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Introducció

Un any més vos presentam la memòria anual de la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears), amb la que volem informar de les activitats
desenvolupades en 2019 i donar resposta al nostre compromís de transparència i de
rendiment de comptes davant la societat.
En 2019 REAS Balears ha comptat amb 14 entitats associades, amb tres noves altes
d’empreses d’inserció: Eines x Inserció, promoguda per Càritas Mallorca, Mestral Inserció i Medi Ambient, promoguda per Càritas Menorca, i Projecte Home Balears Inserció,
promoguda per Projecte Home. En conjunt, les entitats sòcies han implicat un col·lectiu
de més de 2.100 persones entre persones treballadores i voluntàries; d’aquestes ha hagut 777 treballadors/es, i el moviment econòmic conjunt ha estat de 24.544.311 €.
REAS Balears està integrada a REAS Red de Redes de Economía Solidaria, xarxa de
xarxes sectorials i territorials formada per 795 organitzacions amb presència a 15 comunitats autònomes espanyoles. En conjunt, més de 43.000 persones estan vinculades a
organitzacions de REAS Red de Redes, 19.000 com a contractades, amb uns ingressos
anuals de 708 milions d’euros. S’ha de destacar que en 2020 REAS Red de Redes de
Economía Solidaria celebra el seu 25è aniversari, ja que es va crear en 1995.
A aquesta memòria trobareu una presentació de l’entitat i de la seva gestió, i una descripció de les actuacions dutes a terme en 2019, estructurades a partir dels objectius
estratègics que hem treballat:

1

Donar continuïtat a la feina en xarxa amb REAS Red de Redes, Tercer
Sector Social i Fiare, i implicar-nos en el procés d’organització del
Fòrum Social Mundial d’economies transformadores Barcelona 2020.

2

Reivindicar les empreses d’inserció.

3

Impulsar el mercat social, conjuntament amb altres organitzacions,
com a eina pel foment de l’economia social.

4

Promoure les clàusules socials i el consum responsable entre les
administracions.

5

Participar en el Consell de l’Economia Social i treballar per impulsar
les polítiques públiques de foment de l’economia social i per promoure la formació.
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De 2019 volem destacar: la continuació de l’aposta de REAS Balears per les empreses
d’inserció, ja que amb les noves incorporacions produïdes, REAS Balears agrupa a les
sis empreses d’inserció de les Illes Balears. També s’han editat videoclips sobre les empreses d’inserció i s’han realitzat les jornades “les empreses d’inserció, oportunitats d’inserció laboral” a Mallorca, Menorca i Eivissa. En relació al Mercat Social, s’ha participat
en l’organització de la V Fira del Mercat Social i de la setmana de les economies transformadores; i també ens hem implicat en el projecte veïnal “Zona Cero” per promoure usos
socioculturals i d’economia solidària per a les galeries de la Plaça Major de Palma.
En 2019, des de l’àmbit institucional volem destacar l’aprovació del protocol d’impuls de
l’economia social i solidària de Palma, les negociacions amb el Consell de Mallorca per a
l’aprovació d’un pacte per al foment de l’economia social i solidària i el desenvolupament
local a Mallorca, així com els contactes institucionals amb els nous responsables polítics
sorgits de les eleccions locals i autonòmiques de maig de 2019.
Un any més, i ara més que mai, hem posat en nostre granet d’arena per contribuir a
avançar cap a un model econòmic que situï en el centre la sostenibilitat de la vida, les
cures i el be comú.
Liliana Deamicis Corbo
Presidenta de REAS Balears
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Presentació

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) és
una associació sense ànim de lucre constituïda en 1998.

Missió

REAS Balears vol potenciar l’economia solidària com a un instrument que permet desenvolupar una societat més justa i sostenible, treballant per aquest objectiu des d’una
òptica múltiple: l’econòmica, la social, l’ambiental i la cultural.

Objectius estratègics

www.economiasolidaria.org/reas-balears
REAS Balears pertany a REAS Red de Redes de Economía Solidaria, una xarxa de
xarxes formada per 795 organitzacions agrupades en 15 xarxes territorials i 4 xarxes
sectorials (AERESS, Coordinadora Estatal de Comerç Just, Unió Renovables i Mesa de
Finances Ètiques).
En conjunt, més de 43.000 persones estan vinculades a organitzacions de REAS Red
de Redes, 19.000 com a contractades, amb uns ingressos anuals de més de 708
milions d’euros.

