
 

28. Publicació del article “Social entrepreneurship and Economy for the 

Common Good: Study of their relationship through a bibliometric 

analysis”  

L’equip de la Càtedra publica a la revista The International Journal of Entrepreneurship 

and Innovation l’article científic “Social entrepreneurship and Economy for the Common 

Good: Study of their relationship through a bibliometric analysis”, el qual proposa 

analitzar la contribució de l’EBC a l’emprenedoria social, establint la relació existent 

entre ambdós conceptes.  

 La revista The International Journal of 

Entrepreneurship and Innovation es troba 

indexada a Scopus, dintre de l’àrea de 

Business and International Management, 

amb un factor d’impacte de 0.37. R 

Resum: l’article té com a objectiu identificar les contribucions específiques dels principis 

de l’EBC a l’emprenedoria social, així com els seus encavalcaments. Al mateix temps, 

pretén realitzar una revisió bibliogràfica per analitzar i quantificar el nombre de treballs 

de recerca sobre emprenedoria social i EBC, i identificar la possible bretxa existent. 

Mitjançant una doble metodologia, es determinen les aportacions potencials del model 

de l’EBC a l’emprenedoria social, s’ analitza la matriu del bé comú i l’anàlisi empírica del 

cos de literatura existent sobre emprenedoria social i EBC. El model SE i ECG 

comparteixen diversos principis i característiques que es poden traduir en algunes 

coincidències importants en relació amb els dos organismes de recerca. Així, la matriu 

del bé comú pot ajudar a llançar i gestionar amb èxit empreses socials. Aquest fet es 

deu principalment al fet que no hi ha un cos suficient de literatura que relacioni models 

DOI accés a l’article: https://doi.org/10.1177/1465750319879632 

 

https://doi.org/10.1177%2F1465750319879632
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OCTUBRE  

29. Presentació del Documental “L’Economia del Bé Comú”  

La Càtedra EBC celebrà el 4 d’octubre la presentació del documental “L’Economia del 

Bé Comú” emmarcat dins de DocuFòrum, un programa d’audiovisuals editats pel 

Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, que inclou diferents temàtiques, entre les 

quals està l'Economia del Bé Comú.  

La Càtedra EBC de la Universitat de València, la Conselleria d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball i l'Associació Valenciana per al foment de 

l'Economia del Bé Comú han participat al llarg de tota l’edició del Documental. També 

han participat l'empresa Cartonajes La 

Plana de Betxí, el Celler de la Muntanya de 

Muro d’Alcoi i l'IES de Massamagrell. 

L'objectiu d'aquest programa d'audiovisuals 

és difondre el model de l'Economia del Bé 

Comú al llarg dels municipis i centres 

educatius de la Comunitat Valenciana 

mitjançant actes de presentació del 

documental junt amb debats per parts 

d'experts i expertes en el tema. 

El documental es pot veure a: https://www.youtube.com/watch?v=JO2uO43y4LY   

 

 

30. La Càtedra d'Economia del Bé Comú col·labora amb Cruz Roja 

La Càtedra EBC col·labora amb Cruz Roja a les “Jornades d’Economia del Bé Comú” 

durant el dia 5 d’octubre a Vilafranca. Al llarg d’aquesta Jornada, Joan Ramon Sanchis 

Palacio, director de la Càtedra EBC, va impartir la ponència "Què és l'Economia del Bé 

Comú?". 

A més, la Jornada comptà amb la intervenció del 

gerent de SuperNaranjas, empresa que aplica el 

model de l'EBC, i un taller dirigit a implantar 

l'EBC a les empreses, impartit per María Amigo, 

consultora de l'Associació Valenciana de l'EBC.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JO2uO43y4LY
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31. Jornada tècnica “Projecte Pilot d’aplicació del Balanç del Comú a les 

explotacions agroecològiques valencianes”  

Durant l’any 2019, la Càtedra EBC, juntament amb l’Associació Valenciana per al 

Foment de l’EBC i La Unió de Llauradors i Ramaders, ha dut a terme un estudi amb 

l’objectiu d’ integrar el model EBC en el sector agroecològic valencià, per mitjà d’un 

procés pilot de recerca-implantació-exemplificació, que pose en valor l’aportació 

d’aquest sector agrari al bé comú, amb aspectes de sostenibilitat econòmica, social i 

ambiental.  

El 17 d’octubre, es van presentar els 

primers resultats a la Conselleria 

d’Agricultura, i els seus tècnics; els 

productors agraris i els membres de l’ 

AVFEBC que han participat a l’estudi, 

relacionats amb l’obtenció d’indicadors de 

sostenibilitat i la aplicació del Balanç del Bé 

Comú per a la millora de la seua gestió i 

certificació.  

Aquest estudi forma part de les Ajudes per a la Cooperació en el marc del Programa 

de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, patrocinat per Fons 

Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, la Conselleria de Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i el Ministeri 

d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració del Comité d’Agricultura 

Ecològica de la Comunitat Valenciana.  

La Investigadora Principal d’aquest projecte ha sigut Vanessa Campos, Professora 

Contractada de la Universitat de València i coordinadora de projectes i membre de la 

Càtedra EBC.  
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32. La Càtedra EBC participa a les XXIV Jornades Culturals de la Plana de l’Arc  

La Càtedra EBC participà el 19 d’octubre a les XXIV Jornades Culturals de la Plana de 

l’Arc, celebrades a la Vall d’Alba. Aquestes Jornades comptaren amb un programa 

d’activitats lúdiques i culturals amb l’objectiu d’aprofundir en els llaços d’unió entre els 

municipis que integren la Plana de l’Arc. D’aquest manera, amb la celebració de 

conferències, presentacions, debats i 

visites, es van enfortir els llaços del 

veïns de d’aquesta comarca.  

