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FER DELS SOMNIS UNA FORMA DE VIDA 

 

Els alumnes de 2n de Gestió Administrativa de l’IES Ses Estacions amb la professora del 

mòdul “Empresa a l’aula” (Mercedes Oliver),  juntament amb l’IES Francesc de Borja 

Moll i els alumnes de Sant Josep Obrer, divendres 13 de desembre vàrem fer una 

sortida amb Palma Activa ja que participem en el programa EUREKA junior, per tal de 

conèixer les empreses innovadores que s’han adherit a Palma Activa aquests darrers 

anys. 

Varem conèixer de primera mà les empreses de:   

- Arquitectura a la carta. És una empresa dedicada a comparar serveis de 

construcció i reformes al gust del consumidor per a clients de diferents nivells 

econòmics. Un exemple que ens posaren molt pràctic és la quantitat de 

problemes que tenen les comunitats de veïns a l’hora de fer reformes a la finca: 

els maldecaps que té tant l’administració com les gelosies, desconfiances o 

desconeixements que provoquen. Aquesta empresa minimitza aquests 

problemes amb  transparència i rapidesa. 

- Ilsba. Empresa dedicada a l’Interpretació del llenguatge de signes. Molt 

dinàmica i amb una gran professionalitat contestaren i explicaren tot allò que 

vam demanar. Donat que es tracta d’un món tal vegada desconegut per a molts 

de nosaltres, creiem que ens va impactar més. Treballen per a persones 

individuals, famílies i per les administracions públiques. 

- Tracks de Mallorca. Dedicada al turisme actiu. L’ambient del lloc era molt rústic 

i natural, amb pedra i fusta. Fan rutes alternatives per la serra de Tramuntana 

amb bicicleta de Lluc a Andratx; la ruta dura quatre dies i l’empresa posa a 

disposició del client tot el necessari per realitzar l’excursió, des del trasllat de la 

bicicleta a un GPS per saber on es troben en qualsevol moment, així com llocs 

on allotjar-se. Aquesta empresa sembla que té un creixement més elevat del 

que esperaven i ara ja han de contractar a personal.  

- Miteta. Disseny, producció i venda de complements. Un lloc encantador, 

sembla un conte, amb colors molt vius i detalls molt treballats. Les al·lotes que 

porten aquesta empresa ja venien de Barcelona amb l’idea ja formada i gairebé 

implantada; ara a Mallorca comencen a donar-se a conèixer. Una de les 

empreses més atractives pels seus dissenys totalment innovadors. El que va 

cridar més l’atenció va ser el nom, que molts vos malpensareu però ... ve de 

passar-ho “teta”!!! 

- I el darrer lloc que visitàrem va ser el COWORKING, un espai comú de feina per 

a compartir. Són taules de feina que comparteixen diferents empreses 

dedicades a coses totalment diferents però que en algun moment poden 

ajudar-se o complementar-se entre elles. L’edifici consta d’un espai general, 
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una sala de reunions i un office. És una bona alternativa per començar a posar 

en marxa aquests grans projectes. 

Bé, ara que ja vos hem explicat la nostra sortida només ens queda posar en marxa 

totes aquelles idees, inquietuds, somnis i passions. SORT!!!!! 

 

 