Els valors de l’economia solidària

www.economiasolidaria.org/carta.php

L’economia solidària sorgeix de la necessitat de construir un nou model de societat i de
redefinir el paper de l’economia. Aquesta necessitat sorgeix del progressiu deteriorament
social, econòmic, laboral, humà, polític i ambiental de les societats actuals. Les principals
conseqüències socials d’aquest deteriorament són l’increment de la pobresa i de les desigualtats, l’atur i l’exclusió.
REAS assumeix com a propis els sis principis de l’economia solidària

Equitat

Treball

Sostenibilitat
ambiental

Els/les socis/es

Cooperació

Sense caràcter
lucratiu

Compromís
amb l’entorn

Poden ser socis de REAS Balears qualsevol entitat jurídica que adopti els principis de
l’economia solidària. En 2019 s’han produït les altes com a socis de les empreses d’inserció Eines X Inserció, Mestral Inserció i Medi Ambient i Projecte Home Balears Inserció.
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Amb aquestes noves altes, les entitats que han integrat REAS Balears al llarg de 2019
han estat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associació Candela Projectes Solidaris
Associació S’Altra Senalla
Càritas Diocesana de Mallorca
Càritas Diocesana de Menorca
Deixalles Inserció i Triatge Empresa d’Inserció
Deixalles Serveis Ambientals Empresa d’Inserció
Ecoprest S.L.L.
Eines x Inserció Empresa d’Inserció
Fundació Deixalles
Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS)
Mestral Inserció i Medi Ambient Empresa d’Inserció
Projecte Home Balears Inserció Empresa d’Inserció
Slow Food Illes Balears
Triam de Tot Empresa d’Inserció

A continuació es mostren les dades econòmiques, laborals i de participació de voluntariat
de les entitats associades a REAS Balears.

Candela Projectes Solidaris
S’Altra Senalla
Càritas Mallorca
Càritas Menorca
Deixalles Inserció i Triatge EI
Deixalles Serveis Ambientals EI
Ecoprest SLL
Eines x Inserció EI
Fundació Deixalles
INTRESS
Mestral Inserció i Medi Ambient EI
Projecte Home Balears Inserció
Slow Food Illes Balears
Triam de Tot EI
TOTAL

Personal
contractat

Personal
voluntari

0

0

4

50

76

956

45

294

25

0

21

0

1

0

16

1

226

3

325

41

24

0

3

0

0

5

11

0

777

1.350

Moviment
econòmic anual
0€
198.450 €
3.042.100 €
1.699.910 €
534.363 €
595.756 €
20.000 €
629.647 €
7.912.289 €
8.784.869 €
747.911 €
154.852 €
0€
224.164 €
24.544.311 €

Els/les socis/es col·laboradors/ores

Els Estatuts de l’associació també contemplen la figura del/la soci/a col·laborador/a, amb
dret a participar amb veu i sense vot en les assemblees. Poden ser socis/es col·laboradors/ores persones a títol individual, empreses i institucions que mostrin interès per les
finalitats de REAS Balears. En 2019 ha hagut 10 socis/es col·laboradors/ores.
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L’activitat

L’activitat de REAS Balears en 2019 s’ha desenvolupat d’acord als següents objectius
estratègics:

1 Treball en xarxa amb REAS Red de Redes,
Tercer Sector Social i Fiare, i implicar-nos
en l’organització del Fòrum Social Mundial
d’economies transformadores
Per a REAS Balears, el treball en xarxa i la cooperació amb altres organitzacions és un
element fonamental de la seva activitat, ja que cap organització pot assolir els seus objectius de forma aïllada. En 2019 REAS Balears ha desenvolupat actuacions en xarxa amb
REAS Red de Redes de Economía Solidaria, d’àmbit estatal, Tercer Sector Social Illes
Balears i Fiare Banca Ètica.

