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PROMOTORS
• Ajuntament de L’Hospitalet
• La Col·lectiva. Ateneu Cooperatiu de L’Hospitalet

ANTECEDENTS
Els Mercats Municipals són uns espais de referència a la nostra
ciutat. No únicament desenvolupen una activitat comercial
estratègica posant a l’abast dels ciutadans i ciutadanes producte
fresc i de qualitat, sinó que també exerceixen una funció
d’articulació social.
En els primers mesos de l’actual crisi sanitària vam veure
clarament el seu valor social. Els mercats, i els seus paradistes,
van ser un dels col·lectius clau per lluitar contra l’efecte
d’aïllament que va provocar el virus, acompanyant a la ciutadaniai
assegurant l’abastament alimentari a la ciutat.
Tot i així, els Mercats Municipals i les seves parades no són
alienes als canvis socioeconòmics que estem vivint: l’evolució
dels preus, els nous hàbits de consum o la manca d’un relleu
generacional per mantenir les parades obertes. Son reptes que
únicament es podran superar si les parades existents, i les noves
parades, s’adapten a les necessitats i als valors de la societat.
L’ESS, l’Economia Social i Solidària, junt amb la Sostenibilitat
Mediambiental, és un dels camps de valors que pot dotar de
distinció els Mercats Municipals i els seus negocis; potenciant
la seva atractivitat en front dels ciutadans i ciutadanes. Amb
l’adopció i l’impuls dels valors de l’Economia Social, els mercats
seguiran contribuint decididament a millorar la dimensió
comunitària dels barris com ho han estat fent fins ara.
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PROPOSTA
Oferta d’un cicle gratuït de 4 sessions formatives de 90
minuts per a totes aquelles persones que estiguin valorant
obrir una parada en un Mercat Municipal o que vulguin saber
més d’aquesta oportunitat de negoci. El curs persegueix els
següents objectius:

• PROMOCIONAR LES OPORTUNITATS QUE
OFEREIXEN ELS MERCATS MUNICIPALS
(PARADES BUIDES).
• PRESENTAR EL PROCÉS DE
SUBHASTA I RESOLDRE DUBTES.
• PROMOCIONAR EL MODEL D’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA EN LES FUTURES
PARADES DELS MERCATS MUNICIPALS.
• PROMOCIONAR ELS SERVEIS QUE
OFEREIXEN L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET I LA COL·LECTIVA DE
SUPORT A L’EMPRENEDORIA.
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PROGRAMA
1ª. SESSIó.

Dilluns , 20 de setembre, a les 18 h, a l’Auditori del CEMFO
• Presentació del marc del curs i dels continguts. (5 minuts)
• Presentació de les iniciatives i de les persones participants
del curs. (40 minuts)
• Descans. (5 minuts)
• Que és l’ESS? Quins són els seus criteris? (10 minuts)
• Per què és un valor per a la competitivitat dels mercats
municipals? (15 minuts) (Ajuntament)
• Debat, preguntes. (15 minuts)
• Qüestionari de valoració de la sessió.

2ª. SESSIó.

Dimecres, 22 de setembre, a les 18 h, a l’Auditori del CEMFO
• Benvinguda. Presentació de la sessió (5 minuts)
• Identifiquem els criteris d’ESS en els nostres negocis.
El balanç social. (10 minuts)
• Dinàmica: en un document col·laboratiu, s’identificaran
els projectes dels participants i els diferents elements
(organització, producte, distribució i comunicació). A
continuació, s’assenyalaran els criteris de l’Economia
Social i Solidària que es creu que es podrien cobrir i com.
( 45 minuts)
• Descans. (5 minuts)
• Posada en comú i debat dels resultats. (25 minuts)
• Qüestionari de valoració de la sessió.
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3ª. SESSIó.

Licitacions, Dilluns, 27 de setembre, a les 18 h, a l’Auditori del
CEMFO
• Benvinguda i presentació de la sessió. (5 minuts)
• Explicació dels requeriments i bases de la licitació.
(30 minuts)
• Torn de preguntes. (20 minuts)
• Descans. (5 minuts)
• Identificació de barri/sector/possibilitat de parada/reptes i
oportunitats. (30 minuts)
• Qüestionari de valoració de la sessió.

4ª. SESSIó.

Experiències inspiradores, dimecres 29 de
setembre a les 18 h,a l’Auditori de CEMFO
• Presentació de mercats i projectes en clau d’ESS. (30 minuts)
— Mercado social de Zaragoza
• Debat i preguntes. (30 minuts)
• Valoració. (30 minuts)
• Qüestionari de valoració de la sessió.

INSCRIPCIONS

Més informació:
www.dinamitzaciolocallh.cat
93 403 60 14
La Col·lectiva:
lacollectiva@ateneulh.coop
722 269 388

