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SISTEMA DE PENSIONS

Acord de reforma del sistema de
pensions: alè per continuar lluitant

AIXÍ LES COSES, el Govern va
plantejar la necessitat d’arribar a nego-
ciar un acord social abans d’emprar la via
directa parlamentària, com ja va fer en el
cas de la Reforma Laboral, per donar pas
al diàleg social ...i la pilota va quedar
penjada en la teulada del nostre sindicat. 

Enfront de la disjuntiva d’acudir o no
a la negociació, la resposta sindical no
podia ser cap altra que l’afirmativa: no
podíem deixar en mans de la patronal la
decisió, i més quan el mateix Govern ja
havia anunciat la seva proposta de fer un
retall lineal en la despesa de les pensions
que afecten els treballadors i treballado-
res del “Règim General”. No accedir al
diàleg social suposava obrir la porta de
bat a bat a un model de capitalització
obligatòria i individual per cada treballa-
dor o treballadora, afavorir els sistemes
privats de jubilació, rompre amb el
“Pacte de Toledo”, introduir la jubilació
única als 67 anys, llevar altres modalitats
com la jubilació parcial anticipada, etc.

Per tant, com a mostra de responsabilitat
davant la classe treballadora que, en cas
de no emprar la via del diàleg patiria un
infern pitjor, iniciàrem el procés de dià-
leg tot i que sabíem que res ens seria fàcil.

Finalment, el resultat de la negocia-
ció ha permès...
� Blindar el sistema públic de reparti-

ment com únic model de pensions,
davant aquells que pretenien substi-
tuir-lo per un sistema “mixt” amb capi-
talització obligatòria, on hi tenen més
a perdre els treballadors i treballado-
res amb una vida laboral més precària.

� Garantir el paper dels treballadors i
les treballadores, a través del sindi-
cats, en el govern de les Pensions, en
contra de les pretensions d’una bona
part del lobby financer que pretenia
minimitzar -o fins i tot eliminar- el
paper negociador dels sindicats en el
disseny de les reformes socials.

� Anul·lar la prensió inicial d’una única
edat de jubilació als 67 anys per dues

edats de jubilació als 65 i als 67 rela-
cionades amb els temps de cotitza-
ció, segons la determinació de cada
treballador i treballadora.

� Crear una nova regulació del dret a
la jubilació basada en la figura de la
“jubilació flexible”. Així, a partir
d’ara, conviuran diferents edats
d’accés a la jubilació (de 61 a 67
anys) en funció del temps de cotit-
zació i la situació professional de
cada treballador o treballadora.

� Garantir l’accés a la jubilació antici-
pada als 61 anys als treballadores i
les treballadores que han perdut la
seva feina per expedients de regula-
ció, acomiadaments col·lectius, etc.

� Ampliar el dret de jubilació anticipa-
da als 63 anys de forma voluntària,
sense cap intervenció de l’empresari.

� Millorar l’accés a coeficients reduc-
tors de l’edat de jubilació per a fei-
nes especialment penoses, insalu-
bres, perilloses o tòxiques.

Davant la Reforma Laboral i l’atac
al nostre sistema de pensions per part
del lobby financer que el pretenia pri-
vatitzar i un Govern de l’Estat gaire-
bé sotmès al seu dictat, el nostre sindi-
cat va respondre amb una vaga
general i nombroses mobilitzacions a
tot l’Estat. Gràcies als milers de per-
sones que hi varen participar, el par-
tit que sustenta el Govern central va
assistir a una davallada important
en les seves expectatives de vot davant
els propers compromisos. 
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SISTEMA DE PENSIONS

� Mantenir la jubilació parcial, a par-
tir dels 63 anys i amb 38,5 anys
cotitzats.

� Mantenir el dret a la pensió amb un
mínim de 15 anys de cotització.
Amb només 15 anys de cotització
correspon el 50% de la Base
Reguladora i amb 37 anys el 100%.

