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L�Eticentre, premiat com a institució
socialment responsable
El passat 18 d�abril Bernat Vicens, President de
l�Eticentre, va recollir en nom de l�associació el I
Premi «Empresa Responsable de Balears» en la
categoria d�institucions i organitzacions, atorgat per
la Fundació per al Desenvolupament Sostenible de
les Illes Balears i el Club de Excelencia en
Sostenibilidad.
El jurat, format per persones vinculades al món em-
presarial, varen valorar el caràcter pioner de
l�Eticentre en el camp de la Responsabilitat Social de
les Empreses (RSE), així com la seva contribució a la
difusió de la RSE entre les petites i mitjanes empreses
i el seu codi ètic com a exemple de bones pràctiques.
Fusteria Vicens i el Taller Mestral de Càritas Menor-
ca també varen ser guardonats.

Full informatiu

El VIIè Fòrum Social Mundial Nairobi 2007 arriba al
projecte formatiu de l�Eticentre, amb una sessió que
tendrà lloc el proper dijous dia 17 de maig (veure
agenda), a càrrec de Pep Noguera i Claudio Reccia,
de Drets Humans de Mallorca i únics assistents
mallorquins al VIIè Fòrum celebrat a Kenya el passat
mes de gener. Aquesta sessió formativa està oberta
a totes les persones interessades.
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de l�Eticentre
sobre el FSM
Dijous 17 de maig a
les 19 h. a l�aula de
formació de REAS
A càrrec de Drets
Humans de Mallorca
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Assemblea anual de
REAS Balears
DIA: Dijous dia 14 de
juny,
HORA: 16 - 20 hores.
LLOC: Centre
Flassaders, Palma
Vine i participa!

n Sessió formativa de l�Eticentre so-
bre el Fòrum Social Mundial

L�assemblea anual de REAS Red de Redes, una fitaindispensable de l�agenda de l�economia solidària en
el conjunt de l�Estat, tendrà lloc a Barcelona els dies18 i 19 de maig, actuant com a entitat amfitriona la
Xarxa d�Economia Solidària de Catalunya. Enguanytambé s�organitza la Jornada �Problemes globals,
respostes locals, creant comunitat des de l�economiasocial�. REAS Balears participarà activament, amb
una àmplia representació formada per 10 persones.

n S�inicia un procés d�auditoria social a Deixalles Sóller
Després de la realització d�un curs sobre auditoria social a Deixalles Sóller celebrat el
passat mes de febrer, la delegació de la Fundació a Sóller ha decidit iniciar un procés
d�auditoria social amb el seguiment i acompanyament de REAS Balears.
Mitjançant un procés d�avaluació participatiu es vol reflexionar sobre les relacions amb
la comunitat (difusió dels objectius de Deixalles, relacions institucionals, implicació en
la comunitat i percepció dels serveis externs) i amb els usuaris (qualitat de l�atenció i
formació dels monitors), partint de les necessitats i dificultats detectades. En aquest
procés es vol implicar, a més de a l�equip professional de Deixalles Sóller, als clients dels
serveis externs, als usuaris i els seus derivants, als socis de Deixalles Sóller i a la
direcció de la Fundació, així com a la comunitat local on Deixalles Sóller desenvolupa la seva activitat
d�inserció i reciclatge de residus.
El procés es va iniciar el passat mes d�abril, i està previst que finalitzi amb l�elaboració del pla de millora i de
l�informe final, el març de 2008.

n REAS Balears celebra la seva
assemblea anual el dia 14 de juny
El dijous dia 14 de juny, de les 16 a les 20 hores,
tendrà lloc al Centre Flassaders del carrer Ferreria
de Palma l�assemblea general anual de REAS
Balears. Com cada any, l�assemblea està oberta
a totes les persones i organitzacions que
col·laboren amb la nostra associació.
En el decurs de l�assemblea es presentarà la
memòria d�activitats i el balanç econòmic de
2006, així com la proposta de pressupostos per
a 2007. Així mateix s�elaborarà d�una forma
participativa el pla de feina juny 2007-maig 2008.
L�assemblea anual és l�esdeveniment participatiu
més important de la nostra xarxa d�economia
solidària, i per aquest motiu vos encoratjam a
participar activament.
Per a més informació: reasbalears@reasnet.com

Edita: REAS Balears
Pça. Fèlix Rodríguez de la Fuente, s/n
07009 Palma - Tel./Fax 971706005
reasbalears@reasnet.com
www.economiasolidaria.org/reasbalears
REAS Balears dóna suport a la campanya
«Mallorca lliure de transgènics»
http://transgenicsfora.balearweb.net/

El 18 i 19 de maig té lloc a Barcelona
l�assemblea anual de Red de Redes


