Nota de premsa

Es constitueix la Federació Internacional per
a l’Economia del Bé Comú
- La Federació Internacional per a l’Economia del Bé Comú tindrà com a
objectiu establir un sistema econòmic ètic i equitatiu a nivell mundial.
- L’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú
(ACFEBC) ha anunciat la constitució de la Federació Internacional per a
l’Economia del Bé Comú durant l’Assemblea Ordinària de l’ACFEBC, que
a més ha presentat la nova Junta directiva encapçalada per Montse
Junyent, ADE per ESADE, com a presidenta de la mateixa.
- Entre els objectius de la Federació es troben la promoció del 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. Amb seu a Hamburg (Alemanya), la
Federació serà una entitat sense ànim de lucre i políticament neutral.
Barcelona, 5 de Juny de 2018.- L’Associació Catalana per al Foment de
l’Economia del Bé Comú va celebrar la seva assemblea ordinària en què va
anunciar als participants la constitució de la Federació Internacional per a
l’Economia del Bé Comú, la qual està formada per diverses entitats arreu del
món que tenen per objectiu promoure l’establiment d’un sistema econòmic ètic i
equitatiu a nivell mundial.
Els valors constitucionals de la Federació 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 també es troben la promoció de
l'assessorament, 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 banda de comunicar la constitució de la Federació Internacional per a
l’Economia del Bé Comú, a l’assemblea Ordinària de l’Associació Catalana per
al Foment de l’Economia del Bé Comú també es va presentar una nova junta
ampliada amb Montse Junyent a la presidència, Jorge León
a la
vicepresidència, Joan Martínez a la secretaria i Marcel Juan a la tresoreria.

També s’han creat noves vocalies com ara la Vocalia de Desenvolupament de
les persones amb Rosario Aoiz, la Vocalia d’Acollida de socis i simpatitzants
amb Daniel Llaudet, la Vocalia de Comunicació amb Brais Padín, la Vocalia de
Suport a organitzacions i territoris amb Andreu Pérez i Albert Huerta, la Vocalia
de Coneixement, Formació i Difusió amb Adela Suñer, la Vocalia d’Aliances i
Xarxes amb Jorge León i la Vocalia de Relacions amb la xarxa EBC Ramón
Morata.
Finalment, a l’Assemblea extraordinària es van donar a conèixer els projectes
del 2018. D’una banda es vol impulsar la creació d’un ecosistema d’empreses i
organitzacions implicades en la construcció d’un territori del Bé Comú al
Districte d’Horta Guinardó de Barcelona. També es vol realitzar una campanya
proactiva per impulsar pràctiques d’Economia del Bé Comú en els municipis i
fomentar el programa electoral del Bé Comú en les properes eleccions. A més,
durant l’últim trimestre del 2018 es farà una jornada anual de difusió de
l’economia del bé comú, s’organitzaran 5 tallers de desenvolupament personal,
s’elaborarà un protocol de relació entre professionals de consultoria i
l’associació, s’actualitzaran els continguts de la web i es reforçarà la
comunicació de l’associació.
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. La idea neix com a moviment transversal a Àustria el
2010 sota l’impuls de Christian Felber, professor de la Universitat de Viena.
http://ebccatalunya.cat
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