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Segona època, núm. 4, desembre 2005Xarxa d�Economia Alternativa i Solidària

n REGALA SOLIDARITAT. CONSUM RESPONSABLE, TAMBÉ PER NADAL

n Inaugurada la nova botiga FILOSA

El passat 14 de desembre va tenir lloc la inauguració
de la nova botiga FILOSA de Càritas i Deixalles, si-
tuada al carrer Missió, 38 de Palma, i que substitueix
a la Filosa del carrer Caro.

A aquesta tenda, integrada en la Xarxa de botigues
solidàries de Càritas, s�hi poden trobar productes
dels tallers d�inserció, roba i juguetes de segona
ma i articles de comerç just amb països del Sud.

Full informatiu

L�assemblea anual del
Centre per a la Gestió Ètica

de l�Empresa (ETICENTRE) celebrada el dia 14 de
desembre va reelegir com a President de l�associació
a Bernat Vicens, de Fusteria Vicens. La nova Junta
Directiva està formada també per Miquel Àngel Benito
(Laboratoris Authex) com a Vice-president, Xim
Fortuny (Bufet Deslab) com a Secretari, Martí Rotger
(Colonya Caixa Pollença) com a Tresorer i Antoni Pons
(Fundació Deixalles) i  Antoni Tur (La Unión Imprenta)
com a vocals.

L�assemblea anual, celebrada al local del GOB, també
va aprovar la memòria de gestió corresponent a l�any
2005 i les línies d�actuació de cara a 2006. De cara al
proper any, es marquen els objectius d�aplicació  del
codi ètic de l�Eticentre, l�inici del projecte formatiu, la
difusió de la Responsabilitat Social Empresarial i els
seus instruments, i l�elaboració d�un projecte col·lectiu
d�acció social.
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n  Bernat Vicens,
reelegit President

de l�Eticentre

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

REAS BALEARS CELEBRARÀ UNA JORNADA INTERNA EL PROPER MARÇ

La jornada internes de REAS Balears sobre la qual t�informàvem al darrer butlletí, tendrà lloc finalment el dia
15 de març de 2006 al Centre Flassaders de Palma. L�objectiu de la jornada és fomentar la participació i el
treball en xarxa per part de les persones que desenvolupen la seva activitat a les diferents organitzacions
que conformen REAS Balears. Per assolir aquesta finalitat, s�ha elaborat un programa que inclou debats en
plenari i treball en grups en relació a aspectes com la situació actual i perspectives de futur de REAS, el paper
dels grups de treball i les noves necessitats de la nostra xarxa d�economia solidària.

Des de REAS Balears volem aprofitar aquestes festes
nadalenques per proposar-te un consum diferent; un
consum alternatiu que contribueixi a desenvolupar
una societat més justa i solidària:

- Propostes per a un Nadal més ecològic i solidari
(Ecologistas en Acción):
www.ecologistasenaccion.org/
article.php3?id_article=1111

- Feliç consum nadalenc 2005 (Consu-
me Hasta Morir):
www.letra.org/spip/
article.php?id_article=894

- Materials per a una acció educativa
en el consum crític (Sodepau-
EduAlter):
www.edualter.org/material/consumo/
index.htm

- Xarxa de consum solidari:
 www.consumosolidario.org/

- Coordinadora Estatal de Comerç Just:
www.e-comerciojusto.org/

- Dossier d�IDEAS sobre la indústria de les ju-
guetes:
www.ideas.coop/html/OCTboletinjuguetes.htm

- Regala premsa alternativa, DIAGONAL, periòdic
quinzenal d�actualitat crítica:

www.diagonalperiodico.net/

- Per unes finances ètiques i solidàries
(Fiare): www.fiare.org/

- Actuar, pressionar, mobilitzar... per aca-
bar amb la pobresa (Pobresa Zero):
www.pobrezacero.org/

- Practicant i defensant l�economia
solidària (REAS Red de Redes):
www.economiasolidaria.org/

La solidaritat, el teu millor regal. Feliç 2006!


