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1.- INTRODUCCIÓ 
 
 

Teniu en les vostres mans un any més la memòria anual de la Xarxa d’Economia Alternativa i 
Solidària (REAS Balears) de 2012, amb la que volem informar de les activitats desenvolupades 
i donar resposta al nostre compromís de transparència i de rendiment de comptes davant la 
societat.  

En el 2012 REAS Balears ha comptat amb 11 entitats associades. Conjuntament, aquestes 11 
organitzacions han proporcionat 1.805 llocs de feina i 2.503 persones associades i voluntàries i 
el seu volum econòmic ha estat de 63.297.829,53 €. Es posa de manifest així un any més la 
contribució de les organitzacions d’economia solidària de les Illes Balears a la creació de 
riquesa, d’oportunitats laborals i de participació de la societat civil.  

Aquesta memòria l’estructuram en base als 5 objectius estratègics que hem treballat: 

1. Reivindicar les empreses d’inserció 

2. Enfortir l’economia solidària interna i externament 

3. Difondre les clàusules socials 

4. Potenciar FIARE 

5. Continuar vincles amb REAS Red de Redes 

Com a REAS Balears hem assumit ser membres de la junta directiva del Tercer Sector Social 
Illes Balears amb el càrrec de secretària participant a totes les juntes i actes. 

Les dificultats que viu el conjunt de la societat també tenen un reflex en les organitzacions 
socials. Malgrat aquestes dificultats, REAS Balears continua apostant per contribuir a la 
construcció d’un nou model econòmic en el qual conceptes i pràctiques com Empreses 
d’Inserció, Responsabilitat Social de les Empreses, Economia Social, Compra Pública Ètica i 
Banca Ètica, han de jugar un paper fonamental. 

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears) està integrada a REAS Red de 
Redes de Economía Solidaria, xarxa de xarxes sectorials i territorials amb presència a 13 
comunitats autònomes espanyoles www.economiasolidaria.org 

 

 
 
Pilar Ponce Rigo 
Presidenta de REAS Balears 
� 
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2.- PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 
 
La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) és una 
associació sense ànim de lucre constituïda en 1998.  
 
MISSIÓ 
 
REAS Balears vol potenciar l’economia solidària com a un instrument que permet 
desenvolupar una societat més justa i sostenible, treballant per aquest objectiu des 
d’una òptica múltiple: l’econòmica, la social, l’ambiental i la cultural. 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
� Potenciar, donar suport i coordinar les iniciatives d’economia alternativa i 

solidària. S’entén per economia alternativa i solidària aquella que és 
ecològicament sostenible, socialment equitativa i econòmicament viable. El seu 
objectiu és la creació de llocs de feina estables que siguin ecològicament 
acceptables i socialment útils en iniciatives econòmiques amb distintes formes 
jurídiques amb un funcionament democràtic i participatiu. 

� Fomentar l’esperit emprenedor i la formació per a la gestió de l’economia 
solidària. 

� Promoure la integració en el món laboral de persones socialment vulnerables. 
� Promoure relacions comercials equitatives i solidàries, tant al nord com entre 

nord i sud, basades en la corresponsabilitat de productors i consumidors. 
� Impulsar a la nostra societat un debat sobre les noves realitats econòmiques 

mitjançant l’intercanvi d’experiències, la formació, la coordinació amb xarxes 
d’àmbits territorials més amplis i la relació amb el context social en que es 
desenvolupen. 

� Fomentar la cooperació internacional amb altres xarxes. 
� Impulsar i formar part d’iniciatives o xarxes locals que promoguin la qüestió 

social. 
 
REAS Balears pertany a REAS Red de Redes de Economía Solidaria, una xarxa de 
xarxes territorials i sectorials formada per més de 230 organitzacions amb presència a 
Andalusia, Aragó, Canàries, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Euskadi, Galicia, 
Illes Balears, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra; i tres xarxes sectorials: AERESS, de 
recuperadors d’economia social i solidària, Fiare, de banca ètica i “Red de finanzas 
alternativas”. 
 
ELS VALORS DE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA 
 
L’economia solidària sorgeix de la necessitat de construir un nou model de societat i 
de redefinir el paper de l’economia. Aquesta necessitat sorgeix del progressiu 
deteriorament social, econòmic, laboral, humà, polític i ambiental de les societats 
actuals. Les principals conseqüències socials d’aquest deteriorament són l’increment 
de la pobresa i de les desigualtats, l’atur i l’exclusió. 
 
