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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 al llarg de l’any 2018. 

 
 

1. Contractació de dues estudiantes en la Càtedra 
 

Durant tot l’any 2018, la Càtedra d’Economia 

del Bé Comú ha contractat dues estudiantes 

en formació: una estudianta de postgrau per a 

la realització de les pràctiques curriculars, i una  

estudianta de Doctorat amb una beca 

d’investigació, per tal de realitzar tasques de 

gestió i participar al Projecte d’Investigació realitzat al llarg de l’any. 

 

 

2. Curs de formació per a formadors sobre l’Economia del Bé Comú 
 

El dia 24 de gener de 2018 es va realitzar per part de la Càtedra EBC un "Curs de 

formació de formadors de l'Economia del Bé Comú" dirigit al professorat que 

forma part de la Xarxa de Innovació Educativa en Economia del Bé Comú creada per 

la Càtedra al 2017. L'objectiu del curs va ser analitzar els principis i les eines del 

model de l'Economia del Bé Comú i la seua 

aplicació a la docència. L’ activitat va tenir lloc 

a la sala 1P06 de la Facultat d'Economia de 

10 a 14 hores i va ser gestionat pel Servei de 

Formació Permanent de la Universitat de 

València. 

 

 

3. Jornada a l’institut Maria Ibars de Dénia 
 

La Càtedra d'Economia del Bé Comú va participar a la Jornada Maria Ibars 

organitzada pel Departament de la Família Professional d'Administració i 

Gestió del IES Maria Ibars. Joan Ramon Sanchis Palacio, Director de la Càtedra 

EBC, va impartir la conferència "L'Economia del Bé Comú i les Finances Ètiques" el 

dia 24 de gener a les 19:00 a la Biblioteca de l'IES Maria Ibars de Dénia.  
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Aquesta jornada, que aplega a la seua quarta 

edició, estigué emmarcada dins dels actes que 

l’Institut organitzà i col·laborà amb motiu de la 

declaració de Dénia: Ciutat Creativa de la 

Gastronomia de la UNESCO i com a resultat de 

voler posar en valor la figura de l’escriptora i 

poetessa de Dénia. 

 
 
 

4. Setmana de la Ciència a Oliva  

 

La II Setmana de la Ciència Oliva 2018 abastà 

una sèrie d'actes celebrats els dies 7 i 8 de febrer 

al Centre Polivalent d'Oliva i a la Sala de 

Conferències de la Biblioteca Envic d'Oliva. El 

primer dia, va ser emmarcat per conferències 

que abordaren la temàtica de l'Economia del Bé 

Comú. Aquest dia va participar Joan Ramon 

Sanchis, Director de la Càtedra EBC, impartint la conferència “El model de l’EBC i la 

seua aplicació a les empreses”, a les 18:45 a la Sala de Conferències de la Biblioteca 

Envic d’Oliva.  

El segon dia, es posaren en valor els problemes globals del desenvolupament 

sostenible i el canvi climàtic.  

 
 
5. Presentació del nou llibre de Christian Felber 

 
 

La Càtedra d’Economia del Bé Comú va organitzar la presentació del nou llibre: 

“Por un comercio mundial ético” de Christian Felber, el divendres dia 9 de Febrer 

a les 18h al Saló d’Actes de la Biblioteca de Ciències Socials “Gregori Maians”.  

 

A la presentació, Christian Felber va estar 

acompanyat per Francisco Álvarez, Director 

General de Economia, Emprenedoria i 

Cooperativisme de la Generalitat 

Valenciana; Joan Ramon Sanchis, Director 

de la Càtedra Economia del Bé Comú; Maria 

Amigo, Presidenta de l'Associació 
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Valenciana pel Foment de l'Economia del Bé Comú i Alberto Llucian, Representant 

de l'Economia del Bé Comú Valenciana en temes de Comerç Mundial. Vídeo 

presentació. 