� Millorar els períodes reconeguts
com a cotitzats en relació a la nata-
litat. Es reconeixen 9 mesos per
cada fill fins a un màxim de 2 anys,
sempre que aquest període pugui
servir per arribar als 65 o 67 anys de
cotització a l’hora de la jubilació. 

� Ampliar també a 3 anys el període
cotitzat per excedència per cura de
fills i filles. 

� Millorar els períodes reconeguts
com a cotitzats a joves becaris.

� Integrar els Règims especials agraris

i de treballadores de la llar, tot i que
no serà efectiu fins la llei que reguli
aquesta integració.

� Millorar les Bases de Cotització del
Règim d’Autònoms.

� Aturar la pretensió del Govern
Central d’ampliar el període de càl-
cul fins arribar a tota la vida laboral,
tot i que passa de 15 als 25 darrers
anys cotitzats. 
Respecte a l’argumentació –que so-

vint se sent- que l’ampliació del perí-
ode de càlcul de cotització de 15 a 25
anys suposarà necessàriament una da-
vallada de la pensió, és necessari recor-
dar que tot depèn de les situacions
personals segons les bases de cotitza-
ció, la revalorització dels salaris d’acord
o no a l’evolució de la inflació, etc.
Així, l’ampliació pot donar efectes po-
sitius per a treballadors i treballadores

que més han patit regulacions a la
baixa del seu salari, pèrdues
d’ocupació, etc. Per posar un exemple,
en casos on la base de cotització fos
d’un punt percentual per davall de la
inflació, amb el nou període de càlcul
la base reguladora de la seva pensió
creixerà en un 5,1% respecte de la fór-
mula anterior al nou Acord.

A pesar de tot el que queda dit, no
ens sentim del tot satisfets amb l’acord
signat. A pesar dels avanços aconse-
guits i de determinats retrocessos pun-
tuals, només hem aconseguit aturar, ara
per ara, una màquina compactadora
que volia posar el punt final als nostres
drets, drets que vàrem aconseguir amb
molta lluita i fins i tot sang. Potser no
ens n’hem sortit del tot indemnes...
però encara estem vius i amb capacitat
de continuar lluitant. 

EDAT

<61

61

61

63

65

66

67

+65
+67

MODALITAT DE 
JUBILACIÓ

Coeficients reductors de l’edat de
jubilació per treballs penosos,

tòxics o perillosos, o discapacitat.

Jubilació anticipada per crisi.

Jubilació parcial.

Jubilació anticipada voluntària
del treballador.

Jubilació ordinària.

Jubilació ordinària.

Jubilació ordinària.

Jubilació postergada.

ANYS COTITIZATS
NECESSARIS

15

33

30

33

38,5

38,5

15

–

ALTRES REQUISITS

Complir els requisits establerts per a cada col·lectiu per a
l’aplicació de coeficients reductors de l’edat de jubilació per

treballs penosos o per discapacitat.

Pèrdua de treball derivada d’ERO o acomiadament col·lectiu
o acomiadament plural derivats de causa 

econòmica i situacions similars.

Manteniment dels mateixos requisits exigits als treballadors
que abans de la reforma, incrementa a l’empresari

l’obligació de cotitzar íntegrament pel rellevista i el rellevat.

Assumpció d’un coeficient reductor del 7,5% per any que
falti fins a l’edat ordinària de referència. No està coberta

per complement a mínims.

Genera dret al 100% de la base reguladora de la pensió.

Genera dret al 100% de la base reguladora de la pensió.

