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n Preocupació del Tercer Sector So-
cial per la situació actual

Tercer Sector Social, xarxa de xarxes d’entitats sense
ànim de lucre, ha expressat la seva inquietud per la
incertesa que representa no saber si podran conti-
nuar mantenint els serveis que presten i fins i tot, si
algunes entitats hauran de tancar les seves portes.
Aquesta incertesa es produeix tant per la demora en
els pagaments per part de les administracions dels
serveis prestats per les entitats, com per la manca
de garantia de finançament dels serveis que es venen
prestant des de principis de 2011, i que proporcio-
nen prestacions bàsiques a diferents col·lectius en
situació de vulnerabilitat. Posar en perill aquests
serveis bàsics tindria conseqüències molt negatives
en una societat que necessita més que mai de la
cohesió i la pau social.

Full informatiu

Els dies 8, 9 i 10 de setembre té lloc a
Barcelona el Congrés de fundació de la
Xarxa Intercontinental de Promoció de
l’Economia Social i Solidària a Europa
(RIPESS-EU); amb la participació de xarxes
de l’Estat espanyol, Suïssa, Itàlia, França,
Luxemburg, Bèlgica i Àustria.  REAS Balears
estarà present en aquest Congrés a través

de la nostra representant Liliana Deamicis. Més
informació: www.ripesseu.net/es/congreso-
fundacional.html
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L’assemblea general anual de REAS Balears va tenir lloc el dia 8 de juliol a
la finca Son Roca d’Amadip-Esment, amb la participació de 22 persones
de 6 entitats associades a REAS Balears. L’assemblea general aprovà la
memòria d’activitats i el balanç econòmic de 2010, amb un resultat negatiu
de 3.875 euros; així com la proposta de pressupostos per a 2011.
L’assemblea també serví per presentar la nova carta de principis de
l’economia solidària i el projecte Fiare de banca ètica i ciutadana, i per fer
una posada en comú de compromisos i bones pràctiques sobre mercat
social de les entitats associades. Finalment, l’assemblea general de REAS
Balears aprovà la nova Junta Directiva de l’associació i el pla de feina 2011-2012. La nova Junta directiva
està formada per: Pilar Ponce (Ateneu Alcari), presidenta; Mariano Sbert (INTRESS); secretari; Tònia
Florit (Càritas Menorca), tresorera; i Margalida M. Riutort  (Càritas Mallorca) i Liliana Deamicis (Deixalles),
com a vocals. Quant al pla de feina aprovat, té els següents objectius: 1) Potenciar les empreses
d’inserció; 2) Treballar l’economia social i solidària, especialment a pobles; 3) Enfortir l’economia solidària
internament i externament; 4) Difondre les clàusules socials; i 5) Promoure la banca ètica.

Comerç i Empresa assumeix les
competències d’economia social

En l’organigrama del nou Govern de les Illes Balears
sorgit de les darreres eleccions autonòmiques, les
competències de l’antiga Direcció General de
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) són
assumides per la Direcció General de Comerç i
Empresa, integrada en la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.
Entre aquestes competències tenim el sistema ba-
lear d’RSC i el foment i registres públics de
l’economia social (cooperatives de treball, societats
laborals i empreses d’inserció).
El Director general de Comerç i Empresa, amb el
qual les empreses d’inserció tenen reunió el 6 de
setembre, és César Nuño Pacheco.

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

n  REAS Balears participa en el
reconeixement a Juli Mascaró

ASSEMBLEA GENERAL DE REAS BALEARS

El passat 17 de juny, REAS Balears va participar a
Ciutadella en l’acte de reconeixement a Juli Mascaró
organitzat per l’Associació d’Empreses Laborals de
les Illes Balears (AELIB).
Amb motiu de la seva jubilació, Juli Mascaró,
fundador i gerent d’AELIB, ha estat reconegut pel
Consell de l’Economia Social i el Cooperativisme de
les Illes Balears per la seva contribució a la promoció
i foment de l’economia social i la responsabilitat social

de les empreses a Menorca.
L’acte comptà amb un
centenar de convidats en
representació d’institucions
i organitzacions vinculades
a la seva trajectòria
professional.



Noves publicacions sobre temàtiques d’economia solidària

n n n n n Memòria de 2010 de REAS Balears
Veure: www.economiasolidaria.org/files/memoria-REAS-Balears-2010-cat.pdf
n n n n n Monogràfic sobre clàusules socials de la revista de treball social Alimara
Núm. 56, juny 2011. Edita: Institut Mallorquí d’Afers Socials. Veure: www.revistaalimara.net
n n n n n Revista «Suma-t’hi»
Núm. 1, 1r semestre 2011. Edita: Xarxa per la Inclusió Social EAPN-Illes Balears.
Veure: www.economiasolidaria.org/files/REVISTA_EAPN-IB_01.pdf
n n n n n Info-eticentre
Núm. 0, juny 2011. Edita: Eticentre. Veure: www.eticentre.org/documents/Info-eticentre-00-
cat.pdf
n n n n n Bones pràctiques i indicadors d’RSE d’empreses d’Eticentre
Maig 2011. Edita: Eticentre. Veure: www.eticentre.org/documents/bbpp-indicadors-rse-web.pdf

