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1.– INTRODUCCIÓ 

Memòria REAS Balears 2016 

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 2016 i donar 
resposta al nostre compromís de transparència i de rendiment de comptes davant la societat. 
 

En 2016 REAS Balears ha comptat amb 11 entitats associades, sense altes ni baixes de socis. En con-
junt, aquestes entitats han implicat un col·lectiu de més de 2.100 persones entre persones treballado-
res i voluntàries; d'aquestes ha hagut 676 treballadors/es, i el moviment econòmic conjunt ha estat de 
20.705.121 €. 
 

A aquesta memòria trobareu una presentació de l’entitat i de la seva gestió, i una descripció de les ac-
tuacions dutes a terme en 2016, estructurades a partir de 5 objectius estratègics que hem treballat: 
 

1. Donar continuïtat a la feina en xarxa amb REAS Red de Redes, Tercer Sector Social i Fiare. 
 

2. Reivindicar les empreses d’inserció. 
 

3. Impulsar el mercat social 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, treballant per recuperar les polítiques públiques de 
foment de l'economia social. 

 

 

De 2016 volem destacar: la consolidació de la Fira del Mercat Social de Mallorca, amb la realització de 
la seva II edició, la celebració del 30 aniversari de la Fundació Deixalles, la reactivació del Consell de 
l'Economia Social i el Cooperativisme de les Illes Balears en el que participam, la creació d’Ecotxe, co-
operativa mallorquina de cotxes elèctrics compartits apunt d’iniciar la seva activitat, la realització per 
part de quatre entitats de REAS Balears del balanç social, així com la consolidació del nou model orga-
nitzatiu de REAS Red de Redes per guanyar en incidència pública i visibilitat. 
 

REAS Balears està integrada a REAS Red de Redes de Economía Solidaria, xarxa de xarxes sectori-
als i territorials formada per 507 organitzacions amb presència a 14 comunitats autònomes espanyoles. 
En conjunt, més de 40.000 persones estan vinculades a organitzacions de REAS Red de Redes, 8.000 
com a contractades, amb uns ingressos anuals de més de 350 milions d’euros. 
 

En 2016, les institucions públiques de les Illes Balears han adoptat alguns acords en relació a temàti-
ques pròpies de la nostra activitat i que històricament hem reclamat. Volem destacar: l'aprovació d'a-
cords per a la inclusió de clàusules socials en les licitacions per part dels ajuntaments de Palma i Artà i 
del Govern de les Illes Balears, que en el cas del Govern s’obliga a reservar almenys un 3% de la seva 
contractació a empreses d’inserció, centres especials d’ocupació i programes d’ocupació protegida;  
l'aprovació per part del Parlament de les Illes Balears d'una proposició no de llei en favor de les empre-
ses d'inserció, així com la reactivació de la convocatòria d'ajudes per a empreses d'inserció per part de 
la Conselleria de Treball. 
 

Un any més, hem posat en nostre granet d'arena per contribuir a avançar cap a un model econòmic 
respectuós amb les persones i amb l'entorn. 
 

Liliana Deamicis Corbo 

Presidenta de REAS Balears 
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2.– PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 

Memòria REAS Balears 2016 

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) és una associació sen-
se 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 

 

• Potenciar, donar suport i coordinar les iniciatives d’economia alternativa i solidària. S’entén per 
economia alternativa i solidària aquella que és ecològicament sostenible, socialment equitativa i 
econòmicament viable. El seu objectiu és la creació de llocs de feina estables que siguin ecolò-
gicament acceptables i socialment útils en iniciatives econòmiques amb distintes formes jurídi-
ques amb un funcionament democràtic i participatiu. 

• Fomentar l’esperit emprenedor i la formació per a la gestió de l’economia solidària. 
• Promoure la integració en el món laboral de persones socialment vulnerables. 
• Promoure relacions comercials equitatives i solidàries, tant al nord com entre nord i sud, basa-

des en la corresponsabilitat de productors i consumidors. 
• Impulsar a la nostra societat un debat sobre les noves realitats econòmiques mitjançant l’inter-

canvi d’experiències, la formació, la coordinació amb xarxes d’àmbits territorials més amplis i la 
relació amb el context social en que es desenvolupen. 

• Fomentar la cooperació internacional amb altres xarxes. 
• Impulsar i formar part d’iniciatives o xarxes locals que promoguin la qüestió social. 

