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n L�Eticentre presenta una guia de
responsabilitat social per a PIMES

El proper dilluns dia 3 d�abril tendrà lloc la
presentació a Mallorca de la «Guia de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa para las PYMES»
editada per Fundación El Monte i l�Observatorio
de la RSC, i escrita per la col·laboradora de
l�Eticentre Isabel Roser.
Aquesta presentació s�emmarca en el projecte
formatiu de l�Eticentre, i pretén donar a conèixer
instruments de gestió i avaluació de la
responsabilitat social empresarial adaptats a la
petita i mitjana empresa.
Per assistir a l�acte que tendrà lloc al saló
d�actes de la CAEB a les 19 hores, és necessària
la inscripció prèvia. La inscripció és gratuïta, i
dóna dret a rebre un exemplar de la guia. Per a
més informació: eticentre@reasnet.com.

II Seminari sobre comunicació per a
entitats

Dins el mes de setembre de 2004 vàrem organitzar
un seminari sobre comunicació per a ONG i entitats
no lucratives en el marc del Servei d�orientació
«Engresca», amb una gran participació i bona
valoració per part dels assistents. Ara, en el marc
del projecte de sensibilització «Teixint Xarxa» hem
decidit programar un segon seminari, impartit com
l�anterior per Jaume Perelló, responsable de recursos
i comunicació del GOB. Aquest nou seminari es
celebrarà els dies 29 i 30 de març, de les 16:30 a les
19:30 h. a REAS, i inclourà el segon dia una part
pràctica d�elaboració d�un pla de comunicació d�una
entitat.
Per altra banda, ja han començat amb bona resposta
per part de les entitats els tallers de sensibilització
sobre economia solidària i fòrums socials i l�edició de
materials de suport. Seguirem informant...

n L�encontre anual de Red de Redes
tendrà lloc a Pamplona el 29 i 30 d�abril

Full informatiu

n La Jornada de REAS BALEARS aposta per la participació i per la difusió dels
valors de l�economia solidària

Amb la participació activa de més de 40 persones, el dia 15 de març va tenir lloc al Centre
Flassaders de Palma la Jornada de REAS Balears que va servir per situar l�evolució, situació
actual i perspectives de futur de REAS Balears i Red de Redes. A la jornada també es
varen exposar els diferents projectes i grups de treball en funcionament, i es realitzaren
dinàmiques participatives de cara a l�elaboració del pla de feina que s�ha d�aprovar a
l�assemblea anual de REAS Balears prevista per al 20 de maig.
Les jornades varen concloure amb unes conclusions que posen l�accent en la necessitat
de creixement de REAS Balears, tant en nombre d�organitzacions associades com en
participació i sentiment de pertinença a la xarxa per part dels treballadors i treballadores
de les entitats associades. A nivell intern, es varen marcar els objectius d�incrementar la

participació, treballar els valors i els criteris d�identitat de l�economia solidària i ampliar l�oferta de serveis cap a
les entitats en funció de les necessitats. A nivell extern, els assistents a la Jornada vàren fer una aposta clara
per donar vies de participació per a persones interessades a títol individual.

Per segon any consecutiu, Colonya Caixa Pollença
ha concedit una subvenció amb fons procedents
de l�estalvi ètic a REAS Balears, per al
desenvolupament d�un projecte de sensibilització
sobre economia solidària. Amb els 3.000 euros
aportats, es fomentarà la participació dels
treballadors de les entitats associades en la Jor-
nada de dia 15 de març i en l�assemblea anual de
dia 20 de maig, s�afavorirà la participació en les
Juntes, grups de treball i assemblea i encontre
formatiu anual de REAS Red de Redes i es continuarà
editant i distribuint el full informatiu «En Xarxa»
que tens en les teves mans, entre altres
actuacions.
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Seminari sobre
comunicació
Organitzat en el marc
del projecte «Teixint
Xarxa»
Dimecres i dijous 29 i
30 de març, de 16:30
a 19:30 hores a REAS
Inscripcions (gratuïtes)
a teixint@reasnet.com

xa

Presentació guia RSC
L�Eticentre presenta la
«Guia de la RSC para
las PYMES» d�Isabel
Roser.
Dilluns dia 3 d�abril a
les 19 hores al saló
d�actes de la CAEB (c/
Aragó, 215 - Palma)