REAS RED DE REDES DE ECONOMÍA SOLIDARIA
FINALITAT
Promoure l’economia solidària i coordinar les diferents xarxes territorials i sectorials
d’economia solidària.
COMPOSICIÓ
REAS Aragón, REAS Andalucía, Red Anagos (Canarias), REAS Balears, REAS Castilla
y La Mancha, REAS Castilla y León, REAS Euskadi, REAS Extremadura, REAS Galicia,
REAS Madrid, REAS Murcia, REAS Navarra, REAS Rioja, REAS País Valencià i Xarxa
d’Economia Solidària de Catalunya. Les quatre xarxes sectorials són: AERESS, Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria; Mesa de Finanzas
Éticas, integrada per Fiare Banca Ética, Coop57, Oikocredit i la unió d’asseguradores
ètiques CAES; la Unió de Cooperatives de Consumidors i Usuaris d’Energies Renovables
i la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
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ACCIONS
1. Participació en les dues assemblees anuals: 3 de maig i 12-13 de desembre.
2. Participació en els grups de treball sobre mercat social i compra pública responsable.
3. Participació en l’encontre d’economia solidària Idearia, celebrat a València els dies 3,
4 i 5 de maig, amb una representació balear formada per 10 persones.
4. Participació en l’encontre preparatori del Fòrum Social Mundial d’economies transformadores celebrat a Barcelona els dies 5, 6 i 7 d’abril.
5. Organització de la reunió informativa “Cap al Fòrum Social Mundial de les economies
transformadores Barcelona 2020”, amb la participació de Carlos Askunze, president
de REAS Red de Redes, en el marc de la setmana de les economies transformadores
(26 de setembre).
6. Participació en la 3ª Conferència internacional sobre el paper de les entitats socials i
solidàries en l’economia circular celebrada a Pamplona els dies 7, 8 i 9 de novembre.
7. Difusió de l’instrument de balanç social de REAS Red de Redes entre les entitats de
REAS Balears i suport a la seva implantació, permetent que 6 entitats disposin del seu
balanç social: Fundació Deixalles, Deixalles Serveis Ambientals EI, Deixalles Inserció i
Triatge EI, Triam de Tot EI, Eines x Inserció EI i Mestral Inserció i Medi Ambient EI.
8. Difusió del butlletí de REAS Red de Redes “Últimas Noticias”.

Encontre idearia:
Els dies 3, 4 i 5 de maig va tenir lloc a València
el 14è encontre Idearia, d’economia alternativa
i solidària, amb una llarga trajectòria de quasi 30 anys, orientat a l’aprenentatge col·lectiu,
la generació de sinergies i la intercooperació
entre projectes i persones. El tema central de
Idearia 2019 va ser la sostenibilitat ambiental.
La representació balear va estar formada per 10 persones, i també ens varem implicar en
l’organització i presentació d’un eix temàtic, sobre gestió dels residus i economia circular.
Més informació: www.economiasolidaria.org/idearia2019

TERCER SECTOR SOCIAL
ILLES BALEARS
FINALITAT
Defensar i dignificar el paper del tercer sector social a les Illes
Balears.
COMPOSICIÓ
Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, EAPN Illes
Balears-Xarxa per a la Inclusió Social, Federació d’Entitats i de
Serveis de Salut Mental de Mallorca, Federació Predif Illes Balears de Persones amb Discapacitat Física, foQua Foro per la
Qualitat-Associació Empresarial d’Entitats Sense Ànim de Lucre del Sector de la Discapacitat, ONCE Illes Balears, Plataforma del Voluntariat, Plena Inclusió Illes Balears i REAS Balears.
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ACCIONS
1. Participació en les Juntes Directives a través de la representant de REAS Balears
Xesca Martí.
2. Participació en la jornada de formació interna sobre noves lleis socials a les Illes Balears (14 de maig) i en jornada “reptes i oportunitats de les polítiques socials, diàlegs
entre les administracions públiques i el Tercer Sector Social” (16 d’octubre).

JORNADES FORMACIÓ INTERNA I INCIDÈNCIA PÚBLICA
SOBRE LES NOVES LLEIS SOCIALS
Tercer Sector Social Illes Balears organitzà en 2019 una jornada de formació interna sobre
noves lleis socials a les Illes Balears i la jornada “reptes i oportunitats de les polítiques
socials: diàlegs entre les administracions públiques i el Tercer Sector Social”.
La jornada de formació interna sobre noves lleis socials a les Illes Balears va tenir lloc el
14 de maig, amb l’objectiu d’analitzar de forma conjunta els reptes i les oportunitats que
representen per a les entitats socials les lleis socials de recent aprovació: del tercer sector
social, de serveis a persones dins l’àmbit social i del voluntariat.
La jornada “reptes i oportunitats de les polítiques socials, diàlegs entre les administracions
públiques i el Tercer Sector Social” va tenir lloc el 16 d’octubre amb l’objectiu d’implicar i
posar en valor el paper dels diferents actors, públics i associatius, en el desenvolupament
de les noves lleis socials en favor de les polítiques socials, establint compromisos i fixant
posicions; a través de taules de diàleg entre les administracions públiques competents i
les entitats del Tercer Sector Social.
Les dues activitats varen comptar amb una bona valoració i participació de públic.

