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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 i donar resposta al compromís de transparència i de rendiment
de comptes davant la societat.
En 2021 REAS Balears ha crescut amb la incorporació com a sòcies de quatre entitats:
Terranostra Supermercat Cooperatiu, i els projectes d’habitatge cooperatiu Plegats,
Es Llindar i Binisàvia. En conjunt, les entitats sòcies han implicat un col·lectiu de més
de 1.800 persones entre persones treballadores i voluntàries; d’aquestes ha hagut 466
treballadors/es, i el moviment econòmic conjunt ha estat de 16.713.482 €.
REAS Balears està integrada a REAS Red de Redes de Economía Solidaria, xarxa de
xarxes sectorials i territorials formada per més de 900 organitzacions amb presència
a 15 comunitats autònomes espanyoles. En conjunt, més de 50.000 persones estan
vinculades a organitzacions de REAS Red de Redes, 24.888 com a contractades, amb
uns ingressos anuals superiors a 1.000 milions d’euros.
A aquesta memòria trobareu una presentació de l’entitat i de la seva gestió, i una descripció
de les actuacions dutes a terme en 2021, estructurades a partir dels 6 objectius treballats:

1

Donar continuïtat a la feina en xarxa.

2

Reivindicar les empreses d’inserció.

3

Enfortir l’economia solidària a través de l’entrada de noves iniciatives
i empreses i del foment de la formació.

4

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

5

Promoure la compra pública responsable entre les administracions.

6

Treballar per impulsar les polítiques públiques de foment de l’economia social.
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De 2021 volem destacar: la incorporació com a sòcies de quatre noves entitats i la
creació del grup de treball d’habitatge cooperatiu, la defensa del paper de les empreses
d’inserció i la difusió de la seva activitat, amb un anunci per a IB3 TV, la realització de 11
tallers formatius sobre economia solidària amb 116 persones participants, la col·laboració amb l’aula d’emprenedoria del Centre Integrat de Formació Professional Son Llebre,
la posada en marxa des de Mercat Social del projecte ESS Local, amb l’obertura d’un
local a Son Sardina i l’organització de la III Setmana de les economies transformadores,
les accions de seguiment, sensibilització, formació i assessorament en matèria de compra pública responsable i la incidència pública en relació a la problemàtica de la recollida
de residus tèxtils.
Des de l’àmbit institucional volem destacar la interlocució amb el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca i amb la Direcció
General de Promoció Econòmica i Economia Social de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern. Especialment volem destacar i posar en valor la
posada en marxa amb el suport del Consell de Mallorca del projecte ESS Local, per
promoure l’economia social i solidària i el desenvolupament local als municipis de Mallorca i l’ampliació de les ajudes per a empreses d’inserció de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball del Govern.
Un any més, 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, ara més
necessari que mai.
Antoni Ramis Bestard
President 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.
REAS Balears pertany a REAS Red de Redes de Economía Solidaria, una xarxa de
xarxes formada per 944 organitzacions agrupades en 15 xarxes territorials i 4 xarxes sectorials (AERESS, Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria,
Coordinadora Estatal de Comerç Just, Unió Renovables i Mesa de Finances Ètiques).
En conjunt, més de 50.000 persones estan vinculades a organitzacions de REAS Red
de Redes, 24.888 com a contractades, amb uns ingressos anuals de més de 1.007
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

Cooperació

Sense caràcter
lucratiu

Compromís
amb l’entorn

Les sòcies
Poden ser socis de REAS Balears qualsevol entitat jurídica que adopti els principis de
l’economia solidària. En 2021 s’han produït les altes com a socis de Terranostra Supermercat Cooperatiu i dels projectes d’habitatge cooperatiu Plegats, Es Llindar i Binisàvia;
així com les baixes de Kanostra, per dissolució de l’associació, Candela Projectes Solidaris i Ecoprest, per inactivitat, i Triam de Tot, per cessament de la seva activitat, assumint
les seves funcions i personal Deixalles Serveis Ambientals.
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Amb aquestes altes i baixes, les 16 entitats que han integrat REAS Balears al llarg de
2021 han estat:
• Bauma Altres Perspectives S. Microcoop.
• Benfet Serveis i Manteniment Empresa
d’Inserció
• Binisàvia
• Càritas Diocesana de Mallorca
• Càritas Diocesana de Menorca
• Deixalles Inserció i Triatge Empresa
d’Inserció
• Deixalles Serveis Ambientals Empresa
d’Inserció
• Ecotxe S. Coop.

