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A proposta de l�assemblea general de REAS
Balears, l�assemblea de centres, màxim òrgan de
decisió de REAS Balears, va aprovar el passat 12
de maig la composició de la nova Junta Executiva:
- President: Toni Pons (Deixalles)
- Secretària: Liliana Deamicis (Deixalles)
- Tresorer: Miquel Puigros (Deixalles Sóller)
- Vocals: Toni Carreras (Càritas Menorca)
i Margalida Maria Riutort (Càritas Mallorca)
La representant de REAS Balears a REAS Red de
Redes serà a partir d�ara Liliana Deamicis.
L�assemblea també va aprovar el Pla de Feina de
REAS Balears per al període maig 2005-abril 2006,
del qual t�informam més endavant.

n Nova Junta Executiva
de REAS Balears

Encontre i assemblea anual de
REAS Red de Redes a Saragossa
Els dies 11 i 12 de juny va tenir lloc a Saragossa
l�assemblea i l�encontre formatiu anual de REAS Red
de Redes. Hi varen participar prop de cinquanta per-
sones procedents de vuit xarxes territorials, de les
quals 5 representaven REAS Balears.
La necessitat d�avançar en la creació de xarxes de
cooperació interempresarial a través de centrals de
compres i comercialitzadores conjuntes, i l�auditoria
social com a eina d�avaluació dels principis de
l�economia solidària, varen ser els protagonistes
d�aquest encontre que es consolida any rere any. La
trobada també serví per elegir la nova Junta, presi-
dida per Javier Ortega de REAS Aragón, aprovar un
reglament de règim intern i modificacions puntuals
dels Estatuts, així com el pla de feina 2005-2006.

n Seminari sobre auditoria
social amb la presència
de Carlos Ballesteros

El proper dia 15 de juliol tendrà lloc
en el marc del Servei d�orientació
�Engresca� un seminari sobre
auditoria social impartit per Car-
los Ballesteros, coautor del llibre
�L�auditoria social i l�economia
solidària� editat per Càritas i la
Fundació Deixalles.

El seminari de 5 hores de duració
pretén motivar la reflexió de les

organitzacions socials sobre la necessitats de
mantenir una coherència entre el que es diu i el que es
fa, així com d�avaluar el comportament ètic de les
organitzacions. Per a més informació, posa�t en contacte
amb nosaltres.

n L�Eticentre prepara el II cicle de conferències sobre RSE
Després de l�èxit del primer cicle de conferències sobre Responsabilitat Social de les Empreses organitzant l�any
passat al Club Diario de Mallorca per l�Eticentre, enguany s�està organitzant un nou cicle amb el suport de Banca
March, del qual vos anunciam el programa provisional:

- 26 de setembre: Sra. Isabel Roser, consultora i autora de la guia «Herramientas para la cualificación de la
Responsabilidad Social en las PYME» de la Diputació de Biscaia

- 3 d�octubre: Sr. Marco Antonio Robledo, professor del Departament d�Economia de la UIB i autor del llibre
«D3D, Un enfoque integral de la dirección de empresas»

- 10 d�octubre: Sra. Marta Maria Areizaga, Directora de RSE del Grupo Eroski
- 17 d�octubre: Sr. Ramón Jáuregui, Diputat i President de la Subcomissió sobre RSE del Congrés dels Diputats

n REAS Balears, entitat de suport
per a la tramitació dels microcrèdits
de Colonya Caixa Pollença
El passat 11 de maig va tenir lloc la presentació a la
Cambra de Comerç dels microcrèdits de Colonya Caixa
Pollença adreçats a emprenedors que per manca
d�avals no tenen accés al sistema financer convencio-
nal.
REAS Balears intervé en la tramitació dels microcrèdits
com a entitat de suport, acompanyant i fent el
seguiment del projecte, a més d�encarregar-se
d�elaboració conjunta amb l�emprenedor del pla
d�empresa i de l�estudi de viabilitat.

