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nREAS Balears promou el mercat social

A través dels Ajuts públics per a entitats associatives
de cooperatives, de societats laborals i d’iniciatives
d’inserció social per a la formació de la Direcció ge-
neral d’RSC, REAS Balears està desenvolupant
diferents actuacions de promoció del mercat social,
com una guia i un curs per a la implantació del mercat
social a iniciatives d’inserció social i empreses
d’economia social.
REAS Balears vol promoure així la banca i les
assegurances ètiques i la cultura i el software lliure
entre les seves organitzacions associades.
El mercat social és una xarxa de finançament,
producció, distribució i consum de bens i serveis que
funciona amb criteris democràtics, ecològics i
solidaris.
Més informació: veure agenda.

Full informatiu

“Mallorca lliure de transgènics” ha denunciat el
descontrol i la manca d’informació sobre la situació
dels cultius transgènics a Mallorca. Malgrat la
declaració del nostre territori com a lliure de
transgènics i de la constitució d’una Comissió de
Bioseguretat, continuam sense saber quina és la
situació real dels cultius transgènics a Mallorca, ni
on són tots els camps de cultiu.
En 2010 les dades oficials del Govern parlen de 62,5
ha de cultius de blat de les índies transgènic, però
per al Ministeri d’Agricultura s’han venut llavors per
a 77 ha de cultiu. A més del descontrol de les dades,
el Govern no informa de la localització de les
parcel·les, la qual cosa impedeix adoptar mesures
de prevenció i control de la contaminació
transgènica.
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«42 propostes per a la legislatura 2011-2015», recull les propostes del Tercer Sector
Social - Illes Balears de cara a la properes eleccions autonòmiques i locals de 22 de maig
de 2011. El Tercer Sector Social - Illes Balears, constituït en 2010, té com a objectiu
fonamental aglutinar, amb el consens més ample possible, les xarxes del tercer sector
social de les Illes Balears, per tal de millorar el benestar de les persones amb necessitats
socials no cobertes. I per això és fonamental consolidar les xarxes i les entitats que
representen i aconseguir el reconeixement dels sectors econòmics, de les administracions
públiques i de la societat balear.
El Tercer Sector Social a les Illes Balears està constituït per les següents xarxes i
federacions: COORDINADORA-Federació Balear de Persones amb Discapacitat, EAPN Illes
Balears-Xarxa per la Inclusió Social, FEAPS Balears-Federació Balear d'Organitzacions en
Favor de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, Federació d'Entitats i de Serveis de
Salut Mental de Mallorca, FOQUA-Fòrum per la Qualitat, REAS BALEARS, UNAC i Fòrum
d'ONG de Menorca.

Més informació: www.economiasolidaria.org/files/Propostes-eleccions-2011-TSSIB.pdf

Aprovada la Llei d’economia social

El Congrés dels Diputats aprovà per unanimitat la
llei d’economia social el passat 16 de març. Aquesta
llei pretén reconèixer, valorar i fomentar l’economia
social, un sector que en 2010 facturà a Espanya
més de 116.000 milions d’euros, i generà 2.350.000
llocs de feina i el 3% del PIB. L’economia social
també aporta valors a la societat, com la primacia
de les persones treballadores i de les finalitats
socials, i el compromís amb el desenvolupament i
la cohesió social i la sostenibilitat.
Formen part de l’economia social les cooperatives,
societats laborals, mutualitats,  fundacions i
associacions amb activitat econòmica, centres
especials de treball, empreses d’inserció, confraries
de pescadors i societats agràries de transformació.

Els dies 23 i 24 de febrer va tenir lloc a Barcelona la
I Fira Internacional d’Empreses d’Inserció,
organitzada entre altres
per la Federación de
A s o c i a c i o n e s
Empresariales de
Empresas de Inserción
(FAEDEI), amb l’objectiu
de donar visibilitat a les
empreses d’inserció
mostrant els seus
productes i serveis.
Des de les Illes Balears varen participar a la Fira la
Fundació Deixalles, Tractament Integral de
Voluminosos-Càritas Menorca i REAS Balears, a més
de la Direcció general d’RSC.

n Participació balear a la Fira Interna-
cional d’Empreses d’Inserció

nnnnn PROPOSTES DEL TERCER SECTOR SOCIAL PER A LA PROPERA LEGISLATURA
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n Publicació de la UIB sobre economia
solidària a Balears