 

REAS Balears pertany a REAS Red de Redes de Economía Solidaria, una xarxa de xarxes formada 
per 507 organitzacions agrupades en 14 xarxes territorials i 4 xarxes sectorials. En conjunt, més de 
40.000 persones estan vinculades a organitzacions de REAS Red de Redes, 8.000 com a contracta-
des, amb uns ingressos anuals de més de 350 milions d’euros. 
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ELS VALORS DE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA 

 

L’economia solidària sorgeix de la necessitat de construir un nou model de societat i de redefinir el pa-
per 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 deteri-
orament 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 solidària1: 
 

• Principi d’equitat: és un valor que reconeix a totes les persones com subjectes d’igual 
dignitat, i protegeix el seu dret a no ser sotmeses a relacions basades en la dominació sigui quina 
sigui la seva condició social, gènere, edat, ètnia, origen i capacitat. 

 

• Principi de treball: el treball com un element clau en la qualitat de vida de les persones, 
de la comunitat i de les relacions econòmiques entre la ciutadania, els pobles i els Estats. 

 

• Principi de sostenibilitat ambiental: tota la nostra activitat productiva i econòmica està 
relacionada amb la natura, per això la nostra aliança amb ella i el reconeixement dels seus drets és 
el nostre punt de partida. 

 

• Principi de cooperació: afavorir la cooperació front a la competència, dins i fora de les 
nostres organitzacions, cercant la col·laboració amb altres entitats i organismes públics i privats. 

 

• Principi sense caràcter lucratiu: el model econòmic que practiquem i perseguim té com a 
finalitat el desenvolupament integral, col·lectiu i individual de les persones, i com a medi, la gestió 
eficient de projectes econòmicament viables, sostenibles i integralment rentables, els beneficis dels 
quals es reinverteixen i redistribueixen. 

 

• Principi de compromís amb l’entorn: participació en el desenvolupament local sostenible 
i comunitari del territori. 

 

 

ELS SOCIS 

 

Poden ser socis de REAS Balears qualsevol entitat jurídica que adopti els principis de l’economia soli-
dària. Les entitats que han integrat REAS Balears al llarg de 2016 han estat: 
 

• Associació Candela Projectes Solidaris 

• Associació S’Altra Senalla 

• Associació Tu a Tu 

• Càritas Diocesana de Mallorca 

• Càritas Diocesana de Menorca 

• Deixalles Serveis Ambientals Empresa d'Inserció 

• Ecoprest S.L.L. 
• Fundació Deixalles 

• Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) 
• Slow Food Illes Balears 

• Suport Social S. Coop. 
 

En 2016 no s'han produït altes ni baixes de socis. A continuació es mostren les dades econòmiques, 
laborals i de participació de voluntariat de les entitats associades a REAS Balears. 

 

1Veure www.economiasolidaria.org/carta.php 

Memòria REAS Balears 2016 
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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 partici-
par 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 2016 ha 
hagut 10 socis/es col·laboradors/ores. 

 Personal contractat Personal voluntari Moviment econòmic 
anual 

Candela Projectes Solidaris 0 0 0 € 

S’Altra Senalla 2 55 146.936 € 

Tu a Tu 0 0 0 € 

Càritas Mallorca 77 875 3.196.513 € 

Càritas Menorca 33 444 1.913.221 € 

Deixalles Serveis Ambientals EI 39 0 351.538 € 

Ecoprest 1 0 20.000 € 

Fundació Deixalles 199 10 6.292.044 € 

INTRESS 325 41 8.784.869 € 

Slow Food Illes Balears 0 5 0 € 

Suport Social 0 0 0 € 

TOTAL 676 1.430 20.705.121 € 

2.– PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 
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3.– L’ACTIVITAT DE REAS BALEARS 

Memòria REAS Balears 2016 

L’activitat de REAS Balears en 2016 s’ha desenvolupat d’acord als següents 5 objectius estratègics: 
 

1. Donar continuïtat a la feina en xarxa amb REAS Red de Redes, Tercer Sector Social i Fiare. 
 

2. Reivindicar les empreses d’inserció. 
 

3. Impulsar el mercat social 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, treballant per recuperar les polítiques públiques de 
foment de l'economia social 

 

 

3.1.- TREBALL EN XARXA AMB REAS RED DE REDES, TERCER SECTOR SOCIAL I FIA-
RE 

 

Per a REAS Balears, el treball en xarxa i la cooperació amb altres organitzacions és un element fona-
mental de la seva activitat, ja que cap organització pot assolir els seus objectius de forma aïllada. En 
2016 REAS Balears ha desenvolupat actuacions en xarxa amb REAS Red de Redes de Economía So-
lidaria, 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 Casti-
lla y León, REAS Euskadi, REAS Extremadura, REAS Galicia, REAS Madrid, REAS 
Murcia, REAS Navarra, REAS Rioja, REAS País Valencià i Xarxa d'Economia Solidà-
ria 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 l'asseguradora CAES; la cooperativa de 
comercialització d'energia neta Som Energia i la Coordinadora Estatal de Comercio 
Justo. 

