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Full informatiu

Un any mes REAS Balears celebra la seva assemblea
anual a Sóller. La cita està oberta a totes les
persones i organitzacions que col·laboren amb la
nostra xarxa d�economia solidària.
En el decurs de l�assemblea es presentarà la memòria
anual, així com el balanç econòmic i la proposta de
pressupostos per al 2006. A més, s�informarà del
nou reglament de règim intern i de la modificació
dels Estatuts de l�associació, i s�elaborarà de forma
participativa el pla de feina anual. Amb els nous
estatuts, l�assemblea anual tendrà caràcter
decisori, essent el màxim òrgan de presa de
decisions i participació de REAS Balears.
Per a més informació, consultau l�agenda.
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06 Assemblea anual REAS Balears
Dissabte 20 de maig a les 10 h. al Centre de la
Tercera Edat de Sóller
c/ Bisbe Mateu Colom
Podeu sol·licitar la vostra participació al correu
reasbalears@reasnet.com

xa

REAS Balears celebra la seva
assemblea anual el 20 de maig a Sóller

Els tallers sobre els principis i valors dels fòrums socials
mundials i l�economia solidària emmarcats en el projecte
de sensibilització �Teixint xarxa� ja han arribat, en
l�equador del projecte que finalitza el mes de juliol, a 90
persones. Des de REAS Balears feim una valoració molt
positiva del desenvolupament d�aquest projecte, que està
contribuint a difondre els nostres valors i a fomentar la
participació. Com a propera acticitat, dins el mes de juny
es té previst realitzar la II Jornada de Treball en Xarxa
amb les organitzacions del Fòrum Social de Mallorca.

n REAS Balears presenta la seva memòria anual

Complint un any més amb el compromís de transparència i de retre comptes davant la societat,
REAS Balears ha publicat la seva memòria anual, on es recullen les actuacions més significatives
desenvolupades al llarg de 2005. En primer lloc, volem destacar que les 10 entitats que conformen
REAS Balears han donat feina a 772 persones i han presentat un volum de facturació de 23
milions d�euros, posant de manifest que la contribució de les organitzacions de l�economia solidària de
les Illes Balears a la creació de riquesa i d�oportunitats laborals no és gens menyspreable.

En 2005 REAS Balears ha continuat impulsant els seus principals projectes en funcionament. Quant
a l�assessorament a emprenedors, el Servei Engresca ha suposat la participació per primera vegada com
a entitat social de suport en la tramitació de 4 microcrèdits de Colonya Caixa Pollença per a emprenedors

en situació de dificultat. La forta reducció dels pressupostos de la Conselleria de Treball
per a serveis d�orientació empresarial gestionats per entitats d�economia social ha provocat
que des del més de novembre el nou Servei d�orientació i promoció d�empreses
d�economia social es gestioni conjuntament amb les cooperatives de treball (UCTAIB)
i les societats laborals (AELIB) per aprofitar així els escassos recursos públics existents.
En relació a l�impuls de la Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), en 2005 hem
signat un acord de col·laboració pel qual REAS Balears assumeix la secretaria tècnica de
l�Eticentre, l�associació d�empreses i organitzacions de les Illes Balears que aspira a
reconciliar l�ètica i el món dels negocis. En 2005 l�Eticentre ha passat dels 8 socis
fundacionals als 18 socis actuals i ha organitzat el II Cicle de conferències sobre RSE.
També volem destacar la realització de tres activitats formatives, sobre participació,
qualitat i auditoria social, i l�aposta comunicativa que va suposar per a REAS Balears
l�edició i distribució del butlletí informatiu «En Xarxa» des de juny de 2005.

Quant als grups de treball en funcionament, des de Teixint s�ha participat en l�organització del II
Fòrum Social de Mallorca que va tenir lloc a Palma el passat mes de maig, i des del Grup d�auditoria
social s�ha continuat amb el procés d�acompanyament de l�auditoria social del programa d�inserció de
Càritas Mallorca.

Finalment, en 2005 REAS Balears ha donant un fort impuls al treball en xarxa amb altres organitzacions,
a través del Fòrum Social de Mallorca, de la Xarxa per la inclusió social EAPN-Illes Balears en la
creació de la qual vàrem participar en 2005, de les organitzacions de l�economia social (cooperatives
i societats laborals) i de la Xarxa de consum responsable, de la qual hem assumit la secretaria tècnica
i que va néixer per promoure i difondre el consum responsable a la nostra terra.

