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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 de les Illes Balears (REAS Balears) corresponent a l'exercici 2015, 
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. 

REAS Balears va començar l'any amb 9 entitats associades, i al llarg de 2015 dues noves 
entitats  s'han  incorporat  com  a  socis:  Slow  Food Illes  Balears  i  l'empresa  d'inserció 
Deixalles Serveis Ambientals.  En conjunt en 2015 les entitats sòcies,  tot  i  que algunes 
d’elles han patit la crisis i no han tingut activitat econòmica, han proporcionat 682 llocs de 
feina i el seu moviment econòmic ha estat de 21.001.287 €.

A aquesta  memòria  trobareu  una  presentació  de  l’entitat  i  de  la  seva  gestió,  i  una 
descripció de les activitats desenvolupades en 2015, estructurades sobre la base dels 4 
objectius estratègics que hem treballat: 

1. Donar continuïtat a la feina amb REAS Red de Redes, Tercer Sector Social i Fiare. 
2. Reivindicar les empreses d’inserció.
3. Enfortir l’economia solidària a través de l’entrada de noves iniciatives i empreses.
4. Impulsar el mercat social com a eina pel foment de l’economia social.

En 2015, malgrat les dificultats de tot tipus, s'han consolidat dos projectes en els quals hem 
estam treballant en els darrers anys, el de la banca ètica Fiare i el del mercat social. Això 
permet  oferir  a  una societat  cada vegada més necessitada d’alternatives  econòmiques 
instruments concrets en favor d’un model de producció, consum i finançament que posi a 
les persones i el medi ambient en el centre de les decisions. 

REAS Balears està integrada a  REAS Red de Redes de Economía Solidaria,  xarxa de 
xarxes  sectorials  i  territorials  formada  per  507  organitzacions  amb  presència  a  14 
comunitats autònomes espanyoles. En 2015 REAS Red de Redes es troba en procés de 
reestructuració per guanyar en incidència pública i visibilitat.

Tot això posa de manifest que algunes coses estan canviant a la nostra economia i a la 
nostra  societat,  i  que  l’economia  solidària  amb  les  seves  alternatives  pot  contribuir  a 
transformar  un  model  econòmic  insostenible  i  insolidari  que  no  té  en  compte  a  les 
persones.

Liliana Deamicis Corbo 
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 
formada per 507 organitzacions agrupades en 14 xarxes territorials i 4 xarxes sectorials. 
Les xarxes territorials són REAS Aragón, REAS Andalucía, Red Anagos (Canarias), REAS 
Balears, REAS Castilla y León, REAS Euskadi, REAS Extremadura, REAS Galicia, REAS 
Madrid,  REAS  Murcia,  REAS  Navarra,  REAS  Rioja,  REAS  País  Valencià  i  Xarxa 
d'Economia Solidària de Catalunya. Les quatre xarxes sectorials són: AERESS, Asociación 
Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria; Mesa de Finanzas Éticas, 
integrada per Fiare Banca Ética, Coop57, Oikocredit,  l'asseguradora CAES i la Red de 
Finanzas Alternativas y Solidarias; la cooperativa de comercialització d'energia neta Som 
Energia i la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. 

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 sis principis de l’economia solidària1:

• Principi d’equitat: 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 

1Veure www.economiasolidaria.org/carta.php 
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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 
té 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 
l’economia solidària. Les entitats que han integrat REAS Balears al llarg de 2015 han estat: 

• 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 Deixalles 
• Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) 
• Suport Social S. Coop. 

En 2015 s’han donat d'alta com a socis dues noves entitats:  Slow Food Illes Balears i 
l'empresa  d'inserció  Deixalles  Serveis  Ambientals.  A continuació  es  mostren  les  dades 
econòmiques, laborals i de participació de voluntariat de les entitats associades a REAS 
Balears (amb dades de 2014): 

Personal 
contractat

Personal 
voluntari

Moviment econòmic 
anual

- Candela Projectes Solidaris 0 0 0 €
- S’Altra Senalla 3 50 136.072 €
- Tu a Tu 0 0 0 €
- Càritas Mallorca 74 872 3.270.554 €
- Càritas Menorca 48 282 1.892.082 €
- Ecoprest 1 0 19.500 €
- Fundació Deixalles 194 9 5.953.671 €
- INTRESS 362 0 9.729.408 €
- Suport Social 0 0 0 €
TOTAL 682 1.213 21.001.287 €

