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n Jornada sobre treball en xarxa
de REAS i altres entitats del FSMa

El proper dissabte dia 18 de febrer  tendrà lloc
la Jornada de Treball «Aprenent i aprofundint
en el treball en xarxa», organitzada
conjuntament per REAS Balears i les entitats
del Bloc de «Ciutadania i Democràcia» del Fòrum
Social de Mallorca  (CGT, Entrepobles, STEI-I,
Drets Humans i Thakichañani). La jornada
tendrà lloc a la Casa d�Espiritualitat de Son
Roca entre les 9:30 i les 18:00 hores. La
inscripció és de 17 euros, incloent el berenar i
dinar. Aquesta jornada, que comptarà amb la
presència de Daniel Jover, President de
l�Associació per a la Promoció d�Iniciatives
Socials i Econòmiques, pretén treballar les
actituds i ampliar els coneixements teòrics i
pràctics en relació al treball en xarxa. Per a
més informació: teixint@reasnet.com.

El President de Red de Redes obrirà
les Jornades de REAS Balears

Com ja t�informarem a butlletins anteriors, el proper 15
de març tendrà lloc al Centre Flassaders una Jornada
de REAS Balears amb l�objectiu de fomentar la
participació i el treball en xarxa entre les persones que
desenvolupen la seva activitat a les diferents
organitzacions que conformen REAS Balears.

Una vegada enllestit el programa definitiu, podem con-
firmar la participació en l�obertura de les Jornades de
Javi Ortega, President de REAS Red de Redes i membre
de l�ecomissatgeria «La Veloz» de Saragossa. Javi Or-
tega ens parlarà de l�evolució actual, situació i
perspectives de la xarxa de xarxes d�economia solidària.

La participació en les jornades està oberta a totes les
persones interessades en l�economia solidària, i la
inscripció és gratuïta. Per a més informació:
reasbalears@reasnet.com.

n AELIB col·laborarà amb REAS Balears
en formació contínua per a treballadors

L�Associació d�Empreses Laborals de les Illes Balears
(AELIB) col·laborarà amb REAS Balears posant a
disposició de les seves entitats els cursos de formació
contínua per a treballadors en actiu que ha de gestio-
nar al llarg de 2006. Així mateix, l�acord també contem-
pla que REAS Balears pugui gestionar algun curs pensat
en funció de les nostres necessitats. L�any passat, un
acord semblant amb UCTAIB va permetre organitzar cur-
sos sobre participació i qualitat.

Full informatiu

n REAS BALEARS ha tramitat quatre microcrèdits de Colonya al llarg de 2005
En maig de 2005, Colonya Caixa Pollença, ISBA i la Cambra de Comerç presentaven públicament una nova

línia de microcrèdits per a emprenedors en situació o risc d�exclusió social, en la qual també participava REAS
Balears com a entitat de suport encarregada de l�assessorament i el seguiment tècnic dels projectes empresarials.
En els pocs mesos transcorreguts des de llavors, s�han aprovat quatre operacions tramitades per REAS Balears
a través del Servei d�orientació empresarial «Engresca»,  per un total de 65.500 euros.

Aquests microcrèdits han permès crear nous projectes d�autoocupació en àmbits com la venda al major i
detall de bijuteria, un quiosc-papereria, un restaurant i un local de menjars preparats, tres dels quals promoguts
per persones d�origen immigrant. Tot i que aquestes xifres poden semblar modestes, REAS Balears valora
positivament aquest primer mig any d�experiència en la tramitació de microcrèdits per a emprenedors. A més,
hem de tenir en compte que també s�ha fet mediació financera per impulsar projectes empresarials davant
d�altres entitats d�estalvi. Una primera passa que estam segurs que s�anirà consolidant al llarg de 2006, reafirmant
l�aposta de REAS Balears pel suport als emprenedors i per la participació en la tramitació de microcrèdits.

A la darrera reunió de l�Eticentre celebrada el passat
mes de gener es va acordar iniciar el projecte formatiu
de l�Eticentre adreçat a les empreses interessades
en l�ètica empresarial. Les sessions formatives
tendran lloc cada dos mesos després de la reunió de
la Junta que té lloc el tercer dimecres de cada mes.
Per programar els temes que seran objecte del
projecte formatiu, es farà un procés de consulta a les
empreses associades. La primera sessió formativa
tendrà lloc el proper dia 15 de febrer a les 18.45 hores,
i consistirà en una sessió introductòria sobre
Responsabilitat Social Empresarial (RSE), que
intentarà donar resposta a les següents qüestions:
què és la RSE?, perquè sorgeix?, quines implicacions
té? i com l�aplica l�Eticentre?.

