Contribució de l'ESS al
desenvolupament local

Formació i sensibilització als
municipis de Mallorca

L'ESS actua arrelada al territori on
desenvolupa la seva activitat i contribueix a resoldre necessitats locals.

Des de Mercat Social treballam per fer extensiu el Pacte amb el Consell, als Ajuntaments
de Mallorca.

L'ESS mobilitza recursos locals i dona
feina a persones del mateix territori.

A través del projecte "Economia social i
desenvolupament local als municipis de
Mallorca: formació i sensibilització" oferim
actuacions de formació, promoció de pactes
locals, foment de la compra pública responsable i difusió i sensibilització adaptades a
les realitats dels diferents municipis.

Els beneficis de l'ESS circulen dins el
mateix territori: reinversió dels excedents, proveïdors locals...
Les iniciatives de l'ESS no són exclusivament econòmiques i contribueixen a la generació de comunitat
i ciutadania.
L'ESS evita externalitats negatives
sobre el territori i la societat en la
qual desenvolupen la seva activitat.

Mercat Social Illes Balears
www.mercatsocial.org
illesbalears@mercadosocial.net

Amb el suport:

L'Economia Social i
Solidària,
una oportunitat per al
desenvolupament local.
Pacte entre el Consell de Mallorca
i Mercat Social per al foment de
l'Economia Social i Solidària i el
desenvolupament local a Mallorca.

Objectiu general:
L'Economia Social i Solidària
(ESS) a Mallorca
A Mallorca existeixen iniciatives empresarials que afavoreixen el desenvolupament
local i la cohesió social, oferint productes i
serveis que incorporen valors afegits socials,
ecològics i ètics. Ens referim a:
Cooperatives, societats laborals i
altres formes d'economia social.
Producció agrària ecològica, agroecologia i altres iniciatives econòmiques amb criteris de sostenibilitat
ambiental: energies netes, mobilitat
sostenible, reutilització...
Iniciatives d'economia solidària,
inserció social i comerç just.
Entitats financeres amb criteris
socials i ètics.
Iniciatives de consum conscient i
transformador.
L'ESS mostra que aquí i ara existeixen alternatives de producció i consum que contribueixen a la diversificació econòmica i a la
producció local, i tenen cura de les persones i de l'entorn.

El Pacte entre el Consell de
Mallorca i Mercat Social
El 10 de juliol de 2020 el Consell de Mallorca i tots els seus grups polítics signaren amb l'associació Mercat Social Illes
Balears el Pacte per al foment de l'economia social i solidària i el desenvolupament local a Mallorca.
El Pacte pretén fer front a les conseqüències de la crisi econòmica i social provocada per la Covid-19, a la dependència
creixent de decisions empresarials llunyanes que no controlam i a l'emergència
climàtica, amb mesures de promoció de la
diversificació econòmica i la producció
local, a fi d'incidir en els reptes de la cohesió social i la sostenibilitat amb estratègies
de desenvolupament local.
La situació de dificultat actual ofereix
l'oportunitat de repensar el nostre model i
de que les Administracions municipals
puguin jugar un paper més actiu en l'economia local. En aquest procés, les empreses i iniciatives d'ESS poden contribuir
amb la seva experiència i les seves iniciatives al desenvolupament del teixit econòmic i social local.

Promoure la diversificació econòmica i la
producció local a Mallorca, en el marc
d'estratègies de desenvolupament local
sorgides del diàleg entre les administracions públiques i les entitats de l'ESS.

Objectius específics:
Promoure l'activitat econòmica de les
empreses i iniciatives d'ESS.
Incrementar les polítiques de compra
pública responsable, aprofitant les
possibilitats d'integració d'aspectes
socials i ambientals que ofereix la
normativa sobre contractació pública.
Afavorir la visibilitat pública de les
empreses i iniciatives de l'ESS, facilitant el seu coneixement i l’accés de les
persones consumidores als seus productes i serveis.
Fomentar el coneixement mutu entre
les iniciatives de l'ESS per fomentar
actuacions d’intercooperació, a fi de
contribuir a la seva consolidació.
Per desenvolupar aquests objectius, es contemplen tres eixos d'actuació, sobre polítiques de suport a iniciatives i empreses i les
seves xarxes, polítiques de sensibilització i
visibilització del sector i formació.