Els/les socis/es col·laboradors/ores
Els Estatuts de l’associació també contemplen la figura del/la soci/a col·laborador/a, amb 
dret  a  participar  amb  veu  i  sense  vot  en  les  assemblees.  Poden  ser  socis/es 
col·laboradors/ores persones a títol individual, empreses i institucions que mostrin interès 
per les finalitats de REAS Balears. En 2015 ha hagut 10 socis/es col·laboradors/ores.
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3.- L’ACTIVITAT DE REAS BALEARS 

L’activitat de REAS Balears en 2015 s’ha desenvolupat d’acord als següents 4 objectius 
estratègics: 

1. Donar continuïtat a la feina amb  REAS Red de Redes, Tercer Sector Social Illes 
Balears i Fiare. 

2. Reivindicar les empreses d’inserció.
3. Enfortir l’economia solidària a través de l’entrada de noves iniciatives i empreses.
4. Impulsar el mercat social com a eina pel foment de l’economia social.

Així mateix, arrel de les eleccions locals i autonòmiques de maig de 2015, REAS Balears 
ha realitzat contactes polítics amb els nous responsables d'institucions que tenen relació 
amb les activitats desenvolupades: Departament de Desenvolupament Local del Consell de 
Mallorca i Direccions Generals de Treball i Economia Social i de Cooperació del Govern de 
les Illes Balears.

3.1.-  TREBALL EN XARXA AMB REAS RED DE REDES,  TERCER SECTOR 
SOCIAL I FIARE

Per a REAS Balears, el treball en xarxa i la cooperació amb altres organitzacions és un 
element  fonamental  de  la  seva  activitat,  ja  que  cap  organització  pot  assolir  els  seus 
objectius de forma aïllada. En 2015 REAS Balears ha desenvolupat actuacions en xarxa 
amb REAS Red de Redes de Economía Solidaria, d’àmbit estatal, Tercer Sector Social Illes 
Balears i Fiare Banca Ètica.

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  Aragón,  REAS  Andalucía,  Red  Anagos  (Canarias),  REAS 

Balears, REAS Castilla y León, REAS Euskadi, REAS Extremadura, 
REAS Galicia,  REAS Madrid,  REAS Murcia,  REAS Navarra,  REAS 
Rioja, REAS País Valencià i Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya. 
Les quatre xarxes sectorials són: AERESS, Asociación Española de 
Recuperadores de Economía Social  y  Solidaria;  Mesa de Finanzas 
Éticas,  integrada  per  Fiare  Banca  Ética,  Coop57,  Oikocredit, 
l'asseguradora CAES i la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias; la 
cooperativa  de  comercialització  d'energia  neta  Som  Energia  i  la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo

Accions  Participació en les dues assemblees anuals: 2 de maig a Còrdova i 
20 de novembre a Madrid.

 Participació  en  el  Consell  Confederal  a  través  de  la  nostra 
representant  Liliana  Deamicis,  responsable  de  tresoreria:  13  de 
febrer, 14 d'abril, 3 de juliol i 11 de setembre; i en la coordinació 
executiva.

 Participació en el  12è encontre d'economia alternativa i  solidària 
“Idearia”,  Còrdova,  30  d'abril-3  de  maig;  i  en  els  actes  del  20è 
aniversari de REAS Red de Redes celebrats en el marc d'Idearia.

 Participació  en  un  Fòrum  de  comunicació  i  economia  social  i 
solidària, Saragossa, 11-13 de desembre.

 Participació en l'elaboració i  difusió d'un document  de propostes 
per una economia més justa, democràtica i sostenible de cara a les 
eleccions generals del 20 de desembre:
www.economiasolidaria.org/files/REAS_RdR_elecciones_generales
_2015.pdf 
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TERCER SECTOR SOCIAL ILLES BALEARS
Finalitat Defensar i dignificar el paper del tercer sector social a les Illes Balears.
Composició Coordinadora  Balear  de  Persones  amb  Discapacitat,  EAPN-Illes 

Balears.  Xarxa per  a  la  Inclusió  Social,  FEAPS Balears  (Federació 
Balear d’Organitzacions en Favor de les Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual),  FoQua (Fòrum per  la  Qualitat.  Associació  Empresarial 
d’Entitats  Sense  Ànim  de  Lucre  del  Sector  de  la  Discapacitat), 
Federació d’Entitats i de Serveis de Salut Mental de Mallorca, ONCE 
Illes Balears, REAS Balears (Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària 
Illes  Balears),  Federació  Predif  Illes  Balears  i  Fòrum  d'Entitats  del 
Tercer Sector de Menorca. 

