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Segona època, núm. 18, juny 2007Xarxa d�Economia Alternativa i Solidària
Red de Redes col·laborarà amb Nexosper promoure la compra responsable
Nexos és una iniciativa de la Fundación Ecología y
Desarrollo, amb la participació d�empreses, ONGs iadministracions públiques, creada per a ajudar a lesorganitzacions a traslladar la Responsabilitat SocialEmpresarial a la cadena de proveïdors; es a dir, unacentral de compres de productes i serveis orientadasegons criteris de sostenibilitat.REAS Red de Redes ha subscrit un acord decol·laboració amb Nexos, aprovat a la darreraassemblea anual, a fi de contribuir a la difusiód�aquesta experiència basada en la introducció decriteris de responsabilitat social i ambiental en lescadenes de subministrament a fi de dinamitzar elmercat de la sostenibilitat.Més informació a www.nexos.es

Full informatiu

La Xarxa d�Economia Solidària de Catalunya ha editat�Llavors per una altra economia�, un documentalen DVD sobre economia solidària. El documentalinclou diferents apartats sobre producció, distribució,consum, finançament, habitatge i comunicació desd�un punt  de vista alternatiu i solidari.Si voleu disposar una còpia del DVD, ens ho heu desol·licitar al correu reasbalears@reasnet.com
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7 Presentació de laMemòria del�Estalvi ÈticOrganitza: ColonyaCaixa Pollença

n Dijous dia 21 de
juny a les 20 h. a la
Cambra de Comerç

xa

Reunió de Junta del�Eticentre
n Dimarts dia 19 de
juny a les 18:30 hores
a l�aula de formació de
REAS Balears

nE Editen un documental sobreeconomia solidària en DVD
Aquests dies, els prestamistes de Geral Coopcomençaran a rebre per correu postal les instruccionsi l�imprès per al retorn dels préstecs solidaris, delsquals REAS Balears es fa responsable. Hi ha un terminide dos mesos per a sol·licitar els retorns o per condonarel deute a la Geral Coop, la fabrica brasileraabandonada pels seus patrons i recuperada pelstreballadors amb l�ajut dels préstecs solidaris.

Els prestamistes de Geral Coopcomencen a rebre l�imprès de devolució

n Publicada la memòria de REAS Balears de l�exercici 2006
Enguany REAS Balears ha decidit fer un esforç per publicar en impremta la memòriaanual corresponent a l�exercici 2006. Una publicació amb la que pretenem donarcompliment al nostre compromís de transparència i de retre comptes davant lasocietat. La memòria està estructurada en quatre apartats: una introducció acàrrec de Toni Pons, President de REAS Balears; la presentació de l�entitat (missió,objectius, els nostres valors, i els socis); l�activitat de REAS Balears, fent referènciaals programes d�atenció directa (assessorament a emprenedors i inserció laboral), ala Responsabilitat Social de les Empreses, als grups de treball, al treball en xarxa, ala formació i  a la difusió i comunicació. Finalment, el quart apartat tracta sobre lagestió de l�entitat (òrgans de govern, equip tècnic, equipaments i gestió econòmica).Si voleu aconseguir el document, o be la versió electrònica de la memòria, posau-vos en contacte amb nosaltres a través del correu reasbalears@reasnet.com.

n L�assemblea de REAS Balearsaprova el pla de feina anual
L�assemblea anual de REAS Balears celebrada eldia 14 de juny al centre Flassaders de Palma vaaprovar el pla de feina anual. Un pla de feinaamb objectius interns i externes, per a cada undels quals es contemplen diferents activitats.Especialment, volem destacar l�aposta peldesenvolupament i difusió del Pla directord�economia social, la potenciació dels grups detreball, la continuació dels processos deseguiment d�auditories socials a entitats de REASBalears, el treball en l�àmbit del consum respon-sable, la realització en 2008 d�unes jornadesd�economia solidària, i la posada en marxa de lafigura del soci col·laborador prevista als Estatutsde REAS Balears.