Accions • Participació en les dues assemblees anuals: 20 de maig i 16 de novembre a 
Madrid. 
• Participació en el Consell Confederal a través de la nostra representant Liliana 
Deamicis, responsable de tresoreria: 19 de febrer, 1 d'abril, 1 de juliol, 16 de setem-
bre i 11 de novembre; i en la coordinació executiva, amb reunions mensuals. 
• Participació en el II Congrés d'economia solidària celebrat a Bilbao el 10, 11 i 
12 de novembre, amb una representació balear formada per set persones. 
• Participació en el grup de treball sobre mercat social i en el seu encontre estatal 
de coordinació celebrat a Saragossa el 5 de febrer. 
• Participació en un fòrum sobre economia social i solidària celebrat al Parlament 
Europeu el 28 de febrer. 
• Difusió de l'instrument de balanç social de REAS Red de Redes entre les enti-
tats de REAS Balears i suport a la seva implantació, permetent que 4 entitats soci-
als disposin del seu balanç social: Fundació Deixalles, Càritas Menorca, S'Altra Se-
nalla i Deixalles Serveis Ambientals EI. 
• Actualització de la pàgina web de REAS Balears allotjada al portal d'economia 
solidària: www.economiasolidaria.org/reasbalears 

• Difusió del butlletí de REAS Red de Redes “Últimas Noticias”. 
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3.– L’ACTIVITAT DE REAS BALEARS 

Participants d'entitats de REAS Balears al II Congrés d'Economia Solidària 

El balanç social de les entitats de REAS Balears 
 

A través d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Deixalles per a la promoció i el foment de l’e-
conomia solidària i del suport de l'estalvi ètic de Colonya Caixa Pollença, es va dotar la secretaria tèc-
nica de REAS Balears d’una dedicació professional de mitja jornada durant els mesos de gener i febrer 
per a la difusió de l’instrument del balanç social entre les entitats de REAS Balears i per oferir suport a 
la seva implantació. Això va permetre que 4 entitats de REAS Balears fessin el seu balanç social: Fun-
dació Deixalles, Càritas Menorca, S’Altra Senalla i Deixalles Serveis Ambientals Empresa d’Inserció 
(veure infografia a la contraportada). 

Memòria REAS Balears 2016 

 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, FEAPS Balears (Federació Balear d’Organitzacions en Favor de les 
Persones amb Discapacitat Intel·lectual), FoQua (Fòrum per la Qualitat. Associació 
Empresarial d’Entitats Sense Ànim de Lucre del Sector de la Discapacitat), Federació 
d’Entitats i de Serveis de Salut Mental de Mallorca, ONCE Illes Balears, REAS Balears 
(Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària Illes Balears), Federació Predif Illes Balears i 
Fòrum d'Entitats del Tercer Sector de Menorca. 

Accions • Participació en les Juntes Directives a través de la representant de REAS Balears 
Xesca Martí. 
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3.– L’ACTIVITAT DE REAS BALEARS 

Memòria REAS Balears 2016 

 FIARE BANCA ÈTICA 

Finalitat Oferir eines de transformació social a través del finançament de projectes viables d’e-
conomia 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 Solida-
ritat 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 Eivis-
sa. 