Accions  Participació en les Juntes Directives a través de la representant de 
REAS Balears Xesca Martí.

 Difusió  d'un  document  reclamant  a  les  administracions  més 
esforços  en  atenció  social  davant  les  eleccions  locals  i 
autonòmiques de maig i presentacions als nous responsables de 
les institucions de les Illes Balears.

 Participació en l’elaboració i presentació del Baròmetre del Tercer 
Sector Social Illes Balears 2015.

Baròmetre Tercer Sector Social Illes Balears 2015 

El baròmetre sorgeix de l'esforç de les entitats socials per oferir 
dades  periòdiques  i  actualitzades,  d'acord  amb  l'objectiu  de 
conèixer amb profunditat quina és l'aportació del Tercer Sector a 
la societat, el seu abast, i quines són les dificultats i els mitjans 
que es tenen avui per fer-ho. 
El  baròmetre  s'ha  realitzat  a  partir  d'enquestes  online  amb 
informacions generals sobre fórmules jurídiques, col·lectius atesos 

i àmbits d'intervenció, volum d'ingressos, solvència i deute de les administracions, suport 
i  impacte  social  (persones  sòcies,  voluntàries  i  beneficiàries),  professionals  i 
preocupacions de les entitats. 
Com a principals conclusions tenim:
- Des del punt de vista econòmic, un moviment de més de 95 milions d'euros que genera 
un important retorn a la societat, un elevat percentatge d'ingressos -de més del 40%- no 
procedents de subvencions públiques (prestació de serveis, ajuts d’empreses, donatius, 
quotes, vendes, esdeveniments...) i un elevat deute de les administracions de més de 13 
milions d'euros.
- Des del punt de vista social, s'ha de destacar: les més de 36.000 persones sòcies i/o 
donants, 6.440 persones voluntàries i 144.800 persones beneficiàries.

Més informació:
www.economiasolidaria.org/documentos/barometre_tercer_sector_ib_2015 
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FIARE BANCA ÈTICA
Finalitat Oferir  eines  de  transformació  social  a  través  del  finançament  de 

projectes viables d’economia social i solidària i de la promoció d’una 
cultura  de  la  intermediació  financera  sota  els  principis  de  la 
transparència, la participació, la democràcia i el crèdit com a dret.

Composició El Grup d’Iniciativa Territorial  de Fiare Illes Balears compta amb un 
centenar de socis, entre els quals hi ha dotze organitzacions: Ateneu 
Pere  Mascaró,  Avanç  Filmacions  Educatives,  Càritas  Mallorca, 
Fundació  Deixalles,  S’Altra  Senalla,  Càritas  Menorca,  Grup 
d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC), Fons Mallorquí 
de Solidaritat  i  Cooperació,  Fons  Pitiús  de Cooperació,  Ajuntament 
d’Esporles, Ajuntament de Santa Maria i REAS Balears. Així mateix, 
disposa de grups insulars a Mallorca i Eivissa.

Accions  Participació en les reunions del Grup d’Iniciativa Territorial de les 
Illes Balears i en l'assemblea anual, 9 de febrer.

 Participació en l'assemblea anual de Fiare Banca Ética, Pamplona, 
28 de novembre.

 Participació en xerrades informatives, actes de difusió i presència a 
fires: Can Alcover, 5 de febrer; Sencelles, 13 de febrer; I Fira del 
Mercat  Social  de  Mallorca,  21-22  de  març;  9ª  Fira  d'Agricultura 
Ecològica, Porreres, 19 d'abril; Fira de la sostenibilitat, Santa Maria, 
26 d'abril.

 Col·laboració  en  l’actualització  del  blog  del  Grup  d’Iniciativa 
Territorial https://fiareillesbalears.wordpress.com 

 Participació en les reunions del Director de Fiare Banca Ética Juan 
Garibi amb els nous responsables de l'Ajuntament de Palma i del 
Consell de Mallorca, 13 i 14 d'octubre.

3.2.- 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,  Deixalles Serveis  Ambientals  i  TIV Menorca,  i 
s’han mantingut relacions amb la Federació Estatal d’Empreses d’Inserció (FAEDEI). 

