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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 activi-
tats desenvolupades i donar resposta al compromís de transparència i de rendiment de 
comptes davant la societat.
2020 ha estat un any difícil, marcat per la pandèmia i les seves conseqüències sanitàries, 
laborals, socials i econòmiques. Però les crisis ofereixen noves oportunitats, i l’economia 
social i solidària ha pogut mostrar que aquí i ara existeixen alternatives de producció i 
consum que tenen cura de les persones i de l’entorn i contribueixen a la diversificació 
econòmica i a la producció local.
En 2020 REAS Balears ha crescut amb la incorporació com a sòcies de tres entitats: 
Bauma, Kanostra i Ecotxe. En conjunt, malgrat les dificultats, les entitats sòcies han 
implicat un col·lectiu de prop de 1.500 persones entre persones treballadores i volun-
tàries; d’aquestes ha hagut 449 treballadors/es, i el moviment econòmic conjunt ha 
estat de 17.421.654 €.
REAS Balears està integrada a REAS Red de Redes de Economía Solidaria, xarxa de 
xarxes sectorials i territorials formada per més de 800 organitzacions amb presència a 
15 comunitats autònomes espanyoles. En conjunt, més de 43.000 persones estan vin-
culades a organitzacions de REAS Red de Redes, 19.000 com a contractades, amb uns 
ingressos anuals de 708 milions d’euros. En 2020 REAS Red de Redes ha celebrat 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 des-
cripció de les actuacions dutes a terme en 2020, estructurades a partir dels 6 objectius 
que hem treballat:

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

6 Treballar per impulsar les polítiques públiques de foment de l’econo-
mia social.

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

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

2 Reivindicar les empreses d’inserció.

4 Impulsar el mercat social, conjuntament amb altres organitzacions, 
com a eina per al foment de l’economia social.
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De 2020 volem destacar: la incorporació com a sòcies de tres noves entitats, la defensa 
del paper en favor de la cohesió social de les empreses d’inserció i la difusió de la seva 
activitat, amb l’elaboració de vídeos i d’una publicació sobre contractació pública so-
cial, la participació en accions formatives, l’impuls del Mercat Social i la implicació en 
l’organització de la II setmana de les economies transformadores, i el treball en xarxa 
amb nous àmbits com La Vida Al Centre, procés col·lectiu per enfortir el teixit social i ar-
ticular i donar respostes des de la societat civil a la crisi social i econòmica que afrontam. 
Des de l’àmbit institucional volem destacar la interlocució amb la Direcció General 
d’Economia Social de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern, 
l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) i el Departament de Promo-
ció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. Especialment volem 
destacar i posar en valor la signatura entre els grups polítics del Consell de Mallorca i 
Mercat Social del Pacte per al foment de l’economia social i solidària i el desenvolupa-
ment local.
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.

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 de-
senvolupar 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 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 de-
sigualtats, l’atur i l’exclusió.

REAS assumeix com a propis els sis principis de l’economia solidària 

 

Les sòcies
Poden ser socis de REAS Balears qualsevol entitat jurídica que adopti els principis de 
l’economia solidària. En 2020 s’han produït les altes com a socis de la microcooperativa 
Bauma Altres Perspectives, de Kanostra Habitatge Cooperatiu i d’Ecotxe Som Moviment 
S. Coop.; així com la baixa de INTRESS, Institut de Treball Social i Serveis Socials.  
Amb aquestes altes i baixes, les 16 entitats que han integrat REAS Balears al llarg de 
2020 han estat:

Equitat Treball Sostenibilitat
ambiental

Cooperació Sense caràcter 
lucratiu

Compromís 
amb l’entorn
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• Associació Candela Projectes Solidaris
• Associació S’Altra Senalla
• Bauma Altres Perspectives S. Microcoop.
• 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.
• Ecotxe Som Moviment S. Coop.
• Eines x Inserció Empresa d’Inserció
• Fundació Deixalles
• Kanostra Habitatge Cooperatiu
• 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.

