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n UCTAIB, AELIB I REAS BALEARS GESTIONARAN EL SERVEI DORIENTACIÓ
I PROMOCIÓ DEMPRESES DECONOMIA SOCIAL

A causa de la reducció dels pressupostos
dorientació empresarial per a serveis específics
deconomia social, UCTAIB, AELIB i REAS Balears
vàrem acordar participar de forma conjunta per
aprofitar així els escassos recursos previstos a la
nova convocatòria de la Conselleria de Treball i
Formació dels serveis específics dorientació empresarial.
El Servei dOrientació i Promoció dEmpreses
dEconomia Social és el resultat daquesta
cooperació entre les organitzacions deconomia
social de les Illes Balears, que ja teníem una
tradició prèvia de treball en xarxa. El servei
disposarà dun pressupost de 150.000 euros per
al període novembre de 2005 - octubre de 2007,

la qual cosa permetrà la contractació de 4 tècnics
a mitja jornada per als punts datenció dAELIB,
UCTAIB i REAS a Palma i per a latenció via web
dels usuaris de Menorca, Eivissa i Formentera.
El projecte contempla latenció a uns 250
emprenedors anualment, bàsicament cooperatives,
societats laborals, associacions, fundacions i
iniciatives empresarials dinserció, i també autònoms
en determinats casos. Les accions que es
desenvoluparan des del nou servei seran:
diagnòstic, fórmules jurídiques i suport a la
constitució legal, informació sobre ajuts i
subvencions i elaboració del pla dempresa i de
lestudi de viabilitat per tramitar microcrèdits o
altres fórmules de finançament per a emprenedors.

n GOL-Empreses presenta els seus resultats dintermediació laboral

El Gabinet dOrientació Laboral és un servei integrat en la Xarxa dorientació laboral del SOIB, amb
quasi dotze anys dexperiència en intermediació laboral i inserció de persones en situació de risc social. Des
de 2004, GOL-Empreses treballa amb lobjectiu dimplicar el teixit empresarial de Mallorca en la inserció dels
col·lectius en situació o risc dexclusió social, mitjançant loferiment dun servei dintermediació ràpid, eficaç i
de qualitat.
El 26 doctubre, GOL-Empreses va presentar públicament els seus resultats mitjançant un cafè col·loqui
celebrat a la Cambra de Comerç. Dacord amb aquests resultats, al llarg de 2005 shan realitzat un total de
92 contactes amb empreses, i shan rebut un total de 166 ofertes de feina. GOL-Empreses valora positivament
la satisfacció expressada pels empresaris que han col·laborat en el projecte, i aposta per mantenir i consolidar la seva tasca de relació amb el teixit empresarial.

La Fundació Social n Congrés virtual sobre xarxes
la sapiència presenta dinclusió social
un catàleg de serveis
El dia 10 de novembre comença un

n
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La Fundació Social La sapiència, entitat
integrada dins REAS Balears que treballa en favor
de la inserció social i laboral de persones amb
problemàtiques de salut i marginació ha editat
recentment amb el suport de sInstitut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca, un catàleg amb tots
el programes que estan desenvolupant en favor
dels col·lectius més desafavorits de la nostra
societat.
Els programes que desenvolupa la
Sapiència són: acollida i inserció social, Conviure,
Port de Cariño, Àrea Mèdica i Sanitària, Servei de
Tractament dAlcoholisme, Comunitat Terapèutica
Son Ribes, Grups de Laborteràpia i el centre de
Reinserció Social Mar Sis.
Si voleu aconseguir un exemplar del
catàleg o voleu contactar amb La Sapiència, vos
podeu adreçar al telèfon 97171142 o al correu
sapiencia@conselldemallorca.net.

Congrés Virtual Internacional sobre Xarxes dinclusió
social organitzat per la UIB, amb la col·laboració
entre altres institucions de REAS Balears, que aporta una ponència sobre xarxes de solidaritat.
El Congrés es desenvoluparà a través
de la web www.cibereduca.com/ris, des don les
persones inscrites podran consultar les ponències i
participar en els fòrums de debat.
LEticentre
celebrarà la seva
assemblea general
anual el proper 14
de desembre.
Aquesta assemblea
ha daprovar la
memòria de gestió i
les línies de treball
per al 2006, així com
triar la nova Junta
Directiva de
lassociació que ara
presideix Bernat
Vicens.