La quantitat de la pensió s’estableix proporcionalment al
nombre d’anys cotitzats (15 anys donen dret al 50% de la

BR i 37 anys al 100%)

Aquells treballadors que complint els requisits exigits per a
les jubilacions ordinàries de 65 o 67 anys opten per treballar

més enllà d’aquesta edat, veuran millorada la quantitat
corresponent de la seva pensió amb un coeficient addicional

del 2%, 2,75% o 4%, segons la carrera de cotització en
cada cas, per a cada any de treball addicional.
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COMPROVA LA TEVA NÒMINA



El primer entrebanc està en vies
de resolució mitjançant els recursos
presentats per CCOO el juliol de
2010 davant l’Audiència Nacional i a
cadascuna de les  Comunitats Autò-
nomes que, excedint-se en les seves
competències, realitzà retallades en
les retribucions de les empleades i
els empleats públics, tant funciona-
ris com estatutaris o laborals. La
darrera reclamació d’aquesta mena
es va presentar dies passats davant el
Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears.

Us vull recordar que aquest és un
cas diferent del recurs  contra la con-
gelació salarial feta pel Govern Aznar,
que va ser dut per CCOO a
l’Audiència, al Suprem, al Constitucio-
nal i al Tribunal de Drets Humans
d’Estrasburg, i no es va guanyar. En
aquest cas, és molt més probable que

es pugui guanyar. Sabeu que tots
aquests recursos ens afectaran, a totes
les persones que tenguin la condició
d’empleada o empleat públic, tant per-
sonal funcionari, com estatutari, com
laboral, i no s’han de fer demandes
individuals, perquè el nostre sindicat
té capacitat per actuar a nivell de tot
l’Estat espanyol.

No cal fer debats públics sobre
obvietats que, per altra banda, els i les
representants del personal, amb el
suport de CCOO, feim en els òrgans
col·legiats de representació quan ens
és possible.

Pel que fa a l’Estatut del PDI, hi ha
una previsió de dedicació preferent i
fins i tot única durant un temps, a acti-
vitats de docència, o gestió, o recerca.
Els detalls de l’articulat seran objecte
de més assemblees informatives i de
les respostes individuals de les consul-
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BENVOLGUDES i benvolguts
companys:

Hi ha dues qüestions interessants
per als nostres afiliats i afiliades: les
accions de CCOO contra la retallada
salarial (que afecta els PAS i PDI) i el
tancament a 10 de gener del text de
l’Estatut del PDI, preacordat amb el
Ministeri. Aquest text va ser aprovat
per majoria de territoris (11 vots a
favor, 2 en contra, 3 encara per defi-
nir-se i un que no hi va assistir) en la
reunió de dia 19 a la qual vaig assistir
com a Responsable d’Universitat de
CCOO Illes, en representació vostra.

Aquest text de desplegament de
l’EBEP (Estatut de l’Empleat Públic)
per al personal docent i investigador
de les Universitats (PDI) no es signarà
si s’hi fan retalls significatius, però és
molt probable que no es produeixin.
En aplicació de l’EBEP, recull una
àmplia regulació de l’activitat sindical
i la capacitat negociadora.

La seva llarga negociació, d’ençà
de 2008, s’ha vist dificultada per dues
raons principals:
A. La discrepància amb el Govern

Zapatero per part de les grans cen-
trals sindicals, entre elles CCOO,
a causa de les retallades salarials
(injustes, perquè ja estaven recolli-
des en els Pressuposts Generals de
l’Estat i no varen ser acompanya-
des de mesures de reducció de la
despesa o augments d’imposts a
col·lectius més afavorits).

B. La necessitat d’harmonitzar sobre-
tot el capítol de drets i deures, jor-
nada laboral, compatibilitats i
mobilitat, amb allò estipulat a la
Llei de la Ciència, que tracta qües-
tions semblants i objecte de nego-
ciació, referents al Personal Inves-
tigador.

UNIVERSITAT

CCOO a la Universitat de les Illes
Balears, again (II)
Xus Castro, Responsable d’Universitat 

de CCOO Illes Balears
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tes que m’envieu, o d’una nova visita
de components de la Secretaria Fede-
ral d’Universitat.