 Personal
contractat

Personal 
voluntari

Moviment
econòmic anual

Candela Projectes Solidaris 0 0 0 €
S’Altra Senalla 4 35 151.735 €
Bauma S. Microcoop. 2 0 42.505 €
Càritas Mallorca 74 653 5.215.344 €
Càritas Menorca 42 322 2.252.575 €
Deixalles Inserció i Triatge EI 30 0 424.378 €
Deixalles Serveis Ambientals EI 22 0 640.269 €
Ecoprest SLL 1 0 20.000 €
Ecotxe S. Coop. 0 12 10.172 €
Eines x Inserció EI 17 0 547.123 €
Fundació Deixalles 208 6 6.877.583 €
Kanostra Habitage Cooperatiu 0 6 0 €
Mestral Inserció i Medi Ambient EI 24 0 741.583 €
Projecte Home Balears Inserció 10 0 205.411 €
Slow Food Illes Balears 0 5 0 €
Triam de Tot EI 15 0 292.976 €

Total 449 1.039 17.421.654 €

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·labora-
dors/ores persones a títol individual, empreses i institucions que mostrin interès per les 
finalitats de REAS Balears. En 2020 ha hagut 6 socis/es col·laboradors/ores.
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L’activitat
L’activitat de REAS Balears en 2020 s’ha desenvolupat d’acord als següents objectius:

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.

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 objec-
tius de forma aïllada. En 2020 REAS Balears ha desenvolupat actuacions en xarxa amb 
REAS Red de Redes de Economía Solidaria, d’àmbit estatal, Tercer Sector Social Illes 
Balears, Grup d’Iniciativa Territorial Fiare Illes Balears i La Vida Al Centre.

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 Ba-
lears, REAS Castilla y La Mancha, REAS Castilla y León, REAS Euskadi, REAS Extrema-
dura, 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 Soci-
al y Solidaria; Mesa de Finanzas Éticas, integrada per Fiare Banca Ética, Coop57, Oiko-
credit 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: 19 de juny i 11 de desembre.
2. Participació en els grups de treball sobre mercat social, compra pública responsable, 

polítiques públiques i comunicació.
3. Participació en el Fòrum Social Mundial d’Economies Transformadores (virtual), 

amb l’aportació d’una activitat: taula rodona sobre experiències de participació ciu-
tadana en la gestió d’espais recuperats; i una experiència: plataforma La Vida Al 
Centre (25 de juny- 1 de juliol).

4. Suport a la campanya Pla de Xoc Social, per protegir la majoria social de la crisi 
provocada per la pandèmia i participació en la guia d’iniciatives front a la Covid-19.

5. Difusió en el marc de la campanya “Ensenya el cor”, de rendició de comptes i mesura 
de l’impacte, del balanç social de REAS Red de Redes entre les entitats de REAS Ba-
lears i suport a la seva implantació, permetent que 8 entitats disposin del seu balanç 
social: Fundació Deixalles, Eines x Inserció, Mestral Inserció i Medi Ambient, Triam de 
Tot, Deixalles Serveis Ambientals, Bauma, Ecotxe i Projecte Home Balears Inserció.

6. Difusió de la campanya del 25è aniversari de REAS Red de Redes.
7. Participació en la campanya “Consumeix dins”, per donar a conèixer els productes i 

serveis de l’economia social i solidària i fomentar el seu consum.
8. Difusió del butlletí electrònic mensual de REAS Red de Redes.

25è aniversari de
REAS Red de Redes
En 2020 s’ha celebrat el 25è aniversari de la fundació de REAS 
Red de Redes per part d’un petit grup d’entitats i persones.
25 anys després, som unes 800 organitzacions i més de 40.000 
persones vinculades, constituint un moviment social i econò-
mic sòlid que treballa amb altres moviments socials per mos-
trar que l’economia solidària és la sortida a les múltiples crisis 
que patim (sanitària, climàtica, econòmica, social, política...).
Amb motiu del 25è aniversari es va impulsar una campanya de comunicació, amb l’edi-
ció de dos exemplars de la revista digital ESS Mania.