Accions • Participació en les reunions del Grup d’Iniciativa Territorial de les Illes Balears i en 
l'assemblea anual, 5 de març. 
• Participació en l'assemblea anual de Fiare Banca Ética, Madrid, 21 de maig. 
• Organització de la visita a Mallorca del resposable d'operativa bancària de Fiare, 
Jordi Ibañez, per mantenir reunions informatives i de treball amb entitats i adminis-
tracions públiques, 25 de febrer. 
• Participació en la II Fira del Mercat Social de Mallorca amb una paradeta i l'orga-
nització de la presentació del llibre “El valor del dinero” d'Ugo Biggeri, president de 
Banca Ètica (19 de març). 
• Participació amb una paradeta informativa en la diada del medi ambient de l'Asso-
ciació de Veïns de Santa Pagesa (Palma), el 4 de juny. 
• Reunió informativa amb el Fòrum d'Entitats del Tercer Sector de Menorca, 14 de 
juny. 
• Participació en els cafès Fiare, iniciativa per fomentar el debat sobre temàtiques 
vinculades a la banca ètica, celebrats a Palma (15 de novembre) i Eivissa (15 de 
desembre). 
• Posada en marxa d'un grup de treball d'eduació, per fer difusió de la banca ètica 
als centres educatius. 
• Col·laboració en l’actualització del blog del Grup d’Iniciativa Territorial 
www.fiarebancaetica.coop/git/ca/illes-balears i en el butlletí informatiu Etikum Illes 
Balears. 

L'any 2016 ha estat el de la consolidació de l'operativa bancària de Fiare Banca Etica amb el desen-
volupament de pràcticament totes les eines necessàries per al dia dia del compte corrent. Ja es po-
den domiciliar pagaments i cobraments de la Seguretat Social i s'ha produït un impuls al crèdit a enti-
tats i administracions públiques. 
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3.– L’ACTIVITAT DE REAS BALEARS 
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3.2.- REIVINDICAR LES EMPRESES D’INSERCIÓ 

 

Des de la junta directiva de REAS Balears s’ha treballat conjuntament amb les dues empreses d’inser-
ció existents a Balears, Deixalles Serveis Ambientals i TIV Menorca, i s’han mantingut relacions amb la 
Federació Estatal d’Empreses d’Inserció (FAEDEI). 
 

Durant l’any 2016, Deixalles Serveis Ambientals i TIV Menorca han continuat treballant activament amb 
la FAEDEI. També han participat en totes les activitats promogudes per la federació estatal, com són 
les assemblees, jornades formatives o fires. 
 

Així mateix, en 2016 s'ha continuat amb els contactes iniciats en 2015 amb partits polítics i responsa-
bles institucionals, tant abans com després de les eleccions autonòmiques, amb bones perspectives de 
desenvolupament de mesures de foment de les empreses d'inserció a les Illes Balears. Així, a Comis-
sió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de 
maig de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei relativa a empreses d'inserció, i que-
dà aprovada, per unanimitat, la següent resolució: 
 

Les empreses d’inserció fan balanç de la seva activitat 
 

A les Illes Balears actualment només hi ha dues empreses inserció: 

• DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS, SL, EI, és una empresa d’inserció constituïda en maig de 2011, pro-
moguda per la Fundació Deixalles, que desenvolupa activitats ambientals, principalment dintre del sector de 
residus i espais naturals; i activitats de neteja i manteniment d’edificis.  

• TIV Menorca SLU, és una empresa d’inserció, promoguda i propietat de Càritas Diocesana de Menorca, 
creada l’any 2009 per a gestionar la planta de tractament de residus voluminosos de Menorca. 

 

Mitjançant una roda de premsa realitzada el 18 de maig, varen presentar el balanç de la seva activitat, defensant 
el seu paper eficaç en les polítiques actives d’ocupació per a persones en situació d’exclusió social: 
 

• Les dues empreses d’inserció varen generar 77 contractes en 2015, dels quals el 78% foren contractes 
d’inserció (60 persones) 

• En els darrers 5 anys, s’han fet un total de 151 contractes d’inserció, dels quals 34 han acabat amb inser-
cions en empreses i 42 continuen a les empreses d’inserció. 

 

Notícia completa: www.economiasolidaria.org/noticias/balanc_empreses_insercio_illes_balears  

Resolució del Parlament de les Illes Balears a favor de les empreses d’inserció 
 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un programa públic, 
conjuntament amb la resta d’administracions, la finalitat del qual sigui la promoció de les empreses 
d'inserció, que doni suport a la creació i al manteniment d’aquestes, per tal de facilitar la inserció socio-
laboral dels col·lectius que, de manera estructural o conjuntural, presenten especials dificultats per a 
l'accés i la permanència en l'ocupació. 
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3.– L’ACTIVITAT DE REAS BALEARS 
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3.3.- IMPULS DEL MERCAT SOCIAL 

 

En 2016 ha continuat la implicació de REAS Balears en l'associació Mercat Social Illes Balears, assu-
mint la Vicepresidència de la junta directiva i contribuint a l'organització de la II Fira del Mercat Social 
de Mallorca celebrada a Palma els dies 19 i 20 de març.  
 