REAS assumeix com a propis els principis de l’economia solidària continguts en la 
carta “Emprendre per un món solidari”. La carta, sorgida en 1997 en el si de diverses 
entitats que participaven en la Iniciativa de Recursos Humans “Empleo-Horizon” del 
Fons Social Europeu, pretén ser un instrument que aglutina les diferents iniciatives 
econòmiques fonamentades en principis socials i que contribueixen al 
desenvolupament d’una societat més justa i solidària.  
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Els sis principis de la carta són: 
 
� Principi d’equidad : és un valor que reconeix a totes les persones com subjectes 

d’igual dignitat, i protegeix el seu dret a no ser sotmeses a relacions basades en la 
dominació sigui quina sigui la seva condició social, gènere, edat, ètnia, origen i 
capacitat. 
� Principi de treball : el treball com un element clau en la qualitat de vida de les 

persones, de la comunitat i de les relacions econòmiques entre la ciutadania, els 
pobles i els Estats. 
� Principi de sostenibilitat ambiental : tota la nostra activitat productiva i 

econòmica està relacionada amb la natura, per això la nostra aliança amb ella i el 
reconeixement dels seus drets és el nostre punt de partida. 
� Principi de cooperació : afavorir la cooperació front a la competència, dins i fora 

de les nostres organitzacions, cercant la col·laboració amb altres entitats i 
organismes públics i privats. 
� Principi sense caràcter lucratiu : el model econòmic que practiquem i perseguim 

te com a finalitat el desenvolupament integral, col·lectiu i individual de les 
persones, i com a medi, la gestió eficient de projectes econòmicament viables, 
sostenibles i integralment rentables, els beneficis dels quals es reinverteixen i 
redistribueixen. 
� Principi de compromís amb l’entorn : participació en el desenvolupament local 

sostenible i comunitari del territori. 
 
ELS SOCIS 
 
Poden ser socis de REAS Balears qualsevol entitat jurídica que adopti els principis de 
la Carta “Emprendre per un món solidari”. Les entitats que han integrat REAS Balears 
al llarg de 2012 han estat: 
 
� Associació Ateneu Alcari 
� Associació Candela Projectes Solidaris  
� Associació S’Altra Senalla 
� Associació Tu a Tu 
� Càritas Diocesana de Mallorca 
� Càritas Diocesana de Menorca 
� Ecoprest S.L.L. 
� Fundació Amadip-Esment 
� Fundació Deixalles 
� Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) 
� Suport Social S. Coop. 
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A continuació es mostren les dades laborals, d’associacionisme i econòmiques, de les 
entitats associades a REAS Balears en 2012:  
 

 

Del total d’ingressos econòmics de les entitats el major percentatge prové d’ingressos 
propis per facturació 44.402.739,98 €. 

INGRESOS ENTITATS

70%

23%

7%

FACTURACIÓ SUBVENCIONS ALTRES
 

�

                                                           
1 Associacionisme inclou persones: sòcies no treballadores, associades o voluntàries i 
mutualistes. 

 Personal 
contractat 

Associacionisme 1 Moviment 
econòmic anual 

 Associació Ateneu Alcari      22 0 838.214,62 € 

 Associació Candela Projectes 
Solidaris 

      0 28 40.000 € 

 Associació S’Altra Senalla 2 
 

240 122.121,20 € 
 

Associació Tu a Tu 0 7 0 € 
Càritas Diocesana de Mallorca 67 600 3.204.424,98 € 
Càritas Diocesana de Menorca 50 

 
463 1.408.500,44 € 

 
 Ecoprest S.L.L. 5 0 120.000 € 
 Fundació Amadip-Esment 490 1.039 15.285.182,29 € 
 Fundació Deixalles 200 0 6.255.436 € 
Institut de Treball Social i Serveis 
Socials (INTRESS) 
 

969 
 

126 36.023.950 € 
 

Suport Social S. Coop. 0 0 0 € 
TOTAL 1.805 2.503 63.297.829,53 € 
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3.- L’ACTIVITAT DE REAS BALEARS  
 
L’activitat de REAS Balears en el 2012 ha girat en torn als següents 5 objectius estratègics:  

1. Reivindicar les empreses d’inserció 

2. Enfortir l’economia solidària interna i externament 

3. Difondre les clàusules socials 

4. Potenciar FIARE 

5. Continuar vincles amb REAS Red de Redes 

 
3.1.- REIVINDICAR LES EMPRESES D’INSERCIÓ 
 
Des de la junta directiva de REAS Balears s’ha treballat conjuntament amb les dues 
empreses d’inserció existents a Balears i s’han mantingut relacions amb FAEDEI. 
Federació Estatal d’Empreses d’Inserció. 
 
