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n S�inicia el projecte de
sensibilització «Teixint Xarxa»

Coincidint amb l�inici de l�any REAS Balears ha
iniciat el projecte de sensibilització «Teixint
Xarxa», amb l�objectiu de sensibilitzar els
treballadors de les entitats de REAS i a altres
entitats sobre l�economia solidària i els principis
i valors del Fòrum Social Mundial i del Fòrum
Social de Mallorca. Amb el suport de la Direcció
General de Cooperació, el projecte contempla
la realització de xerrades de sensibilització i de
materials de suport, una exposició de fotos
virtuals sobre el FSM, la formació de formadors,
així com seminaris sobre comunicació i treball
en xarxa.
Amb aquest nou projecte, REAS pretén impli-
car el personal en processos de transformació
social. Per a més informació pots contactar
amb el correu teixint@reasnet.com.

REAS Balears prepara un reglament
de règim intern

D�acord amb el compromís adquirit a l�assemblea anual
de REAS Red de Redes celebrat el passat mes de juny
a Saragossa, la Junta de REAS Balears està elaborant
un reglament de règim intern, figura que també es con-
templa en els nostres Estatuts.
El reglament de règim intern té per objectiu
desenvolupar i completar les normes estatutàries,
concretant aspectes en relació als criteris d�entrada per
als nous socis, la figura dels socis col·laboradors a la
qual es poden acollir tant persones a títol individual
com entitats i institucions, l�assemblea general anual,
la Junta directiva i les comissions o grups de treball.
Aprofitant el procés de debat del nou reglament de règim
intern, també es té intenció d�actualitzar els Estatuts
de REAS Balears per adaptar-los a la realitat de la nostra
xarxa. Tant el reglament de règim intern com la
modificació dels Estatuts hauran de ser aprovats en
l�assemblea general anual de l�associació.

n Red de Redes debat a València sobre
mercat social i centrals de compres

El dia 14 de gener té lloc a València una jornada
monogràfica de REAS Red de Redes dedicada al mercat
social, la comercialització i les centrals de compres, amb
l�objectiu de fomentar l�intercanvi d�experiències i
l�articulació d�iniciatives conjuntes. Dos representants de
REAS Balears participaran a aquesta jornada que incideix
en unes temàtiques de creixent interès per a les
organitzacions d�economia solidària.

Full informatiu

n REAS BALEARS participarà en el programa de foment de l�ocupació de l�Obra
Social de La Caixa

El passat 27 de desembre es va signar un conveni de col·laboració entre la Fundació La Caixa i la Fundació
Deixalles, REAS Balears i Càritas per promoure la inserció laboral de col·lectius especialment fràgils. D�acord amb
el conveni signat, d�una duració inicial d�un any, la Fundació La Caixa aportarà 60.000 euros per a la posada en
marxa d�un servei d�inserció laboral a Mallorca, Menorca i Eivissa. La gestió a cada illa anirà a càrrec d�una de les
organitzacions implicades: REAS Balears a Mallorca, Càritas Menorca i a Eivissa Fundació Deixalles.

El projecte també contempla incidir davant el teixit empresarial a fi d�obtenir ofertes de feina adaptades
als perfils dels usuaris, així com oferir als empresaris un servei ràpid i eficaç d�intermediació laboral. Totes les
entitats de REAS Balears es podran beneficiar d�aquest nou servei, que també s�adreçarà a diferents institucions
que treballen amb menors i persones amb drogodependències. Per a més informació: ocupacio@reasnet.com.

Ja vos podeu inscriure a la Jornada de REAS Balears
prevista per al proper 15 de març al Centre Flassaders
de Palma. La inscripció és gratuïta i es pot fer a tra-
vés del nostre telèfon 971706005 o del correu
reasbalears@reasnet.com, indicant el nom, telèfon,
correu electrònic i entitat a la que pertanyeu.

Per altra banda, ja tenim enllestit el programa definitiu
de la jornada, que s�iniciarà a les 9 del matí i finalitzarà
a les sis del capvespre. La sessió del matí s�iniciarà
amb la intervenció de Javi Ortega, President de REAS
Red de Redes, que parlarà sobre la situació de la xarxa
en el conjunt de l�Estat. Posteriorment s�exposarà i
debatrà en grups sobre la situació de REAS Balears i
el paper dels seus grups de treball. Finalment, a tra-
vés de treball en plenari i en grups reduïts, es tractarà
sobre les noves necessitats de la nostra xarxa en
relació a aspectes com el consum responsable i la
creació de centrals de compres.
Des d�aquí volem encoratjar-te a participar activament!
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Trobada sobre banca
i finances ètiques
El 20 de gener té lloc a
Madrid la II Trobada
estatal sobre banca i
finances ètiques,
organitzada per REAS,
RUFAS, FETS i FIARE.
Toni Pons, President de
REAS Balears, coordina
la trobada.