•
•
•
•
•
•
•
•

Eines x Inserció Empresa d’Inserció
Es Llindar
Fundació Deixalles
Mestral Inserció i Medi Ambient
Empresa d’Inserció
Plegats
S’Altra Senalla
Slow Food
Terranostra (Laboratori d’Abastiment
Cooperatiu S. Coop.)

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

Bauma S. Microcoop.
Benfet Serveis i Manteniment
Binisàvia
Càritas Mallorca
Càritas Menorca
Deixalles Inserció i Triatge
Deixalles Serveis Ambientals*
Ecotxe
Eines x Inserció
Es Lindar
Fundació Deixalles
Mestral Inserció i Medi Ambient
Plegats
S’Altra Senalla
Slow Food
Terranostra

Total

Personal
contractat

Personal
voluntari

2
7
0
71
41
47
36
0
27
0
198

0
0
10
694
246
0
0
12
0
9
9

30
0
4
0
3

466

Moviment
econòmic anual
64.781 €
315.327 €
0€
3.797.381 €
1.866.648 €
434.959 €
966.545 €
27.396 €
498.329 €
0€
7.340.000 €
974.307 €

51
15
30
3

0€
178.571 €
0€

1.339

16.713.482 €

260

249.239 €

*Inclou Triam de Tot, ja que des de finals de 2021 assumeix les seves funcions i personal

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 2021 ha hagut 6 socis/es col·laboradors/ores.
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L’activitat

L’activitat de REAS Balears en 2021 s’ha desenvolupat d’acord als següents objectius
del pla de feina:
1. Treball en xarxa.
2. Reivindicació de les empreses d’inserció.
3. Enfortiment de l’economia solidària.
4. Impuls del mercat social.
5. Promoció de les clàusules socials i la compra pública responsable.
6. Impuls de les polítiques públiques de foment de l’economia social.

1 Treball en xarxa
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 2021 REAS Balears ha desenvolupat actuacions en xarxa amb
REAS Red de Redes de Economía Solidaria, d’àmbit estatal, Tercer Sector Social Illes
Balears, La Vida Al Centre i Grup d’Iniciativa Territorial Fiare Illes Balears.

REAS RED DE REDES DE ECONOMÍA SOLIDARIA
FINALITAT
Promoure l’economia solidària i coordinar les diferents xarxes territorials i sectorials
d’economia solidària.
COMPOSICIÓ
Xarxes territorials: 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.
Xarxes sectorials: 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 amb dos representants en l’assemblea telemàtica de 21 de maig.
2. Participació en les reunions telemàtiques mensuals dels grups de treball de mercat
social, compra pública responsable, polítiques públiques i habitatge cooperatiu.
3. Participació en reunions monogràfiques sobre els fons europeus Next Generation.
4. Participació en la guia d’alternatives de turisme i oci 2021.
5. Presentació el 19 de novembre del balanç social de les entitats associades a REAS
Balears en el marc de la campanya de rendició de comptes i mesura d’impacte
“Ensenya el cor”.
6. Participació i implicació en l’organització i difusió de la jornada sobre compra pública
responsable “Oportunidades y retos actuales: convergencias entre la economía social
y solidaria y las Administraciones” realitzada de forma telemàtica el 14 de desembre.
7. Participació en la jornada telemàtica sobre habitatge cooperatiu en règim de cessió
d’ús “COOPUBLIC, impulso de la colaboración público-cooperativa en vivienda
en cesión de uso” (15 de desembre).
8. Participació en el procés de revisió dels principis de l’economia solidària.
9. Difusió del butlletí electrònic mensual de REAS Red de Redes.
10. Participació en la campanya de comunicació La Clave ESS La Gente.

