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    Núm. 35, desembre 2010Xarxa d�Economia Alternativa i Solidària

n REAS Balears s�adhereix a la patro-nal d�organitzacions d�acció social
A la Junta Directiva celebrada el passat 10 denovembre, REAS Balears acordà la seva participacióen el procés de constitució de l�Associació
d�Organitzacions d�Acció Social de les Illes
Balears. L�objectiu d�aquesta nova associaciópromoguda per la Xarxa per la Inclusió Social EAPN-Illes Balears és constituir-se com a patronal i iniciarla negociació d�un conveni autonòmic d�acció socialque pugui defensar els drets i principis de les entitats
no lucratives i de les persones que hi treballen.
L�anterior conveni estatal d�acció social va ser anul·latpels tribunals a causa de la manca derepresentativitat de l�organització patronal que honegocià i signà en nom del sector d�acció social.

Full informatiu

El proper dijous dia 16 de desembre tendrà lloc alCasal Verge de Lluc de Palma l�assemblea generalanual de l�Eticentre. L�assemblea general, màximòrgan de govern de l�associació, ha d�aprovar lamemòria d�activitats corresponent a 2010 i les líniesd�actuació per a 2011, així com l�estat dels comptesi el pressupost per a l�any vinent.En 2010, l�Eticentre ha comptat amb 32 empresesassociades, ha organitzat l�encontre �Pimesresponsables� i ha estat guardonat amb el premi desolidaritat del Consell de Mallorca en la categoriade treball de difusió per la producció dels programes�Ètics�.
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En el marc del projecte «Mira, aprèn i construeix un altre model econòmic» desenvolupat per REAS Red deRedes de Economía Solidaria amb el suport del Ministeri de Treball i Immigració, REAS Balears ha realitzatset videoclips recollint exemples de bones pràctiques d�economia solidària d�organitzacions de les IllesBalears. La intenció és traslladar a la societat el missatge que és possible construir relacions econòmiquesdemocràtiques, equitatives i sostenibles. Per això s�han volgut plasmar experiènciesconcretes de diferents organitzacions en format audiovisual, editant set videoclipsd�uns 4 minuts de duració cada un, on s�exposa de forma breu i clara les aportacionsd�aquestes bones pràctiques a una economia solidària i a una societat més inclusiva.En concret, les set bones pràctiques recollides són: Unmón.Tv, tallers de vídeo iedició sobre diversitat cultural de Candela Projectes Solidaris, Xarxa de promocióde la Compra Pública Ètica de S�Altra Senalla, ciutadania i interculturalitat de CàritasMallorca, Gestió de la interculturalitat al Servei de Gestió dels Residus de la FundacióDeixalles, servei de missatgeria ràpida en bicicleta d�Ecoprest, certificació ambiental i depuració d�aigüesresiduals d�Amadip-Esment i implantació d�una metodologia innovadora d�inserció laboral d�Ateneu Alcari.Veure els videoclips: www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos#baleares

L�Eticentre organitza una jornadasobre diàleg amb els grups d�interès
El proper 15 de desembre tendrà lloc la jornadaformativa «Bones pràctiques empresarials.
Diàleg amb els grups d�interès» organitzada perl�Eticentre.Aquesta jornada pretén sensibilitzar el teixit em-presarial balear sobre la importància del diàleg ambels grups d�interès, mostrar metodologies,estratègies i bones pràctiques de diàleg empresa-rial amb els grups d�interès i conèixer les deman-des i expectatives de diferents grups d�interèsrelacionats amb l�activitat empresarial.La jornada s�organitza amb els suport de la Direcciógeneral d�RSC de la Conselleria de Turisme i Treball.Més informació: www.pymesresponsables.com

Edita: REAS Balears
Pça. Fèlix Rodríguez de la Fuente, s/n - 07009 Palma
Tel. 971706005 - reasbalears@reasnet.com
www.economiasolidaria.org/reasbalears

El 17 de desembre
tendrà lloc un taller
sobre bones
pràctiques d�inclusió
social organitzat per
la Direcció general de
Planificació i Formació
de Serveis Socials i la
Xarxa per la Inclusió Social EAPN-Illes Balears.
Els objectius d�aquest taller són conèixer les actuacions
amb resultats positius d�altres serveis i crear un espai
perquè els professionals puguin transferir experiències
de manera directa.
Amb aquesta finalitat, diferents entitats no lucratives
d�acció social presentaran els seus projectes o
experiències d�inclusió social que hagin obtingut bons
resultats.
Més informació: balears@xarxainclusio.org

n  Taller sobre bones pràctiquesd�inclusió social

n VIDEOCLIPS DE BONES PRÀCTIQUES D�ECONOMIA SOLIDÀRIA
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n La Fundació Zelmar Michelini espresenta a Mallorca
Cecilia Michelini, de la Fundación ZelmarMichelini d�Uruguai, de la que REAS Balears ésorganització amiga, ens va visitar el passatmes de novembre en el marc de la seva giraper diversos païsoseuropeus.El dia 10 de novembre vafer una presentació de laFundació a la Junta deREAS Balears, i el dia 15de novembre realitzà unaxerrada pública a la seude REAS Balears.Més informació:
http://fzelmarmichelini.org/web/

