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n REAS Balears i l�Eticentre signenun conveni de col·laboració
Recentment, els presidents de REAS Balears idel Centre per a la Gestió Ètica de l�Empresa(Eticentre) Toni Pons i Bernat Vicens, han signatun conveni de col.laboració per al foment de laResponsabilitat Social de les Empreses.
Segons l�acord, REAS Balears posa a disposicióde l�Eticentre els seus mitjans tècnics i humansmentre l�Eticentre no pugui disposar de mitjanspropis. Així mateix, les dues entitats aspiren aestrènyer la seva col.laboració, desenvolupantactuacions conjuntes en favor d�una economiamés solidària i d�un món empresarialsocialment responsable.

El Pla Director d�Economia Socialpot ser una realitat a finals d�any
Un acord del Parlament de les Illes Balears adoptat
per unanimitat insta el Govern de les Illes Balears a
elaborar abans de finals d�any el Pla Director de
l�Economia Social.
A principis d�estiu les entitats d�economia social AELIB,
UCTAIB, UCABAL i REAS es reuniren amb el Conseller
de Treball i Formació, Sr. Cristóbal Huguet, a fi de pre-
sentar les seves demandes de cara a l�elaboració del
Pla.
Les demandes del sector es centren en el seu
reconeixement públic i en la dotació d�una partida
pressupostària, valorada en 8,8 milions d�euros per al
període 2006-2008, destinada a la potenciació de
l�economia social a les illes Balears, a fi que el Pla no
es quedi en una declaració de bones intencions.

n El consum responsable, prioritatde REAS Balears per al proper curs
REAS Balears s�ha marcat com a un dels objectius
prioritaris de cara al proper curs la potenciació del
consum responsable com a eina de transformació
econòmica i social. Amb aquesta finalitat, es té intenció
de crear un grup de treball obert a les persones i
iniciatives que treballen en temes de consum respon-
sable a les Illes, a fi de coordinar accions i desenvolupar
actuacions conjuntes. Les persones interessades es
poden posar en contacte amb REAS Balears.

Full informatiu

n Curs sobre planificació estratègica i model de qualitat EFQM
Els propers dies 7, 8, 9 i 14 de setembre es realitzarà a REAS Balears un curs sobre planificació estratègica

i model de qualitat EFQM, emmarcat en el contracte programa per a la formació contínua de treballadors en actiu
signat entre la Conselleria de Treball i Formació i l�Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears
(UCTAIB).

El curs, organitzat per REAS Balears i destinat a 10 participants, serà impartit per Joan Fortuny, expert en
projectes de desenvolupament; i té una duració de 20 hores. El seu objectiu és preparar les organitzacions per
implantar procesos de qualitat. Des de l�àmbit de les organitzacions socials, cada vegada són més les experiències
d�implantació de procesos de qualitat, tal com posen de manifest les experiències d�entitats com Ateneu Alcari,
la Fundació Deixalles o Amadip-Esment, que recentment ha rebut el reconeixement de la Fundación Lealtad pel
compliment dels seus principis de transparència i bones pràctiques.

Càritas continua endavant amb la seva campanya Bressol
d�Art iniciada el passat mes de maig. Bressol d�Art neix
de la feina i de l�esperit d�apropar els porcessos d�inserció
social a diferents manifestacions artístiques. La
campanya presenta els següents objectius:
- Oferir eines i recursos per a les persones amb més
dificultats
- Apropar el procés creatiu dels artistes vers el procés
d�inserció integral de la persona
- Sensibilitzar la societat perquè, amb actituds i fets,
doni respostes a aquest compromís
Bressol d�Art s�ha iniciat amb la col·laboració de J.M.
Menéndez Rojas i el Taller 6a. L�artista ha fet una donació
de dues edicions limitades de la seva obra, realitzades
en litografia. Les obres es poden adquirir per 250 i 350
euros a la botiga solidària que Càritas té al carrer Missió,
33 de Palma.

