
Seguiu-nos a:

www.uimir.cime.es

Lloc: seu de l’Institut Menorquí d’Estudis
(Can Victori, Camí des Castell, 28 Maó)

Duració: 10 hores

Preu d’inscripció: 35 €

Places limitades 

Per a més informació i inscripció:
www.uimir.cime.es / uimir@cime.es  
Tel. 971351500 
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C8. economia social i finances 
ètiques: teixint alternatives 
econòmiques en temps 
de postpandèmia
Dates: 25 i 26 de novembre de 2022

D
L:

 M
E-

56
5/

20
21



coordinació:
David Abril Hervás. Universitat de les Illes Balears / 
Fundació Ateneu Pere Mascaró

Professorat:
David Abril. UIB / Fundació Ateneu Pere Mascaró

Ivan Miró. La Ciutat Invisible

Arena Petit. Bauma S. Microcoop

Antoni Aguiló Taltavull. Mestral

Jordi López. Mercat Social Illes Balears

Objectius:
Els objectius concrets del curs passen per:

•	 Donar a conèixer l’economia social i solidària i les finances ètiques i els seus 
principis.

•	 Conèixer les xarxes, entitats, empreses i iniciatives existents en aquest camp a 
les Illes Balears.

•	 Afavorir el creixement i desenvolupament de les iniciatives d’economia social 
i solidària en la perspectiva de la transformació del model econòmic a escala 
local, insular i global.

Descripció del curs:
L’objectiu d’aquest curs és promoure els valors i les experiències de l’econo-
mia social i solidària i les finances ètiques com a eines que poden permetre 
construir alternatives econòmiques basades en la justícia social i la sosteni-
bilitat, especialment en temps d’incerteses com els que vivim. Experiències 
pràctiques en el camp del 
tercer sector d’acció social, 
les energies renovables, les 
finances o fins i tot les as-
segurances que es troben 
al nostre entorn, tant a Me-
norca com al conjunt de les 
Illes Balears, però que molt 
sovint són desconegudes 
pel públic en general i que 
treballen per millorar la 
vida de moltes persones 
aplicant criteris diferents 
dels de l’economia de 
mercat en la seva visió de 
negoci.

Programa
Divendres, 25 de novembre, de 15.45 a 21.00 h
De 15.45 a 16.00 h. Recepció i benvinguda als participants..
De 16.00 a 21.00 h
BLOc 1. Què és L’ecOnOmIa sOcIaL I sOLIDàrIa I Per Què és 
necessàrIa? (2 h)

•	 A càrrec d’Ivan Miró, cooperativista de La Ciutat Invisible i autor de 
L’economia social i solidària a Catalunya.

BLOc 2. La necessItat D’una aLtra ecOnOmIa Per a una 
sOcIetat més IncLusIva (1 h)

•	 A càrrec de David Abril, professor del Departament de Filosofia i 
Treball Social de la UIB.

BLOc 3. Les xarxes exIstents De L’ecOnOmIa sOcIaL I 
sOLIDàrIa (1 h)

•	 A càrrec d’Arena Petit (Bauma S. Microcoop).

BLOc 4. L’exPerIèncIa menOrQuIna (1 h)
•	 A càrrec d’Antoni Aguiló Taltavull, coordinador de l’Àrea d’Economia 

Social de Càritas Diocesana de Menorca i responsable de Mestral.

Dissabte, 26 de novembre, de 9.00 a 14.00 h
BLOc 5. exPerIèncIes De L’ecOnOmIa sOcIaL 
I sOLIDàrIa en sectOrs estratègIcs I emergents (2,5 h)

•	 Taula rodona amb la participació de Càritas, Som Energia, 
Cooperativa San Crispín, Cooperativa del Camp, Estalvi Ètic de Caixa 
Colonya. Modera: Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca.

BLOc 6. DesenvOLuPament LOcaL I ecOnOmIa sOcIaL: 
una aLIança necessàrIa en La cOnstruccIó D’aLternatIves 
ecOnòmIQues Des De BaIx (2,5 h)

•	 Taula rodona amb la participació del Consell de Menorca, 
ajuntaments de l’illa i responsables de projectes i experiències 
d’èxit de desenvolupament local. Modera: Jordi López (Mercat 
Social Illes Balears).

Participants a qui va adreçat principalment 
Aquest curs està adreçat a qualsevol persona de la comunitat universitària o 
extrauniversitària que tengui interès en el tema. Especialment recomanat per 
a persones vinculades a entitats socials, treballadors/es autònoms/es, docents i 
professionals de l’àmbit municipal. 