TERCER SECTOR SOCIAL
ILLES BALEARS
FINALITAT
Defensar i dignificar el paper del tercer sector social a les
Illes Balears per tal de millorar el benestar de les persones
amb necessitats socials no cobertes.
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 Fòrum 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 reunions de la Junta directiva de Tercer Sector Social a través de
la representant de REAS Balears Xesca Martí.
2. Participació en una jornada informativa sobre els fons europeus Next Generation
organitzada per la Conselleria de Fons Europeus el 10 de juny.
3. Participació en l’organització de la jornada telemàtica “Diversificació econòmica i innovació social: el paper del Tercer Sector Social” (15 de desembre), amb la presentació del programa de formació, ocupació i inserció laboral de l’empresa d’inserció
Deixalles Inserció i Triatge.

BONES PRÀCTIQUES D’INNOVACIÓ SOCIAL
Tercer Sector Social Illes Balears va organitzar la jornada “Diversificació econòmica i innovació social: el paper del Tercer Sector
Social”, que va tenir lloc de forma telemàtica el 15 de desembre
de 2021 amb l’objectiu de posar en valor el paper de les entitats del Tercer Sector Social en la diversificació econòmica i la
innovació social, i mostrar i reflexionar sobre bones pràctiques
d’innovació social.
A la jornada varen participar 38 persones i va servir per presentar exemples concrets de bones pràctiques d’innovació social
d’entitats de les Illes Balears, les quals posteriorment es varen
recollir en una publicació.
MÉS INFORMACIÓ:
Vídeo jornada: https://www.youtube.com/watch?v=QK8j3PMpUq0
Publicació bones pràctiques:

www.deixalles.org/wp-content/uploads/2022/02/BBPP-TSSIB.pdf

LA VIDA AL CENTRE
FINALITAT
LVAC és un procés col·lectiu per enfortir el teixit social i poder articular i donar respostes
col·lectives a la crisi social i econòmica que afrontam arrel de la pandèmia.
Davant la caiguda del sector turístic i les devastadores conseqüències socials i econòmiques
que se’n derivaran, articulam una resposta social col·lectiva amb la intenció de propiciar
una mobilització social sense precedents i exigir la transformació política, social i econòmica
cap a la transició ecosocial.
COMPOSICIÓ
LVAC es va impulsar des diverses organitzacions ecologistes, feministes, l’agroecologia i
d’economia social i solidària. Actualment 166 entitats de tot tipus han donat suport al manifest de La Vida Al Centre:
www.lavidaalcentre.org/entitats-i-collectius-adherits/
ACCIONS
1. Participació en les trobades i accions, així com en les reunions de coordinació i de la
comissió de formació.
2. Organització de la taula de debat sobre l’economia social i solidària a les Illes Balears
celebrada de forma telemàtica el 27 de febrer, amb la participació d’entitats social d’inserció i d’economia solidària.
3. Participació en l’organització de l’escola d’acció social i transformadora realitzada el 6
de novembre.
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GRUP D’INICIATIVA TERRITORIAL
FIARE ILLES BALEARS
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 persones
sòcies, 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
1. Participació en les reunions i activitats del grup, en els àmbits d’educació financera, activisme accionarial i constitució de fons per a microcrèdits.
2. Participació en la formació telemàtica per a avaluadors socioambientals de les sol·licituds
de crèdit (30 de novembre).
3. Participació en l’avaluació social i ambiental de Deixalles Inserció i Triatge per a la tramitació d’un crèdit per a aquesta empresa d’inserció.
Malgrat la pandèmia, Fiare Banca Ètica ha continuat amb el creixement en xifres i la consolidació de la presència i dels serveis bancaris. Entre Itàlia i Espanya s’ha arribat a les 46.186
persones sòcies i els 82 milions de capital social. Quant als projectes finançats, s’ha
superat la xifra de 1.100 milions d’euros i els dipòsits han superat els 2.100 milions.
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2