Junta de REAS Red
de Redes
El dia 13 de gener té
lloc a València la reunió
de Junta Directiva de
Red de Redes, amb la
participació de Liliana
Deamicis en
representació de REAS
Balears.
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S�obren les inscripcions per a la jor-
nada de REAS Balears
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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

Un conjunt d�organitzacions de les Illes Balears, Amics
de la Terra, Avanç Filmacions Educatives, Càritas Ma-
llorca, Cooperativa Agrohoritzontal, Entrepobles,
Fundació Deixalles, GOB, Illes Solidàries amb el Sud,
Justícia i Pau, La Defensa, Observatori de Salut i
Seguretat Ambiental, REAS Balears, S�Altra Senalla i
Unió de Pagesos, hem començat a
treballar de forma conjunta per promoure
el consum responsable a la nostra terra.

Entenem que el consum responsable
comprén els productes de l�agricultura
ecològica, especialment els productes de
temporada comercialitzats a través del
contacte directe entre productors i
consumidors, el comerç just, els productes
i serveis produïts per persones amb
discapacitats o en procés d�inserció so-
cial i laboral, així com de productes
ecològics no alimentaris elaborats de forma socialment
responsable i que contribueixen a una gestió soste-
nible dels nostres recursos naturals.

El grup de treball de consum responsable pretén inci-
dir sobretot en la sensibilització, tant interna dins les
pròpies entitats participants com externa per al
conjunt de la societat, el reforç de la comercialització
de productes i serveis socialment responsables, així
com en la realització d�actuacions públiques de
denúncia. L�intercanvi d�informació i el coneixement

mutu entre les organitzacions participants és un altre
dels objectius del grup.

Tot i que encara està per definir l�estructura
organitzativa d�aquest nou grup de treball, per a
REAS Balears sempre és una bona notícia que

diferents organitzacions socials
treballin en xarxa per desenvolupar
activitats i objectius compartits. Per
aquests motius, REAS Balears ha
apostat fort per aquest grup de treball,
oferint-se per desenvolupar les
tasques de secretaria.

Des de REAS Balears estam convençuts
que per promoure una economia al
servei de les persones no és suficient
actuar sobre la producció de productes
i serveis amb valor afegit social i am-

biental. Per tancar el cicle econòmic també és
necessari incidir sobre el consum responsable.

El consum responsable és una eina molt poderosa
en mans de la societat civil per incidir en el món
econòmic i canviar la societat. El consum responsa-
ble ens permet ser part de la solució i no part del
problema. Treballar en xarxa des de diferents
organitzacions ens ha de permetre aprofitar aquest
potencial de transformació, incrementant la visibilitat
pública del consum responsable.

REAS BALEARS gestionarà un projecte de Càritas d�assessorament i
acompanyament a la creació d�empreses

A través del Programa Operatiu «Lluita contra la discriminació 2000-2006» promogut pel Ministeri
de Treball i Afers Socials i el Fons Social Europeu, REAS Balears disposarà properament d�un nou
servei  d�assessorament i acompanyament a la creació d�empreses a través de la signatura d�un
conveni de col·laboració amb Càritas, que és l�entitat titular del projecte.
Aquest nou servei permetrà compensar en part les mancances en orientació empresarial produïdes
pel retall dels pressuposts del SOIB per a entitats d�economia social, fent possible la contractació
d�un tècnic i reafirmant una vegada més l�aposta de REAS Balears pel suport a l�autoocupació i pel
treball en xarxa amb altres organitzacions.

REAS Balears va posar en marxa a finals de 2003
una campanya de préstecs solidaris en favor de la
cooperativa metal·lúrgica Geral Coop de Brasil, una
empresa abandonada pel seu patró i recuperada
pels treballadors. Des de les Illes Balears es varen
aconseguir prop de 30.000 euros de préstecs en
favor d�aquest projecte, el retorn dels quals s�ha
d�iniciar a finals de 2006.

Les darreres notícies que hem rebut sobre la marxa
de la Geral Coop no poden ser més positives: a
finals d�any els treballadors han aconseguit adquirir
les instal·lacions en subhasta pública gràcies al
suport dels sindicats brasilers. Aquesta era una
passa fonamental per garantir l�èxit del projecte.
Altres bones notícies són que també han
aconseguit una subvenció a fons perdut del Govern
brasiler, i que s�estan donat passes importants en
relació a la certificació tecnològica per poder

produir cuines de gas modernes i a l�obertura de
nous mercats a països com Veneçuela, Argentina
i Xile. Aquests èxits han estat possibles en part
gràcies als préstecs solidaris subscrits des de les
Illes a través de la campanya desenvolupada per
REAS Balears.

 n Bones notícies per a la Geral Coop

TREBALLANT EN XARXA PEL CONSUM RESPONSABLE