Colonya concedeix una subvenció de
l�estalvi ètic a REAS Balears

L�encontre formatiu i l�assemblea anual de REAS Red de
Redes ja s�han convertit en una fita indispensable de
l�agenda de l�economia solidària en el conjunt de l�Estat.
Enguany, la cita és a Pamplona els dies 29 i 30 d�abril,
actuant com a xarxa amfitriona REAS Navarra. Com cada
any, REAS Balears participarà amb una àmplia
representació en aquest esdeveniment.
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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

Des de 1998, els transgènics són cultivats a Ma-
llorca sense cap mesura de protecció respecte a
l�agricultura convencional o ecològica davant els
riscos de contaminació genètica. En
concret, hi ha constància del cultiu de
blat de moro transgènic. Recentment,
la Conselleria d�Agricultura ha reconegut
que no existeix un registre autonòmic
que identifiqui aquests cultius. Aquesta
manca de control és molt greu perquè
impedeix la prevenció de la
contaminació genètica de les parcel·les
veïnes. A més del cultiu de blat de moro
transgènic, els pinsos elaborats o
importats a les Illes Balears contenen
ingredients procedents de cultius
transgènics; per la qual cosa, el consum de carn
s�ha convertit en la principal porta d�entrada dels
organismes modificats genèticament en la nostra
dieta. Aquesta situació contrasta amb l�absència
en els prestatges dels supermercats de productes
amb una concentració de transgènics suficient
perquè s�hagi d�indicar a l�etiqueta (la normativa
europea obliga a etiquetar si aquesta concentració
supera el 0,9%); la qual cosa posa de manifest el
rebuig dels consumidors als aliments transgènics.

Nova campanya per l�abolició del deute extern

Mans Unides, Drets Humans de Mallorca, Justícia i Pau, La Sapiència i REAS Balears
estan organitzant a Mallorca una nova campanya en favor de l�abolició del deute
extern que serà presentada públicament el proper dia 23 de març a les 10:30 h. al
Claustre de Sant Antoniet de Palma. Aquesta campanya s�impulsa  de forma conjunta
en tot l�Estat, i consistirà en la realització d�accions de difusió i sensibilització, i la
recollida de signatures de particulars i de l�adhesió d�entitats i organitzacions. El
deute extern suposa una pesada càrrega per a molts països empobrits, que han de destinar una
part important de la seva riquesa a pagar els interessos d�un deute sovint concedit en condicions
d�usura a règims dictatorials i corruptes, en detriment de les seves necessitats de desenvolupament.

En 1996 va néixer Ecoprest com a una iniciativa
de varis joves sensibilitzats sobre l�ús de la bicicleta
a la ciutat, que decidiren posar en marxa un
projecte de ciclomissatgeria. Els objectius eren
autogestionar els seus propis llocs de feina i

fomentar l�ús quotidià de la
bicicleta per contribuir a
humanitzar la ciutat.

Ecoprest pretén ser una
empresa social i solidària, i va
ser una de les organitzacions
fundadores de REAS Balears. El
seu compromís de solidaritat es

tradueix en unes relacions laborals que afavoreixen
el desenvolupament personal i professional, en la
reinversió dels beneficis en l�empresa, i en l�aposta
per l�ús de la bicicleta a la ciutat.

PER UNA MALLORCA LLIURE DE TRANSGÈNICS

La contractació dels serveis de missatgeria
d�Ecoprest és una bona forma de contribuir al
desenvolupament d�un mercat social a les nostres
Illes.
Per a més informació: tel. 971718199 -
ecoprest@hotmail.com

Davant d�aquesta situació, diverses organitzacions
ecologistes, socials i lligades al món de l�agricultura
estan preparant una campanya per una Mallorca

lliure de transgènics, a la qual partici-
pa REAS Balears. En aquests moments
ja s�ha iniciat una campanya de
recollida de signatures per demanar al
Govern la declaració de les Illes com a
territori lliure de transgènics, com ja
han fet 172 regions i 4.500 municipis
a Europa. Per al dia 5 d�abril, coincidint
amb una marxa a Viena per una Euro-
pa lliure de transgènics (veure
www.gmofree-europe.org), s�estan
preparant noves iniciatives. Els cultius
transgènics no suposen cap benefici

econòmic per als pagesos, no són més productius
i promouen l�abús de pesticides. De fet, dels 16
organismes modificats genèticament autoritzats per
a l�alimentació a la Unió Europea, n�hi ha 10 que
presenten com a característica principal la seva
resistència als herbicides comercialitzats per les
mateixes empreses que posen els transgènics en
circulació, incrementant així la dependència dels
pagesos cap a les grans empreses transnacionals
que controlen el negoci.

 n 10è aniversari de l�ecomissatgeria Ecoprest