 

 

6. I Trobada de Municipis de l’Economia del Bé Comú 
 
La Càtedra d'Economia del Bé Comú fou l’organitzadora de la “I Trobada de 

Municipis del Bé Comú de la Comunitat Valenciana”. El dia 28 de febrer de les 

9.30 fins a 14:00 hores va tenir lloc la I Trobada de Municipis del Bé Comú de la 

Comunitat Valenciana a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre de València. Aquesta 

jornada va estar dirigida a polítics i tècnics de les Administracions Locals, per a 

compartir experiències i per a conèixer millor les eines del model de l'Economia del 

Bé Comú. 

 

Aquesta proposta obeeix a la necessitat de 

posar en comú els esforços que des de les 

diferents Administracions Locals s'estan fent 

per a millorar les seues pràctiques de gestió a 

través de l'ús de criteris ètics, socials i medi-

ambientals. La Jornada va tenir com a 

finalitat donar a conèixer el model de l'EBC a 

les Administracions Locals de la Comunitat Valenciana per tal de millorar la seua 

gestió. 

 

La Trobada va abastar la presentació d'estudis i projectes, una conferència 

d'introducció als Municipis del Bé Comú i una taula d'experiències que va comptar 

amb els representants dels municipis de Miranda de Azán, Silla, Ròtova, Muro 

d'Alcoi, Betxí i Villena. 

 

A més, comptàrem amb la presència de Rafael Climent, Conseller d'Economia 

Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana 

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

la Generalitat Valenciana. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zR5jhHB7p68
https://youtu.be/zR5jhHB7p68
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7. Fòrum d’Ocupació a la Facultat d’Economia 
 
La Càtedra d'Economia del Bé Comú va participar al “XVII Fòrum d'Ocupació i 

Emprenedoria de la Facultat d'Economia”. La Càtedra EBC comptà amb un estand 

a la XVII edició del Fòrum els dies 14 i 15 de febrer. 

 

En aquest context, es presentà a tots els 

interessats i interessades tota la 

informació sobre les activitats que s'estan duent 

a terme des de la Càtedra EBC: Premis EBC 

(millor TFG, millor TFM i Projecte Empresarial), 

Diploma de Postgrau en Consultoria d'EBC, 

jornades i cursos, entre altres. 

 

La Càtedra va participar a dos actes, el primer d’ells es va celebrar el dia 14 de febrer 

a les 12:30 hores a la Sala Villalonga, una mesa-col·loqui “Coneix les Càtedres de la 

UV” on Joan Ramon Sanchis, Director de la Càtedra EBC, va donar a conèixer als 

estudiants/es de la Facultat la Càtedra EBC. 

 

El segon acte va tenir lloc el dia 15 de febrer a les 11:45 hores a la Sala Villalonga la 

conferència “L’Economia del Bé Comú i la seua implementació en les empreses”, 

presentada per Joan Ramon Sanchis, Director de la Càtedra EBC, i impartida per 

Alfons Ribarrocha, consultor EBC i gerent de l’empresa Action Waterscape S.L.  

 

Joan Ramon Sanchis, director de la Càtedra EBC, va rebre el premi al twittero més 

influent durant el Fòrum d’Ocupació.  

 

 

8. Forinvest 2018 
 

La Càtedra d’ Economia del Bé Comú 

participà per primera vegada en Forinvest 

2018: Fòrum i Exposició Internacional de 

Productes i Serveis Financers, Inversions, 

Assegurances i Solucions Tecnològiques per al 

Sector, del que se celebrà l'onzena edició els 

dies 7 i 8 de març de 2018 en Fira València. 
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La Fira albergà 8 fòrums d'especialitats diferents amb una infinitat d'actes d'interès, 

pel seu renom i repercussió mediàtica. La Càtedra EBC, va estar present amb un 

estand dins del Fòrum de l'Assessor i a més, participà a la conferència “L' Economia 

del Bé Comú: un model de negoci sostenible” impartida per Joan Ramon 

Sanchis Palacio, Director de la Càtedra EBC de la Universitat de València, de 17h a 

18h en la Plaça del Assessor. A més, el 

Director de la Càtedra va ser entrevistat 

durant la jornada on va tindre l’oportunitat de 

presentar la Càtedra EBC i els seues 

objectius. Forinvest TV 

 

