Nota de premsa

10 anys d’Economia del Bé Comú a Catalunya
-A l’any 2010 es va crear un grup local a Barcelona simpatitzant amb el nou
model econòmic, que al 2014 es va constituir en l’Associació Catalana per
al Foment de l’Economia del Bé Comú.
-Hi ha un conveni signat amb la Universitat de Barcelona per difondre
l’Economia del Bé Comú (EBC) en l’àmbit acadèmic i es computen més de
20 organitzacions que han realitzat el balanç del bé comú amb el suport de
l’Associació.
-A l’any 2018 es va fundar la Federació Internacional per a l’Economia del
Bé Comú (EBC) que té per objectiu establir un sistema econòmic ètic i
equitatiu a nivell mundial.
Barcelona, 27 d’octubre de 2020.- Durant el mes d’octubre de l’any 2010
Christian Felber conjuntament amb un grup d’emprenedors van iniciar la fundació
de l’Economia del Bé Comú a Viena (Àustria). Els valors constitucionals d’aquest
model econòmic, impulsats per la Federació Internacional, són la dignitat
humana, la llibertat i la democràcia, la solidaritat, la igualtat social i la
sostenibilitat ecològica, així com un enfocament en el bé de tots els éssers
humans, els éssers vius i el medi ambient que han de ser la base de totes les
accions en el comerç i la societat civil. També es considera que la cooperació i
convivència regional, nacional i internacional s'han de dur a terme en igualtat de
condicions, amb respecte i apreciació mútua.
Entre els objectius de la Federació Internacional també es troben la protecció del
consumidor i el compromís civil vers projectes benèfics, potenciar l’educació, la
ciència i la recerca, la promoció d’una ètica internacional i la tolerància vers totes
les cultures i la idea d’una entesa internacional. A més també es vol apostar
perquè les ONG o corporacions de dret públic estiguin exemptes de pagar
impostos
A l’any 2010 es va crear un grup local a Barcelona simpatitzant del nou model
econòmic, que al 2014 es va constituir en l’Associació Catalana per al Foment
de l’Economia del Bé Comú. En l’actualitat, hi ha grups locals a Barcelona,
Girona i Terrassa defensors i divulgadors dels fonaments de l’EBC; hi ha més de
20 organitzacions que han elaborat el Balanç del Bé Comú i s’ha signat un
conveni amb la Universitat de Barcelona per difondre el model en l’àmbit
acadèmic.
Des de l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú, durant
10 anys, s’ha impulsat la creació d’un ecosistema d’empreses i organitzacions
implicades en la construcció de territoris del Bé Comú als Districtes d’Horta
Guinardó i de Sants - Montjuic de Barcelona; s’han realitzat campanyes

proactives per promoure pràctiques d’Economia del Bé Comú en els municipis;
s’han organitzat tallers de desenvolupament personal; i s’ha elaborat un protocol
de relació entre professionals de consultoria i l’associació.
L’Economia del Bé Comú (EBC)
L’EBC proposa un model econòmic més ètic, on el benestar de la ciutadania i el
medi ambient són els objectius principals dels negocis. El moviment a nivell
mundial existeix des de l’any 2010 i es fonamenta en les idees del professor
austríac Christian Felber. A l’actualitat, arreu del globus, compta amb 11.000
simpatitzants, 4.800 activistes en 180 grups locals i 35 associacions, més de 600
empreses i organitzacions han realitzat el balanç del bé comú, prop de 60
municipis i 200 universitats promouen activament l’Economia del Bé Comú.
www.ecogood.org
L’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú
L’Associació es constitueix el setembre del 2014 i té com a objectiu principal la
promoció de l’Economia del Bé Comú a Catalunya. És un espai de participació
per a totes les persones i organitzacions que volen contribuir a la construcció
d’un model econòmic amb valors ètics. L’Associació és independent, diversa,
oberta al diàleg i a treballar conjuntament amb totes les iniciatives que caminen
en la mateixa direcció. Actualment, té 50 socis i més de 100 simpatitzants, sent
la presidenta l’economista Montse Junyent. www.ebccatalunya.cat
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