REAS Red de Redes
aposta pel consum
responsable i
lauditoria social.
La darrera Junta de REAS
Red de Redes celebrada
el passat més doctubre
va marcar com a
prioritats per al proper
any lauditoria social i el
foment del consum
responsable i les centrals
de compres i
comercialitzadores
conjuntes
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LA XARXA CONTRA LA POBRESA EAPN CONSIDERA UNA OFENSA A LA
DIGNITAT LEXISTÈNCIA DE 8 MILIONS DE POBRES A ESPANYA

LAssemblea General de Nacions Unides va proclamar
el dia 17 doctubre com a Dia Internacional per a
lEradicació de la Pobresa. Coincidint amb aquest dia,
la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i lExclusió
Social a Espanya, va publicar un informe i un comunicat
definint com a «ofensa a la dignitat» lexistència de 8
milions de pobres a Espanya.

Segons EAPN, lexistència en el món de 2.700 milions
de persones que viuen amb menys de dos dòlars
diaris, 72 milions de ciutadans europeus per sota del
llindar de pobresa i gairebé 8 milions de persones en
situació de pobresa a Espanya, només pot ser interpretada com a una injustícia. Per a EAPN, aquesta
situació constitueix una ofensa a la dignitat de les
persones i una manca de consideració als drets
humans, i per tant es tracta duna situació intolerable i tot un desafiament per a les nostres societats.
Coincidint amb aquest dia internacional, 150 experts
en representació de 400 ONGs de tot lEstat es varen
reunir a Sevilla per debatre i aprovar un document en
el qual es reclama que la lluita contra lexclusió es
situï en el centre de lagenda política. El
document assenyala que «la nostra
resistència i el nostre inconformisme amb les
situacions de pobresa i exclusió social se fan
veu en aquests moments. Una veu de
denúncia però també de proposta, ja que ha
de ser la veu dun compromís que es

transformi en una energia col·lectiva positiva, capaç
dactuar per eradicar les causes de la pobresa i
lexclusió social. En conseqüència, proposam passar
de les bones paraules i les formulacions teòriques a
la seva aplicació pràctica».
EAPN Espanya farà arribar aquest document al
Govern, els principals partits polítics amb representació
parlamentària i a les principals institucions de lestat,
a més de als principals agents socials com sindicats i
empresaris. En concret, es proposen les següents
mesures concretes:
1. Establir un programa integral docupació per a persones en situació dexclusió social.
2. Assegurar un sistema universal de garantia
dingressos per a una subsistència digna.
3. Establir un programa dhabitatge per a persones i
col·lectius en situació dexclusió social.
4. Potenciar amb un suficient impuls pressupostari i
dimplantació la realització de processos personalitzats
dincorporació social i/o laboral.
5. Situar en el centre de lagenda política la lluita contra lexclusió, duent al Parlament el Pla
Nacional
dInclusió
Social
amb
pressuposts i objectius.
6. El foment despais, propostes i accions
encaminades a la participació directa de
les persones que es troben en situació o
risc dexclusió.

Càritas i Deixalles participen a un encontre de cooperació a Equador
Càritas i la Fundació Deixalles, entitats gestionen el projecte «Codesenvolupament i Migracions»
subvencionat per la Direcció General de Cooperació, participaran entre els dies 21 i 25 de novembre a
un encontre hispano-andí a Quito (Equador).
Lencontre pretén fomentar el coneixement mutu entre organitzacions daquí i dallà, lintercanvi
dexperiències, situar les perspectives del treball de codesenvolupament i reforçar les aliances i la
coordinació de cara a futurs projectes de codesenvolupament. El programa inclou visites a projectes de
producció, comercialització i economia solidària impulsats pel Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio,
la nostra activa contra-part equatoriana.

REAS Balears prepara unes jornades
internes
n

Amb lobjectiu de fomentar la participació i el treball
en xarxa dels treballadors vinculats a les
organitzacions que conformen REAS Balears, sestà
organitzant des de la Junta una jornada de treball
interna prevista inicialment per al març de 2006.
La jornada tractarà sobre levolució històrica, la
situació actual i les perspectives de futur i les
noves necessitats de la nostra xarxa deconomia
solidària, així com sobre la tasca dels diferents
grups de treball.
Aquestes jornades internes, que inclouran
ponències i debats en grup i en plenari, estaran
obertes a totes les persones que vulguin col·laborar
amb REAS Balears. Continuarem informant...
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Finalitza el cicle de conferències de lEticentre

Amb la conferència de Ramón Jáuregui, portaveu del PSOE a
la comissió del Congrés dels Diputats sobre Responsabilitat
Social Empresarial, va finalitzar el passat 17 doctubre el II
cicle de conferències de lEticentre. Lorganització ha valorat
positivament el seu desenvolupament, i sha proposat
organitzar un tercer cicle en 2006.
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