Reivindicació de 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 les sis
empreses d’inserció de les Illes Balears, s’ha reforçat el paper de reivindicació i defensa dels
seus interessos econòmics, socials i empresarials, i els de les seves persones treballadores.
Les empreses d’inserció són:
• Deixalles Serveis Ambientals (Fundació Deixalles). Activitat: gestió de residus (parcs
verds i deixalleries, recollida, transport i tractament de voluminosos i roba, restauració
de mobles, reparació d’electrodomèstics), neteja de locals i neteja viària, de jardins,
platges, torrents i zones forestals, manteniment d’edificis, i serveis de personal de
consergeria, control d’accés i informació, porta equipatges, enquestes i tasques
auxiliars administratives.
• Triam de Tot (Fundació Deixalles). Activitat: tractament de residus tèxtils i voluminosos i
customització de roba.
• Deixalles Inserció i Triatge (Fundació Deixalles). Activitat: gestió de personal per al
tractament de residus, especialment residus d’envasos, enderrocs i voluminosos.
• Mestral Inserció i Medi Ambient (Càritas Menorca). Activitat: recollida i tractament de
residus d’aparells elèctrics i electrònics i tèxtils.
• Eines x Inserció (Càritas Mallorca). Activitat: recollida, valorització i comercialització de
roba recuperada.
• Benfet Serveis i Manteniment (Projecte Home Balears). Activitat: jardineria, neteja i
serveis de manteniment.
A finals de 2021 ha cessat la seva activitat Triam de Tot, assumint les seves funcions i personal Deixalles Serveis Ambientals.
Accions:
• Reunions institucionals: reunions amb la Direcció General de Promoció Econòmica,
Emprenedoria i Economia Social i Circular del Govern per defensar el manteniment i
consolidació de les polítiques públiques i les subvencions en favor de les empreses
d’inserció.
• Participació en una sessió de treball a la UIB de sistematització dels itineraris d’inserció
laboral el 29 de març, en el marc d’un acord de col·laboració per a la participació amb
la Càtedra d’Innovació Social de la UIB en la II Convocatòria de projectes de recerca
d’impacte social aplicada al desenvolupament humà sostenible en el context de la Covid-19, amb el projecte “Impacte de la Covid-19 en els itineraris d’inserció sociolaboral
de col·lectius vulnerables: una proposta adaptada a un nou escenari”.
• Coordinació de les entitats i empreses d’inserció dedicades a la recollida de residus
tèxtils en relació a la problemàtica de la comercialització de la roba recuperada i per
establir criteris comuns per a la seva recollida diferenciada.
També s’ha treballat conjuntament per establir criteris comuns per negociar la seva
recollida selectiva amb els ajuntaments, i s’han mantingut reunions amb les ajuntament
de Llucmajor, Marratxí, Inca i Calvià.
• Elaboració d’una proposta per a la regulació autonòmica de la figura de les empreses
d’inserció d’imprescindibilitat social.
• Difusió per correu postal i xarxes socials de fulls informatius sobre les sis empreses
d’inserció i campanya publicitària amb l’emissió d’un anunci publicitari a IB3 TV.
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PROBLEMÀTICA DE LA RECOLLIDA TÈXTIL
DE LES ILLES BALEARS
REAS Balears ha coordinat en 2021 les entitats socials d’inserció dedicades a la recollida
de residus tèxtils en relació a la problemàtica de la comercialització de roba recuperada que
amenaça la viabilitat de la seva recollida diferenciada, desenvolupant les següents accions:
• Elaboració d’un document sobre la problemàtica
• Realització de tasques d’incidència pública mitjançant reunions amb la Conselleria de
Medi Ambient, el Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca i diversos ajuntaments
• Participació el 8 de juny de 2021 en una jornada amb ajuntaments organitzada pel
Consell de Mallorca.

DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT DE LES EMPRESES D’INSERCIÓ
Amb una subvenció de foment i difusió de l’economia social de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball s’han publicat fulls informatius de les empreses d’inserció, amb informació dels serveis que ofereixen i de les seves dades econòmiques i socials més rellevants.
Els fulls s’han fet arribar per correu postal a les institucions de les Illes Balears i també s’ha fet
difusió per xarxes socials.
Així mateix, s’ha fet una campanya publicitària a IB3 TV, amb l’emissió d’un anunci, amb 50
insercions publicitàries els mesos d’octubre i novembre.
Més informació:
Fulls informatius:

www.deixalles.org/wp-content/uploads/2021/10/diptics_ei_reas_compressed.pdf
Anunci IB3 TV:

https://www.youtube.com/watch?v=HhtEquLdnic

3 Enfortiment de l’economia solidària
REAS Balears treballa per enfortir l’economia solidària a través de la implicació de noves
iniciatives i empreses i del foment de la formació.
En relació a l’entrada de noves iniciatives i empreses, en 2021 s’han incorporat com a sòcies:
Laboratori d’Abastiment Cooperatiu S. Coop. (Supermercat Terranostra) i els projectes d’habitatge cooperatiu Plegats, Es Llindar i Binisàvia.
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Quant al foment de la formació, s’ha participat en les
següents accions:
• Participació en una jornada d’Ajuda en Acció sobre
canvi climàtic i activisme pel clima amb una xerrada sobre consum responsable, el 29 d’abril.
• Participació en la jornada telemàtica “Illes Balears,
iniciatives pioneres en economia blava solidària”
(30 de setembre) organitzades per Assemblea de
Cooperació per la Pau, defensant el paper de les
empreses d’inserció en l’economia blava a través
de la licitació com a contractes reservats de serveis
ambientals.
• Participació en el curs “L’economia social i solidària i les finances ètiques: propostes per transformar l’economia i la societat” de la UIB i les Fundacions Darder-Mascaró (5-8 d’octubre)
• Formació sobre emprenedoria i economia social i
solidària per a l’aula d’emprenedoria del Centre Integrat de Formació Professional Son Llebre.
Finalment, també s’han realitzat accions per fomentar la participació i implicació del personal:
• Formació interna per al personal vinculat a les entitats de REAS Balears sobre els principis i valors de l’economia solidària: realització de 11 tallers, entre juliol i setembre de
2021, amb 116 participants.
• Creació del grup de treball de REAS Balears sobre habitatge cooperatiu en règim de
cessió d’ús, amb la participació de set projectes de les Illes Balears.

FORMACIÓ INTERNA SOBRE PRINCIPIS I PROJECTES
D’ECONOMIA SOLIDÀRIA
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Amb fons procedents de les subvencions de l’estalvi ètic de Colonya Caixa Pollença i de
foment i difusió de l’economia social de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball,
hem realitzat 11 tallers sobre economia social i solidària per a entitats de REAS Balears, amb
un total de 116 persones participants.
Els tallers es varen dissenyar i realitzar amb el suport de Bauma Altres Perspectives, amb l’objectiu d’implicar les entitats en els principis, projectes i entitats d’economia solidària i millorar
el seu coneixement per enfortir la participació del seu personal.
Hem fet tallers a Càritas Menorca, Terranostra, Deixalles Inserció i Triatge, Deixalles Serveis
Ambientals i a les delegacions de Palma, Sóller, Manacor, Inca i Calvià de la Fundació Deixalles.

NOU GRUP DE TREBALL D’HABITATGE COOPERATIU
En el mes de novembre, REAS Balears va crear el grup de treball d’habitatge cooperatiu
en règim de cessió d’ús, amb tres entitats sòcies, Plegats i Es Llindar de Mallorca i Binisàvia de Menorca, i altres projectes de les Illes Balears com les cooperatives d’Eivissa Els
Sanadors i Els Porxos.
L’objectiu del grup de treball és treballar conjuntament per superar les dificultats que limiten el moviment social en favor de l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús a les
Illes Balears i vincular-se al grup de treball estatal, en el marc de REAS Red de Redes.

