
Benvolgut/da,

Des de l’associació Mercat Social de les Illes Balears hem organitzat algunes 

accions formatives presencials que pensam que et poden interessar:

Emprenedoria col·lectiva i cooperativisme

Divendres, 1 d'octubre

10 a 14 h

Casal Pere Capellà

Carrer dels Cavallers, 22. 

Algaida

Les cooperatives resulten una fórmula jurídica molt 

vàlida per emprendre nous projectes. Amb els 

diferents tipus de cooperativa es pot donar resposta 

a necessitats d'ocupació, accés a serveis comunitaris, 

educació, habitatge, etc. Amb tot és una fórmula 

relativament poc coneguda. L'objectiu d'aquesta 

formació és donar a conèixer les cooperatives, el seu 

procés de constitució i el seu potencial transformador

en un context de múltiples crisis com l'actual.

Docència: Catalina Isabel de la Fuente, tècnica de formació i orientació de la 

Unió de cooperatives de treball associat de les Illes Balears.

Compra pública responsable

Dijous, 7 d'octubre 

10 a 14 h

Sala de plens de la 

Mancomunitat Pla de Mallorca

Carrer de l'Hospital, 28. Petra

Hem entrat en un nou paradigma en la contractació 

pública. Entendre els contractes reservats i els 

aspectes socials i ambientals com a criteris 

d’adjudicació i condicions d’execució dels contractes 

és essencial per promoure el desenvolupament local. 

La formació es completa amb altres aspectes socials 

a considerar, opcions tècniques i procedimentals i 

donar a conèixer recursos i normativa relacionada.



Docència: Jordi López, president de Mercat Social, secretari tècnic de la Xarxa 

d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears i expert en contractació 

pública responsable.

Com promoure l’economia dels ecosistemes locals amb els 

recursos que tenim?

Divendres, 8 d'octubre

10 a 14 h

Casal Pere Capellà

Carrer dels Cavallers, 22. 

Algaida

La cultura de la intercooperació genera nous 

imaginaris, més enllà del mite de l’emprenedoria 

individual, que animen a avançar cap a una economia 

viva, arrelada en el territori, inclusiva i que genera 

solucions als reptes ecosocials locals i globals.

Intercooperar és posar en relació els recursos amb 

què comptam, les necessitats existents i els diferents 

agents d’un territori per generar noves estructures 

dins el teixit social i empresarial del municipi. 

L’experiència i la innovació es donen la mà per trobar 

noves solucions amb mirada social i ambiental als 

problemes comuns.

Docència: Arena Petit i Xavier Moyà, Bauma Altres Perspectives S. Microcoop.

En totes les formacions es respectaran les mesures sanitàries requerides. Ús 

obligatori de mascareta.

Formulari d’inscripció
https://form.jotform.com/212572769701056

Aquesta formació forma part del projecte ESS Local 2021, de Mercat Social 

Illes Balears i el Consell de Mallorca, per al foment de l’economia social i 

solidària i el desenvolupament local als municipis de Mallorca.

Amb el suport de: Consell de Mallorca

Col·labora: Mancomunitat Pla de Mallorca

https://form.jotform.com/212572769701056

