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n Nova pàgina web d�
El Servei d�orientació empresarial Engresca
gestionat per REAS Balears disposa d�una nova
pàgina web: www.engresca.com.
La web engresca.com disposa de tres seccions
amb informacions, recursos i enllaços sobre
economia social i solidària, recursos per a
emprenedors i responsabilitat social empresa-
rial. També disposa d�una pàgina de notícies
d�actualitat, des d�on es pot accedir als
diferents   fulls informatius editats.
Des d�aquí te volem animar a visitar
engresca.com i a fer aportacions per millorar el
seu contingut.

S�inicia el cicle de conferències sobre
Responsabilitat Social Empresarial
Amb la conferència d�Isabel Roser, economista i con-
sultora especialista en RSE, el passat 26 de setembre
es va iniciar el II Cicle de conferències sobre
Responsabilitat Social de les Empreses (RSE)
organitzat per l�Eticentre.
En la seva conferència, Isabel Roser va defensar la
importància econòmica i social de les PIME, les quals
moltes vegades fan actuacions socialment respon-
sables sense identificar-les com a tals. Al llarg de la
seva intervenció, Isabel Roser va fer una exposició
de les eines de RSE adaptades a les PIME, basades
en processos de millora contínua per anar avançant
de forma progressiva.
El cicle tendrà continuïtat al llarg del mes d�octubre
amb altres tres conferències (veure agenda).

n Assemblea del Fòrum Social de Ma-
llorca
El passat dia 26 de setembre va tenir lloc al Casal
d�ONG l�assemblea del Fòrum Social de Mallorca, amb
la participació de les diferents entitats
organitzadores, entre les quals es troba REAS
Balears. L�assemblea va acordar entre altres
qüestions que les conclusions del II Fòrum Social de
Mallorca siguin treballades per les diferents entitats
adherides, així com tornar a reunir-se el mes de
novembre per valorar la tasca realitzada.

Full informatiu

n Arranca el grup de treball sobre consum responsable
El dia 21 de setembre va tenir lloc a REAS Balears una reunió constituent d�un nou grup de treball

sobre consum responsable, format inicialment per representants de REAS Balears, Deixalles, S�Altra Senalla,
La Defensa, Observatori de salut i Seguretat Ambiental, Amics de la Terra, una iniciativa de compres
ecològiques compartides i persones vinculades a la producció agrària ecològica i a la fira d�alternatives que
es celebra cada any a Santa Maria.
A partir de la constatació que existeix la necessitat de posar en comú criteris i esforços en matèria de
consum responsable, així com de millorar l�accés i la comercialització dels productes de consum responsable,
el grup s�ha marcat com a objectius a curt termini encetar un pla de treball conjunt que inclogui accions de
sensibilització i de suport a la comercialització.
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Assemblea de Cen-
tres de REAS Balears
Dilluns 17 d�octubre, a
les 9 h. a REAS
Grup de treball de
consum responsable
Dimecres 19 d�octubre,
a les 19 h. a REAS
Cicle de
conferències sobre
Responsabilitat
Social de les
Empreses:

Dilluns 3 d�octubre:
Marco A. Robledo:
«Construyendo la
empresa
postconvencional»
Dilluns 10 d�octubre:
Marta M. Aréizaga:
«Gestión de la RSE en
Eroski»
Dilluns 17 d�octubre:
Ramón Jáuregui:
«Políticas públicas para
el fomento de la RSE»
A les 19:30 h. a la
Cambra de Comerç

xa

n Inaugurada la
tenda «Productes

del món»
assessorada pel

Programa
d�Emprenedors

Immigrants

El 29 de setembre va tenir lloc l�acte d�inauguracióde la tenda «Productes del món», oberta perl�emprenedor Said Jiyari amb el suport del Programad�Emprenedors Immigrants, integrat en el projecte«Codesenvolupament i Migracions» de Càritas iDeixalles.
La tenda es troba situada al carrer Bernat Amer,núm. 8 de Palma, al barri de Es Fortí, i estàespecialitzada en espècies i productes d�alimentacióàrabs i sud-americans.
Esperem que no sigui la darrera iniciativa empresa-rial que poguem inaugurar des d�EmprenedorsImmigrants!

