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El deute i les retallades posen en perill
l’atenció als col·lectius vulnerables

Tercer Sector Social Illes Balears ha expressat
mitjançant una roda de premsa realitzada el dia 2 de
novembre la seva preocupació per les conseqüències
per als col·lectius de discapacitat i d’exclusió social
del deute i les retallades de les administracions.
El conjunt del deute de les administracions a 86
entitats del sector és de 24 milions d’euros i també
hi ha 2 milions d’euros de serveis prestats per les
entitats en 2011 sense garantia de finançament.
Aquesta situació ha provocat ja la supressió de
serveis i que algunes entitats es trobin en procés de
tancament o immerses en processos de regulació de
plantilla, la qual cosa afecta a serveis que donen
prestacions bàsiques a col·lectius vulnerables.

Full informatiu

L’Eticentre ha penjat els
programes “Ètics” al servidor
blip.tv, per posar-los a
disposició del públic interessat.
Es tracta de 13 programes
documentals produïts per
l'Eticentre per a TV Mallorca
sobre valors ètics i solidaris

presents a la nostra economia i la nostra societat,
emesos en 2009. El cicle de programes "Ètics" rebé
en 2010 el Premi de Solidaritat del Consell de
Mallorca. Veure: http://blip.tv/etics
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nEEls programes «Ètics», disponibles
a la web

Les dificultats econòmiques provocades per la pèrdua de subvencions
per a projectes com el de suport a empreses d’inserció, amb una part
significativa de les despeses ja executades, i el d’assessorament i
sensibilització sobre clàusules socials en les licitacions, han afectat
de forma significativa a la previsió d’ingressos per a 2011, fent que
sigui econòmicament inviable mantenir l’actual secretaria tècnica de
REAS Balears més enllà de finals d’any.
Per aquest motiu, l’assemblea extraordinària de REAS Balears celebra-
da el passat 26 d’octubre acordà acomiadar el seu personal, deixar el
local i tancar la secretaria tècnica a finals d’any; així com aprovar
quotes i altres mesures extraordinàries per fer front al dèficit previst.
Així mateix i malgrat les dificultats, l’assemblea acordà iniciar un període de reflexió sobre estratègies i
prioritats, a fi de reorganitzar REAS Balears per donar continuïtat a la tasca d’enfortiment de l’economia
solidària i de mantenir l’espai públic que s’ha anat guanyant en els darrers anys.

Manca de perspectives per a les
empreses d’inserció de Balears

REAS Balears ha denunciat que la Vicepresidència
Econòmica ha deixat sense resoldre la
convocatòria de subvencions per al foment de les
empreses d’inserció, limitant així el seu
desenvolupament i incomplint les previsions pel
que fa a les subvencions que contempla la nor-
mativa estatal. Això afecta a les dues empreses
d’inserció inscrites en el registre, Deixalles Serveis
Ambientals i Tractament integral de Voluminosos-
Càritas Menorca, i a REAS Balears com a estruc-
tura de suport. Entenem que malgrat les dificultats
econòmiques, el foment de les empreses d’inserció
hauria de ser prioritari com a política activa
d’ocupació que contribueix a la cohesió social.

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

n Detecció de cultius transgènics a la
zona de sa Pobla

REAS BALEARS SUPRIMIRÀ LA SEVA SECRETARIA TÈCNICA PER MANCA D’AJUTS

Mallorca lliure de transgènics ha denunciat
públicament la presència de cultius del blat de les
índies transgènic MON-810 de Monsanto als
municipis mallorquins de Sa Pobla, Muro i Campanet;
detectats a partir d’analítiques realitzades per la
plataforma, davant la manca d’informació oficial sobre
localització de parcel·les.
Aquests cultius poden suposar un risc de
contaminació genètica per al blat de les índies
convencional i ecològic, i també pot fer malbé el
treball de recuperació de varietats tradicionals.
A més a  més, el cultiu de blat de les índies MON-
810 està prohibit a països com Alemanya, Àustria,
França o Itàlia a causa dels seus riscos ambientals.
Més informació:
www.autistici.org/mallorcasensetransgenics
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Càritas Mallorca, 50 anys de
compromís amb la justícia

La setmana «Càritas al carrer», del 7 al 13 de
novembre,  clourà els actes del cinquantè
aniversari de Càritas Diocesana de Mallorca.
El programa inclou a més d’altres activitats,
jornades de portes obertes, accions de
sensibilització, inauguració de la nova Botiga
Solidària al carrer Sant Felip Neri de Palma,
concerts, conferències i presentació del llibre
«Una llarga història de servei, Càritas Diocesana
de Mallorca (1961-2011)».
Més informació: veure agenda.