En resposta a algunes consultes de
TEUS, faig algunes concrecions:

L’extinció dels cossos de CEU
(Càtedres d’Escola Universitària, amb
titulació de Doctor/a requerida) i TEU
(Titularitats d’Escola Universitària,
amb titulacions, segons els casos, de
Llicenciatura o Diplomatura, sense el
requisit del Doctorat) no comporta la
extinció dels seus components, els
quals romandran, si no volen canviar a
TUS (Titulars d’Universitat, amb titu-
lació de doctorat requerida), en les
seves places, i conservaran els seus
drets en la docència i la investigació,
en el seu cas, en els 3 cursos inicials de
la docència universitària (tant de
Diplomatura com de Llicenciatura o
Grau, nivell de rang menor que el de
Llicenciatura). L’extinció dels cossos
suposa que NO es podran convocar
noves places, però sí hi pot haver con-
cursos de trasllat entre les places que
estiguin vacants, fins que la darrera
persona pertanyent a aquests cossos
mori abans de jubilar-se o es jubili
abans de morir. Totes les Universitats
han d’oferir, sense limitació, als i les
membres del cos de TEU la possibili-
tat d’obtenir el títol de doctor/a.

Una darrera referència a un parell
d’aspectes importants. En aquests
darrers anys hem contribuït a la millo-
ra de la prevenció de la salut de tot el
personal de la Universitat, cadascú en
l’àmbit de la seva competència, els dos
delegats de prevenció: M. Méndez
Capó (PAS Laboral funcionaritzat) i la
signant (PDI funcionària).

Pel que fa a la Comissió de Forma-
ció, he tengut la possibilitat, com a
representant del personal, de contri-
buir a la integració de totes les instàn-
cies formatives de la UIB i posar en
valor l’activitat formativa del PDI, poc
valorada en el passat en relació amb el
PAS. Igualment, he participat en les
reunions de negociació del Decret de
millora retributiva. del PDI.  Amb el
vostre suport, podrem, tots els repre-
sentants, continuar aquesta feina.

UNIVERSITAT LA NOSTRA ESCOLA

El CP Sant Bartomeu d'Alaró amb 
la Serra de Tramuntana

A LA NOSTRA escola ja fa molts
anys que tenim en marxa el programa
d'educació ambiental amb el
títol“Escola i entorn”. A mesura que
passen els cursos anam posant en
marxa diferents iniciatives per ajudar a
comprendre als nostres alumnes la
importància vital que té la protecció i
la conservació del nostre patrimoni,
tant natural com cultural. 

Els objectius que ens plantejam
són més que simples fites a assolir,
volem que el respecte cap a l'entorn,
el reciclatge, l'estalvi energètic... pas-
sin a formar part de les conductes quo-
tidianes de tots i cada un dels nostres
alumnes. És per aquest motiu que el
programa d'educació ambiental està
totalment integrat en el dia a dia de
l'escola.

A Mallorca hi ha molts llocs
emblemàtics, i entre ells destaca la
Serra de Tramuntana per la seva belle-
sa natural i per la petjada cultural que
ens obsequia a tots els mallorquins. A
l'escola d'Alaró ens hem fet nostre el
lema “pensa globalment, actua local-
ment”, i és per això que durant aquest
curs estam fent tot un seguit
d'activitats per conèixer i aprendre a
valorar la Serra, per tal que el dia de
demà els nostres alumnes siguin capa-
ços d'interessar-se, respectar i admirar
el patrimoni mundial. 

Entre les activitats que hem duit i
durem a terme durant el present curs
destacam l'exposició sobre la Serra
que hem anat confeccionant a
l'entrada de l'escola, gràcies a la parti-
cipació dels nins i nines i de les seves
famílies. Per altra banda, per la setma-
na cultural del proper mes d'abril hem
començat a preparar diferents tallers i
activitats, totes elles relacionades amb
el tema central de l'escola, que
enguany -com us podeu suposar- és la

Serra de Tramuntana. Entre d'altres
activitats ens proposam fer una jorna-
da lúdica esportiva combinant tallers
relacionats amb activitats pròpies de
la tradició dels diferents pobles de la
Serra, amb altres activitats esportives
que normalment es desenvolupen a la
natura, com el ràpel, la tirolina, la bici-
cleta tot terreny, el senderisme, el tir
amb arc...

