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Així mateix, des de REAS Balears també s�assumeixla relació amb el món empresarial a fi d�aconseguir laseva col·laboració en els processos d�inserció decol·lectius en situació o risc d�exclusió en el marc deles estratègies de Responsabilitat Social Empresa-rial.Quant al Servei d�Orientació i Promoció d�Empresesd�Economia Social, suposa donar continuïtat al nostreservei d�assessorament empresarial vinculat a la Xarxad�Orientació Laboral del SOIB des de novembre de2002.Amb la continuïtat d�aquests dos projectes, REASBalears reafirma la seva aposta per la inserció labo-ral i el suport a l�autoocupació com a eines peravançar cap a una societat més justa i cohesionada.

Full informatiu

El passat 29 de novembre, el Congrés dels Diputatsva aprovar definitivament el projecte de lleid�empreses d�inserció. L�aprovació de la llei suposael reconeixement de la tasca de les empresesd�inserció i d�un deute pendent des de fa massaanys amb aquestes iniciatives.Coincidint amb l�aprovació de la llei, REAS Balearsva convocar el passat 12 de desembre una reunióamb organitzacions interessades en la creaciód�empreses d�inserció a fi d�intentar articular iaconseguir recolzaments per a les organitzacionspromotores d�empreses d�inserció a les Illes Balears.Continuarem informant...
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nES�aprova definitivament la lleid�empreses d�inserció
El passat mes d�octubre, el Parlament de les IllesBalears va aprovar una proposició declarant les Illescom a territori lliure de cultius transgènics. Lacampanya �Mallorca lliure de transgènics�, amb elsuport de 40 entitats adherides, ha dut a termenombroses activitats des de l�any 2006 i ha recollitmés de 3.000 signatures donant suport a aquestadeclaració. Ara haurem d�estar vigilants a fi que noquedi tot en una simple declaració d�intencions.

Les Illes Balears, lliures de cultiustransgènics?

n PER NADAL TAMBÉ CONSUM RESPONSABLE!REAS Balears edita el directori de la Xarxa de consum responsable de Mallorca
Coincidint amb les festes de Nada, REAS Balears ha editat un full sobre consumresponsable a Mallorca amb la declaració i el directori d�iniciatives elaborat per laXarxa de Consum Responsable. REAS Balears vol contribuir així a la sensibilitzacióde la nostra societat en favor d�un consum més responsable i d�una economia méssolidària per avançar en la construcció d�una societat més justa i sostenible.El full s�ha editat en el marc del projecte «Sa Llavoreta» de distribució de productesde l�hort ecològic d�Amadip-Esment, amb el suport de l�Estalvi Ètic de ColonyaCaixa Pollença; i és una convidada a tenir en compte les iniciatives de consumresponsable de cara al consum nadalenc.El directori de consum responsable a Mallorca inclou 30 iniciatives en camps coml�agricultura ecològica, la reutilització i segona mà, el comerç just, la inserciósociolaboral, els serveis financers alternatius, serveis culturals, turisme alternatiui altres.Si voleu exemplars del full «El consum responsable a Mallorca» ho heu de sol·licitara través del correu reasbalears@reasnet.com.

Els dos principals projectes de REAS Balearsd�atenció a usuaris tendran continuïtat en 2008.Es tracta per una banda del Servei d�Orientació
i Promoció d�Empreses d�Economia Social,integral en la Xarxa d�Orientació Laboral del SOIBi gestionat conjuntament amb les entitatsd�economia social AELIB i UCTAIB; i per una altra,de la coordinació del grup de Balears del Pro-
grama INCORPORA de Foment de l�Ocupacióde l�Obra Social «la Caixa».Quant al Programa Incorpora, REAS Balearsassumirà la coordinació del Grup de Balears, enel qual també participen Deixalles Eivissa, CàritasMenorca, Amadip-Esment, Creu Roja, Coopera-tiva Jovent i Projecte Home.

