CATÀLEG D’ESS A PALMA
ÀMBIT CULTURAL I OCI
ATZUR
Associació Atzur treballa eixos com ara la cultura, la llengua, el
feminisme, l’art, l’educació, els esports i la participació.
associacioatzur@gmail.com

657 185 112

A l’OCB:

DONAM LA MÀ A LES EMPRESES
DEL TERCER SECTOR I LOCALS

633 880 107

SUSCULTURA
Microcooperativa de serveis culturals, de gestió d’associacions
i cooperatives, d’elaboració de material didàctic, d’organització d’esdeveniments i d’activitats educatives, d’oci i de formació.
suscultura@gmail.com

699 531 066

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.

BAUMA ALTRES PERSPECTIVES
Microcooperativa de treball associat que des del 2016 treballa
acompanyant equips i comunitats per desenvolupar cultures
organitzatives més diverses, obertes i amb habilitats per lidiar
amb la complexitat i el conflicte. Hem fet feina amb organitzacions del sector públic, privat i del tercer sector.
info@baumacoop.net

646 930 618

www.baumacoop.net

BENFET SERVEIS I MANTENIMENT
Societat limitada nascuda per facilitar la inclusió social i laboral
de persones en risc d’exclusió social. Compta, mitjançant les
seves entitats promotores, amb l’experiència de més de 12
anys en l’execució de contractes i serveis amb entitats
públiques i privades de jardineria, neteja i manteniment de
comunitats.
empresainsercio@projectehome.com
www.benfetserveis.com

971 717 289

CIRCULA CULTURA
Cooperativa de serveis formada per un equip d’educadores
socials que dissenyen, desenvolupen i avaluen iniciatives
socioeducatives i comunitàries a mida de les persones i territoris. També promouen el dret a la participació de la infància i
adolescència impulsant i dinamitzant espais de participació.
circulacultura.sb@gmail.com

656 768 866

www.circulacultura.cat/equip

www.suscultura.cat

ÀMBIT EDUCATIU I SERVEIS COMUNITARIS

L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS)

caritas@caritasmallorca.org
www.caritasmallorca.com

EL TAULER
Associació de caràcter esportiu, educatiu, social, lúdic i
cultural.
.
associacioeltauler@gmail.com

CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA
Societat laboral amb la finalitat promoure, orientar i coordinar
l’acció de la caritat i la justícia social de l’Església de Mallorca,
tenint una especial dedicació a l’atenció de les persones més
vulnerables, empobrides i excloses.

608 253 211

DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS
Societat limitada constituïda per la Fundació Deixalles, té com
a objectiu principal la inserció sociolaboral de persones en risc
d’exclusió, mitjançant el desenvolupament de diverses activitats: recollida de voluminosos, transport, reutilització i reciclatge de residus, gestió de parcs verds, neteja i consergeria.
dsagerencia@deixalles.org

678 405 558

www.deixalles.org/empresa-dinsercio

EINES X INSERCIÓ
Societat limitada que va començar la seva activitat el novembre del 2017 amb la finalitat de crear espais de treball per a
persones amb especials dificultats d’accés a l’ocupació.
Aprendre a treballar, treballant permetia aconseguir un nivell
d’ocupabilitat adequat i actuar de trànsit al mercat laboral
ordinari.
eines@caritasmallorca.org
www.caritasmallorca.org

971 792 452

FUNDACIONS DARDER MASCARÓ
Fundació que facilita espais de reflexió i debat al servei d’una
Mallorca més justa i sobirana. La seva activitat es centra en el
debat, difusió i formació entorn de les idees del sobiranisme,
l’ecologia política, el feminisme i els ideals republicans.
fundacionsdardermascaro@gmail.com
www.fundacionsdardermascaro.cat

MATA DE JONC
Cooperativa d’ensenyament que imparteix l’oferta educativa
de les etapes d’educació infantil, educació primària i educació
secundària obligatòria, oferint els serveis de matinera, menjador amb cuina pròpia i activitats extraescolars.

MÉS INFORMACIÓ:
www.mercatsocial.org

secretaria@matadejonc.cat
www.matadejonc.cat

ALTRES ÀMBITS
COLONYA CAIXA POLLENÇA
Societat laboral que facilita el flux des de l’estalvi cap a la
inversió. Mitjançant la Fundació Guillem Cifre de Colonya i
l’Estalvi Ètic de Colonya, fan possible que a l’entorn més proper
es duguin a terme projectes socials, culturals i esportius.
estalvietic@colonya.es
www.colonya.es

SOM ENERGIA
Cooperativa de consumidors i d’usuaris d’energia verda sense
ànim de lucre. Les seves activitats principals són la comercialització i la producció d’energia elèctrica d’origen renovable.
Estan compromesos a impulsar un canvi del model energètic
actual per assolir un model 100% renovable.
info@somenergia.coop
www.somenergia.coop

AMB EL SUPORT DE:

