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Segona època, núm. 16, abril 2007Xarxa d�Economia Alternativa i Solidària
Es convoca la Jornada «Ètica i direccióintegral d�empreses»
Organitzades per l�Eticentre i la UIB, els propers 19 i20 d�abril tendrà lloc al campus de la UIB la Jornada«Ètica i direcció integral d�empreses. Construintl�empresa postconvencial». La Jornada inclourà lesconferències de Marco A. Robledo, Adela Cortina iHéctor Infer, la projecció de dos documentals, «Thecorporation, instituciones o psicópatas» i «Enron,los tipos que estafaron a América», els quals tractensobre la relació entre empresa i societat; així comcol·loquis amb representants de la UIB i de l�Eticentre.La Jornada compta amb la col·laboració de la Caixa.Podeu consultar el programa complet de la Jornadaa www.uib.es/servei/sac. La Jornada pretén contri-buir a avançar cap a un nou model d�empresacompromesa amb les persones i la societat.

Full informatiu

El passat 8 de març REAS Balears va participar enels actes organitzats amb motiu del Dia del�Emprenedor amb una taula informativa conjuntaamb les cooperatives d�UCTAIB i les societatslaborals d�AELIB, amb informació i materials sobre elServei d�orientació i promoció d�empreses d�economiasocial, integrat en la xarxa d�orientació del SOIB.
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n Dijous dia 19 d�abril,
de les 9 a les 14 hores
n Divendres dia 20
d�abril, de les 9 a les
14 h., i de 16:30 a
18:30 hores
A l�edifici Jovellanos del
Campus de la UIB
No cal inscripció prèvia

n REAS Balears participa en els actesdel dia de l�emprenedor
REAS Balears, en el marc del Programa �INCORPORA�de l�Obra Social �la Caixa�, està negociant amb ServeisSocials de l�Ajuntament d�Inca un conveni decol·laboració per a la derivació d�usuaris en situacióo risc d�exclusió per rebre accions d�inserció en elmercat laboral. Deixalles també participarà en l�acordaportant les seves instal·lacions a Inca.

REAS Balears negocia un acord ambServeis Socials de l�Ajuntament d�Inca

n EAPN edita el document de conclusions de les I Jornades sobre inclusió social
La Xarxa per la Inclusió Social EAPN-Illes Balears, de la que forma part REASBalears, ha editat recentment el document de conclusions de les I Jornades sobreInclusió Social a les Illes Balears celebrades el passat mes de novembre a la UIB. Eldocument sorgeix d�un procés d�elaboració i reflexió posterior a la celebració de lesJornades, desenvolupat per part dels diferents professionals de les entitats d�EAPN-Illes Balears. El seu contingut respon a vegades a reproduccions fidels dels que esva tractar a les jornades, i a vegades són resums i interpretacions de les qüestionsplantejades. El seu objectiu és estructurar els continguts aportats a les jornades afi de donar resposta a l�objectiu d�aprofundir en la realitat de l�exclusió social. Eldocument inclou quatre apartats principals: marc conceptual de l�exclusió, diagnòstici situació de l�exclusió social i de les polítiques d�inclusió, propostes per a la definicióde polítiques d�inclusió social i reflexions finals. Si voleu aconseguir el document,posau vos en contacte amb nosaltres a través del correu reasbalears@reasnet.com.

n El Consell d�economia social potser una realitat
Una vegada aprovat definitivament el passat mesde desembre el Pla Director d�Economia Socialnegociat entre la Conselleria de Treball i lesentitats d�economia social REAS Balears, AELIB,UCTAIB i UCABAL, ara s�està negociant la creaciód�un Consell d�Economia Social amb representaciódel sector, amb l�objectiu de vetllar pelcreixement i desenvolupament de l�economia so-cial a les Illes Balears. Per a REAS Balears lacreació del Consell d�economia social és unaaspiració irrenunciable per donar representacióa un sector com el de l�economia social que actuaamb el mercat amb valors d�organització i cultu-ra empresarial de gestió democràtica iparticipativa, i de primacia de les persones persobre del capital.