Creim que part de la nostra tasca
com a docents passa per fer una feina de
sensibilització, per acostar els infants a
una millor comprensió de què consti-
tueix la seva identitat cultural i quin és
el seu passat a través del patrimoni his-
tòric, social, cultural i natural. Per això
des de l'escola ens adherim a la propos-
ta del Consell de Mallorca per la decla-
ració per part de la UNESCO de la
Serra de Tramuntana com a Patrimoni
Mundial de la Humanitat, en la catego-
ria de paisatge cultural.

La Serra ens reserva sorpreses en
cada un dels seus racons. En ella hi són
presents els endemismes més impor-
tants de la nostra flora i fauna, com ara
el ferreret, les violetes de penyal, el
caragol de serp o l'estepa joana. A més
a més, a través de les restes que enca-
ra hi queden (rotlos de sitja, barraques
de carboner, forns de calç, etc.) ens
dóna l'oportunitat de conèixer com
era la vida dels nostres avantpassats.
Les torres de defensa i els castells
roquers, com el nostre estimat castell
d'Alaró, els marges i la pedra en sec,
les oliveres, els garrovers i la vinya,
tots aquests elements conformen un
paisatge que ha captivat més d'un
il·lustre: l'arxiduc Lluís Salvador, Cho-
pin i Ramon Llull són tres dels més
coneguts enamorats de la Serra. 

Jo, com un més dels mallorquins i
mallorquines, em declar enamorat de
la meva terra, de les seves llegendes i
tradicions, del seu paisatge i del seu
llegat cultural.

No t'ho pensis més: “Mou un dit
per la Serra”

Jordi Escudero Tomàs

Director del CP Sant Bartomeu d'Alaró
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Proposta oposicions 2011
Nou incompliment de la
Conselleria d'Educació

Proposta de la Conselleria
d'Educació de l'oferta
pública 2011

La Conselleria d’Educacio s'ha reunit amb

els sindicats per comunicar la proposta

d’oposicions per al 2011. En principi hi haurà

un total de 150 places  de les quals 50 són

pel cos de Mestres i 100 places per als cosos

de Secundària, FP i d’Inspectors.

Cal recordar que segons l'acord signat res-

taven pendents un total de 700 places per

convocar. La Conselleria d'Educació s'ampara

en els presupostos generals de l'estat que

marquen com a màxim la convocatòria del 30

% de la tasa de reposició (Professorat jubilat).

Des de la Federació d'Ensenyament conside-

ram aquesta oferta insuficien i esperam que

això no impliqui un nou augment de ratios lli-

gat a una disminució de les plantilles. 

Aquest incompliment s'afegeix a la incapa-

citat per part de la Conselleria d'Educació de

respectar el concurs-oposició covocada per la

mateixa.

MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA 

PROFESSORS SECUNDÀRIA (590) 

Llengua castellana i literatura (004) X X X X 

Matemàtiques (006) X X 

Dibuix (009) X X X X 

Assessoria i processos d’imatge personal (103) X X 

Llengua catalana i literatura (014) X 

Música (016) X X X 

Orientació educativa (018) X X X 

FORMACIÓ PROFESSIONAL (597) 

Instal·lació i manteniment d’equipaments

tèrmics i de fluids (205) X X X 

Perruqueria (218) X X X 

Serveis de restauración (226) X X X 

Tècniques i procediments d’imatge i so (229) X 

COS D’INSPECTORS (510) X X X 

TOTAL PLACES 100 

MESTRES (597) 

Educació Infantil (031) X X 

Anglès (032) X 

Educació Física (034) X 

Educació Musical (035) X X 

Pedagogia Terapèutica (036) X 

Audició i Llenguatge (037) X X X 

Primària (038) X 

TOTAL PLACES 50 
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El curs ja ha començat, i serà llarg. Les eleccions als centres con-
certats tindran lloc durant bona part d’aquest curs. No resulta
còmode ni fàcil haver de defensar els drets dels treballadors i les
nostres inquietuds quan ens trobam davant una plataforma que
manté en bloc la patronal i dos sindicats. En concret, no és cap
secret, USO i FESIE.