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 Ba-
lears de Persones amb Discapacitat Física, foQua Fòrum per la 
Qualitat/Associació Empresarial d’Entitats Sense Ànim de Lu-
cre del Sector de la Discapacitat, ONCE Illes Balears, Platafor-
ma del Voluntariat, Plena Inclusió Illes Balears i REAS Balears.
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Jornada telemàtica “Línies estratègiques i canvi de 
model post Covid-19: el repte de les entitats socials”
El dia 23 de novembre va tenir lloc la Jornada telemàtica del Tercer Sector Social “Línies 
estratègiques i canvi de model post Covid-19: el repte de les entitats socials”. La 
jornada, destinada a personal tècnic de les entitats d’acció social de les Illes Balears, es 
va organitzar amb l’objectiu de promoure una reflexió conjunta sobre noves línies estra-
tègiques per afrontar les conseqüències de la situació d’emergència sanitària sobre les 
entitats socials, els col·lectius més vulnerables i el propi model econòmic.
A través d’un procés facilitat, amb presa de decisions per consentiment, es varen recollir 
aportacions a tres documents col·laboratius, finalment aprovats:
• Impacte de la crisi sobre les entitats d’acció social: valoració i proposta de mesures 

correctores.
• Polítiques públiques de xoc per fer front al repte de la cohesió social.
• Mesures per redreçar les debilitats del model econòmic balear.

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 Filmaci-
ons 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

En 2020 s’ha treballat en tres àmbits: educació financera, activisme accionarial i constitu-
ció de fons per a microcrèdits procedents d’administracions públiques.
Malgrat la pandèmia, Fiare Banca Ètica ha continuat amb el creixement en xifres i la conso-
lidació de la presència i dels serveis bancaris. Entre Itàlia i Espanya s’ha arribat a les 44.577 

ACCIONS
1. Participació en les Juntes Directives a través de la representant de REAS Balears 

Xesca Martí.
2. Participació en el pla estratègic d’ocupació del SOIB per al Tercer Sector Social.
3. Participació en la jornada telemàtica “Línies estratègiques i canvi de model post Co-

vid-19: el repte de les entitats socials” (23 de novembre).
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• 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, neteja i 

manteniment de comunitats.

persones sòcies i els 77,4 milions de capital social. Quant als projectes finançats, s’ha 
superat la xifra de 1.000 milions d’euros i els dipòsits han superat els 2.000 milions. 
Així mateix, s’ha presentat la tercera edició de l’Informe sobre les finances ètiques a Eu-
ropa, i s’ha continuat amb la implantació de nous productes com l’avançament exprés de 
subvencions i contractes i amb el conveni comercial entre Fiare Banca Ètica i la Red de 
Economía Alternativa y Solidaria, que contempla diverses línies de col·laboració per donar 
un marc formal i estable a la relació de suport mutu i projectes comuns.

LA VIDA AL CENTRE

FINALITAT
LVAC és un procés col·lectiu per enfortir el teixit social i poder articular i donar respos-
tes 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 econòmi-
ques 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 158 entitats de tot tipus han donat suport al 
manifest de La Vida Al Centre:
www.lavidaalcentre.org/entitats-i-collectius-adherits/ 

ACCIONS
Participació en les trobades i accions, així com en les reunions de coordinació i de la 
comissió de formació. Veure: 

www.lavidaalcentre.org/comunicats-de-premsa/ 

Memòria 2020  /// 11 

 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 em-
preses 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: 