L�economia social i solidària contribueix aldesenvolupament local perquè és manco vulnera-ble en temps de crisi. Així, en la difí-cil situació actual, les empresesd�economia social i solidària hanmostrat més capacitat de resistènciai més potencial de  desenvolupament,i també estan aportant noves ideesalternatives.Més resistència perquè en l�economiasocial ha hagut manco tancamentd�empreses i més manteniment dellocs de treball gràcies a una major productivitat,visibilitat, innovació i cooperació. Mésdesenvolupament perquè han estat capaces decrear ocupació en temps de crisi gràcies a les majorsrelacions entre elles i amb el territori on actuen. Inoves idees perquè està sent font d�inspiració enfavor d�escenaris i models de desenvolupamentalternatius. Una contribució al desenvolupamentlocal gens menyspreable en temps de crisi!

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA... EN TEMPS DE CRISI
El passat 23 de novembre, el Departament deCooperació Local del Consell de Mallorca vaorganitzar una jornada sobre el paperde les administracions locals en eldesenvolupament local. Jordi Garcia,de la Xarxa d�Economia Solidària deCatalunya va participar a la jornadaamb una ponència sobre economiasocial i solidària i desenvolupamentlocal en temps de crisi.En la seva intervenció, Jordi Garciaparlà de l�actual situació dedificultats com a manifestació d�una crisi global(social, ambiental, cultural i de valors) que posade manifest la manca d�eficiència i d�equitat delmodel econòmic imperant. Però aquest modeleconòmic no és l�únic possible, ja que l�economiasocial i solidària, amb exemples com la banca ètica,el cooperativisme o el consum responsable, mostraque és possible una economia regida per valors iorientada a la satisfacció de necessitats.
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nJornada «Bones pràctiques empresarials.
Diàleg amb els grups d�interès»Dia 15 de desembre, 9:30 - 14:30 h.Al saló d�actes de la Conselleria de Turisme iTreball (Pl. Son Castelló, 1 - Palma)Organitza: EticentreInscripcions: eticentre@reasnet.comMés informació:
www.eticentre.org

n Taller sobre bones pràctiques d�inclusió
socialDia 17 de desembre, 9:30 - 13:30 hAl Centre de Formació de Serveis Socials deSon Llebre (Marratxí)Organitza: Conselleria d�Afers Socials i Xarxaper la Inclusió Social EAPN-Illes BalearsMés informació i inscripcions:
balears@xarxainclusio.org

Dia del cooperativismeREAS Balears va participar el passat 19 de novembreen els actes organitzats per la Unió de Cooperativesde Treball de les Illes Balears (UCTAIB) amb motiudel Dia Internacional del Cooperativisme, establert
per resolució de l'Assemblea General de l'ONU des de
1994.
En suport del poble sahrauíREAS Balears s�ha adherit a la declaració promogudapel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació sobreviolacions dels drets humans al Sàhara occidental,amb motiu del desallotjament del campament dehaimas a El Aaiún. La declaració condemna el bru-tal atac al campament, insta a les institucions aemprendre mesures efectives de protecció delsdrets humans i reitera la necessitat d�una sortidaal conflicte que sigui justa, pacífica i respectuosaamb la legalitat i els drets del poble sahrauí.

BREUS

BREUS

REAS Balears aprova un codi de bones
pràctiques d�arbitratge de consum
REAS Balears ha aprovat un codi de bones pràctiquesen matèria d�autoregulació i arbitratge de consum is�ha adherit al sistema arbitral de consum de lesIlles Balears.L�objectiu del codi de bones pràctiques és fer efectiuel principi d�igualtat, un dels sis principis del�economia solidària, en les relacions de REAS Balearsamb els grups d�interès amb els quals té relació.Així mateix, existeix el compromís de recolliraportacions al codi dels diferents grups d�interès(entitats i persones usuàries dels seus serveis,entitats associades, personal, organitzacionsaliades, proveïdors i administracions públiques).Més informació: www.economiasolidaria.org/
noticias/redes/87