Les 86 organitzacions no lucratives de l’exclusió
social i la discapacitat agrupades en el Tercer Sec-
tor Social Illes Balears a través de vuit xarxes o
federacions, proporcionen atenció bàsica a prop

de 60.000 persones. Es tracta
de persones majors, persones
amb discapacitat,  joves, dones,
menors i les seves famílies,
immigrants i asilats, malalts
mentals, malalts crònics, perso-
nes amb conductes addictives,
reclusos o exreclusos, persones
sense sostre i persones amb
dificultats econòmiques o
d’inserció laboral. Els programes
i actuacions d’aquestes entitats
contribueixen a sensibilitzar i po-
tenciar valors solidaris i a crear
espais d’inclusió social.

És per això que ara més que mai s’ha de reconèixer
i posar en valor la contribució de les organitzacions
del Tercer Sector Social a la construcció de cohesió
i pau social. Aquest reconeixement passa perquè
les polítiques d’austeritat introdueixin prioritats
socials a fi de no perjudicar les persones que es
troben en situació de més dificultat.

EL TERCER SECTOR DAVANT EL REPTE DE LA COHESIÓ SOCIAL

Vivim temps difícils per a la cohesió social.
Efectivament, la crisi econòmica està suposant no
només un increment de les situacions d’exclusió
social de sectors cada vegada més amplis de la
població, sinó també una
retallada de la protecció social
a causa de la reducció de la
despesa per fer front als elevats
dèficits públics. Aquestes
retallades posen en perill la
cohesió i la pau social.
A dia d’avui, els retards en els
pagaments per part de les
administracions i la manca de
garantia de finançament dels
serveis que es desenvolupen po-
sen en risc la tasca del Tercer
Sector Social, que es troba en
un moment de dificultat extre-
ma. Diverses entitats es troben immerses en
processos de reducció de plantilla i fins i tot en
risc de desaparició. Aquesta situació posa en perill
l’atenció als col·lectius vulnerables, amenaçant la
continuïtat dels serveis i prestacions bàsiques que
les organitzacions d’acció social presten a perso-
nes en risc d’exclusió social o discapacitat.
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n n n n n Sessió formativa de l’Eticentre sobre la
crisi i les perspectives per a les empreses
A càrrec de Antoni Riera, Director del CRE
Dia 9 de novembre, 18 h, a la seu d’Eticentre
Amb inscripció  al mail eticentre@reasnet.com
n n n n n Setmana «Càritas al carrer»
- Dia 8 de novembre, 19 h, CaixaForum Palma:
conferència d’Elvira Duran: «Valors i economia
en temps de crisi».
- Dia 10 de novembre, 19 h, Centre de Cultura
Sa Nostra: presentació del llibre «Una llarga
història de servei, Càritas Mallorca 1961-2011»
- Dia 12 de novembre, 10.30-13.30 h:
inauguració de la Botiga Solidària de Càritas al
carrer Sant Felip Neri de Palma.
n n n n n 25 anys de la Fundació Deixalles
Dia 24 de novembre a les 19 h a l’Auditori del
Quarter d’Intendència
Taula rodona: Les entitats d’economia solidària
davant la crisi, amb Jordi Garcia i Toni Pons.

B

n n n n n Trobada de participació de perso-
nes en situació de vulnerabilitat

Amb motiu del Dia mundial de lluita contra la pobresa
que té lloc el 17 d’octubre, la Xarxa per la Inclusió
Social EAPN – Illes Balears va organitzar la trobada
de persones en situació de vulnerabilitat “Crisi i
convivència, veus per a una nova ciutadania”. La
trobada va tenir lloc el dia 15 d’octubre a l’Hotel
d’Entitats del
mercat municipal de
Camp Rodó, a Pal-
ma. L’objectiu fou
donar veu a
diferents col·lectius
que pateixen
especialment la
situació de crisi ac-
tual a fi de reflexio-
nar sobre com es
viu la crisi i com afecta a la convivència als nostres
pobles i barris, així com per formular propostes per
a la construcció d’una nova ciutadania que sorgeixin
de la participació de les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
El programa va consistir en una taula rodona sobre
iniciatives de participació ciutadana i tallers per
compartir i debatre experiències personals
relacionades amb la crisi actual. La participació va
ser important, d’unes 120 persones, 90 de les quals
eren de col.lectius vulnerables. Les conclusions de
la trobada posen l’accent en que per sortir de la
crisi, és necessari un canvi estructural del sistema
social, polític i econòmic, però acompanyat d’un
canvi d’actituds i valors a nivell individual.