Malgrat la desaparició del servei IMPULSA, Servei per Iniciatives d’Empreses 
d’Inserció de les Illes Balears, el mes de setembre de 2011 per falta de finançament, 
REAS Balears ha facilitat que les empreses d’inserció de les Illes Balears puguin 
treballar en xarxa, coordinant algunes actuacions, facilitant la comunicació i contribuint 
a la seva visibilitat. De la mateixa manera, REAS Balears ha permès tenir una 
comunicació més fluida amb la Direcció General de Comerç i Empresa i el Registre 
Autonòmic d’Empreses d’Inserció. 
 
Durant l’any 2012, Deixalles Serveis Ambientals DSA i TIV Menorca han continuat 
treballant activament amb la Federació d’Associacions Empresarials d’Empreses 
d’Inserció, FAEDEI. També han participat en totes les activitats promogudes per la 
federació estatal, com són les assemblees, jornades formatives o fires.  
 
Finalment destacar que amb el suport de REAS Balears i FAEDEI s’han mantingut 
diverses comunicacions amb la resta d’iniciatives empresarials d’inserció de les Illes 
Balears per tal de treballar en xarxa i promoure la constitució de l’Associació Balear 
d’Empreses d’Inserció. 
 
 
 
Empreses d’inserció inscrites en el Registre de les  Illes Balears 
 
Des de finals de 2011 fins a l’actualitat les empreses qualificades i registrades com a 
empreses d’inserció a les Illes Balears són: 
 
-  Deixalles Serveis Ambientals DSA  (promoguda per la Fundació Deixalles) 
- Tractament Integral dels Residus Voluminosos de Menorca SLU (promoguda per 
Càritas Menorca) 
 
 
 
� 
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3.2.- ENFORTIR L’ECONOMIA SOLIDÀRIA INTERNA I EXTER NAMENT 
 

Les principals actuacions han estat: 
 

• Continuar a travès de les entitats en la difusió de la carta solidària. 
• Actualització de la pàgina web. 
• Difusió del butlletí informatiu sobre economia solidària “Últimas notícias” 
• S’han assistit a les reunions sobre mercat social de Mallorca. 
• S’ha mantingut contacte amb Fundació GIOR. 
• Assumir el càrrec de secretaria de la junta directiva del Tercer Sector Social 

Illes Balears. 
• Assistir a la reunió del 8/11/2012 convocada per Director General de 

Comerç amb les altres tres organitzacions que representen l’Economia 
Social a les Illes Balears: UCTAIB, UCABAL i AELIB. 

 

3.3.- DIFONDRE LES CLÀUSULES SOCIALS  

 

 
 
Les entitats de REAS Balears amb les seves 
relacions amb les diferents administracions han fet 
difusió de la publicació sobre Clàusules socials en 
les contractacions públiques. Una eina d’inserció 
sociolaboral publicada per REAS Balears el 
novembre de 2011. S’han entregat als següents 
ajuntaments: Alcúdia, Binissalem, Bunyola, Calvià, 
Consell, Marratxí, Pollença, Puigpunyent, Santa 
Maria, Santa Margalida i Valldemossa. 
 

 
L’economista Biel Subirats ha elaborat per REAS Balears una metodologia 
participativa per adreçar-nos a l’administració pública amb l’objectiu de treballar per la 
inclusió de clàusules socials i de la redacció d’un escrit per enviar als mitjans i xarxes 
socials titulat “Clàusules socials i contractació pública, la forja per un mercat més 
equitatiu”. 
 
Durant el 2012 cal destacar la participació a la taula sobre CPE del govern balear per 
part de les diferents entitats que formen part de REAS i que desenvolupen projectes 
de Comerç Just. En aquesta taula al llarg de 2012 es va treballar per l’organització i 
elaboració de material de difusió i accions de sensibilització conjuntes (la campanya de 
Nadal, el Dia mundial de Comerç Just...), aportacions al pla estratègic de cooperació i 
en l’elaboració d’estratègies per a utilitzar productes de comerç just en els bars de 
tapes.  
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A través de l’objectiu “Menorca, illa pel Comerç just i de proximitat com a eina per 
assolir la implantació de la Compra Pública Ètica” s’han dut a terme accions i visites 
informatives, de sensibilització; de recerca de proveïdors socials per oferir-los com a 
recurs a administracions públiques, i de creació, actualització i difusió del blog de la 
compra pública ètica a les Illes Balears. 
 