2

https://www.fiarebancaetica.coop/blog/los-bancos-eticos-europeos-invierten-en-empresas-y-autonomos-3-de-cada-4-euros?utm_source=Fiare+Newsletter&utm_campaign=6a59f227c5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_13_05_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6a37357259-6a59f227
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/los-bancos-eticos-europeos-invierten-en-empresas-y-autonomos-3-de-cada-4-euros?utm_source=Fiare+Newsletter&utm_campaign=6a59f227c5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_13_05_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6a37357259-6a59f227
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/convenio-comercial-reas-red-de-redes
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/convenio-comercial-reas-red-de-redes


En 2020 s’ha continuat amb l’esforç de di-
fusió de les empreses d’inserció, desenvolu-
pant a través de la convocatòria de subven-
cions per al foment i difusió de l’economia 
social de la Conselleria de Model Econòmic, 
Turisme i Treball les següents actuacions:
• Publicació i presentació de la memòria 

de 2019 de les empreses d’inserció de les 
Illes Balears.

• Elaboració de la guia pràctica “Empreses 
d’inserció i contractació pública”.

• Edició i difusió de tres videoclips temàtics 
sobre l’activitat 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 del 
Govern per defensar el manteniment i con-
solidació de les polítiques públiques i les subvencions en favor de les empreses d’in-
serció, i s’ha participat en una roda de premsa de la Conselleria de Model Econòmic, 
Turisme i Treball de presentació de les convocatòries de subvencions a l’economia 
social (25 de setembre).

MEMÒRIA 2019 DE LES EMPRESES D’INSERCIÓ
DE LES ILLES BALEARS

El 22 de maig REAS Balears va publicar la memòria de 2019 de les sis empreses 
d’inserció de les Illes Balears; les dades més rellevants de les quals són:

• 6 empreses d’inserció en funcionament, amb presència a Mallorca, Menorca i 
Eivissa, amb activitats econòmiques de gestió i tractament de residus, jardineria 
i tasques auxiliars d’administració.

• Facturació conjunta de 2.897.693 €, dels quals només el 15% correspon a sub-
vencions públiques.

• 66 persones en risc d’exclusió social contractades amb contractes d’inserció.
• El 91% de les persones que han finalitzat el seu contracte d’inserció s’han inserit 

en el mercat laboral ordinari.
• Les empreses d’inserció permeten que persones passives que rebien presta-

cions passin a ser cotitzants actius, generant un retorn econòmic per a les ad-
ministracions via impostos i estalvis en prestacions. En 2019 aquest retorn per 
a les arques públiques ha estat de 533.179 €, xifra superior a les subvencions 
públiques rebudes (341.466 €).

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, ara més necessària que mai.

12  /// REAS Balears  

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4373537&coduo=2390298&lang=ca
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4373537&coduo=2390298&lang=ca


GUIA PRÀCTICA
“EMPRESES D’INSERCIÓ I CONTRACTACIÓ PÚBLICA”

Amb els ajuts públics per al foment i difusió de l’economia social, hem editat la guia 
pràctica “Empreses d’inserció i contractació pública”.

Empreses d’inserció i 
contractació pública. 
Guia pràctica.

favor de la inserció de persones en situació d’exclusió social pot contribuir a una reactivació 
econòmica atenta a les especials dificultats d’inserció dels sectors més vulnerables. Veure:
www.deixalles.org/wp-content/uploads/2020/11/guia_contractacio_publica_
web.pdf 

VIDEOCLIPS SOBRE L’ACTIVITAT
DE LES EMPRESES D’INSERCIÓ

En 2020 hem realitzat tres videoclips sobre l’activitat de les empreses d’inserció de les 
Illes Balears, temàtics sobre empreses que contracten persones que han finalitzat el 
seu itinerari a una empresa d’inserció, sobre administracions públiques i empreses que 
contracten els serveis de les empreses d’inserció i sobre el concepte del retorn social i 
econòmic de les empreses d’inserció.
Els vídeos han estat realitzats per la productora audiovisual La Nave Nodriza amb els 
ajuts públics per al foment de l’economia social de la Conselleria de Model Econòmic, 
Turisme i Treball. 
S’ha fet un important esforç de difusió dels vídeos, a través del canal de Youtube de 
REAS Balears i de les xarxes socials del Mercat Social. Veure:

www.youtube.com/channel/UCOjLFwmUCBHkgX65wXUOi6Q

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 2020 hem mantingut contactes amb iniciatives i organitzacions com Biokalma, Eco-
transformers, Llanatura i l’Associació de la Producció Agrària Ecològica d’Eivissa i For-
mentera (APAEEF). També hem donat suport a la difusió del projecte de Supermercat 
Cooperatiu Terranostra.