Edita: REAS BalearsPça. Fèlix Rodríguez de la Fuente, s/n07009 Palma - Tel./Fax 971706005reasbalears@reasnet.comwww.economiasolidaria.org/reasbalearsREAS Balears dóna suport a lacampanya «Mallorca lliure de transgènics»http://transgenicsfora.balearweb.net/
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Com cada any, REAS Balears ha actualitzat lesdades de persones contractades i de movimenteconòmic anual de les sevesdeu entitats associades. En2006, les entitats de REASBalears han tengut unamitjana de 867 personescontractades, amb unincrement del 13% enrelació a 2005. D�aquestes,el 53% (463 persones) sóndones.Quant a participació delvoluntariat, en total en2006 s�ha implicat a 1.085persones, de les quals el79% són dones.En relació al movimenteconòmic, en 2006 lesentitats de REAS Balearshan mobilitzat 27,5 milionsd�euros, amb un incrementdel 20% en relació a 2005.

Empresaris de l�Eticentre i d�AELIB reduiran de forma voluntària el seuconsum energètic
Arrel de l�organització d�una Jornada sobre estalvi energètic a les empreses celebrada a la Cambrade Comerç el passat 22 de març, empresaris de l�Eticentre i d�AELIB reduiran de forma voluntària elseu consum energètic en el marc de la campanya «nosaltres - 1».  Les empresesinteressades disposaran d�un diagnòstic energètic gratuït a través d�EnginyeriaPascual Esteva, a partir del qual podran decidir sobre les seves actuacionsd�estalvi, orientades a aconseguir una reducció efectiva en els consums d�almenysun 1% anual. Aquesta iniciativa conjunta d�AELIB i l�Eticentre sorgeix d�un convenide col·laboració per al foment de la Responsabilitat Social de les Empresesrecentment signat, i incideix en la necessitat d�implicar tota la societat en lareducció del consum energètic que està provocant un canvi climàtic deconseqüències imprevisibles.

CREIX L�OCUPACIÓ EN LES ENTITATS D�ECONOMIA SOLIDÀRIA

De moment, està previst fer la distribució setmanalal Casal Verge de Lluc, a la Fundació Deixalles i a
Càritas. Així mateix, des de Deixalles Sóller també
es realitza la distribució d�una forma voluntària. Els
treballadors i treballadores d�altres centres de treball
també poden participar en la iniciativa recollint la
seva comanda al Casal Verge de Lluc on té la seva
seu REAS Balears.
Amb aquesta iniciativa, REAS Balears reforça la
seva aposta pel consum responsable.

Mereix destacar-se que els ingressos per facturaciói prestació de serveis ha suposat el 49,2% delsingressos, superant alsingressos en concepte desubvencions, que hanrepresentat en 2006 el44,5%. Finalment, el 6,3%dels ingressos són d�altretipus.Aquestes dades posen demanifest que la capacitatde les entitats d�economiasolidària per generar re-cursos propis és elevada, itambé que la contribucióde les entitats d�economiasolidària a la creació deriquesa i d�oportunitatslaborals no es potmenysprear. L�informe ambles dades per entitat espot sol·licitar a REASBalears.

Sa Llavoreta, el projecte de comercialització de productes de l�hort ecològicd�Amadip-Esment, rep el suport de l�estalvi ètic de Colonya
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Arrel de la gestió en 2006 del projecte �teixintxarxa� de sensibilització sobre els principis i valorsde l�economia solidària, REAS Balears va posar enmarxa un grup de treball de dinamització per ferarribar l�economia solidària al personal de lesentitats associades. Aquest grup de treball vacrear el projecte �Sa Llavoreta, ecologia i
solidaritat� per facilitar l�accés als treballadors itreballadores de REAS Balears dels productes del�hort ecològic d�Amadip-Esment, afavorint així laseva implicació en el consum responsable.Recentment, aquest projecte ha rebut unasubvenció de 3.000 euros de l�Estalvi ètic deColonya Caixa Pollença per a accions de suport ala distribució i de difusió i sensibilització. Ambaquesta ajuda es té previst elaborar un fullinformatiu i recórrer als serveis d�Ecoprest perrealitzar la distribució setmanal de la verduraecològica a centres de treballs de Palma d�entitatsde REAS Balears.

Sa Llavoreta, ecologia i solidaritatÉs un projecte de dinamitzacióinterna i de consum responsable deREAS Balears
Amb el suport de:L�Estalvi èticColonya Caixa Pollença