TOT I AIXÒ, seria una pèrdua d’energies inútil posar-nos a plorinyar.
És un repte més que ens mou i motiva a fer més feina i a posar la nostra
il·lusió al màxim.

De fet, això ens mostra més coherents, sempre ens hem esforçat per
una plataforma sindical i per mantenir una lluita sindical unida i a la vega-
da plural. Vés per on, la nostra autonomia sindical, al marge de partits, ins-
titucions i fins i tot patronals, es veu reforçada. Quan la dependència i la
submissió són cada vegada més patents al nostre entorn, nosaltres refor-
çam la nostra autonomia.

Podem xerrar d’una escola inclusiva i que afavoreixi la cohesió social,
sense cap mena de censura.

És clar que tot això té una clara traducció en vots. Els sindicats abans
esmentats comencen a recollir vots, molts de vots. Amb la benedicció de
la patronal, és clar. Entretant, qui abans era majoritari ara perd. Quant més
es té, més es pot perdre.

Potser aquest és el nostre gran moment, la gran oportunitat. Nosaltres
som minoria. El que es diu perdre - perdre, ben poquet, però tenim molt
a guanyar.

Què volem guanyar?
La confiança: per poder treballar en la millora de les condicions de

l’ensenyament actual.
La pluralitat:
que siguem més els agents transformadors de la nostra realitat.
El diàleg: Comptar amb la veu de tot el professorat i que siguin escol-

tades i tingudes en consideració les seves opinions i la seva experiència.
Cohesió social: Fer possible una escola inclusiva i afavoridora de la

cohesió social.
Sí, volem guanyar, i tant! Per què? Per això. Per poder forçar el diàleg,

el debat i la participació. Si la majoria d’uns passa a les mans dels altres,
seguim igual, amb un gris monocromàtic. Sense vida. Fotut, com sempre,
per els que estam davall. Hi sortirem perdent, com sempre, els treballa-
dors i treballadores de l’ensenyament.

És per tot això que des de la Federació d’Ensenyament de CCOO Illes
Balears us demanam la vostra participació, el vostre compromís i el vostre
vot, naturalment.

Matar moscards 
a canonades! 

REALMENT un espera de la gent amb
qui viu i comparteix la mateixa realitat,
que les propostes de millora, encara que
siguin en precampanya electoral, siguin
per a això: per millorar alguna cosa.

Per exemple, pensem en un fet a
millorar... Ah, sí! l’enutjosa i històrica taxa
de fracàs abandonament escolar (i absen-
tisme) que pateix la nostra comunitat. “Ja
està -diu un, solucionat; augmentarem en
1 hora diària el temps que els nins de pri-
mària dediquen a les classes i fet! I jo em
qued obnubilat per la senzillesa de la solu-
ció. Una solució que feia anys tothom
cercava i ningú trobava. Il·lusionat, se
m'obren els ulls i pens: clar, i si arribam a
les 40 hores setmanals, els nostres fills
sortiran astronautes, com a mínim! Ja
desig que s'acosti el moment! Tenc set
d'urna electoral!

Realment un espera que aquesta crisi no
ens torni bojos. Un fet real: així com vivim
i on vivim, hom necessita euros per passar
el dia i, és clar, la millora de les situacions,
malauradament, passa pels doblers que hom
té per dedicar a les partides pressupostàries
amb les que després es fan possibles les
dites millores. Si no tens euros, no millores.
Segurament empitjores.

L’única cosa que necessit que qualcú
em digui és quants doblers es pensen des-
tinar a educació per al proper any, que ja
faré jo els meus estudis sobre les "autopis-
tes educatives" que es poden construir o el
nombre d'alumnes que no fracassaran, els
que no abandonaran i també sabré que
qualcú pagarà el sou de qui vigilarà que
tothom vagi a classe.