Amb la publicació d’aquesta guia REAS Balears pretén fomentar 
l’aplicació de mesures per afavorir l’accés de les empreses d’in-
serció a la contractació pública i mostrar d’una forma pràctica com 
es pot fer, tenint present la normativa sobre contractes públics.
Aquesta inclusió de criteris socials en favor de l’activitat de les 
empreses d’inserció es pot fer tant a través de la qualificació de 
contractes com a reservats per a programes d’ocupació prote-
gida, com incloent característiques socials com a criteris d’ad-
judicació i/o execució dels contractes.
En temps convulsos de pandèmia, i amb la crisi econòmica i social 
generada, la inclusió de criteris socials en la contractació pública en 
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Pel que fa a la formació, en 2020 hem desenvolupat les següents actuacions:
• Participació en la programació del curs de les Fundacions Darder-Mascaró so-

bre economia social i solidària i finances ètiques, adreçat a coordinadores d’aules 
d’emprenedoria de Formació Professional, i impartició d’una sessió sobre xarxes 
d’economia solidària (8 d’octubre).

• Realització d’un taller de l’IDI sobre consum responsable i ODS aplicat a l’em-
presa en el marc del cicle novembre sostenible (24 de novembre).

• Reunions amb la UIB en relació al curs d’expert universitari en gestió d’empreses 
d’economia social, amb la presentació de propostes per millorar la seva progra-
mació.

També hem de destacar els contactes i l’acord de col·laboració amb la Càtedra 
d’Innovació Social de la UIB, per a la participació en la convocatòria de recerca 
d’impacte social aplicada al desenvolupament humà sostenible en el context de la 
Covid-19 amb un projecte, pendent d’aprovació, sobre adaptació al nou escenari 
post Covid-19 dels itineraris d’inserció laboral per a col·lectius vulnerables.
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Impuls del mercat social
En 2020 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 VI 
Fira (virtual) del Mercat Social i en la II Setmana de les economies transformadores.

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 democrà-
tics, 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.
ACCIONS

• Participació en les reunions de l’associació.
• Presentació del manifest “L’economia social i solidària davant la crisi”.
• Signatura del Pacte per la foment de L’Economia Social i Solidària i el desenvo-

lupament local amb tots els grups polítics del Consell de Mallorca.
• Edició i difusió del videoclip “Economia social, economia normal”.
• Desenvolupament del projecte “Economia social i desenvolupament local a 

Mallorca: formació i sensibilització” a través de les subvencions del Consell de 
Mallorca per a esdeveniments de promoció de l’economia local; desenvolupant 

4



PACTE PER AL FOMENT DE L’ESS I EL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL A MALLORCA

El 10 de juliol, Mercat Social i tots els grups polítics del Consell de Mallorca signaren 
el Pacte per al foment de l’economia social i solidària i el desenvolupament local 
a Mallorca.
L’objectiu general del Pacte és promoure la diversificació econòmica i la producció 
local, en el marc d’estratègies de desenvolupament local sorgides del diàleg entre les 
administracions públiques i les entitats de l’economia social i solidària. Per això, es 
contemplen tres eixos d’actuació, sobre polítiques de suport a iniciatives i empreses i 
les seves xarxes, polítiques de sensibilització i visibilització del sector, i formació.
En aquests temps de dificultats provocades per la pandèmia de la Covid-19, pensam 
que és més necessari que mai promoure un desenvolupament més equilibrat i soste-
nible lligat a les necessitats del territori i de la societat, en el qual els municipis puguin 
jugar un paper més actiu en l’economia local.
En 2021 es treballarà per desenvolupar els eixos d’actuació que recull, així com per 
fer-ho extensiu als diferents municipis.
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actuacions de formació (enquesta sobre necessitats de formació de les entitats 
locals, directori de recursos didàctics, coordinació i suport a iniciatives de for-
mació), promoció dels pactes locals i reunions amb ajuntaments, promoció de la 
compra púbica responsable i de la intercooperació, així com accions de difusió 
de les activitats.