 
 
Guia “Clàusules socials en les contractacions públi ques, una eina d’inserció 
sociolaboral”  
 
Més informació: http://www.economiasolidaria.org/documentos/redes/87 
 
� 
3.4.- POTENCIAR FIARE 
 

 
 

S’ha participat en les reunions de l’associació 
territorial de Balears i s’han aconseguit que 3 
entitats socials i 1 persona física s’hagin fet sòcies 
de FIARE. 
S’ha participat en l’Assamblea anual celebrada a 
Palma el 17/02/2012. 
S’ha participat en l’Assamblea de FIARE celebrada 
a Madrid el 28 i 29/04/2012. 

 
 
3.5.- CONTINUAR VINCLES AMB REAS RED DE REDES   
 
 REAS RED DE REDES DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
Finalitat Promoure l’economia solidària i coordinar les diferents xarxes 

territorials i sectorials d’economia solidària. 
Composició REAS Andalusia, REAS Aragó, REAS Balears, REAS Euskadi, 

REAS Galicia, REAS Madrid, REAS Navarra, Red Anagos 
(Canàries), Red Germen (Castella i Lleó), REAS Extremadura, 
REAS La Rioja, REAS Murcia, Xarxa d’Economia Solidària 
(Catalunya), Asociación Española de Recuperadores de Economía 
Social y Solidaria (AERESS) i Fiare (banca ètica), Red de finanzas 
alternativas. 

Accions � Participació en les Juntes Directives a través de la representant 
de Balears Liliana Deamicis: 3/02/12 (Madrid), 13/04/12 
(Madrid), 27/07/12 (Bilbao), 26/10/12 (Barcelona), 14/12/12 
(Madrid). 
� Participació en l’assemblea i encontre anual (Madrid, 15 i 16 de 

juny) amb una representació balear formada per 5 persones. 
� Participació  al grup de treball REAS Red de Redes sobre 

Mercat social.Jordi López Bezunartea  ha realitzat diverses 
activitats relacionades amb la difusió del mercat social i també 
diverses reunions de coordinació amb el grup de treball de 
mercat social estatal, durant el mes de desembre de 2012. 
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Assemblea i encontre anual de REAS Red de Redes de Economía Solidaria  

L’encontre formatiu i assemblea anual de REAS Red de Redes de Economia Solidaria 
va tenir lloc els dies 15 i 16 de juny. Va ser menys participativa a nivell de número de 
persones respecte a anys anteriors. D’altra banda, va tenir un caire innovador que 
respon a l’impuls de REAS Madrid quant a la presència activa de grups i moviments 
socials que practiquen l’economia alternativa i el mercat social. 

Es va poder treball en els següents espais de treball: 

• Comissions i grups de treball: mercat social, auditoria social, cultura lliure, 
sostenibilitad ambiental, internacional i suport.  

• Tallers de formació i experiències: Comunicació Web 2.0, Economia Feminista, 
i 15M. 

• Conferència oberta a l’auditori del Museu Reina Sofia :"Alternativas de 
transformación desde la Economía Solidaria".  

• Compartir les experiències de les diverses xarxes.  
• I un espai important per realitzar una reflexió estratègica.  
• Tampoc  varen faltar els espais lúdics culturals amb la visita de diferents espais 

ocupats de la capital amb un ús social. 

Prèviament a la jornada es va fomentar i dinamitzar, a través de la Junta de REAS 
Balears, la participació de treballadors i treballadores d’entitats de REAS Balears en 
l’esmentat encontre i assemblea. 

�  
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La web www.reasnet.com/asamblea2012/ mostra els continguts de l’encontre i 
fotografies. Els representants de REAS Balears varen tenir una participació activa en 
les diferents activitats i tallers. 
 
Presència web 
 
 
Portal d’economia solidaria de REAS Red de Redes: www.economiasolidaria.org 
 
Web administrada per REAS Balears 
 
� Pàgina de REAS Balears: www.economiasolidaria.org/reasbalears  
  
Webs amigues: 
 
� Projecte Fiare: www.projectefiare.cat    
� Xarxa per la Inclusió Social EAPN-Illes Balears: http://xarxainclusio.org  
� Mallorca lliure de transgènics: www.autistici.org/mallorcasensetransgenics/    
� Mercat Social Illes Balears: www.mercatsocial.org 
� Eticentre: www.eticentre.org  
� Pymes responsables: www.pymesresponsables.org 

 

 
4.- LA GESTIÓ DE L’ENTITAT  
 
 
ÒRGANS DE GOVERN 
 
� Assemblea general: és el màxim òrgan de deliberació i decisió, i es reuneix de 

forma ordinària una vegada a l’any. Poden participar en l’assemblea general els 
treballadors i treballadores de les entitats associades i els/les socis/es 
col·laboradors/es. 
 