FIARE BANCA ÈTICA
FINALITAT
Oferir eines de transformació social a través del finançament de projectes viables d’economia social i solidària i de la promoció d’una cultura de la intermediació financera sota
els principis de la transparència, la participació, la democràcia i el crèdit com a dret.
COMPOSICIÓ
El Grup d’Iniciativa Territorial de Fiare Illes Balears compta amb un centenar de socis,
entre els quals hi ha dotze organitzacions: Ateneu Pere Mascaró, Avanç Filmacions Educatives, Càritas Mallorca, Fundació Deixalles, S’Altra Senalla, Càritas Menorca, Grup
d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC), Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Fons Pitiús de Cooperació, Ajuntament d’Esporles, Ajuntament de Santa Maria i
REAS Balears. Així mateix, disposa de grups insulars a Mallorca i Eivissa.
ACCIONS
Veure: www.fiarebancaetica.coop/git/illes-balears
2019 ha esta per Fiare Banca Ètica un any de creixement en xifres i de consolidació de la
presència i dels serveis bancaris. Entre Itàlia i Espanya s’ha arribat a les 43.700 persones
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sòcies i els 74 milions de capital social. Quant als projectes finançats, s’ha arribat a gairebé els 1.000 milions d’euros. Així mateix, s’han creat nous productes com l’avançament
exprés de subvencions i contractes, i s’ha presentat la segona edició de l’Informe sobre
les finances ètiques a Europa, com a mostra de l’aposta pels estudis i investigacions.
Així mateix en 2019 s’ha donat continuïtat al conveni comercial entre Fiare Banca Etica i la
Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), que contempla diverses línies de col·laboració per donar un marc formal i estable a la relació de suport mutu i projectes comuns.

2

Reivindicar les empreses d’inserció

Arrel dels canvis estatutaris realitzats en 2018 per reforçar el paper de REAS Balears en
la promoció i foment de les empreses d’inserció i de la incorporació com a socis de tres
empreses d’inserció, s’ha reforçat el paper de referent de les empreses d’inserció, integrant les sis existents a les Illes Balears:
• Deixalles Serveis Ambientals
(Fundació Deixalles). Activitats: gestió
de parcs verds i residus, tractament
de materials per a la seva reutilització,
serveis de manteniment, neteja,
jardineria...
• Triam de Tot (Fundació Deixalles).
Activitat: treballs interns de reutilització
de residus.
• Deixalles Inserció i Triatge (Fundació
Deixalles): treballs a les plantes de
tractament de residus.
• Mestral Inserció i Medi Ambient
(Càritas Menorca). Activitat: reutilització
i reciclatge de residus.
• Eines x Inserció (Càritas Mallorca).
Activitat: tractament de roba
recuperada.
• Projecte Home Balears Inserció
(Projecte Home). Activitat: jardineria.
En 2019 hem fet un important esforç de difusió de les empreses d’inserció, desenvolupant a través de la convocatòria de subvencions per al foment i difusió de l’economia
social de la Conselleria de Treball les següents actuacions:
• Publicació i presentació de la memòria de 2018 de les empreses d’inserció de les
Illes Balears.
• Organització de les jornades “Empreses d’inserció, oportunitats d’inserció laboral”,
celebrades a Mallorca, Menorca i Eivissa.
• Edició i difusió de set videoclips de les empreses d’inserció de les Illes Balears.
Així mateix, s’han mantingut reunions amb la Direcció general de promoció econòmica,
emprenedoria, economia social i circular per defensar el manteniment i consolidació de
les polítiques públiques de favor de les empreses d’inserció.
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PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA DE LES EMPRESES D’INSERCIÓ
El 16 d’abril REAS Balears va organitzar la presentació de la memòria de 2018 de les
sis empreses d’inserció de les Illes Balears; les dades més rellevants de les quals són:
• Dues noves empreses d’inserció creades, passant de 4 a 6, amb presència a
Mallorca, Menorca i Eivissa.
• Facturació conjunta de 2.265.463 €, dels quals només el 14% varen correspondre
a subvencions públiques.
• 58 persones en risc d’exclusió social contractades amb contractes d’inserció.
• El 60% de les persones que varen finalitzar el seu contracte d’inserció es varen
inserir en el mercat laboral ordinari.
• El retorn econòmic per a les administracions via impostos (IRPF, Seguretat Social...) i estalvi per la contractació per persones que rebien la Renda Mínima d’Inserció, va ser de 427.756 €, xifra superior a les subvencions rebudes.
Aquestes dades posen de manifest que les empreses d’inserció són una eina útil en
favor de la inserció de persones en situació de dificultat i que amb la seva activitat
econòmica contribueixen a la cohesió social.