4 Impuls del mercat social
En 2021 ha continuat la implicació de REAS Balears en l’associació Mercat Social Illes
Balears, assumint la presidència de la junta directiva i participant en la gestió del projecte
ESS Local i en l’organització de la III Setmana de les economies transformadores.
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 la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA),
REAS Balears, S’Altra Senalla, Som Energia, Ateneu Pere Mascaró, i Mi Cestita i Corda i Poal.
ACCIONS
• Desenvolupament del projecte ESS Local fins al 15 d’octubre de 2021, per desenvolupar el Pacte amb el Consell de Mallorca per al foment de l’economia social i solidària i
el desenvolupament local, amb actuacions als municipis de Mallorca d’assessorament i
acompanyament a projectes d’emprenedoria social, formació i difusió i sensibilització.
• Participació en les reunions i en les tasques d’elaboració de documents del Fòrum de
la Societat Civil per a la reconstrucció de les Illes Balears, plataforma d’entitats que
defensa un canvi de model econòmic en favor de la transició ecosocial amb protagonisme de la societat civil. Participació en l’acte de presentació del document “El futur
que volem” (4 de novembre).
• Participació en l’organització de la III Setmana de les economies transformadores, desenvolupada entre el 24 de setembre i el 2 d’octubre, amb la realització per part de REAS
Balears de la xerrada-taller telemàtica “Com accedir als fons europeus i no morir en l’intent” (29 de setembre) i l’organització d’una instal party-Me cambio el 4 d’octubre al Palau
de Congressos de Palma en el marc del Diálogo sobre el Futuro de la Economía Circular.
• Col·laboració amb el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears per a l’elaboració
del capítol d’economia social i solidària del seu informe anual, aportant les dades de les
iniciatives d’economia solidària i empreses d’inserció.
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PROJECTE ESS LOCAL
Mercat Social ha desenvolupat en 2021 el projecte ESS Local, de foment de l’economia social
i solidària i el desenvolupament local a Mallorca, amb el suport del Departament de Promoció
Econòmica i Desenvolupament Local del Consell. El projecte sorgeix del Pacte firmat entre Mercat Social i els grups polítics del Consell de Mallorca el juliol de 2020.
A través de les actuacions desenvolupades des d’un local cedit per un particular a Son Sardina,
s’ha concretat els tres eixos del pacte:
Eix 1: Promoció de les entitats i les xarxes:
• 9 organitzacions han fet ús del local
• 11 iniciatives han rebut assessorament
• 12 accions de foment de la intercooperació, compra pública responsable, reconversió d’empreses a l’economia social i accés als fons Next Generation
Eix 2: Sensibilització:
• 10 administracions locals implicades
• Directori de l’economia social i solidària i el desenvolupament local als municipis del
Pla de Mallorca, amb 103 iniciatives identificades
• 6 participacions en fires locals
• Accions de comunicació: newsletters, notes i convocatòries de premsa, col·laboració amb altres publicacions, 36 aparicions en mitjans, creixement del seguiment a les
xarxes socials...
Eix 3: Formació:
• 3 cursos realitzats, sobre compra pública responsable, cooperativisme i intercooperació
• 1 guia didàctica sobre compra pública responsable elaborada
16 /// REAS Balears