Durant  l’any 2015,  Deixalles Serveis  Ambientals i  TIV Menorca han continuat  treballant 
activament amb la FAEDEI. També han participat en totes les activitats promogudes per la 
federació estatal, com són les assemblees, jornades formatives o fires. 

Així  mateix,  en  2015  s'ham  mantingut  contactes  amb  partits  polítics  i  responsables 
institucionals,  tant  abans  com  després  de  les  eleccions  autonòmiques,  amb  bones 
perspectives de desenvolupament de mesures de foment de les empreses d'inserció a les 
Illes Balears.

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)
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3.3.- ENFORTIR L’ECONOMIA SOLIDÀRIA 

Les principals actuacions per enfortir l’economia solidària i la tasca de REAS Balears com 
a xarxa d’entitats han estat: 

• Contactes amb iniciatives d’economia social i solidària.
• Actualització de la pàgina web www.economiasolidaria.org/reasbalears. 
• Difusió del butlletí informatiu de  REAS Red de Redes sobre economia solidària 

“Últimas Noticias”. 

CONTACTES AMB INICIATIVES D’ECONOMIA SOLIDÀRIA
Finalitat Establir contactes i relacions de col·laboració amb iniciatives properes 

i ampliar la base social de REAS Balears.
Accions  En  2015  s'han  incorporat  com  a  nous  socis  de  REAS  Balears 

l'empresa d'inserció Deixalles Serveis Ambientals i Slow Food Illes 
Balears.

 S'han mantingut  contactes amb altres entitats de cara a la seva 
possible  incorporació  com  a  socis:  Somniadors  Solidaris, 
Permamed i Ecotxe Som Moviment, cooperativa de cotxes elèctrics 
compartits.

3.4.- IMPULS DEL MERCAT SOCIAL 

En 2015 ha continuat la implicació de REAS Balears en l'associació Mercat Social Illes 
Balears, assumint una vocalia en la junta directiva i contribuint a l'organització de la I Fira 
del Mercat Social de Mallorca celebrada a Palma els dies 21 i 22 de març.

MERCAT SOCIAL ILLES BALEARS
Finalitat Construir  una  xarxa  social  i  econòmica  de  producció,  distribució, 

consum  i  finançament,  amb  l’objectiu  de  contribuir  a  una  activitat 
econòmica basada en valors democràtics, ecològics i solidaris i en el 
benestar col·lectiu.

Composició Federació  de  Cooperatives  de  les  Illes  Balears,  que  agrupa  les 
cooperatives de treball,  agroalimentàries i  de consum, Ateneu Pere 
Mascaró, S’Altra Senalla, Càritas Menorca, Entrepobles, Cooperativa 
Coanegra,  Cooperativa  San  Crispin,  Associació  de  Productors 
d’Agricultura  Ecològica  de  Mallorca,  Associació  de  Productors 
d’Agricultura Ecològica de Menorca, Sa Tenda Ecològica, Som Energia 
Menorca,  GOB  Menorca,  Ethicoo,  Baby  Stock,  S'Hort  Ecològic, 
Lmental Sostenibilitat i Futur S. Coop, Somniadors Solidaris  i REAS 
Balears.

Accions  Participació en les reunions del grup insular de Mallorca, les juntes 
interinsulars i l'assemblea general de 18 de juny.

 Elaboració del full de ruta 2015-2016.
 Contactes amb empreses i organitzacions, i incorporació de nous 

socis.
 Organització de la I Fira del Mercat Social de Mallorca, al pati de la 

Misericòrdia de Palma, 21 i 22 de març, amb notable èxit de públic i 
d'expositors.
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I Fira del Mercat Social de Mallorca