Dintre del programa, Joan Ramon 

Sanchis, Director de la Càtedra EBC, va 

impartir la Conferència “L’Economia del 

Bé Comú a l’àmbit rural , un model 

econòmic sostenible amb futur”.  

 

 

33. La Càtedra EBC participa al II Congrés Autonòmic de Comerç, organitzat 

per la Unió Gremial, l’Ajuntament de Buñol i l’ Associació de Comerciants 

La Càtedra EBC participà al II Congrés Autonòmic de Comerç, organitzat per la Unió 

Gremial, l’Ajuntament de Buñol i l’ Associació de Comerciants i Empresaris de Buñol el 

20 d’octubre, el qual comptà amb programa compost per diferents conferències 

dedicades al comerç, combinades amb diferents activitats lúdiques. 

Dintre d’aquest programa, Vanessa Campos, 

Co-directora del Máster de Estratègia de 

Empresa de la Universitat de València i 

membre de l’equip de la Càtedra EBC va 

impartir la ponència “Models de Negoci 

Sostenible basats en la relació amb el client, 

tècniques de mapeig per a xicotets negocis”.  
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34. La Càtedra EBC organitza les V Jornades sobre Responsabilitat Social i 

Economia del Bé Comú en Entitats Financeres  

La Càtedra EBC organitzà  les V Jornades sobre Responsabilitat Social i Economia del 

Bé Comú en Entitats Financeres: Banca Sostenible versus Banca Armada el 24 

d’octubre al Saló de Graus de la Facultat de Economia de la Universitat de València. 

Aquestes jornades analitzaren el comportament actual de les entitats bancàries i quina 

hauria de ser la seua responsabilitat social front a les conseqüències derivades de les 

males pràctiques bancàries (participacions preferents i els abusos bancaris com les 

clàusules sol, desnonaments i cobrament de comissions). El nou paradigma econòmic: 

l'Economia del Bé Comú, permet que els comportaments responsables de les entitats 

financeres es reforcen superant la tendència a les desigualtats, a la deterioració social i 

mediambiental que suposa el model 

econòmic actual. 

En la seua V Edició “Banca Sostenible 

versus Banca Armada”, van comptar 

amb dues conferències i una taula 

redona que giraren entorn a aquesta 

temàtica. 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

35. Conferència “La Transformació del model econòmic des dels valors ètics i 

del bé comú” 

La Càtedra EBC organitzà juntament amb la 

facultat de Ciències Socials de la Universitat 

de València la conferència La Transformació 

del model econòmic des dels valors ètics i del 

bé comú, impartida per Arcadi Oliveres, 

president de la Universitat Internacional de la 

Pau de Sant Cugat de Vallés i defensor dels 

drets humans, la justícia social i la pau, el dia 

6 de novembre.  
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La conferència es va centrar en la necessitat d’acometre un canvi en el model econòmic 

des de la perspectiva dels valors de l’ètica i l’humanisme, valors que també enllacen 

amb el model de l’Economia del Bé Comú.  

 

36. Jornada “Projecte Pilot d'aplicació del Balanç del Bé comú a les 

explotacions agroecològiques valencianes” 

Dintre de les Jornades relacionades amb el Projecte Pilot d’aplicació del BBC a les 

explotacions agroecològiques valencianes dut a terme per la Càtedra EBC juntament 

amb l’AVFEBC i La Unió de Llauradors i Ramaders durant el 2019, el 14 de novembre 

es celebrà una Jornada corresponent amb la tercera fase del Projecte.  

Durant la Jornada, es feren públics els resultats del Projecte, contribuint així a la 

comunicació i sensibilització amb l’objecte d’impulsar un model de ciutadania compresa 

activament en la consecució d'un món més equitatiu i sostenible, a través del foment 

de comportaments responsables en la 

solidaritat, la justa distribució de la 

riquesa, el consum ètic i ecològic, el 

comerç just, les finances ètiques i una 

cultura general de respecte i tolerància a 

les persones, l'equitat de gènere i el 

racional aprofitament dels recursos i el 

respecte pel medi ambient.  

De nou, la Càtedra EBC contractà el servei de càtering de la pausa-cafè d’aquesta 

Jornada amb l’empresa social Novaterra Càtering Sostenible.  

 

 

37. Jornada sobre Borsa i Economia del Bé Comú: Finançament de les 

empreses baix criteris de sostenibilitat  

La Càtedra EBC, juntament amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), 

organitzà la “Jornada sobre Borsa i Economia del Bé Comú: Finançament de les 

empreses baix criteris de sostenibilitat” el 18 de novembre. 
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L’objectiu d’aquesta Jornada fou analitzar el paper de la Borsa com a mecanisme de 

finançament per a les empreses baix criteris de sostenibilitat, i va estar dirigida tant a 

estudiants universitaris (en especial del Màster de Finances Corporatives) com a 

professionals i empresariat de la Comunitat 

Valenciana, així com a tècnics especialitzats 

en fiançament d’empreses.   

Per al servei de càtering de la pausa-cafè 

d’aquesta Jornada, la Càtedra EBC va 

contractar novament amb l’empresa social 

Novaterra Càtering Sostenible.  

 

  

 


