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n Convocatòria d’assemblea general
de REAS Balears

El proper 8 de juliol, de les 10:00 a les 13:30 hores,
tendrà lloc a la finca Son Roca d’Amadip-Esment
l’assemblea general anual de REAS Balears.
A més d’aprovar els comtes i l’informe d’activitats,
l’assemblea servirà per establir compromisos concrets
en relació a la implantació del mercat social, per
presentar el projecte Fiare i la nova carta de principis
de l’economia solidària, així com per elaborar d’una
forma participativa el pla de feina de REAS Balears
2011-2012. També està prevista l’elecció dels càrrecs
de la Junta directiva de l’associació.
L’assemblea està oberta a les persones
col·laboradores i a les persones treballadores de les
entitats associades.

Full informatiu

Cinc persones en
representació de REAS
Balears i de les seves
entitats associades varen
participar en l’encontre
anual de REAS Red de
Redes celebrat a Bilbao.
La participació balear a

l’encontre anual de REAS va comptar amb el suport
de l’estalvi ètic de Colonya Caixa Pollença.
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nEParticipació balear a l’encontre de
REAS Red de Redes

L’assemblea i encontre anual de REAS Red de Redes de 2011 va tenir lloc els dies 27 i 28 de maig a Bilbao,
actuant REAS Euskadi com a xarxa amfitriona. Actualment REAS Red de Redes agrupa 11 xarxes territorials
i dues xarxes sectorials, que reuneixen prop de 250 empreses i
entitats amb més de 16.000 persones vinculades com a
treballadores o voluntàries.
El dia 27 tingué lloc l’assemblea general, tallers simultanis sobre
estalvi i compensació d’emissions de CO2, cultura lliure, acció
social, autogestió i participació, i comercialització i consum res-
ponsable; així com una taula rodona sobre mirades crítiques a
l’economia.
El dia 28 va tenir lloc la presentació de les diferents xarxes que
composen Red de Redes, la presentació de la nova carta de principis de l’economia solidària (veure
requadre) i del projecte sobre mercat social, i l’elaboració participativa del pla de feina.
Des de REAS Balears volem destacar especialment la bona participació i organització de l’assemblea i
l’encontre anual. Més informació: www.reasnet.com/asamblea2011/

Càritas Menorca agraeix les mostres
de suport arrel de l’incendi a una nau

El passat 2 de juny, un incendi afectà greument la
nau de Càritas Menorca dedicada a Tractament
Integral de Voluminosos.
Càritas Menorca, a través d’un comunicat, ha
volgut expressar el seu agraïment a totes les
administracions, personal de Càritas, Bisbat,
empreses, organitzacions, mitjans de comunicació
i persones anònimes que han mostrat el seu suport
i ajut en aquests moments difícils.
Càritas Menorca treballa ara amb l’objectiu de re-
cuperar el servei, les instal·lacions i els llocs de
treball el més aviat possible.
Afortunadament, l’incendi no va provocar
desgràcies personals.

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

n Aprovada la nova carta de principis
de l’economia solidària

ASSEMBLEA I ENCONTRE DE REAS RED DE REDES DE ECONOMIA SOLIDARIA

L’encontre anual de REAS Red de Redes aprovà
definitivament la nova carta de principis de
l’economia solidària, en la revisió de la qual s’havia
estat treballant en els darrers temps.
La carta solidària parteix d’un enfocament de
l’economia que té en compte les persones i el medi
ambient per damunt d’altres interessos, i està basada
en diferents eixos transversals i sis principis: equitat,
ocupació, sostenibilitat ambiental, cooperació,
finalitats no lucratives i compromís amb l’entorn.
Una vegada aprovada, ara el repte és donar-la a
conèixer, establir eines d’avaluació i compartir bones
pràctiques.
Més informació:
w w w . e c o n o m i a s o l i d a r i a . o r g / f i l e s /
CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdf
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Noves publicacions de REAS Balears

REAS Balears ha editat recentment dues noves
publicacions en format electrònic, elaborades
amb el suport de la Direcció general d’RSC de la
Conselleria de Turisme i Treball:
n n n n n Manual per a la creació d’empreses
d’inserció a les Illes Balears
Proporciona orientació sobre el procés de
valoració del projecte, i sobre la creació,
qualificació i registre com a empresa d’inserció.
n n n n n Guia «Com implantar el mercat social a
la teva organització»
Adreçat a iniciatives d’inserció social i empreses
d’economia social, preten afavorir la implantació
de criteris socials en les polítiques de compres.
Veure: www.economiasolidaria.org/docu-
mentos/redes/87