 

 
9. Diploma de Postgrau en Consultoria de l’Economia del Bé Comú 

 
Al 2018 s’ha iniciat la primera edició del Diploma d’Especialització Professional 

Universitari en Consultoria de l’Economia del Bé Comú, organitzat per la Càtedra 

d'Economia del Bé Comú de la Universitat de València en col·laboració amb 

l'Associació Valenciana per al Foment de l'Economia del Bé Comú i està patrocinat 

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

Generalitat Valenciana. També compta amb el patrocini de Caixa Popular, 

cooperativa de crèdit valenciana. 

 

El Diploma és de 30 crèdits ECTS equivalents a 750 hores de duració total i de 

modalitat a distancia, ubicada dins l’ Àrea de Direcció y Gestió Empresarial a impartir 

dintre de la oferta de Cursos de Postgrau de la Universitat de València durant el curs  

2018-19 en la seua primera edició. La data d’inici del Diploma és el 15 de octubre de 

2018 i finalitza el 28 de juny de 2019. Durant el 2018 s’ha procedit a l’elaboració dels 

materials del curs.  

 

10. I Seminari Economia del Bé Comú i Emprenedoria Social 

 

La Càtedra EBC organitzà el I Seminari sobre Emprenedoria Social i Economia 

del Bé Comú anomenat “L’emprenedoria social des de Col·lab” a la Facultat 

d’Economia de la Universitat de València, dirigit als estudiants/es de la Universitat 

de València amb l’objectiu d’introduir als estudiants/es en la realitat de 

l’emprenedoria social, amb la presentació de diferents experiències i projectes 

empresarial que han tingut èxit dins d’aquest tipus d’emprenedoria i vinculats amb 

els valors que representa la Economia del Bé Comú.  

https://youtu.be/zrIMGSDAfzg
https://youtu.be/zrIMGSDAfzg
https://youtu.be/AspTBrugVpI
https://www.uv.es/catedraebc/Diploma_Postgrau_EBC.pdf
https://youtu.be/Y3fi6gaa1Zo
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Aquest seminari va incloure diverses sessions 

realitzades durant els mesos d’ abril i maig de 

l’any 2018, i va contar amb la presència de 

Jose Manuel Pastor Monsálvez, degà de la 

Facultat d’Economia; Joan Ramon Sanchis 

Palacio, director de la Càtedra d’Economia del 

Bé Comú; Maria Amigo Pérez, presidenta de la AVEBC i els diferents conferenciants 

que van exposar els seues projectes als i les alumnes. A més, el seminari va comptar 

amb una visita a les instal·lacions de Las Naves, on els i les alumnes van tindre 

l’oportunitat de presentar els seus projectes i rebre feed-back per part dels 

emprenedors/es. També comptà amb un taller d’elaboració del Balanç del Bé Comú 

dirigit als estudiants/es de l’assignatura d’Emprenedoria del Grau de ADE realitzat 

per Maria Amigo.  

 

11.  Jornada “Soluciones realistas para nuestras empresas y nuestros 

municipios” a Alacant 

 

La Càtedra EBC va participar dins de l’esdeveniment “La empresa Alicantina: 

la ética como ventaja competitiva” el dia 13 d’abril en Alacant, on Joan Ramon 

Sanchis Palacio, Director de la Càtedra d’Economia del Bé Comú, presentà la 

ponència “El modelo de la Economía del Bien Común y la 

creación de Valor Compartido”.  

 

Aquesta jornada va ser organitzada per l’Associació 

Valenciana per al Foment de l’Economia del Bé Comú amb 

l’objectiu de donar a conèixer els beneficis de l’EBC aplicat tant 

a empreses com a municipis.  