REAS Balears aspira a continuar donant resposta a les necessitats del sector l�economia solidària
d�acord amb els principis de posar l�economia al servei de les persones i de cooperació i treball en xarxa
amb organitzacions afins.

La memòria de REAS, en la seva edició en català o en castellà, es pot sol·licitar a través del nostre
correu reasbalears@reasnet.com.

n Els tallers d�economia solidària ja han
arribat a 90 persones
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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

El mes de juny de 2003 sortia publicat al BOIB el
Decret d�empreses d�inserció per donar resposta a
les demandes del sector. Era una de les darreres
iniciatives polítiques del Pacte que governà la nostra
comunitat entre 1999 i 2003.

Amb el canvi de Govern, el decret va ser ratificat,
però quan ja han transcorregut gairebé
3 anys d�ençà de la seva publicació al
butlletí oficial, és evident que la seva
manca de desenvolupament obeeix a
la manca de voluntat política dels
actuals responsables de la Conselleria
de Treball i Formació.

Les empreses d�inserció són estructures
productives promogudes per entitats
no lucratives al servei dels processos
d�inserció laboral de persones en
situació o risc d�exclusió social, constituint una
alternativa a les polítiques assistencialistes que
no fan front a les necessitats de millora de les
condicions d�ocupabilitat d�aquests col·lectius.

La regulació de les empreses d�inserció és necessària
per preveure modalitats de contractes específics i
mecanismes de foment que compensin la seva baixa

AELIB I L�ETICENTRE SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ

L�Associació d�Empreses Laborals de les Illes Balears i el Centre per a la Gestió Ètica de l�Empresa
han signat un conveni de col·laboració per al foment de la Responsabilitat Social de les Empreses.
AELIB col·laborarà en la difusió dels objectius i activitats de l�Eticentre, i aquest oferirà informació
i assessorament sobre RSE i la seva implantació a les societats laborals, les quals basen la seva
gestió i propietat en els principis d�autogestió i cogestió. El conveni també contempla la possibilitat
de desenvolupar actuacions conjuntes en favor d�una economia més solidària i de l�ètica empresa-
rial, així com la participació d�AELIB en els debats dels òrgans directius de l�Eticentre i la creació
d�una comissió mixta per al seguiment del conveni.

Els dies 29 i 30 d�abril, sis representants de REAS
Balears varen participar en l�assemblea i l�encontre
formatiu anual de REAS Red de Redes, que en la
seva edició d�enguany va tenir lloc a Pamplona,

actuant com a xarxa amfitriona
REAS Navarra.
L�assemblea va aprovar l�informe
de gestió i el pla de feina, unes
noves quotes que facin possible
potenciar la secretaria tècnica,
i la nova Junta presidida per
Maite Garcia de REAS Navarra, i
en la qual REAS Balears participa

a través de Liliana Deamicis com a tresorera.
En l�encontre formatiu es varen exposar les
experiències de mercat social i finances ètiques,
posant de manifest que les idees per les quals es
duen tants d�anys de feina comencen a traduir-se

LA CONSELLERIA DE TREBALL PASSA DE LES EMPRESES D�INSERCIÓ

en experiències i projectes concrets, tant el l�àmbit
de les iniciatives de producció, com de
comercialització i consum responsable, finances
ètiques i sensibilització ciutadana en favor d�una
altra economia possible.

productivitat provocada pel cost de les accions
formatives i de caire social que realitzen.

De fet, diverses comunitats autònomes (Aragó,
Catalunya, Navarra, Madrid, País Basc, Canàries...)
han regulat la figura de les empreses d�inserció
mitjançant lleis o decrets, i han creat registres

específics i mesures de promoció i de
foment; entre les quals una de les més
efectives és afavorir la seva
concurrència en les contractacions
públiques mitjançant clàusules socials.

En el nostre cas, i davant la manca de
perspectives de desenvolupament del
decret autonòmic d�empreses
d�inserció, ara les esperances estan
posades en la tramitació a les Corts

generals d�un projecte de llei d�empreses d�inserció,
una mesura prevista en el Pla Nacional d�Acció per
a la Inclusió Social 2005-2006.

Esperem que el projecte iniciï el més aviat possible
la seva tramitació parlamentària perquè prest pugui
ser una realitat al servei de les entitats socials
que treballen en favor de la inserció de persones
excloses del mercat laboral normalitzat.

 n REAS Balears participa en l�assemblea i l�encontre formatiu anual de Red
de Redes a Pamplona