JORNADES “EMPRESES D’INSERCIÓ,
OPORTUNITATS D’INSERCIÓ LABORAL”
Amb els ajuts públics per al foment i difusió de l’economia social REAS Balears va
organitzar a Mallorca (23 de setembre), Eivissa (15 d’octubre) i Menorca (22 d’octubre)
les jornades “empreses d’inserció, oportunitats d’inserció laboral”.
Aquestes jornades estaven dirigides a administracions públiques i entitats socials
potencialment promotores d’empreses d’inserció, amb l’objectiu de contribuir a incrementar el nombre d’empreses d’inserció creades, a ampliar les seves activitats econòmiques i a consolidar-les a través del seu accés a la contractació pública mitjançant els contractes reservats previstos en la disposició addicional 4ª de la llei 9/2017,
de contractes del sector públic.
12 /// REAS Balears

A les jornades es varen tractar aspectes econòmics i socials de les empreses d’inserció, i varen tenir una bona participació d’institucions i entitats, amb una bona valoració
dels assistents.

VIDEOCLIPS DE LES EMPRESES D’INSERCIÓ
En 2019 hem realitzat set videoclips de les empreses d’inserció de les Illes Balears,
un conjunt i els altres de cada una de les empreses. Per això es va utilitzar la convocatòria de subvencions de la Direcció general d’Economia Social i es va recórrer a la
productora audiovisual La Nave Nodriza.
S’ha fet un important esforç de difusió dels vídeos, a través de la creació d’un canal
de Youtube i de l’ús d’internet i les xarxes socials, amb un impacte superior a les
25.000 persones.
Veure: www.youtube.com/channel/UCOjLFwmUCBHkgX65wXUOi6Q