Una iniciativa que
uneix art i inserció
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05 Inici del curs sobre

planificació
estratègica i model
de qualitat EFQM
Dimecres 7 de setembre,
a les 10 h. a REAS
Durada: 20 hores

1ª Conferència del
Cicle sobre
Responsabilitat Social
de les Empreses de
l�Eticentre
A càrrec de Isabel Roser
dilluns 26 de setembre,
19:30 h. a la Cambra de
Comerç
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LES EMPRESES SOLIDÀRIES DE LES ILLES DONEN FEINA A 960 PERSONES
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Amb el suport de:

Pça. Fèlix Rodríguez de la Fuente, s/n
Tel. i Fax 971 70 60 05
07009 Palma de Mallorca -reasbalears@reasnet.com
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Les iniciatives d�economia social i solidària de les Illes
Balears han donat feina al llarg de 2004 a 960 persones
i han facturat 15.832.242 euros, segons un estudi
realitzat per REAS Balears que actualitza la «Guia
d�iniciatives d�economia social i solidària» editada per
Càritas i la Fundació Deixalles a finals de 2003.
Entenem per iniciatives d�economia social i solidària com
aquelles activitats econòmiques de producció de bens o
serveis que combinen criteris de viabilitat econòmica
amb objectius socials, ja sigui de creació de petits
projectes d�autoocupació, de defensa del medi ambient,
de comerç just amb països del Sud o de creació
d�oportunitats laborals per a persones amb discapacitats
o excloses del mercat laboral convencional.

L�estudi ha analitzat un total de 39 iniciatives
enquadrades en activitats molt diverses: agricultura i
alimentació, comerç just, arts gràfiques, jardineria,
neteja, recuperació de residus i venda de productes
de segona ma, i altres. Aquestes 39 iniciatives són
gestionades per un total de 21 entitats també molt
diverses.

un projecte que aposta per la solidaritat, la sostenibilitati la qualitat de vida per a les dones en edat madura
El passat juliol es va presentar públicament el projecte d�Ecoaldees per a dones en l�edat
madura promogut per l�associació Ciutat d�Elles. El projecte pretén crear una comunitatde dones majors en forma d�ecoaldea per compartir recursos i serveis, creant un entorn harmònicamb les persones i la naturalesa. Solidaritat, sostenibilitat i qualitat de vida són els elements quefonamenten aquest projecte innovador, que rebrà el suport tècnic del servei                      de REASBalears.

Volem destacar el creixement, especialment en
facturació, d�aquestes iniciatives. Així, entre 2002 i 2004
la facturació s�ha incrementat en un 44%. El nombre
de llocs de treball ha passat dels 936 de 2002 als 969
de 2004.
REAS Balears valora molt positivament la bona evolució
de les iniciatives d�economia social i solidària de les
Illes Balears, ja que la seva tasca contribueix a avançar
cap a una economia al servei de les persones.

LES EMPRESES SOLIDÀRIES DE LES ILLES DONEN FEINA A 960 PERSONES

Des de principis d�any s�està desenvolupant aPalma una iniciativa de compres compartides deproductes ecològics, sorgida arrel d�una jornadasobre agricultura ecològica. Aquesta iniciativa deconsum responsable replega unes 20 persones quefan setmanalment les seves comandes. L�objectiuprincipal és aconseguir el producte ecològic a unpreu raonable perquè sigui accessible a totes lesbutxaques. Per aquest motiu, han creat una caixabàsica de verdures de temporada al preu de 8 �,encara que també es poden fer comandes apart itambé serveixen llet, cafè i alguns fruits secs. Perreduir costos, no disposen de local propi, utilitzantactualment el local de la CNT del carrer Palau Reialde Palma. Altre element fonamental d�aquestprojecte és la participació: les persones ques�incorporen a aquesta iniciativa s�han decomprometre a assistir a les assemblees que tenen

lloc cada setmana els dissabtes a les 11 del matí;així com a participar activament en les tasquesnecessàries que fan possible aquesta iniciativade consum responsable.

 n Iniciativa de compres ecològiques conjuntes