 

 

12. Jornada “Avanzando juntos hacia una nueva economía: Nuevos sistemas 

de intercambio” 

 

La Càtedra d’Economia del Bé Comú junt a la Associación Sol Economías 

BioMediterráneas de la Comunitat Valenciana va organitzar la jornada 

“Avanzando juntos hacia una nueva economia: Nuevos sistemas de 

intercambio” el dia 24 de maig a la Sala d’Actes de la Facultat de Ciències Socials 

de la Universitat de València. Aquesta jornada va estar centrada en les monedes 
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socials i complementàries com a eines potents de transformació socioeconòmica i 

agroambiental, fomentant així el canvi social en pro d’un desenvolupament 

sostenible.  

 

Aquest esdeveniment va ser inaugurat per Francisco Álvarez, Director General 

d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme de la Comunitat Valenciana; Mª Dolores 

Real, Vicerectora d’ Innovació y Transferència de la Universitat de València; i Mª 

Mercedes Ortiz, Professora Titular de Dret Administratiu en la Universitat d’Alacant.  

 

Al llarg de la jornada, es van presentar projectes 

com la Cooperativa EKHILUR i la Asociación 

SOL-PHOENIX, així com dos casos 

d’experiències a l’hora de la implantació de 

monedes socials a Barcelona i Sevilla.  

 

La Càtedra va signar un conveni de col·laboració amb l’Associació SOL amb la 

finalitat de posar en marxa un projecte de implantació d’una moneda social a la 

Universitat de València. 

 

Vídeos Jornada: 

- Inauguració i presentació de la Jornada 

- Presentació del Projecte EKHILUR i experiència a Barcelona:  

- Experiència a Sevilla i presentació del projecte Sol-Phoenix 

- Torn obert de preguntes i clausura de la jornada 

 

 

13. Universitat d’Estiu Aras de los Olmos 

 

La Càtedra d’Economia del Bé Comú va participar el dia 28 de juny a la 1era 

edició de la Universitat d’Estiu Aras de los Olmos (UVAO): “Inovación e 

inteligencia artificial al servicio del desarrollo rural”, dirigida a estudiants/es, 

professionals, tècnics de l’administració, professors/es... amb l’objectiu de la 

transparència del coneixement.  

 

https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-1286043289413/Recurs.html?id=1286042940965
https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-1286043289413/Recurs.html?id=1286042942823
https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-1286043289413/Recurs.html?id=1286042943000
https://www.uv.es/catedra-economia-be-comu/ca/llista-videos-1286043289413/Recurs.html?id=1286042943844
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Dins del bloc  de l’Economia Col·laborativa, el Dr. 

Joan Ramon Sanchis, Director de la Càtedra 

d’Economia del Bé Comú, va impartir la conferència 

“Economía Colaborativa, Economía Social y 

Economía del Bien Común” i va moderar una taula 

redona sobre aquest tema.  

 

 

14. Conferència  internacional “Entrepreneurship Education Conference in 

Enschede”en Holanda 

 

La Càtedra EBC va participar al Congrés 

“Entrepreneurship Education Conference in 

Enschede” a Holanda durant els dies 16 i 18 de maig, on 

es va presentar una ponència sobre l’EBC relacionada amb 

l’Emprenedoria Social i l’educació.  

 

Els objectius d’aquesta ponència van ser analitzar la 

contribució de l’ EBC a l’Emprenedoria Social a través de 

l’educació amb els valors d’aquest model, estudiar la 

literatura existent per tal de poder quantificar el nombre d’estudis publicats sobre 

aquesta matèria, i identificar possibles gaps.  

 

Aquest estudi va seguir una doble metodologia per tal de determinar les contribucions 

potencials del model de la EBC a l’Emprenedoria Social analitzant la Matriu del Bé 

Comú i realitzant un estudi empíric sobre la literatura existent en matèria d’EBC i 

Emprenedoria Social.  