3 Impuls del mercat social
En 2019 ha continuat la implicació de REAS Balears en l’associació Mercat Social
Illes Balears, assumint la presidència de la junta directiva i participant en l’organització de la V Fira del Mercat Social i en la setmana de les economies transformadores
prèvia a la fira.
FINALITAT
Construir una xarxa social i econòmica de producció, distribució, consum i finançament,
amb l’objectiu de contribuir a una activitat econòmica basada en valors democràtics,
ecològics i solidaris i en el benestar col·lectiu.
COMPOSICIÓ
Federació de Cooperatives de les Illes Balears, que agrupa les cooperatives de treball,
agroalimentàries i de consum, Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Mallorca (Apaema), REAS Balears, S’Altra Senalla, Som Energia i Ateneu Pere Mascaró.
• Participació en les reunions de l’associació.
• Organització de la V Fira del Mercat Social de Mallorca realitzada als jardins
de la Misericòrdia el 28 de setembre, i d’una activitat en el programa de la fira:
Diàleg sobre el paper dels espais cogestionats en la promoció de l’economia social i solidària, amb la participació de Geltoki (Pamplona), Coopolis (Barcelona) i
l’Ajuntament de Palma.
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V Fira del mercat social i
setmana de les economies transformadores
La setmana de les economies transformadores, que culminà el 28 de setembre amb la V
Fira del mercat social celebrada als jardins de la Misericòrdia de Palma, va coincidir amb
les mobilitzacions davant l’emergència climàtica. Una coincidència que no és casual: la
crisi climàtica és un símptoma d’un model econòmic esgotat que no té miraments ni amb
les persones ni amb el medi ambient, davant el qual és urgent actuar.
La responsabilitat d’actuar no és exclusiva dels governs, per això es va apel·lar a la responsabilitat individual i col·lectiva que totes podem exercir apostant per opcions de consum
de productes i serveis que tenguin cura de les persones i de l’entorn. Per això, el lema ha
estat “aquesta setmana ho arreglam”.
La setmana de les economies transformadores va servir per visibilitzar les entitats i empreses d’economia social i solidària compromeses amb el consum responsable, i culminà en
la V fira del mercat social. De l’edició d’enguany hem de destacar en primer lloc la participació de més de 30 iniciatives d’àmbits com les finances i assegurances ètiques, energies
renovables i mobilitat sostenible, cooperativisme de treball i d’habitatge, cures, agroecologia, alimentació i comerç just, reutilització i inserció social…
Com a novetat, aquesta edició de la fira comptà amb una install party per oferir a les persones interessades la possibilitat de passar a l’acció donant-se d’alta de serveis alternatius
de consum quotidià, com energia, mobilitat, banca i assegurances.
També hem de destacar el programa d’activitats, des de la visita institucional i la taula rodona sobre espais co-gestionats de promoció d’economies transformadores amb la
participació d’experiències de Barcelona i Pamplona, a les activitats lúdiques: circ, jocs
interculturals, ballada popular de folk…
En definitiva, una fira en la qual es varen introduir novetats i que ens va deixar amb un
bon sabor de boca: la presència de públic, l’ambient excel·lent, les converses i contactes
generats…
Però sobretot, una fira i una setmana que ens ha mostrat la consolidació del projecte de
mercat social, sorgit a les Illes Balears ara fa 5 anys, per contribuir a arreglar l’economia a
través del consum conscient i transformador.
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4 Promoure les clàusules socials i la compra
pública responsable
REAS Balears està implicada en la promoció de la compra pública responsable i les
clàusules socials en les licitacions públiques a través de la seva participació en el grup
de treball de REAS Red de Redes, que gestiona el portal web https://contratacionpublicaresponsable.org, així com amb la seva participació en la comissió de seguiment
sobre clàusules socials del Govern de les Illes Balears.
En 2019 s’ha treballat a través de contactes institucionals per reivindicar la reactivació de la comissió de seguiment de clàusules socials i s’ha fet seguiment de contractes reservats d’administracions de les Illes Balears per a empreses d’inserció i centres
especials d’ocupació d’iniciativa social.
Així mateix, s’ha incidit en les oportunitats de la nova llei de contractes públics per
a les empreses d’inserció introduint aquesta temàtica a les jornades sobre empreses
d’inserció organitzades a Mallorca, Menorca i Eivissa; i hem realitzat una formació
per a personal de l’Ajuntament d’Eivissa sobre aspectes socials en la contractació
pública (9 de setembre).

5 Promoure l’economía social
REAS Balears treballa per impulsar polítiques públiques de foment de l’economia
social i promoure la formació, i forma part del Consell de l’economia social i el cooperativisme de les Illes Balears. En 2019 les fites més significatives han estat:
• Signatura amb l’Ajuntament de Palma del protocol d’impuls de l’economia social i solidària (7 de maig)
• Participació en el Consell de l’Economia Social celebrat el 9 de maig.
• Organització amb el col·lectiu universitari Ecocrida d’una jornada sobre economia social i solidària (15 i 17 de maig).
• Reunió amb la Direcció general d’economia social per reclamar la reactivació
del Consell de l’Economia Social i el Cooperativisme.
• Reunió amb el Conseller de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca
per treballar una proposta de pacte per al foment de l’economia social i solidària i el desenvolupament local.
• Participació en el curs “Economia social i solidària i finances ètiques” organitzat
per la UIB i les Fundacions Darder-Mascaró (octubre).
• Participació en una taula rodona sobre sobirania alimentària en el marc del cicle
Manacor Resilient organitzat per l’Ateneu Lo Tort (18 de novembre).
• Participació en el projecte “Zona Cero”, promogut per entitats veïns, per reclamar usos socioculturals i espais comercials d’economia solidària a les galeries
de la Plaça Major de Palma.
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Gestió
Òrgans de govern