Per això, es fa una crida a les forces polítiques perquè,
ja sigui des del Govern o des de l’oposició, donin suport
a les polítiques públiques de promoció de la RSE,
donant continuïtat a les actuacions impulsades al llarg
d’aquesta legislatura.
Així mateix, conscients de la importància de recuperar

el dinamisme empresarial i la
cohesió social davant la difícil
situació de crisi que patim i dels
seus impactes en forma d’atur,
economia submergida i
dificultats per a Pimes i
autònoms, l’Eticentre defensa 8
mesures en favor de la
recuperació econòmica, el

dinamisme empresarial i la cohesió social:

1. Ètica i austeritat
2. Simplificació administrativa i reducció de burocràcia
3. Millora de l’accés al crèdit i agilització dels pagaments
4. Abordar els problemes estructurals que afecten la
nostra competitivitat
5. Potenciar els serveis avançats i d’alt valor
6. Desenvolupar polítiques actives de feina
7. Incrementar els esforços en formació
8. Millorar la interlocució social

L’ETICENTRE DEMANA AL NOU GOVERN EL MANTENIMENT
DE LES POLÍTIQUES PÚBIQUES DE PROMOCIÓ DE LA RSE

Amb motiu de la constitució del nou Govern de les
Illes Balears sorgit de les eleccions del passat 22 de
maig, l’Eticentre presenta el Manifest en defensa de
les polítiques públiques de promoció de la
Responsabilitat Social Empresarial (RSE).
La legislatura 2007-2011 ha suposat la creació a les
Illes Balears, per primera vegada
a una comunitat autònoma
espanyola, d’una Direcció general
de Responsabilitat Social Corpora-
tiva dins de l’estructura de la
Conselleria de Treball, amb les
funcions d’impuls i
desenvolupament d’un sistema
balear de responsabilitat social
corporativa d’empreses.
Al llarg dels darrers quatre anys, les actuacions
promogudes per la Direcció general d’RSC, juntament
amb el paper actiu del nostre teixit empresarial i
d’altres organitzacions i institucions, han permès po-
sar les bases perquè el concepte i les pràctiques d’RSE
arrelin a la nostra comunitat.
L’Eticentre defensa que les polítiques públiques de
promoció de la RSE es desenvolupin amb el màxim
consens polític i social, i quedin al marge de les lluites
partidistes.
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1n n n n n Tertúlia «Fiare, banca ètica: un banc
en mans de la ciutadania»
Dia 16 de juny, 19:00 h.
A Can Alcover, c/ Sant Alonso, 24 - Palma
Organitza: Ateneu Pere Mascaró
Més informació:
ateneu.peremascaro@gmail.com

n n n n n Assemblea general de REAS Balears
Dia 8 de juliol, 10:00 - 13:30 h
A la finca Son Roca d’Amadip-Esment a Son
Ferriol
Més informació: reasbalears@reasnet.com

Reutilitza les bosses de plàstic
Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, Deixalles
ha presentat la campanya «Reutilitza les bosses de
plàstic» per fomentar la seva reutilització i allargar la
seva vida útil. La campanya consisteix en adherir una
etiqueta amb missatge a les bosses de plàstic que
arriben amb les donacions, a les quals es dóna sortida
amb les adquisicions que es realitzen a la nau.

X Solidària
La X Solidària és la casella anomenada de “finalitats
socials” de la declaració de la renda. Si es marca en el
moment de fer la declaració, es destina el 0,7% dels
impostos a programes socials d’ONG en favor de
col·lectius en situació de vulnerabilitat.
Més informació: www.xsolidaria.org

B

BREUS

n n n n n Comença a Mallorca la captació de
capital social del projecte Fiare

El grup promotor de Fiare a Mallorca ha iniciat la
campanya de captació de capital social per consti-
tuir Fiare com a coope-
rativa de crèdit arrel de
la seva presentació en
un acte celebrat a Pal-
ma el passat 12 de maig.
Les aportacions mínimes són de 300 euros en el
cas de les persones i de 600 euros en el cas
d’organitzacions no lucratives.
Si a més de subscriure capital social es vol partici-
par activament en la futura associació territorial
de Fiare a les Illes Balears, s’han de fer també
aportacions a fons perdut per contribuir a la
construcció social del projecte.