 

15. Assemblea Internacional de delegats i delegades de l’EBC en Lisboa 

 

La Càtedra EBC va participar en la Assemblea Internacional de delegats i 

delegades de l’EBC que tingué lloc en Lisboa el 

dia 19 de maig. Durant aquesta assemblea el Director 

de la Càtedra EBC de la Universitat de València, Joan 

Ramon Sanchis Palacio, va impartir una sessió sobre 

la fonamentació teòrica del model de l’EBC i les 

tasques realitzades per la Càtedra en eixe sentit.  
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16. XXXII Congrés Internacional AEDEM  

 

 La Càtedra d’Economia del Bé Comú va participar al “XXXII AEDEM Annual 

Meeting” que tingué lloc a Gandia durant els dies 6, 7 i 8 de juny de 2018 presentant 

dues comunicacions. 

 

En primer lloc “El Modelo de la Economía del Bien 

Común: Fundamentación teórica y análisis bibliométrico” 

on es va presentar el model econòmic de l’EBC, els seus 

valors i la seua finalitat; i en segon lloc es va impartir 

“Ética empresarial en el sector bancario: análisis 

bibliométrico de la ética bancaria y de la banca ética a 

nivel internacional”, fent referència a l’ètica dins del sector financer.  

 

17. Escola d’Estiu a Viena 

 
La Càtedra EBC col·laborà amb l'Escola d'Estiu " Alternative Economic and 

Monetary Systems " de Viena " que es realitzà a Viena del 25 de juliol al 10 d'agost 

de 2018. 

 

Es tracta una escola d'estiu acadèmica que ofereix un 

nou enfocament: una avaluació d'alternatives 

econòmiques que considera que les fronteres naturals 

i el factor humà són parts iguals de l'equació. L’ objectiu 

és ajudar a resoldre alguns dels problemes de les 

societats presentant alternatives viables a processos i 

desenvolupaments que posen enormes tendències a 

les fronteres econòmiques, ecològiques i socials. 
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18. Segona edició de Premis EBC al Millor TFG i TFM i primera edició de 

Premis al Millor Projecte Empresarial 

 

La Càtedra EBC va convocar durant el 2018 la 

segona edició del Premis EBC on es va reconèixer 

el Millor Treball de Fi de Grau, el Millor Treball de 

Fi de Màster i el Millor Projecte Empresarial en 

matèria d’Economia del Bé Comú dirigits als 

estudiants/es de la Universitat de València i 

presentats durant el curs acadèmic 2016/2017. La 

convocatòria dels premis es va fer pública a finals del 

mes de juliol.  

 

El premi al Millor Treball de Fi de Màster fou concedit a Andrés Francisco Hernández 

amb el títol: "Economía Social y Economía del Bien Común: Adaptación del Balance 

del Bien Común" del Màster de Economia Social de la Facultat d’Economia. 

Resolució TFM  

 

El Premi al Millor Treball de Fi de Grau i al Millor Projecte Empresarial va resultar 

desert.  

 

19. III Trobada de Municipis del Bé Comú  

 

La Càtedra EBC co-organitzà conjuntament amb l’Associació Federal 

Espanyola per al foment de l’EBC la “III Trobada de Municipis del Bé Comú a 

València” els dies 20 i 21 de setembre a la Facultat d’Economia de la Universitat de 

València, amb la finalitat de compartir, aprendre i treballar en l’aplicació de 

l’Economia del Bé Comú en la entitat més propera i valorada per els ciutadans/es : 

l’Ajuntament, ja que és l’entitat més capacitada per a transmetre la filosofia i valors 

del l’EBC als ciutadans i ciutadanes i al seu propi funcionament.  

 

Dins d’aquest programa, es van realitzar 

diversos tallers per tal d’involucrar a totes i 

tots els assistents en la construcció 

participativa de les propostes del Bé Comú, 

l’Índex del Bé Comú Municipal i les 

clàusules socials del Bé Comú en la 

file:///C:/Users/psanchis/Downloads/ANUNCIO-S142-2018-2536.pdf
https://youtu.be/pQHxFOpBXLc
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contractació pública, d’una forma dinàmica, flexible, implicativa i participativa, 

fomentant el treball en equip, la comunicació assertiva i l’intercanvi d’idees i 

coneixements.  