• Participació en el 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 la segona edició de l’escola de polítiques locals de les Funda-
cions Darder-Mascaró, en una sessió telemàtica sobre municipis i desenvolupa-
ment econòmic (14 d’octubre).

• Participació en el projecte de quiosc mòbil de ràdio al carrer de Circula Cultura 
(17 de novembre).

• Participació en el curs del GOB sobre transició ecosocial a Mallorca, amb una 
sessió sobre economia social i solidària (25 de novembre).

• Participació en el projecte “Zona Zero Palma”, promogut per entitats veïns, per 
reclamar usos socioculturals i espais comercials d’economia solidària a les ga-
leries de la Plaça Major de Palma. Participació en una taula sectorial del procés 
participatiu impulsat per l’Ajuntament (1 de desembre).

• Edició i difusió del full “L’economia Social i solidària, una oportunitat per al 
desenvolupament local”.

• Participació en l’organització de la VI Fira (virtual) del Mercat Social i en la II Set-
mana de les economies transformadores, amb la realització d’una presentació 
telemàtica de la guia pràctica “Empreses d’inserció i contractació pública”.

http://forumsocietatcivil.org/


VIDEOCLIP “ECONOMIA SOCIAL, ECONOMIA NORMAL”

L’objectiu del videoclip, de 1:39”, estrenat el 12 d’agost, va ser mostrar d’una forma de-
senfadada a través d’una cançó original, que economia local ens ajuda a resoldre les 
necessitats, pròpies i col·lectives, animant a comprar productes i contractar serveis amb 
criteris de proximitat, fent normal posar l’economia al servei de les persones i del planeta.
El vídeo va tenir una àmplia repercussió en els xarxes socials, amb més de 3.000 
visualitzacions.

Veure: https://www.youtube.com/watch?v=DQxrx_Om84g
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VI FIRA (VIRTUAL) DEL MERCAT SOCIAL 
II SETMANA DE LES ECONOMIES TRANSFORMADORES

La fira del Mercat Social, el projecte per donar visibilitat a les alternatives de consum res-
ponsable, s’ha celebrat a La Misericòrdia des de 2015. És per tant una cita consolidada, 
un dels esdeveniments de l’economia social i solidària de Mallorca amb més projecció.
En 2020, a causa de la pandèmia, la fira del Mercat Social ha tengut més sentit que mai, 
tot i que hagi estat virtual. Tant per contribuir a recuperar les empreses i iniciatives de 
l’economia social i solidària que s’han vist afectades per la pandèmia, la qual cosa fa 
necessari potenciar els seus canals de difusió i comercialització, com perquè la pandè-
mia ha posat de manifest la necessitat de redreçar el nostre model econòmic per fer-lo 
menys vulnerable i més resilient. L’economia social i solidària pot contribuir a la diversifi-
cació econòmica i a la transició ecosocial que necessitam.
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El format habitual de la Fira del Mercat Social era incompatible amb la situació de 
pandèmia, per això en 2020 es va presentar un programa d’activitats que combinava 
activitats virtuals i activitats presencials en petit format sobre comerç just, energi-
es renovables, reutilització, finances ètiques, empreses d’inserció, cooperativisme 
i més.
El que no canvia és la necessitat que tenen les empreses i organitzacions de l’econo-
mia social i solidària de mostrar que aquí i ara existeixen alternatives de producció 
i consum que posen la vida al centre i tenen cura de les persones i de l’entorn.
Entre el 23 i el 27 de novembre varen tenir lloc les activitats telemàtiques de la II 
Setmana de les economies transformadores, i el 28 de novembre una install 
party en el marc del mercat ecològic de Palma, per tramitar altes telemàtiques de 
serveis cooperatius.
REAS Balears va organitzar, en el marc de la II Setmana de les economies trans-
formadores, la presentació telemàtica de la guia pràctica “Empreses d’inserció i 
contractació pública”, amb una bona presència de públic, especialment d’adminis-
tracions locals.
Una de les principals activitats va ser la presentació del catàleg de productes i ser-
veis de l’economia social i solidària, amb opcions de consum social i solidaria al 
nostre abast: 
www.mercatsocial.org/cataleg/ 