Full informatiu de

Seminari sobre
Auditoria Social:
divendres 15 de juliol,
de 9-14 h. a REAS
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Sopar d�estiu
de l�Eticentre:
dijous 21 de juliol,
a les 21 h
(lloc pendent de concretar)
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Consum responsable significa comprar amb una mica
de seny. Algunes persones ja incorporam al nostre
consum habitual el cafè de cada matí, la xocolata pels
dies de festa, i algunes galetes amb ingredients que es
cultiven respectant la dignitat dels homes i dones del
Sud.
La fabricació de roba és una de les mostres més clares
de com els nostres hàbits consumistes tenen
conseqüències en la qualitat de vida dels treballadors i
treballadores de països del Sud, on les multinacionals
s�instal·len per abaratir costos de producció i augmentar
els beneficis.
La roba que trobem a les botigues de comerç just està
fabricada respectant els criteris bàsics que permeten
els productors i productores viure dignament: cobrar
salaris justos, garantir la igualtat de gènere, no permetre
l�explotació infantil, respectar el medi ambient i invertir
els beneficis en millores per a les seves comunitats.
Ara que ve l�estiu i anirem a comprar roba, convé recor-
dar que és possible vestir amb dignitat. A les botigues
de comerç just de les Illes trobaràs camisetes de cotó
orgànic amb dissenys clàssics i actuals. Hi ha faldilles
de cotó, vestits, camises de fil de colors fetes amb tints
naturals, pantalons i diversos models de sandàlies.
Aquest estiu, compra Teixit amb Dignitat.

n Teixint amb responsabilitat:
ara també et pots vestir

amb responsabilitat

REAS Balears
participa en la creació de la Xarxa

contra la pobresa EAPN
El passat 18 de maig va tenir lloc la presentació de
la Xarxa Europea Contra la Pobresa i l�Exclusió a les
Illes Balears, formada per Creu Roja, Cooperativa
Jovent, Fundació Patronat Obrer, GREC, INTRESS,
IRES, Probens i REAS Balears.
La presidenta de EAPN-Balears Marta Soler va anun-
ciar que la xarxa naixia a les Illes Balears amb
l�objectiu d�actuar com a lobby i fòrum d�intercanvi
d�experiències per a la lluita contra la pobresa i
l�exclusió social.

 n Les comptes del tercer sector a les Illes Balears

TEIXINT gestionarà un projecte
de sensibilització sobre

els fòrums socials
La Direcció General de Cooperació ha aprovat
recentment un projecte presentat per REAS Balears
de sensibilització sobre els principis i valors dels Fòrums
Socials. El projecte �Teixint Xarxa� té una duració de
vuit mesos i un pressupost de 9.600 �, amb els quals
es promouran des del grup de treball Teixint les
següents activitats per a les més de 700 persones que
treballen a entitats vinculades a REAS Balears:
-xerrades de sensibilització i elaboració de materials
didàctics
- dinamització de l�exposició fotogràfica �REAS als FSM�
- Tallers de comunicació i formació de formadors

En els darrers temps, institucions de prestigi com el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears o el Centre
de Recerca Econòmica de Sa Nostra han publicat infor-
mes sobre la situació del Tercer Sector a les Illes Balears,
posant de manifest el creixent pes econòmic i laboral
de l�economia social i solidària a la nostra comunitat.

El Consell Econòmic i Social va publicar dins la seva
memòria anual un apartat específic dedicat a l�economia
social i solidària, on s�inclou informació econòmica i la-
boral de les cooperatives, societats laborals, institucions
financeres solidàries, obres socials de les caixes d�estalvi
i de l�economia solidària; incloent sota aquest paraigües
el comerç just, la inserció laboral de col·lectius en situació
o risc d�exclusió, les iniciatives per a persones amb
discapacitat i els Fons de cooperació al desenvolupament.
Segons el CES, el conjunt de l�economia social i solidària
genera ingressos que arriben als 481,68 milions d�euros
i una ocupació directa de més de 6.000 llocs de feina.

També el Centre de Recerca Econòmica es va fer ressò
recentment a través del seu butlletí de conjuntura de la
situació del Tercer Sector a les Illes Balears, destacant
les prop de 700 persones que treballen a les entitats
vinculades a REAS Balears.

Amb el suport de:

Reas Balears
Pça. Fèlix Rodríguez de la Fuente, s/n
Tel. i Fax 971 70 60 05
07009 Palma de Mallorca -reasbalears@reasnet.com

El servei d�orientació Engresca  ha atès més de 50 usuaris
REAS Balears gestiona per tercer any consecutiu el Servei d�orientació empresarial �Engresca�, integrat en la
Xarxa d�orientació laboral del SOIB. Engresca proporciona suport als emprenedors que volen crear el seu
propi negoci a través de l�elaboració del pla d�empresa i de l�estudi de viabilitat, de la recerca de finançament
i subvencions, i l�anàlisi de la fórmula jurídica més adequada per a cada projecte. D�ençà de la seva posada
en marxa el desembre de 2004, Engresca ha atès més de 50 projectes d�autoocupació.