 

20. Conferència Internacional “14th Interdisciplinary Conference on Intangibles 

and Intellectual Capital” en Munich 

 

La Càtedra EBC va participar a la Conferència Internacional “Value Creation, 

Integrated Reporting and Governance” celebrada durant els dies 20 i 21 de 

setembre a Munich amb la ponència “The 

Common Good Balance Sheet, and 

adequate tool to capture non-financials?”.  

 

Aquest congrés tingué com a finalitat 

l’intercanvi acadèmic d’investigació teòrica 

i empírica, donant l’oportunitat d’aprofundir 

en àrees com el Sector Públic, el Capital 

Intel·lectual i la Creació de Valor, entre 

altres.  

 

Aquesta comunicació va obtenir el premi com a una de les 5 millors comunicacions 

presentades al congrés.  

 

21. IV Jornades de RSE i EBC en Entitats Financeres 

 

Un any més la Càtedra EBC celebrà el dia 18 d’octubre les IV Jornades amb el 

títol “Responsabilitat Social i Economia del Bé Comú en Entitats Financeres”, 

al Saló d’Actes de la Biblioteca Gregori Maians del Campus Taronger de la 

Universitat de València de 9:30 a 14 hores. Aquestes jornades estigueren 

coordinades per Joan Ramon Sanchis Palacio, Director de la Càtedra EBC i 

patrocinades per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, 

Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana. 

A les Jornades es va fer una presentació pública de la Guia de “Finances Ètiques, 

Cooperatives i Locals de la Comunitat Valenciana”, elaborada per l'equip de treball 

de la Càtedra i patrocinada per la Direcció General de Responsabilitat Social i Gestió 

de l'Autogovern. 
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També es presentaren dues conferències centrals a càrrec de Hervé Falciani, icona 

global de l'antifrau fiscal; i de Carlos Gómez Gil, Professor Titular de la Universitat 

d'Alacant. La jornada va incloure també una taula redona sobre RSE en banca i 

economia del bé comú on participaren 

de Ética Patrimonios, Setem País 

Valencià, Xarxa Enclau i l'Associació 

Valenciana de Cooperatives de Crèdit. 

La inauguració va córrer a càrrec de la 

Vicerectora de Innovació i Transferència 

de la UV i el Director General de 

Responsabilitat Social Josep Ochoa i el 

Director General d'Economia, Paco 

Álvarez.  

Videos jornada 

22. Publicació d’una guia de finances ètiques, cooperatives i locals de la 

Comunitat Valenciana  

 

Durant l’any 2018, la Càtedra EBC de la 

Universitat de València ha elaborat una guia de 

finances ètiques, cooperatives i locals de la 

Comunitat Valenciana amb el patrocini de la 

Conselleria de Transparència, Responsabilitat 

Social, Participació i Cooperació de la Generalitat 

Valenciana dirigida a empreses locals, 

emprenedors/es, autònoms, ciutadans i ciutadanes, 

entitats financeres ètiques i socials, i 

administracions públiques. 

Al llarg d’aquesta guia es pot trobar informació sobre el conjunt d’entitats que 

conformen l’oferta de finances ètiques, cooperatives i locals del territori valencià, com 

les dades de contacte de cadascuna d’aquestes 

entitats i els productes i serveis que ofereixen. A 

més, compta amb un apartat teòric on s’explica les 

diferències existents entre els distints tipus de 

banques i entitats financeres i finalitza valoracions 

i reflexions.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ2X9NtYDa-jpeLUr_hDPQl8eXnMYOE_k
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Aquesta guia a estat publicada al mes de setembre, sent presentat per primera 

vegada durant les IV Jornades de RSE i EBC en entitats financeres.  

Vídeo presentació  

23. III Seminari d’Economia Alternativa 

 

La Càtedra EBC va participar al III Seminari d’Economia Alternativa dins de la 

Jornada “Emprenedoria en Clau de Gènere: de la gestió de la por al 

desafiament de la veritat” el dia 30 d’Octubre a València. Durant la Taula Redona 

“Rets a l’hora de començar a emprendre” la Dr. Vanessa Campos, Professora del 

Departament de Direcció d’Empreses de la Universitat de València, presentà la 

ponència “Economia del Bé Comú: altre espai d’emprenedoria per a la dona”.  