Veure el programa de la II Setmana de les economies transformadores: 
https://mailchi.mp/41523ffe7ddc/setmana-de-les-economes-transformadores
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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 amb la seva participació en la 
comissió de seguiment sobre clàusules socials del Govern de les Illes Balears, i la 
realització d’accions de sensibilització, formació i assessorament.

En 2020 s’ha treballat a través de contactes institucionals per reivindicar la reac-
tivació 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 l’edició i difusió de la guia pràctica “Empreses d’inserció 
i contractació pública”, i s’ha donat suport a la difusió de l’informe de Fundació 
Deixalles “L’impacte de les polítiques de compra pública responsable sobre els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible: diagnòstic i propostes de millora”.

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. En 2020 les fites més significatives de promoció de les polítiques públi-
ques d’economia social han estat:

• Reunions amb la Direcció general d’economia social del Govern per reclamar la 
reactivació del Consell de l’Economia Social i el Cooperativisme i de la Comis-
sió de seguiment de clàusules socials.

• Reunions amb el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Lo-
cal del Consell de Mallorca per treballar una proposta de pacte per al foment de 
l’economia social i solidària i el desenvolupament local.

• Acord de col·laboració amb l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Bale-
ars (IDI) per a la participació de REAS Balears en el programa Iempren i en la 
Xarxa de Serveis Públics Empresarials.

• Reunió amb el batle de Palma en relació al protocol d’impuls de l’economia so-
cial i solidària (5 de novembre) i amb PalmaActiva (30 de novembre), en relació 
a temes de formació, promoció econòmica i emprenedoria col·lectiva.

5
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Gestió
Òrgans de govern

• Junta Directiva: és l’òrgan de gestió i representació, i es reuneix de mane-
ra periòdica. La composició de la Junta actual va ser l’elegida en l’assemblea 
general de 2019: Liliana Deamicis (Fundació Deixalles), presidenta; Antoni Ra-
mis (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 Inser-
ció). Posteriorment, a l’assemblea general de 2020, es va incorporar a la Junta 
com a vocal Antoni Parets, representant de Projecte Home Balears Inserció.
En 2020 s’han realitzat cinc reunions de Junta: 14 de gener, 10 de març, 16 de 
juliol, 8 de setembre i 10 de novembre.
En 2020 s’ha jubilat el nostre company Joan Francesc Planas, representant 
d’Eines x Inserció a la Junta de REAS Balears. Volem destacar la satisfacció 
pels anys de treball conjunt, amb les millors desitjos en aquesta nova etapa 
vital. També hem donat la benvinguda al nou representant d’Eines x Inserció, 
Juan Cruz Carrasco.