"La economía solidaria en Illes Balears. Res-
ponsabilidad social y transparencia" és un
treball de Patrícia Horrach i Antoni
Socias, del Departament
d’Economia de l’Empresa de la UIB,
que pretén conèixer la realitat
d’aquestes entitats a les Illes
Balears, tant des d’una perspec-
tiva de la seva configuració jurídica, social,
econòmica i laboral; com  des dels seus
elements de responsabilitat social i
transparència.
Més informació:
www.economiasolidaria.org/files/
economia-solidaria-balears.pdf

molt dur per a importants sectors socials, amb el
consegüent increment de les necessitats de
finançament de les ONG, que ja estan patint una

reducció de les aportacions públiques.
També resulta preocupant la manca
d’anàlisi i de debat previ sobre les noves
mesures per al sector financer que im-
plica la bancarització de les caixes, per
la qual cosa es fa una crida al Govern
perquè tengui en compte l’opinió de la
societat civil.
Però més enllà del risc de desaparició
de les obres socials, el procés de
bancarització de les caixes pot suposar
una oportunitat per a les iniciatives de

banca ètica, amb les quals és possible recuperar el
sentit original de les caixes d’estalvi de compromís
amb el desenvolupament en l’àmbit local i de lluita
contra la usura que moltes caixes ja fa temps que
varen deixar de banda.

ORGANITZACIONS SOCIALS ALERTEN DEL RISC DE DESAPARICIÓ
DE LES OBRES SOCIALS DE LES CAIXES D’ESTALVI

Les quatre principals plataformes d’organitzacions
socials espanyoles, com són la Plataforma d’ONG
d’Acció Social, la Plataforma de Voluntariat, la Xarxa
de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió
Social EAPN i el Comitè de Representants
de Persones amb Discapacitat (CERMI),
varen aprovar el passat mes de febrer
un manifest conjunt en el qual s’alerta
del risc de desaparició de les obres
socials de les caixes d’estalvi, a causa
del procés de reestructuració del sec-
tor financer.
Les activitats i centres de les obres
socials proporcionen feina a més de
40.000 persones i contribueixen al
benestar de moltes persones en situació de
vulnerabilitat, ja que destinen 2.500 milions d’euros
a projectes socials. A més, aquest risc de
desaparició de les obres socials es produeix en un
moment en que la crisi ha suposat un cop
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nnnnnPresentació de la guia «Com implantar el
mercat social a la teva organització»
Dia 28 de març, 9:00 - 10:00 h.
A la seu de REAS Balears
Confirmacions d’assistència:
reasbalears@reasnet.com
En finalitzar la presentació es servirà un berenar.

n n n n n Curs «Com implantar el mercat social a
la teva organització»
Dia 28 de març, de 10 a 14 i de 15 a 18 h
Dia 29 de març, de 9 a 14 h
A la seu de REAS Balears
Inscripcions: reasbalears@reasnet.com

Congrés de la Responsabilitat Social en les
Empreses Turístiques
Els dies 22 i 23 de març tendrà lloc al Col·legi
d’Advocats el II Congrés de la Responsabilitat So-
cial de les Empreses Turístiques, que organitza la
Direcció general d’RSC.
Està prevista la participació de l’Eticentre, en una
taula rodona sobre la responsabilitat social de les
petites i mitjanes empreses.

REAS s’incorpora a CEPES
REAS Red de Redes de Economía Solidaria s’ha
incorporat com a soci a la Confederación Empre-
sarial Española de la Economía Social (CEPES),
màxima institució representativa de l’economia so-
cial a Espanya i plataforma de diàleg amb els poders
públics.

Idearia, 10è Encontre d’economia solidària
IDEAS i REAS organitzen «Idearia», el 10è Encontre
d’economia alternativa i solidària que tendrà lloc a
Còrdova els dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig.
Els encontres d’economia solidària de Còrdova són
ja una cita consolidada que reuneix centenars de
persones, entre representants d’organitzacions
estatals i internacionals i visitants.
Més informació:
www.economiasolidaria.org/idearia2011

Nuclears? no gràcies!
Amb motiu de la catàstrofe nuclear a Fukushima,
les organitzacions ecologistes, a més d’expressar
la seva solidaritat amb el poble nipó, demanen una
reflexió internacional que consideri l’abandonament
de l’energia nuclear a fi de garantir la seguretat
humana. Així mateix, diverses organitzacions estan
convocant mobilitzacions de solidaritat i per
l’abandonament de l’energia nuclear, a les quals
vos convidam a participar. Fukushima, mai mes!
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