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

n CONTINUEN EN 2008 ELS PROJECTES D�INSERCIÓ LABORAL I DESUPORT A L�AUTOOCUPACIÓ
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Darrerament, davant l�imperiosa necessitat de ferfront al canvi climàtic provocat pel consum abusiude combustibles fòssils, cada vegada se sent parlarmés dels agrocombustibles com a possible alter-nativa energètica. Però la realitat és que l�apostaactual pels combustibles agrícoles, bàsicament pera consum de vehicles als països rics,s�està convertint en una amenaça pera la sobirania alimentària dels païsosdel Sud.El model de cultiu d�agrocombustiblesbasat en els grans monocultiusaltament tecnificats a països endesenvolupament, està provocant unsgrans danys socials i ambientals: majorcontrol de l�agricultura per part de lesgrans empreses transnacionals en detriment de laproducció local d�aliments, demanda excessiva derecursos naturals com terra fèrtil i aigua, unapèrdua de boscos per convertir-los en terres decultius, amb el consegüent desplaçament depoblació i pèrdua de biodiversitat, així com un úsexcessiu de productes químics i un nou mercatper als cultius genèticament modificats.

AGROCOMBUSTIBLES: CULTIVAR PER A LES PERSONESO PER A LES MÀQUINES?

Des de REAS Balears, en el marc de la sevaparticipació en la Xarxa de consum responsable,s�estan organitzant dues activitats encarapendents de concretar:
n Balanç de la campanya �Mallorca lliure de
transgènics� i presentació del documental�Tranxgènia, la història del cuc i el panís�, delcol·lectiu Serindípia.
n Xerrada-taula rodona i presentació del manifest�Agrocombustibles, beneficis o perjudicis?�
Per part del Fòrum Social de Mallorca, es té previstorganitzar activitats conjuntes els dies 25 i 26 degener a la Plaça d�Espanya de Palma. Continuareminformant...

A més a més, el cultiu de cereals per aagrocombustibles és un dels factors que estancontribuint a l�increment del preu dels cereals peral consum humà o per a l�elaboració de pinso peral bestiar. Això està tenint un impacte devastadoren els països pobres, on l�alimentació bàsica de lapoblació local depèn dels mateixoscereals que volem utilitzar als païsosrics per «alimentar» els nostresvehicles.Tampoc es pot argumentar que elsagrocombustibles estalvien emissionsde CO2, perquè fa falta invertir moltaenergia en forma de fertilitzants, cultiu,transport, emmagatzemament itransformació per produir-los en gransmonocultius industrials.Per tots aquests motius, REAS Balears a travésde la Xarxa de consum responsable, està impulsantuna campanya de sensibilització per denunciar lesconseqüències sobre la sobirania alimentària del�aposta actual pels agrocombustibles.Més informació a http://transgenicsfora.balearweb.net/category/3825

n 26 DE GENER, DIA DE MOBILITZACIÓ I ACCIÓ GLOBAL
Les entitats organitzadores del Fòrum Social deMallorca, entre les quals estroba REAS Balears, s�hanadherit a la crida del FòrumSocial Mundial d�un Dia deMobilització i Acció Global el 26de gener de 2008.Aquesta convocatòria sorgeix de la necessitatd�incrementar l�impacte de les expressions imanifestacions d�organitzacions, xarxes imoviments socials; així com del compromís dereforçar la solidaritat i les convergències entreles diferents lluites i campanyes i de construiralternatives i aliances basades en la conviccióferma que UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE!.

Coincidint amb el Dia Mundial per a l�Eradicació de la Pobresa, la Xarxa per la Inclusió Social EAPN-Illes Balears va presentar l�Informe sobre el Qüestionari a Col·lectius en Riscd�Exclusió, un estudi sobre col·lectius vulnerables realitzat a partir deqüestionaris a 240 usuaris dels 20.596 que atenen anualment les entitatsd�EAPN-IB per detectar els factors de vulnerabilitat presents en els col·lectiusen risc d�exclusió en relació als àmbits laboral, formatiu, sociosanitari, resi-dencial, relacional i de ciutadania i participació.Aquest estudi pretén proporcionar un diagnòstic dels col·lectius en riscd�exclusió a partir dels diferents factors de vulnerabilitat que conformen elfenomen multidimensional de l�exclusió social, anant més enllà de l�estudi de lapobresa a partir de criteris basats únicament en els ingressos econòmics. Elsresultats posen de manifest que la lluita contra la pobresa i l�exclusió social nodepèn únicament de l�accés a la feina i a ingressos econòmics, sinó quetambé és necessari incorporar aspectes formatius, sociosanitaris, residencials,relacionals i de ciutadania i participació en les polítiques d�inclusió social.

n EAPN PRESENTA UN ESTUDI SOBRE EXCLUSIÓ SOCIAL A MALLORCA