 MERCAT SOCIAL ILLES BALEARS 

Finalitat Construir una xarxa social i econòmica de producció, distribució, consum i finança-
ment, amb l’objectiu de contribuir a una activitat econòmica basada en valors demo-
cràtics, 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, Ateneu Pere Mascaró, S’Altra Senalla, Càritas Menor-
ca, Entrepobles, Cooperativa Coanegra, Cooperativa San Crispin, Associació de Pro-
ductors d’Agricultura Ecològica de Mallorca, Associació de Productors d’Agricultura 
Ecològica de Menorca, Sa Tenda Ecològica, Som Energia Menorca, GOB Menorca, 
Ethicoo, Baby Stock, S'Hort Ecològic, Lmental Sostenibilitat i Futur S. Coop, Somnia-
dors Solidaris i REAS Balears. 

Accions • Participació en les reunions del grup insular de Mallorca, les juntes interinsulars i 
l'assemblea general de 29 d’abril. 
• Elaboració del full de ruta 2016. 
• Contactes amb empreses i organitzacions. 
• Organització de la II Fira del Mercat Social de Mallorca, al pati de la Misericòrdia de 
Palma, 19 i 20 de març, amb notable èxit de públic i d'expositors. 

II Fira del Mercat Social de Mallorca 
 

La II Fira del Mercat Social de Mallorca 
celebrada el 19 i 20 de març al Pati de 
la Misericòrdia de Palma va suposar la 
consolidació d’aquest projecte, amb la 
participació de 42 expositors i unes 
2.800 persones de públic, contribuint 
així als seus objectius d’afavorir la visibi-
litat pública de les empreses i iniciatives 
del mercat social, facilitant l’accés dels 
consumidors a productes i serveis amb criteris de consum responsable i 
l’establiment de relacions directes entre productors i consumidors; així com 
de fomentar el coneixement mutu i col·laboració entre aquestes iniciatives. 
 

De l’edició de 2016 valoram especialment les diferents activitats i tallers rea-
litzats, amb bona presència de públic, el suport institucional rebut amb la 
realització d’una visita de representant institucionals i l’impacte de la fira a 
les xarxes socials i als mitjans de comunicació. 
 

De cara a 2017, es té previst realitzar la fira el mes d’octubre als jardins de 
la Misericòrdia per guanyar en visibilitat, així com implicar més els exposi-
tors en l’organització. 
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3.– L’ACTIVITAT DE REAS BALEARS 

Memòria REAS Balears 2016 

Com a activitat paral·lela a la II Fira del Mercat Social de Mallorca, REAS Balears va organitzar amb el 
suport del Consell de Mallorca una trobada sobre municipalisme i economia solidària, amb la participa-
ció com a ponents de companys de REAS Aragó i REAS Euskadi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.- PROMOURE LES CLÀUSULES SOCIALS 

 

Arrel de les eleccions locals i autonòmiques de maig de 2015, REAS Balears ha realitzat contactes po-
lítics a fi de promoure les clàusules socials en els contractes públics. 
 

En 2016 els Ajuntaments de Palma i d’Artà varen aprovar instruccions per a la inclusió de clàusules 
socials en les licitacions públiques i el Govern de les Illes Balears va adaptar un acord per a la inclusió 
de clàusules socials en les licitacions i la creació d’una reserva de mercat del 3% per a Centres Especi-
als d’Ocupació i Empreses d’Inserció, que contempla la creació d’una comissió de seguiment de les 
clàusules socials en la que participarà REAS Balears en representació del Tercer Sector Social. 
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3.– L’ACTIVITAT DE REAS BALEARS 

Memòria REAS Balears 2016 

Així mateix, REAS Balears participa en la selecció de continguts per a la web de contractació pública 
responsable de REAS Red de Redes, aportant documentació (acords, instruccions i plecs de contrac-
tació) d’institucions de les Illes Balears. 
 