• Junta Directiva: és l’òrgan de gestió i representació, i es reuneix de manera
periòdica. La composició de la Junta actual va ser l’elegida en l’assemblea
general de 2019: Liliana Deamicis (Fundació Deixalles), presidenta; Antoni Ramis (Deixalles Inserció i Triatge), secretari; Alexandre Duran (S’Altra Senalla),
tresorer; i com a vocals: Maria Jaume (Deixalles Serveis Ambientals), Antoni
Aguiló (Mestral Inserció i Medi Ambient) i Joan Francesc Planas (Eines x Inserció). En 2019 s’han realitzat cinc reunions de Junta: 15 de gener, 29 de maig,
9 de juliol, 10 de setembre i 12 de novembre.
• Assemblea general: és el màxim òrgan de deliberació i decisió, i es reuneix
de forma ordinària una vegada a l’any. Poden participar en l’assemblea general els treballadors i treballadores de les entitats associades i els/les socis/es
col·laboradors/es. En 2019 l’assemblea general s’ha celebrat el dia 2 d’abril,
i també s’ha realitzat una assemblea extraordinària d’elecció de la nova junta
de REAS Balears.
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Gestió econòmica

INGRESSOS
Subvenció Estalvi Ètic Colonya
Campanya “Enredate”

31.584 €
3.000 €
294 €

Quotes socis 2017

1.065 €

Quotes socis 2018

1.092 €

Conveni Arç Coop., assegurances ètiques i solidàries

1.799 €

Altres ingressos

1.780 €

Subvencions economia social Conselleria de Treball

DESPESES
Correus i missatgeria

22.554 €

30.158 €
49 €

Quotes (Red de Redes i Tercer Sector Social)

1.674 €

Participació Red de Redes (Juntes, assemblees, Idearia...)

1.482 €

Viatges Menorca

281 €

Activitats Fira del mercat social

277 €

Despeses banc
Altres despeses (material oficina, memòria...)
Promoció de les empreses d'inserció (vídeos, jornades, memòria)
Secretaria tècnica

RESULTAT

43 €
981 €
7.716 €
17.655 €

1.426 €
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Entitats
Membres de REAS Balears

• Fundació Deixalles
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 971 479 211
projectes@deixalles.org
www.deixalles.org

• S’Altra Senalla
C/ Arxiduc Lluís Salvador, 24
07004 Palma
Tel. 971 200 050
senalla@pangea.org
www.saltrasenalla.org

• Deixalles Serveis Ambientals E.I.

• Candela Projectes Solidaris
C/ Nostra Sra. de Lourdes, 1
07015 Palma
Tel. 971 453 658
info@candelaprojectesolidaris.org
www.candelaproducciones.com

• Deixalles Inserció i Triatge E.I.

• Triam de Tot E.I.
C/ Son Gibert, 8-A
07008 Palma
• INTRESS
Tel. 971 479 440
Rambla dels Ducs de Palma, 15
dsagerencia@deixalles.org
07003 Palma
www.deixalles.org/empresa-dinsercio/
Tel. 971 715 029
intressib@intress.org
• Càritas Diocesana de Mallorca
www.intress.org
C/ Seminari, 4
07001 Palma
• Slow Food Illes Balears
Tel. 971 710 135
Tel. 629 071 063
caritas@caritasmallorca.org
info@slowfoodib.org
www.caritasmallorca.org
www.slowfoodib.org
• Eines x Inserció E.I.
C/ Gremi Sabaters, 17
07009 Palma
Tel. 971 792 452
eines@caritasmallorca.org
• Càritas Diocesana de Menorca
C/ Santa Eulàlia, 83
07702 Maó
Tel. 971 361 001
caritas@caritasmenorca.org
www.caritasmenorca.org
• Mestral Inserció i Medi Ambient E.I.
C/ Santa Eulàlia, 83
07702 Maó
Tel. 971 368 139
mestral@caritasmenorca.org
https://mestralmenorca.org
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• Ecoprest
C/ Caro, 4
07013 Palma
Tel. 971 718 199
contacto@ecoprest.com
• Projecte Home Balears Inserció E.I.
C/ Projecte Home, 4
Polígon Son Morro
07007 Palma
Tel. 971 793 750
aparets@projectehome.com
www.projectehome.com/
• Bauma Altres Perspectives S. Microcoop.
Av. de Sant Ferran, 21
07011 Palma
Tel. 675 968 685
xavier@baumacoop.net
http://baumacoop.net/








 




 


 















 
   

  









 





 





 

 




  

   
 








 

 






   
 

  
 
   

















 





 

 

  