La I Fira del Mercat Social de Mallorca celebrada el 21 i 
22 de març al Pati de la Misericòrdia de Palma va ser un 
èxit de participació, tant d’expositors com de públic, i va 
aconseguir els seus objectius. Finalment varen participar 
un  total  de  36  expositors,  amb  gran  diversitat  de 
propostes: agricultura ecològica i sostenibilitat ambiental, 
comerç  just,  inserció  social  i  de  discapacitats, 
cooperativisme, educació i cultura, banca i altres serveis 
amb criteris ètics...
A  més  d'expositors,  la  fira  també  comptà  amb 

presentacions, tallers i actuacions musicals.
Quant a la presència de públic, estimam que unes 3.000 persones varen passar per la 
fira malgrat l'amenaça de pluja, però a més de la dimensió quantitativa s'ha de destacar 
la dimensió qualitativa: va ser un públic implicat i amb ganes de conèixer les alternatives 
de consum responsable, que va interactuar amb els expositors informant-se directament 
de l'àmplia oferta de productes i serveis amb valors socials, ecològics i ètics.
Per això es pot dir que es varen aconseguir els dos objectius proposats: visibilitzar l'oferta 
de productes i serveis amb criteris de consum responsable i afavorir el coneixement mutu 
entre els propis integrants del mercat social com a primera passa per impulsar actuacions 
d'intercooperació.
En 2016 la Fira del Mercat Social de Mallorca tendrà continuïtat amb la segona edició, 
prevista per als dies 19 i 20 de març.

3.5.- CONTACTES INSTITUCIONALS

Arrel de les eleccions locals i autonòmiques de maig de 2015, REAS Balears ha realitzat 
contactes  polítics  amb les  nous  responsables  d'institucions  que  tenen  relació  amb les 
activitats  desenvolupades:  Departament  de  Desenvolupament  Local  del  Consell  de 
Mallorca i Direccions Generals de Treball i Economia Social i de Cooperació del Govern de 
les Illes Balears.

Com a resultat  d'aquests contactes,  tenim bones perspectives de desenvolupament  de 
mesures  per  promoure  el  desenvolupament  local,  l'economia  social  i  les  empreses 
d'inserció,  la compra pública ètica i el consum responsable. A curt  termini  es té previst 
posar en marxa de nou el Consell de l'Economia Social i el Cooperativisme de les Illes 
Balears, en el qual participa REAS Balears.

Per altra banda, REAS Balears també col·labora amb la UIB en un projecte sobre bones 
pràctiques d'inclusió social amb la participació de persones en risc d'exclusió, a través de 
la identificació d'iniciatives.
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4.- LA GESTIÓ DE L’ENTITAT 

ÒRGANS DE GOVERN 

• Junta  Directiva:  és  l’òrgan  de  gestió  i  representació,  i  es  reuneix  de  manera 
periòdica. La composició de la Junta actual va ser l'elegida en l’assemblea general 
de 2014: Liliana Deamicis (Fundació Deixalles), presidenta; Gemma Casas (Càritas 
Menorca), secretària; i Alexandre Duran (S’Altra Senalla), tresorer.  En 2015 s'han 
realitzat dues reunions de Junta: el 26 de gener i el 29 de setembre. 

• 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.  En  2015  l’assemblea  general  s’ha  celebrat  el  dia  10  de 
desembre.

GESTIÓ ECONÒMICA 

INGRESSOS 6.874,78 €
Subvenció Caixa Colonya 2.800,00 €
Campanya “Enrédate” 242,00 €
Retorn Viatges Red de Redes 780,56 €
Retorn préstec Mercat Social 3.026,42 €
Quotes 0,00 €
Interessos banc 25,80 €
DESPESES 11.416,56 €
Material didàctic i fungible 6,50 €
Quotes (Red de Redes i Tercer Sector Social) 1.985,00 €
Participació Red de Redes 521,59 €
Participació Encontre Idearia 564,33 €
Viatges Menorca 73,02 €
Préstec Mercat Social 3.000,00 €
Conveni Deixalles Secretaria tècnica 5.223,22 €
Despeses banc 42,90 €
RESULTAT -4.541,78 €

Aquest resultat negatiu s'explica en part perquè les quotes anuals s'han ingressat el gener 
de 2016, i no surten al balanç de 2015, i perquè en la despesa de conveni de secretaria 
tècnica amb Deixalles hi ha 1.717,68 € que corresponen a 2014 però que es varen abonar 
en 2015.
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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.deixalles.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 

Deixalles Serveis Ambientals
C/ Son Gibert, 8-A – 07008 Palma
Tel. 9714792211 – Fax 971479219
dsagerencia@deixalles.org 
www.deixalles.org/empresa-dinsercio/ 

Suport Social S. Coop.
C/ Sant Pere Nolasc, 7-A – 07001 
Palma 
Tel./Fax 971227667

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 

Slow Food Illes Balears
Tel. 629071063
info@slowfoodib.org 
www.slowfoodib.org
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