� Junta Directiva: és l’òrgan de gestió i representació, i es reuneix una vegada al 
mes. La composició de la Junta, es va modificar en l’assemblea general del 19 
de juliol, és: Pilar Ponce (Ateneu Alcari), presidenta; Tònia Florit (Càritas 
Menorca), secretària; Liliana Deamicis (Fundació Deixalles), tresorera i 
Margalida M. Riutort  (Càritas Mallorca), com a vocal.  

 
 

 
Assemblea general anual de REAS Balears 
L’assemblea general de REAS Balears celebrada a Palma el dia dijous 19 de juliol de 
2012 a la seu d’Ateneu Alcari en el carrer Can Martí Feliu 4 primer B de Palma es va 
donar informació als representants de les entitats de REAS Balears dels temes tractats 
a l’assemblea anual de REAS Red de Redes. Així mateix, en el marc del debat sobre 
el pla de feina, es varen incorporar els objectius de promoció de l’economia solidària 
marcats en l’assemblea de Red de Redes, especialment pel que fa a la promoció del 
mercat social i la banca ètica; actuacions que s’aniran desenvolupant i donant els seus 
fruits en els propers mesos. Aquest dia també es va fer una roda de premsa per 
presentar la memòria d’activitats de REAS Balears de l’any 2011. 
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GESTIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOS 2.692,20 € 

SUBVENCIÓ CAIXA COLONYA 1.500,00 € 

CAMPANYA ENRÉDATE 426,00 € 

APORTACIÓ VIATGES RED DE REDES 630,20 € 

DONACIONS  136,00 € 

INTERESSOS BANC 40,43 € 

DESPESES 5.670,10 € 

DESPESES CORRENTS 1.162,86 € 

QUOTES  3.444,50 € 

PARTICIPACIÓ RED DE REDES 630,20 € 

PARTICIPACIÓ ASSEMBLEA ANUAL RED DE REDES 378,83 € 

DESPESES BANC 53,71 € 

RESULTAT -2.977,90 € 
 

L’exercici 2012 ha donat un resultat negatiu de 2.977,90€, el que es compensa amb 
els resultats positius dels exercicis  2008 i 2009. 
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5.- ENTITATS MEMBRES DE REAS BALEARS  
 

Fundació Deixalles 
C/ Son Gibert, 8-A – 07008 Palma 
Tel. 971472565 – Fax 971473224 
deixalle@reasnet.com  
www.fundaciondeixalles.org 
 
Càritas Diocesana de Mallorca 
C/ Seminari, 4 – 07001 Palma 
Tel. 971710135 – Fax 971724947 
caritas@caritasmallorca.org 
www.caritasmallorca.org 
 
Càritas Diocesana de Menorca 
C/ Santa Eulàlia, 83 – 07702 Maó 
Tel. 971361001 – Fax  971353779 
caritas@caritasmenorca.org 
www.caritasmenorca.org 
 
Ecoprest 
Pl. Serralta, 12 – 07013 Palma 
Tel. 971718199 – Fax 971718120 
contacto@ecoprest.com 
www.ecoprest.com 
 
S’Altra Senalla 
C/ 31 de Desembre, 44 – 07004 Palma  
Tel. 971200050 – Fax 971291231 
senalla@pangea.org 
www.saltrasenalla.org 
 
Ateneu Alcari   
C/ Can Martí Feliu, 4 – 07002 Palma 
Tel. 971700498 – Fax 971700237 
ateneu@alcari.es 
www.ateneualcari.org  
 

Fundació Amadip-Esment   
C/ Bosc, 1 – 07002 Palma 
971711627 – Fax 971722332 
amadip@amadipesment.org  
www.amadipesment.org 
 
Suport Social S. Coop. 
C/ Sant Pere Nolasc, 7-A – 07001 
Palma 
Tel./Fax 971227667 
suportsocial@cooperativesdetreball.co
op 
 
Candela Projectes Solidaris 
C/ Nostra Sra. de Lourdes, 1 – 07015 
Palma 
Tel./Fax 971453658 
info@candelaprojectesolidaris.org  
www.candelaproducciones.com 
 
Tu a Tu  
C/ Pinzón, 21 – 07590 Cala Rajada 
Tel. 971818251 
tuatu@tuatu.org   
www.tuatu.org 
 
INTRESS 
Rambla dels Ducs de Palma, 15 
07003 Palma 
Tel. 971715029 – fax 971712200 
intressib@intress.org   
www.intress.org 
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