 

3.5.– PARTICIPAR EN EL CONSELL DE L’ECONOMIA SOCIAL 

 

REAS BALEARS ha realitzat una tasca d’incidència pública per tal de recuperar les polítiques públi-
ques de foment de l’economia social a les Illes Balears. El 23 de maig, el Consell de l’Economia Social 
i el Cooperativisme de les Illes Balears es reuní per primera vegada després de més de quatre anys 
per reprendre el diàleg i treball conjunt entre les institucions i les estructures associatives de l’economia 
social, entre les quals REAS Balears representa les iniciatives d’inserció social. Posteriorment va tenir 
lloc una segona reunió el 12 de desembre, centrada en el procés d’elaboració del pla director d’econo-
mia social, que centrarà bona part de l’activitat del Consell i de REAS Balears al llarg de 2017. 
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4.– LA GESTIÓ DE L’ENTITAT 

Memòria REAS Balears 2016 

ÒRGANS DE GOVERN 

 

• Junta Directiva: és l’òrgan de gestió i representació, i es reuneix de manera periòdica. La com-
posició de la Junta actual va ser l'elegida en l’assemblea general de 2014: Liliana Deamicis 
(Fundació Deixalles), presidenta; Gemma Casas (Càritas Menorca), secretària; i Alexandre Duran 
(S’Altra Senalla), tresorer. En 2016 s'han realitzat tres reunions de Junta: el 7 de març, el 16 de 
maig i el 27 de setembre. 

 

• Assemblea general: és el màxim òrgan de deliberació i decisió, i es reuneix de forma ordi-
nària 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 2016 l’assemblea general s’ha 
celebrat el dia 25 de gener. 

 

GESTIÓ ECONÒMICA 

 

 

INGRESSOS 5.056,87 € 

Subvenció Estalvi Ètic Colonya 5.053.000,00 € 

Campanya “Enrédate” 195,00 € 

Retorn viatges Red de Redes 810,03 € 

Quotes 934,00 € 

Altres  109,12 € 

Interessos banc 8,72 € 

DESPESES 5.319,71 € 

Quotes (Red de Redes i Tercer Sector Social) 1.973,00 € 

Participació Red de Redes (Juntes, assemblees, Congrés) 1.026,27 € 

Viatges Menorca 357,81 € 

Altres viatges 356,27 € 

Subscripció capital social Ecotxe 100,00 € 

Conveni Deixalles secretaria tècnica 1.496,60 € 

Despeses banc 9,76 € 

RESULTAT -262,24 € 
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5.– ENTITATS MEMBRES DE REAS BALEARS 

Memòria REAS Balears 2016 

Fundació Deixalles 

C/ Son Gibert, 8-A – 07008 Palma 

Tel. 971472565 – Fax 971473224 

deixalle@reasnet.com 

www.deixalles.org 

 

 

Càritas Diocesana de Mallorca 

C/ Seminari, 4 – 07001 Palma 

Tel. 971710135 – Fax 971724947 

caritas@caritasmallorca.org 

www.caritasmallorca.org 

 

 

Càritas Diocesana de Menorca 

C/ Santa Eulàlia, 83 – 07702 Maó 

Tel. 971361001 – Fax 971353779 

caritas@caritasmenorca.org 

www.caritasmenorca.org 

 

 

Ecoprest 
C/ Caro, 4 – 07013 Palma 

Tel. 971718199 – Fax 971718120 

contacto@ecoprest.com 

www.ecoprest.com 

 

 

S’Altra Senalla 

C/ Arxiduc Lluís Salvador, 24 – 07004 Palma 

Tel. 971200050 – Fax 971291231 

senalla@pangea.org 

www.saltrasenalla.org 

 

 

Deixalles Serveis Ambientals 

C/ Son Gibert, 8-A – 07008 Palma 

Tel. 9714792211 – Fax 971479219 

dsagerencia@deixalles.org 

www.deixalles.org/empresa-dinsercio/ 

Suport Social S. Coop. 
C/ Sant Pere Nolasc, 7-A – 07001 

Palma 

Tel./Fax 971227667 

 

 

Candela Projectes Solidaris 

C/ Nostra Sra. de Lourdes, 1 – 07015 Palma 

Tel./Fax 971453658 

info@candelaprojectesolidaris.org 

www.candelaproducciones.com 

 

 

Tu a Tu 

C/ Pinzón, 21 – 07590 Cala Rajada 

Tel. 971818251 

tuatu@tuatu.org 

www.tuatu.org 

 

 

INTRESS 

Rambla dels Ducs de Palma, 15 

07003 Palma 

Tel. 971715029 – fax 971712200 

intressib@intress.org 

www.intress.org 

 

 

Slow Food Illes Balears 

Tel. 629071063 

info@slowfoodib.org 

www.slowfoodib.org 
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