
  

                                                EMPRENIMENT I COOPERATIVES

                                                   23/11/2017 (de 19:00h a 20:30h.)

                                                       Recinte firal POIMA

• 19:00h. PRESENTACIÓ: Malena Riudavets, Presidenta de la Federació de Cooperatives
de les Illes Balears.

• 19:10h. COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT. Malena Riudavets, Presidenta de 
Unió de Cooperatives de Treball Associat (UCTAIB).
Les Cooperatives  de treball  associat  són empreses  que tenen com a objectiu  principal  proveir  i 
mantenir els llocs de feina als socis i sòcies que la formen, mitjançant la organització en comú.
Com les Cooperatives són Empreses que contribueixen d'una forma diferent i amb compromis al 
manteniment  de  l'ocupació,  a  la  creació  d'ocupació  i  a  impregnar  de  valors  i  principis  l'actitut 
Empresarial. 

• 19:30h. Taula Rodona, Cooperatives per l'emprenedoria:

◦ Enric Pozo (President de la sectorial d'ensenyament de les Illes Balears).
Dins la Unió de Cooperatives de Treball Associat hi ha constituïda la Sectorial d’Ensenyament  
que representa a un total de desset cooperatives d’ensenyament a les Illes Balears. Procura la  
Difusió i promoció de la Cooperativa de Treball com a alternativa d’autoocupació col•lectiva i 
solidària. 

◦ Cooperativa d'escoletes de Menorca:Tot un referent a Menorca ja que l'entitat comença el seu 
camí  el  juliol  del  2009,  quan  vint-i-set  dones  emprenedores  i  professionals  de  les  escoles 
infantils es constitueix en Cooperativa.El seu principal objectiu es unir esforços per millorar la 
qualitat educativa per tal de reinvindicar la importància d'aquesta etapa.

◦ David Sintes.(llicenciat en Sociologia i en Ciència Política i de l’Administració, que ha estat  
tècnic i gerent d’Aelib i actualment és assesor de diverses empreses d’economia social).

◦ Antoni Aguiló (MenorcaLab societat cooperativa de serveis), una Cooperativa d'emprenedors, la 
primera a Balears i la tercera a Espanya, que permet començar una activitat en el mercat sense  
necessitat de constituir formalment l’empresa.

• 20:10h. Torn obert de preguntes.

• 20:30h. Cloenda.  Malena Riudavets, (Presidenta de la Federació i la Unió de Cooperatives de les 
Illes Balears).Representant del Consell Insular

                                     