III SETMANA DE LES ECONOMIES
TRANSFORMADORES
Mercat Social Illes Balears organitzà entre els dies
24 de setembre i 2 d’octubre la III Setmana de les
economies transformadores, sota el títol “Femho amb cura, les persones i l’entorn en el centre
de la reactivació econòmica”.
En aquesta tercera edició, la setmana de les economies transformadores es va centrar en la necessitat
d’ampliar l’espai i detectar nous àmbits d’actuació
per a l’economia social i solidària (ESS), “obrint melons” en relació al paper de l’ESS en àmbits com la
indústria turística, les comunitats energètiques locals, l’agroecologia i la sobirania alimentària, l’accés
als fons europeus Next Generation o la reconversió
a l’ESS d’empreses en risc de desaparició.
La setmana va concloure amb una fira, la setena fira
del Mercat Social, en el marc del mercat ecològic de
la Plaça dels Patins de Palma.
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5 Promoció de 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 la realització d’accions de sensibilització, formació i
assessorament.
En 2021 s’ha treballat a través de contactes institucionals per reivindicar la reactivació
de la comissió de seguiment de clàusules socials, que no es reuneix des de fa anys,
i s’ha fet seguiment de la contractació pública social a les Illes Balears, especialment en
relació als contractes reservats 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 a través de la difusió de la guia pràctica “Empreses d’inserció i
contractació pública”, i s’ha donat suport al projecte de sensibilització sobre compra pública
responsable de Fundació Deixalles adreçat a administracions públiques.
Accions:
• Seguiment de contractes reservats d’administracions públiques de les Illes Balears (Govern, consells Insulars i ajuntaments) a través de la plataforma de contractació de l’Estat.
• Participació en el grup de treball sobre contractació pública responsable de REAS Red
de Redes.
• Col·laboració amb la Direcció General de Cooperació i l’Escola Balear d’Administració
Pública del Govern de les Illes Balears en el disseny d’un curs sobre compra pública
responsable, i participació el 19 de maig de 2021 en una taula rodona sobre experiències
i bones pràctiques de l’economia social i solidària en la compra pública responsable, amb
una comunicació sobre proveïdors socials de les Illes Balears.
• Col·laboració amb la Fundació Deixalles en el seu projecte de sensibilització sobre compra pública responsable, emmarcat en la convocatòria de projectes d’educació per a la
transformació social de la Direcció General de Cooperació del Govern.
• Realització el 15 de juny de 2021 d’una sessió formativa sobre consum responsable dirigida a personal tècnic de la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears.
• Acció d’assessorament tècnic sobre contractació pública social amb l’Ajuntament d’Eivissa en relació a una licitació d’un servei d’inserció sociolaboral amb criteris socials.
• Participació en una reunió amb la secretària tècnica de la Conselleria d’Hisenda, Begoña
Morey, per fer un retorn del seguiment de la contractació pública a les Illes Balears (21
de juliol), i aportacions a l’esborrany d’acord del Consell de Govern sobre contractació
pública social.
• Impartició d’un curs de 4 hores de duració sobre compra pública responsable per als
municipis de la Mancomunitat Pla de Mallorca (7 d’octubre), amb 10 participants.
• Participació en la jornada sobre compra pública responsable de REAS Red de Redes
de Economía Solidaria (14 de desembre) i suport a la seva difusió.
• Col·laboració en un estudi de la iniciativa de Càritas Espanyola sobre reutilització de
residus tèxtils Moda-re, en relació al seguiment dels contractes reservats per a empreses d’inserció.
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6 Impuls de les polítiques públiques de foment de
l’economia social
REAS Balears treballa per impulsar polítiques públiques de foment de l’economia social,
i forma part del Consell de l’economia social i el cooperativisme de les Illes Balears.
Accions:
• Reunions amb la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia
Social i Circular del Govern per reivindicar la reactivació del Consell de l’Economia
Social i el Cooperativisme de les Illes Balears, del qual REAS Balears n’és membre,
així com el manteniment i consolidació de les polítiques públiques i les subvencions en
favor de les empreses d’inserció.
• Elaboració d’aportacions per a la revisió del Pla director d’economia social del Govern
de les Illes Balears.
• Participació en les reunions de la Xarxa de serveis públics empresarials de l’Institut
d’Innovació Empresarial (IDI), de 14 de gener i 20 d’octubre.
• Participació en la reunió del Consell de l’Economia Social i el Cooperativisme de les
Illes Balears de 24 de febrer de 2021.
• Reunió amb PalmaActiva el 23 de febrer en relació a la necessitat de concretar el desenvolupament del Pacte d’impuls de l’economia social i solidària firmat l’abril de 2019.
• Reunions i contactes amb el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament
Local del Consell de Mallorca en relació les ajudes Covid per a empreses d’economia
social (publicada al BOIB de 18 de setembre), a la campanya de promoció de cistelles
de producte local i a les polítiques de foment de la contractació pública social que es
posaran en marxa des de l’Oficina de Responsabilitat Social.
• Participació en la taula social del Consell Assessor per a l’estratègia Mallorca 2030 del
Consell de Mallorca.
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Gestió
Òrgans de govern

• Junta Directiva: és l’òrgan de gestió i representació, i es reuneix de manera periòdica cada dos mesos. La composició de la Junta actual va ser elegida
en l’assemblea general de 2021: Antoni Ramis (Deixalles Inserció i Triatge),
president; Maria Jaume (Deixalles Serveis Ambientals), secretària; Carles Valentí (S’Altra Senalla), tresorer; i com a vocals Alexandre Duran (Ecotxe), Antoni Aguiló (Mestral Inserció i Medi Ambient), Juan Cruz (Eines x Inserció), Victor
Reyes (Benfet Serveis i Manteniment), Liliana Deamicis (Fundació Deixalles) i
Xavier Moyà (Bauma Altres Perspectives).