En primer lloc, en un context de crisi i de reducció de la
despesa pública per respondre als elevats dèficits
públics, el moviment del 15-M ha posat l’accent en que
les mesures per lluitar contra la crisi no poden suposar
una retallada de la protecció social que perjudiqui les

persones en situació de més vulnerabilitat,
mentre que els poders econòmics respon-
sables de la situació en surten indemnes.
Per als fonamentalistes del liberalisme
econòmic a ultrança, la protecció social és
un llast per al desenvolupament. Però
sense protecció social el risc de pèrdua de
cohesió social és ben a prop. És això el que
volem? O hem d’entendre la crisi com una
oportunitat per desenvolupar un nou model
econòmic més solidari en el qual les perso-
nes importin més que els guanys?
En segon lloc, davant la creixent desafecció
de la política per part de sectors socials
cada vegada més nombrosos, el 15-M ens

mostra d’una forma contundent la necessitat d’enfortir
la societat civil, amb més transparència i participació
ciutadana en relació amb els assumptes públics.
Democràcia és molt més que votar cada quatre anys,
i sense democràcia de veritat no hi haurà sortida so-
cial a la crisi, amb el consegüent risc de pèrdua de
legitimitat del sistema.
Aquestes dues qüestions, desafecció de la política i
reducció de la protecció social, posen en perill la cohesió
i ens situen en risc de fractura social. Les
organitzacions d’acció social de les Illes Balears,
compromeses amb l’articulació del teixit social i amb el
benestar dels ciutadans, només podem expressar la
nostra satisfacció perquè el moviment 15-M hagi situat
aquestes qüestions fonamentals en el centre del debat.
(Article publicat a la revista «SUMA-T’HI» de la
Xarxa per la Inclusió Social EAPN-Illes Balears).

15-M: RISC DE FRACTURA SOCIAL

El moviment 15-M, amb les seves acampades i accions
de protesta, suposa un important revulsiu en una
societat que semblava adormida. A través de les
xarxes socials i amb el jovent al capdavant, els
indignats del moviment 15-M han situat en el centre
del debat polític i social els problemes
relacionats amb la manca d’expectatives
de feina i les dificultats d’accés a
l’habitatge, però també la seva crítica al
paper de la banca i a les mancances del
nostre sistema democràtic, cada vegada
més allunyat dels problemes reals dels
ciutadans.
De la generació jove d’avui s’ha dit que
és la més ben preparada i la que ha pogut
gaudir de les quotes de benestar més
altes de la història. Però també serà
segurament la primera generació amb un
futur manco prometedor que el dels seus
pares: dificultats d’incorporació al món la-
boral i precarietat, fins i tot per als joves amb formació
universitària; hipoteques prohibitives que impedeixen
l’accés a l’habitatge i dificultes l’emancipació; incertesa
en relació amb el futur en un context de reducció de
la protecció social i de crisi global del sistema; manca
d’identificació amb la classe política...
Ara mateix, és difícil saber cap a on evolucionarà
aquest moviment. La naturalesa assembleària, la
manca de lideratges carismàtics i l’heterogeneïtat del
15-M fan que sigui mal de preveure cap a on dirigiran
els indignats les passes en el futur. Però al marge de
la seva evolució, des de la perspectiva de les
organitzacions del tercer sector social, hi ha dues
lliçons importants que ja podem treure del moviment.
Una té relació amb les mesures per sortir de la crisi i
una altra amb la necessitat d’enfortir la societat civil i
la participació democràtica.
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n n n n n Presentació «FIARE, banca ètica: un
banc en mans de la ciutadania»
Dia 19 de setembre, 19:00 h.
Al Club Diario de Mallorca, c/ Puerto Rico, 15
- Palma
A càrrec de: Peru Sasia, Director de la
Fundació Fiare
Organitza: Grup promotor de Fiare a Mallorca
Més informació:
www.projectefiare.cat

Miquel Àngel Benito, nou President d’Eticentre
La Junta de l’Eticentre de dia 20 de juny va elegir Miquel
Àngel Benito, de l’empresa Authex-Tot Herba, com a
nou President d’Eticentre. Amb aquesta elecció es
supleix la baixa produïda per la dimissió de l’anterior
President, Bernat Vicens, a causa del cessament de
l’activitat de la seva empresa (Fusteria Vicens).

Pla estratègic de les Agendes 21 de Mallorca
El Consell de Mallorca ha publicat el Pla estratègic de
foment de les Agendes 21 de Mallorca 2011-2014,
elaborat amb la participació de REAS Balears a través
del Fòrum d’Entitats Socials de l’Agenda Local 21, i
aprovat a l’abril pel ple del Consell de Mallorca.
Més informació: www.conselldemallorca.net/media/
22517/OPL12.pdf
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