• 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 2020 l’assemblea general es va celebrar el dia 12 de maig.
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INGRESSOS 55.214 €
Saldo anterior (banc) 2.169 €

Subvenció Estalvi Ètic Colonya 3.000 €

Quotes i campanya “Enredate” 1.925 €

Altres ingressos 6.160 €

Conveni Arç Coop., assegurances 2.053 €

Subvenció economia social 2019 22.209 €

Subvenció economia social 2020 17.698 €

DESPESES 45.705 €
Material didàctic i difusió 8.786 €

Correus i missatgeria 244 €

Quotes (Red de Redes, Tercer Sector Social i LVAC) 1.993 €

Serveis professionals 1.157 €

Espai de treball secretaria tècnica (coworking) 4.469 €

Altres despeses 4.000 €

Despeses banc 290 €

Contractació secretaria tècnica 22.676 €

IRPF 2.090 €

RESULTAT 9.509 €

Gestió econòmica
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• Fundació Deixalles
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 971 472 565
projectes@deixalles.org
www.deixalles.org

• Deixalles Serveis Ambientals E.I.

• Deixalles Inserció i Triatge E.I. 

• Triam de Tot E.I.
C/ Son Gibert, 8-A
07008 Palma
Tel. 971 479 211 
dsagerencia@deixalles.org
www.deixalles.org/empresa-dinsercio/

• Càritas Diocesana de Mallorca
C/ Seminari, 4
07001 Palma
Tel. 971 710 135 
caritas@caritasmallorca.org
www.caritasmallorca.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 

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

Entitats 
Membres de REAS Balears

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

• Slow Food Illes Balears
Tel. 629 071 063
info@slowfoodib.org
www.slowfoodib.org

• 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/

• Ecotxe Som Moviment S. Coop.
C/ Arxiduc Lluís Salvador, 24
07004 Palma
info@ecotxe.coop 
https://www.ecotxe.coop/

• Kanostra Habitatge Cooperatiu
C/ General Riera, 3, 2-A
07003 Palma
habitatge.col.laboratiu@gmail.com
www.facebook.com/KaNostraHabitatgeCooperatiu/ 
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575
persones implicades

359 treballadores
147 dones 
209 homes 
3 altres identitats no binàries

14 voluntàries
4 dones
10 homes 

202 associades
(no treballadores)
64 dones 
130 homes 
8 altres identitats no binàries

fONTS d’INgRESSOS

TREBALL

SENSE fINALITATS 
LUCRATIvES

100%

86%

53%

llEnguAtgE  no SExiStA:

75%

86%

86%

Entitats amb energia 
100% renovable

Entitats amb criteris de consum
responsable per a l’adquisició de
béns i serveis

29%

Entitats amb política, pla o
sistema de gestió ambiental

COOPERACIÓ 
I COMPROMÍS 
AMB L’ENTORN 

EQUITAT 1 4

2

5

90%

0%
Iniciatives per a 
la construcció de béns comuns

REPARtiMEnt dE BEnEFiciS:

coMPRES A EntitAtS

88%
Entitats operen amb 
finances ètiques i solidàries

41,8% 2,5%

MERcAt SociAl no-lucRAtivES 

44%
Compres dins 
de l’Economia Solidària

62% Facturació · 17% Subvencions · 21% Altres

SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL 3

Proporció salarial
entre la plantilla

56% en 2019

50% en 2019

100% en 2019

100 % en 2019

50% en 2019

29% en 2019

100% en 2019

100% en 2019

10,7% en 2019

62% en 2019 15% en 2019 23% en 2019

8

10,5 10,5100%

1/1,9 en 2019

58%

71%

64%

Reserves, compensació de 
pèrdues o inversions pròpies

100%
Entitats que generen espais 
d’atenció emocional i cura a les
persones treballadores

100 % en 2019

215 dones (37,4%) · 349 homes (68,5%) · 11 altres identitats no binàries (1,9%)

utilitzen llenguatge 
no sexista

Dones en llocs de 
responsabilitat 
(sobre el total de persones 
de l’organització)

Entitats milloren els
permisos legals de
conciliació

Entitats amb reglament intern que 
millora les condicions laborals 
establertes en el conveni d’aplicació

Auditoria Social 2020
DADES DE 2019

1 1,7

Ensenya el cor!!

L’Economia Solidària
a les illes Balears

Més informació:
reasred.org

de REAS Balears

entitats han realitzar l'A.S.

http://reasred.org