Per altra banda, també es va acordar prioritzar per
enguany el desenvolupament d�experiències
d�avaluació dels compromisos d�ètica empresarial
continguts en el codi ètic de l�Eticentre.
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Introducció a la RSE
L�Eticentre organitza una
sessió formativa
introductòria sobre
Responsabilitat Social
Empresarial
Dimecres dia 15 de
febrer a les 18.45 hores
a l�Eticentre
La participació és oberta
i no cal inscripcions

xa

S�inicia el projecte formatiu de
l�Eticentre

Aprenent i
aprofundint en el
treball en xarxa
La jornada tendrà lloc el
dissabte dia 18 de
febrer de 9.30 a 18.00
hores a la Casa
d�Espiritualitat de Son
Roca (Palma).
La inscripció és de 17
euros.
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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 - www.reasnet.com

Històricament, des del moviment de l�economia
solidària a Espanya les finances ètiques han estat un
tema perfectament assumit des d�un punt de vista
teòric, però també han existit moltes dificultats per a
la seva materialització pràctica i les estratègies han
estat diferents en funció de les realitats existents a
cada territori.

En els darrers temps estam assistint a la
implantació i consolidació de noves
iniciatives que van molt més enllà dels
préstecs personals solidaris, instrument de
finançament informal impulsat al llarg dels
anys 1990 per diverses xarxes locals. En-
tre aquestes iniciatives tenim:

nColonya Caixa Pollença
(www.estalvietic-colonya.com): és la pri-
mera entitat financera de l�Estat
reconeguda per la Federació de Banca
Ètica Europea, però sense implantació més enllà de
les Illes Balears.
n Triodos Bank (www.triodos.es): és un banc per a
l�economia del medi ambient i de la solidaritat que
s�implanta per primera vegada a Espanya amb una
orientació cap a la clientela social, però aliè a la
participació de la societat civil.
n Fiare (www.fiare.org): sorgida de diferents
organitzacions socials basques, inicialment molt
properes a moviments cristians de base, es comença

a implantar des del país basc amb el suport de la
banca ètica italiana i una visió clara de l�ús dels diners
com a instrument de transformació social.
n Coop 57 (www.coop57.coop): és una cooperati-
va d�estalvi i crèdit vinculada inicialment a la Xarxa
d�Economia Solidària de Catalunya, però que es va
estenent a altres territoris com recentment a Aragó.

Aquestes noves realitats fan necessari
anar més enllà de la pedagogia social en
relació al finançament ètic, apostant
clarament pel desenvolupament
d�instruments concrets de finançament al
servei de l�economia solidària, ja sigui a
través de Fiare, de Coop 57 o d�altres
iniciatives a nivell local. La unificació de
criteris d�actuació dins REAS Red de Re-
des, tot respectant les realitats existents
a cada territori, també és una necessitat

sorgida de les noves situacions.

En l�horitzó del 2010 l�aspiració és de constituir una
cooperativa d�estalvi i crèdit a nivell estatal lligada a
REAS Red de Redes i a altres organitzacions
d�economia solidària. En aquesta aposta pel
desenvolupament de les finances ètiques,
l�estratègia social ha d�anar paral·lela a l�estratègia
financera perquè per a REAS l�ús transformador dels
diners implica necessàriament participació social i
treball en xarxa.

Càritas i Deixalles participaran en la propera convocatòria de projectes de
codesenvolupament de la Direcció General de Cooperació

Al llarg dels dos darrers anys, Càritas i Deixalles han gestionat el projecte «Codesenvolupament i
Migracions» amb actuacions en favor del desenvolupament, la ciutadania i la interculturalitat a les Illes

Balears i els països andins. Ara ha sortit la nova convocatòria de projectes de
codesenvolupament de la Direcció General de Cooperació per al període 2006-
2008, i Càritas i Deixalles han decidit tornar a participar amb un projecte de
desenvolupament compartit aquí i als països andins basat en quatre estratègies
d�actuació: ciutadania i interculturalitat, desenvolupament, comunicació i
sostenibilitat. El projecte pretén millorar les condicions de vida de la població
immigrant resident a les Illes Balears i de les seves comunitats d�origen

El passat 14 de gener, representants de les
diferents xarxes territorials que conformen REAS
Red de Redes ens vàrem reunir a València per tal
de posar en comú les diferents experiències de
mercats socials i centrals de compres, i promoure
actuacions conjuntes.
En aquestes moments existeixen tres experiències
de portals de comercialització de productes i serveis
del mercat social:
n Contraste, impulsat per Iuna, una promotora
valenciana d�empreses d�inserció (www.iuna.org)
n La Botiga Virtual de la Xarxa de Mercat Social
promoguda pel Grup Aqueni de Catalunya
(www.coop-botiga.com)
n Serveis al Mercat Social, promogut per la
cooperativa d�ecomissatgers El Trèvol de Barcelona.

A partir d�aquestes incipients realitats, es va
acordar promoure una marca i un portal web conjunt

 n REAS Red de Redes crearà un portal al servei del mercat social

REAS RED DE REDES APOSTA PER LES FINANCES ÈTIQUES

on es pugui incorporar els diferents productes i
serveis que posen en el mercat les iniciatives
avalades per les xarxes territorials. Això obligarà a
un treball paral·lel de posada en comú de criteris,
de desenvolupament d�eines informàtiques i de
sensibilització i visibilitat pública.