Maria Roig, l�assessora, i Said
Jiyari, l�emprenedor, davant la
tenda
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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
www.engresca.com

El passat 14 de setembre, els representants d�UCTAIB,
AELIB i REAS Balears varen mantenir una reunió amb
Cristóbal Huguet, Conseller de Treball i Formació per
tractar sobre el procés d�elaboració del pla director
d�economia social i de la convocatòria per a serveis
d�orientació i promoció d�empreses de l�economia so-
cial, entre altres temes.
El resultat de la reunió va ser totalment decebedor.
Per una banda, quant al pla director d�economia so-
cial, el Conseller va anunciar que dins el primer tri-
mestre de 2006 es donaria a conèixer una primera
redacció del pla, però que aquest no comptaria amb
cap dotació pressupostària per a l�any 2006.
D�altra banda, quant als serveis d�orientació empre-
sarial, el Sr. Huguet va anunciar que la dotació per a
les entitats d�economia social se reduiria a 75.000
euros anuals. Tenguent en compte que el pressupost
d�enguany per als serveis d�orientació d�UCTAIB; AELIB
i REAS Balears és de 341.045 euros, això implica una
reducció del 78% en la dotació de fons!
   Serveis actual          proposta 2006/2007
   UCTAIB 104.771 euros
   AELIB 110.622 euros
   REAS 125.652 euros
   Total          75.000 euros/any

 ha atès 100 emprenedors en 2005
Fins al 30 de setembre d�enguany, el Servei d�orientació empresarial  de REAS Balears ha atès
100 usuaris corresponents a 76 iniciatives empresarials, superant amb escreix les xifres d�atenció a
usuaris d�anys anteriors. Altres actuacions significatives del servei han estat la promoció de sistemes
de qualitat per a empreses i organitzacions a través de l�auditoria social i del codi ètic de conducta
empresarial de l�Eticentre, a més de l�estudi sobre la creació d�una central de compres. Malauradament,
la reducció en un 78% dels pressuposts per als serveis d�orientació enquadrats en l�economia social
suposarà la interrupció d�un servei d�assessorament als emprenedors i a les iniciatives d�economia
solidària gestionat per REAS Balears des de finals de 2002.

En el marc del Servei d�orientació , REAS
Balears ha iniciat un estudi sobre la creació d�una
central de compres de productes i serveis per a
les organitzacions de l�economia solidària de
Mallorca. El plantejament de l�estudi és que
mitjançant la realització de compres conjuntes es
poden crear economies d�escala que reforcin la
posició negociadora davant els proveïdors, fent
possible l�obtenció de descomptes. La reducció dels
costos dels proveïments pot contribuir a sanejar
la gestió econòmica del tercer sector i per tant a
fer més competitius els productes i serveis que
posa en el marcat.
L�estudi sobre la creació d�una central de compres
se centra en els serveis de prevenció de riscos
laborals i de gestoria, en les assegurances, el servei
d�extintors i els tòners. Una vegada finalitzat,
l�estudi serà presentat a les entitats que conformen

 n REAS Balears estudia la creació d�una central de compres

Per aquests motius, els representants d�UCTAIB, AELIB
i REAS Balears adreçaren un escrit al Conseller
manifestant el desacord amb la distribució de fons per
a la prestació de serveis d�orientació i promoció
d�empreses de l�economia social prevista per a la
propera convocatòria; així com la preocupació per la
lentitud en el desenvolupament de l�acord parlamentari
relatiu a l�elaboració del pla de foment de l�economia
social, que impedeix la previsió dels fons necessaris
per introduir als pressupostos de la CAIB per a l�any
2006.
Davant aquesta situació, des de REAS Balears entenem
que s�ha posat de manifest que la preocupació de
l�administració en relació a l�economia social és bastant
relativa. Des de les organitzacions de l�economia so-
cial el que pertoca ara és prendre mesures per afavorir
els interessos de l�economia social a les nostres Illes,
perquè tenim el convenciment que la contribució de
l�economia social a la creació de riquesa i de llocs de
treball mereix tot el respecte de la ciutadania, el món
econòmic i les administracions públiques.
Entre aquestes mesures, AELIB, UCTAIB i REAS Balears
ens plantejam coordinar-nos en xarxa, posant en comú
els nostres recursos i accions, participant conjuntament
en la propera convocatòria per a serveis d�orientació
empresarial que està apunt de sortir. Ara que les co-
ses venen mal donades, es fa més important que mai
recordar que també per a l�economia social la unió fa
la força.

REAS Balears per a la seva presa en consideració. Des de
REAS Red de Redes, cada vegada s�impulsen més
iniciatives de centrals de compres al servei de les iniciatives
d�economia social i solidària.