En 2021 s’han realitzat cinc reunions de Junta: 12 de gener, 11 de maig, 13 de
juliol, 21 de setembre i 9 de novembre.
• Assemblea general: és el màxim òrgan de deliberació i decisió, i es reuneix
de forma ordinària una vegada a l’any, oberta a les persones vinculades a les
entitats associades. En 2021 l’assemblea es va reunir el dia 9 de març.
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Gestió econòmica

INGRESSOS
Subvenció estalvi ètic Colonya

55.118 €
3.000 €

Subvenció federacions Conselleria d'Afers Socials

23.174 €

Subvenció economia social C. de Model Econòmic, Turisme i
Treball

21.215 €

Conveni assegurances Arç Coop.
Quotes i campanya "Enredate"
Altres ingressos (secretaria tècnica TSSIB i formació)

DESPESES
Secretaria tècnica

1.875 €
244 €
6.110 €

54.294 €
32.587 €

Espai de treball secretaria tècnica (coworking)

5.953 €

Serveis professionals (Previs, Arco, Bauma)

3.810 €

Difusió

7.710 €

Quotes

1.814 €

Transports, viatges i dietes

867 €

Crèdit i despeses banc

704 €

Altres despeses

848 €

RESULTAT

824 €
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Entitats
Membres de REAS Balears

• Bauma Altres Perspectives S. Microcoop.
Carrer Isidoro Antillón, 12, 3er
07006 Palma
Tel. 623 545 905
info@baumacoop.net
https://baumacoop.net/
• Benfet Serveis i Manteniment Empresa
d’Inserció
Carrer Projecte Home, 4
07007 Palma
Tel. 608 253 211
info@benferserveis.com
http://benfetserveis.es/
• Binisàvia
cohabitatgemenorca@gmail.com
https://sostrecivic.coop/grups_llavors/
binisavia/
• Càritas Diocesana de Mallorca
Carrer Seminari, 4
07001 Palma
Tel. 971 710 135
caritas@caritasmallorca.org
https://www.caritasmallorca.org/
• Càritas Diocesana de Menorca
Carrer santa Eulàlia, 83
07702 Maó
Tel. 971 361 001
caritas@caritasmenorca.org
https://www.caritasmenorca.org
• Ecotxe S. Coop.
Carrer Arxiduc Lluís Salvador, 24
07004 Palma
info@ecotxe.coop
https://www.ecotxe.coop/
• Eines x Inserció Empresa d’Inserció
Carrer Gremi Sabaters, 17
07009 Palma
Tel. 971 792 452
eines@caritasmallorca.org
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• Es Llindar
esllindar.projectecooperatiu@gmail.com
https://sostrecivic.coop/grups_llavors/es-llindar/
• Fundació Deixalles
Deixalles Inserció i Triatge Empresa d’Inserció
Deixalles Serveis Ambientals Empresa d’Inserció
Carrer Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 971 472 565
info@deixalles.org
https://www.deixalles.org/
• Mestral Inserció i Medi Ambient Empresa d’Inserció
Carrer Santa Eulàlia, 83
07702 Maó
Tel. 971 351 413
mestral@caritasmenorca.org
https://mestralmenorca.org/
• Plegats
Tel. 646 214 047
info@plegats-mallorca.org
https://plegats-mallorca.org/
• S’Altra Senalla
Carrer Arxiduc Lluís Salvador, 24
07004 Palma
971 200 050
senalla@pangea.org
https://saltrasenalla.org/
• Slow Food
Info@slowfoodib.org
http://www.slowfoodib.org/
• Terranostra (Laboratori d’Abastiment Cooperatiu
S. Coop.)
Carrer Alfons el Magnànim, 24
07004 Palma
Tel. 871 734 009
supermercat@terranostra.coop
https://terranostra.coop/