 

24. Conferència internacional: “The 11th Knowledges Cities World Summit” a 

Tenerife 

 

La Càtedra EBC va assistir al congrés internacional “The 11th Knowledges 

Cities World Summit” celebrat durant els dies 20 i 22 de novembre a Tenerife.  

 

La professora Vanessa Campos, va impartir la ponència 

“The Common Good Balance Sheet, and adequate tool to 

capture non-financials?” el dia 21 de novembre durant la 

sessió “Next Economies” en l’Aula Magna – “School of 

Economy, Firms and Tourism”, on es va comptar amb 

Günter Koch com a moderador de la sessió.  

 

 

25. Primer Projecte d’Innovació Educativa 2017-2018 sobre EBC 

 

Al llarg del 2018, la Càtedra EBC va continuar amb el Projecte de Innovació 

Educativa iniciat a l’octubre de 2017, treballant per la consolidació d’un Grup 

estable i la creació d’ una Xarxa d’Innovació Educativa (formada per professors 

i professores de tots els nivells educatius afectant a tot el territori valencià) en matèria 

EBC amb l’objectiu d’introduir els continguts relacionats amb el model de la EBC en 

les titulacions universitàries i en el currículum docent dels ensenyaments en Primària, 

Secundària i Batxillerat. Aquest projecte va dirigit tant a professors/es com 

estudiants/es, abastant totes aquelles assignatures relacionades amb l’Economia de 

la Empresa.  

https://www.youtube.com/watch?v=QkZv4uLDWIs&index=5&t=82s&list=PLZ2X9NtYDa-jpeLUr_hDPQl8eXnMYOE_k
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El principal objectiu del projecte es la generació i millora dels recursos docents al 

voltant del model de la EBC que permeta adquirir noves habilitats al Grup d’Innovació 

Docent.  

 

En aquest vídeo explicatiu es poden trobar els objectius, metodologia i continguts del 

projecte, al mateix temps que es presenten dos casos d’empreses valencianes del 

bé comú. 

 

26. Projecte d’Investigació amb Humanistic Management Practices 

 

La Càtedra EBC ha desenvolupat un Projecte d’Investigació sobre l’anàlisi de 

la Matriu del Bé Comú per tal de validar les seues dimensions i els seus 

indicadors i introduir millores amb el patrocini de l’empresa alemanya del bé 

comú Humanistic Management Practices gGmbH, juntament amb 

investigadors/es d’Alemanya i Regne Unit i amb la col·laboració de la Associació 

Federal Espanyola per a la promoció de Bé Comú.  

 

L’objectiu del projecte es la validació estadística dels actuals instruments de mesura 

(ítems) i dimensions (variables) utilitzats a la Matriu del Bé Comú i la mesura del 

impacte de valors econòmics, socials i ambientals. 

 

D’aquesta forma, en futures investigacions es contemplarà la Matriu del Bé Comú 

com una eina per a administrar companyies sobre la base dels principis del bé comú.  

 

27. Elaboració d’un Manual Docent sobre el model de l’EBC  

 

Durant l’any 2018 s’ha elaborat un Manual Docent sobre el model de l’EBC que 

compta amb vuit capítols, quatres d’ells dedicats a la fonamentació acadèmica del 

model, i altres quatre enfocats a la presentació de casos d’empreses que han 

implementat el Balanç del Bé Comú, o es 

troben realitzant la implementació.  

 

En la seua elaboració ha participat 

professorat universitari i consultors/es de 

l’Associació Federal Espanyola per al 

Foment del l’Economia Bé Comú.   

 

 

La Economía del Bien Común (EBC) es un modelo económico alternativo que re-

coge la mayor parte de las diferentes iniciativas críticas surgidas durante las últimas 

décadas.  A pesar de ser aún un modelo incipiente y joven, creado en el 2010 por 

el profesor y activista social Christian Felber, se está extendiendo con rapidez.

