
PER QUÈ NEIX EL MERCAT SOCIAL? 
 
 

El Mercat Social neix amb la voluntat de construir 
una xarxa social i econòmica entre entitats i con-
sumidors, per ajudar a articular un nou tipus de 
mercat que tingui components de valors socials, 
ecològics i ètics, i fomenti el consum responsable. 
L'articulació d'aquest mercat social ha de perme-
tre que les entitats o empreses puguin intercoope-
rar per a satisfer necessitats, compartir recursos, 
augmentar la seva visibilitat, reduir costos en sub-
ministraments i afavorir un efecte multiplicador a 
les pròpies empreses cooperadores.   
Amb aquesta finalitat s'ha creat l'Associació Mer-
cat Social Illes Balears. 
 
 
L'Associació està oberta i convida a la participació, 
a totes aquelles persones, grups, xarxes que fan, o 
volen fer possible, una altra manera d'entendre 
l'economia. 
 
 

 

I  JORNADES FORMATIVES DEL MERCAT SOCIAL DE MENORCA (ILLES BALEARS) 

PROGRAMA 
 

 
Aquestes jornades formatives tenen com a objectiu  
crear espais de coneixement, debat i intercanvi entre 
tots els membres i potencials subjectes del mercat 
social. 
 
Divendres 13 de juny 
 

Sala d’actes de la Bibiloteca Pública de Maó 
 

20,00 h. Xerrada-col-loqui : 
“TTIP. El tractat de lliure comerç entre la U.E. i 
EEUU” 

A càrrec de Mònica Vargas, membre de l’Observatori 
del Deute en la Gobalització. 
 
El Tractat de lliure comerç entre Europa i Estats Units 
es va començar a negociar el mes de juliol de 2013 
d’espatlles a la ciutadania i es preveu que pugui ser 
aprovat dins d’aquest any.  
A través d’aquesta xerrada es vol  informar de les im-
portants repercussions que tindrà aquest tractat en la 
vida de tots i totes, ja que suposarà la “reducció” de 
normatives sobre seguretat alimentària, una desregu-
lació del sistema energètic que faciliti la posada en 
marxa de projectes de fractura hidràulica o una major 
lliberalització dels mercats d’inversió, entre altres con-
seqüències. 
 
 

 
 
Dissabte 14 de juny 
 
Centre de Convencions des Mercadal 
 

10,00h. Ponència: 
“Experiències d’economia social i solidària: 
 la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya” 

A càrrec de Jordi Via, membre de la XES 

 
 

La ponència està orientada a donar a conèixer 
l’experiència acumulada de la XES, com s’articula, 
quines fites o reptes es planteja,  quines eines usa 
per optimitzar el seu funcionament,… 

 
 

11,30-12,00h. Descans i berenar amb productes de 
la Cooperativa San Crispín. 
 
 

12,00-13,30h. Taller participatiu: “Quin mercat 
social volem?” 

 
Aquest taller consistirà en una dinàmica per, a par-
tir de les diferents eines que tenim al nostre abast, 
començar a definir els criteris que han de regir el 
funcionament del mercat social de Menorca i de les 
Illes Balears.  
 