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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La Xarxa de Consum Solidari i Icària Editorial,ambdues integrades en la Xarxa d�EconomiaSolidària de Catalunya, acabend�editar el llibre «Supermercados, no
gracias. Grandes cadenas de distri-
bución: impactos y alternativas». Lapublicació, coordinada per XavierMontagut i Esther Vivas, posa demanifest els canvis produïts en eldecurs del segle XX en la forma deconsumir, tant en relació a on, com iquè consumim, a causa de l�aparicióde les grans cadenes de distribució.A conseqüència d�aquests canvis, elnostre consum s�ha acabat posant alservei de la lògica del mercat i de lamaximització dels beneficis d�unspocs. El model de consum basat en lacompra de productes locals i de tem-porada s�ha vist substituït per unconsum «deslocalitzat», de productes produïts sotala lògica de quan més barat millor, venguin d�onvenguin i es produeixin com es produeixin.

Les empreses de l�Eticentre proporcionen 779 llocs de feina i tenen unsingressos anuals de 239 milions
L�Eticentre ha recollit les dades de llocs de treball i d�ingressos anuals deles seves 25 empreses i organitzacions associades per a la Memòriasocioeconòmica de les Illes Balears que edita cada any el Consell Econòmici Social. En aquesta memòria, dins el capítol III.8 sobre economia social isolidària, es pot trobar un apartat dedicat a l�Eticentre.De forma conjunta, les empreses i organitzacions associades a l�Eticentre,les quals aspiren a reconciliar l�ètica i el món dels negocis, proporcionen779 llocs de feina i tenen uns ingressos anuals de 239.405.042 euros, laqual cosa posa de manifest el seu pes econòmic i social. La memòria anual del Consell Econòmic iSocial es pot consultar des de l�adreça d�internet http://web2.caib.es/cesfront/memoriasoc.do

IMPACTES I ALTERNATIVES A LES GRANS CADENES DE DISTRIBUCIÓ

La canícula a Mallorca ens deixa productes tantípics i saludables com són: carabassons,albergínies, cebes blanques, pebres (rossos,vermells, blaus...), tomàtigues (de pera, deramallet, marmande, de Valldemossa...), pèsols,remolatxes, cogombres, mongetes verdes tendres,melons (eriçons, tardans...) síndries, etc. Semblendissenyats especialment per combinar el goig dela cuina elaborada amb la senzillesa dels platspreparats en cru: pebres torrats, trempó,gaspatxo (de tomàtiga, de síndria ...), tumbet,escudella fresca, sopes de Sóller, sorbets...; bé,és hora d�anar a dinar, bon profit i fins una altra.

El llibre vol posar de relleu la cara oculta de lesgrans cadenes de distribució, la seva lògica defuncionament i els seus impactes enl�agricultura, els drets dels treballadors,en els països del Sud, en el mediambient i en el model de consum.Algunes de les preguntes a les qualsintenta donar resposta el llibre són:¿Què s�amaga rere la gran distribució?¿Quines són les principals companyies,tant a nivell internacional com esta-tal? ¿Quines són les principals lluites iresistències en la seva contra? ¿Quinesalternatives se plantegen a les granscadenes de distribució?«Supermercados, no gracias» acabaconvidant-nos a sumar-nos alsesforços per crear pràctiquesalternatives de consum que enspermetin passar de ser part del pro-blema a ser part de la solució.El llibre es troba disponible a la biblioteca de REASBalears.

L�hort a l�estiu: per Sant Joan i Sant Pere, adéu primavera
L�hort a l�estiu no és una excepció: hi fa calor,calor i després un poc més de calor. Està clar queva ser una bona idea conservar els arbres a lafinca Son Roca; a part de raons que ja explicaremun altre dia, no hi ha res com una aturadeta davalld�un garrover per fer un glop d�aigua fresca i unatallada de meló.L�estiu al nostre hort és un esclat de sensacions:aromes, colors, textures, gusts... Si entram enmatèria, podem dir que, per al camp, és una èpocagolosa, perquè amb la calor, augmenta la proporcióde sucre als fruits i, per tant, la seva intensitatorganolèptica.En aquesta època ens agrada fer l�horeta. Fins itot sembla una necessitat per al cos descansar ales hores de màxima calor i fer feina quan el solens ho permet. A les plantes els passa el mateix:a les hores centrals del dia, la planta �s�atura�,intenta no gastar energia, ni lluitar contra tantacalor, aprofitant la llum i la temperatura del�horabaixa per madurar de forma més eficient.

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