La aplicación del modelo EBC al ámbito de la educación y la enseñanza en sus 

diferentes niveles (Primaria, Secundaria, Bachillerato y Universidad), puede ser de 

gran interés, cuando el objetivo que se persigue es educar en valores (sociales y éti-

cos) y ofrecer a la comunidad estudiantil visiones y propuestas alternativas diferentes 

al modelo dominante. La educación económica y financiera basada en valores es 

clave para entender lo que sucede en la actualidad y para formar una ciudadanía 

con conciencia y responsabilidad.

Desde la Cátedra EBC de la Universitat de València se ha creado una Red de Inno-

vación Educativa formada por profesorado de todos los niveles educativos con el 

propósito de introducir de manera transversal los principios y valores del modelo de 

la EBC en la enseñanza. Por ello, se ha decidido elaborar este manual, en colabora-

ción con la Asociación Federal Española para el Fomento de la EBC. En la primera 

parte de la obra se exponen los fundamentos teóricos del modelo y las claves y 

procedimientos para su aplicación, dando fundamentación científica y académica 

a la EBC. En la segunda parte se presentan diferentes casos de organizaciones que 

están implementando el Balance del Bien Común: municipios, universidades, enti-

dades no lucrativas y de economía social y sociedades mercantiles. 
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El equipo de trabajo y autores que ha elaborado el libro está formado por profe-

sorado de universidad, por empresarios y empresarias y por profesionales de la 

consultoría EBC. De este modo, se consigue combinar el carácter académico con el 

profesional, lo que le da a la obra un doble valor, teórico y práctico. Se ha contado 

también con el apoyo del creador del movimiento, Christian Felber, que ha redac-

tado el prólogo del libro.
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https://www.youtube.com/watch?v=2j5hM4Bs8N8&feature=youtu.be
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28. DOCUFÒRUM  

 

Durant els mesos de juny i juliol, la Càtedra va participar en l’elaboració d’ un 

documental sobre el model de l’Economia del Bé Comú amb la finalitat de ser 

presentat als diversos Ajuntaments i centres d’educació valencians. La finalitat és fer 

una presentació documental, acompanyada d’una taula de debat sobre el model de 

l’EBC, creant consciència sobre la seua importància. El Docufòrum és un projecte 

creat pel Vicerectorat de Territori i Societat de la Universitat de València.   

 

29. Creació de la Xarxa Interuniversitària d’estudis en Economia del Bé Comú.  

 

La Universitat de Salamanca i l'Associació Federal Espanyola per al Foment de 

l'Economia del Bé Comú (EBC) van organitzar, el dilluns 12 de novembre, una 

jornada de treball per a la creació de la Xarxa Interuniversitària d'estudis en 

Economia del Bé Comú a Salamanca.  

 

     La Universitat de València, mitjançant la 

Càtedra EBC, ha sigut una de les primeres 

universitats en adherir-se a la xarxa amb 

l'objectiu d'afavorir en la nostra activitat 

acadèmica i institucional el desenvolupament 

dels valors de l’Economia del Bé Comú. 

A més, la jornada va comptar amb la 

conferència de Christian Felber: "Per un 

comerç mundial ètic", on va presentar el seu últim llibre.  

 

 

30. I Trobada d’Economia del Bé Comú a Villena 

 

El 13 de novembre, la Càtedra EBC va participar a la I Trobada d’Economia del 

Bé Comú: "L'ètica com a motor de la nostra 

economia", celebrada a Villena. Joan Ramon 

Sanchis, director de la Càtedra EBC, va obrir 

pas amb la primera ponència titulada "El futur 

de l'economia, valors socials i 

mediambientals". Una jornada que va comptar 

amb Christian Felber, impulsor de l’Economia 

del Bé Comú. 
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31. Presentació de la nova moneda social de Silla: “el gallet”, 

 

La Càtedra EBC va participar a la presentació de la nova moneda social de Silla, 

anomenada “el gallet”. Es va presentar el dimecres 14 de novembre a les 12.30 al Saló 

Plenari de l’Ajuntament de Silla.  