Tot té un preu. Si realment es vol que
l'educació sigui el fonament de la nostra
societat, ja està estudiat: s'hi ha de dedicar
al voltant del 7% del PIB i no el trist 3%,
si arriba. I això també és una solució sen-
zilla. La diferència només és una: o es té
voluntat i s'arrisquen altres coses en les
que no es podrà invertir en l'actual situa-
ció, o no es fa. Avançar socialment és
millorar la situació de totes les persones
per igual, i l’educació que rebin és l'únic
vehicle possible.

Toni Baos

ENSENYAMENT CONCERTAT:

Confiança, pluralitat,
diàleg, cohesió Social

Bernat Negre
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COMERÇ JUST

CONSUM RESPONSABLE
La Fundació Deixalles potencia el

Consum Responsable i el Comerç

Just, amb un projecte específic, que

actualment emmarca moltes de les

accions executades en les diferents

delegacions a Mallorca. Sensibilitza

sobre el paper que tenen els ciuta-

dans/es en els diferents processos

que comporta el consum i proposa alter-

natives més respectuoses amb les persones i

el planeta.

Consumir no és només satisfer una neces-

sitat o un desig individual, encara que aques-

ta és la percepció que tenim habitualment.

En el fet de consumir, col·laborem en tots els

processos que fan possible el bé o servei con-

sumit, tant si som conscients com si no.

Aquests processos tenen implicacions de

caràcter econòmic, social i ambientals. El

consum responsable consisteix a tenir en

compte aquestes repercussions en el

moment de triar entre les diferents opcions

que ofereix el mercat.

És el consum conscient i conseqüent amb

el medi ambient; posa límits a les nostres

necessitats, (diferenciant necessitat vs.

desig), i potència alternatives sostenibles,

justes i solidàries per a tothom.

COMERÇ  JUST

El Comerç Just és una opció de comerç

que cerca més equitat en el comerç interna-

cional. Contribueix  a un desenvolupament

sostenible oferint  millors condicions comer-

cials i assegurant els drets de productors i

treballadors marginats , especialment als paï-

sos del sud.

La Fundació Deixalles contempla entre els

seus objectius, l’impuls i difusió del Comerç

Just allà on desenvolupa el seu treball entre

la ciutadania. És per això que volem desen-

volupar la difusió i potenciació del Comerç

Just a les nostres delegacions.

Pretenem ser un espai que permeti   que

les persones puguin accedir a aquests tipus

de productes. Això suposa una passa més en

la tasca de cooperació i de treballar per un

món més just i solidari.

Mallorca
Des de fa diversos anys desenvolupem

petites accions de sensibilització i informació

del comerç just en els diferents pobles on

estem presents. Així mateix, acostam els pro-

ductes de comerç just als ciutadans/es mit-

jançant els nostres punts de venda. 

Punts de venda :

Sóller:  Ctra. Desviament, 48

Palma: C/ Cedre, 9 (Rafal Nou).

Llevant: C/ Fuster 12, 13 Polígon industrial

de Capdepera.

Felanitx: Antoni Maura, 30.

A Balears nou entitats comercialitzen pro-

ductes de comerç just i realitzen activitats de

sensibilització envers el consum just i respon-

sable.  Trobareu més informació :

http://www.mercatsocial.org/#types

Com ser un consumidor/a Responsable:

� Reutilitzar, Reciclar, però sobretot REDUIR.

� Demanar-nos permanentment per la nos-

tra utilització dels diners, en què ho gas-

tem i com ho gastem.

� Pensar abans de comprar: ho necessito?

Com està fet?, etc.

� Escollir el tipus de comerços que volem

afavorir.

� Informar sobre les diferents activitats o

productes que consumim, impactes

socials i ambientals, com es generen, etc.,

per exemple: el turisme.

� Exercir els nostres drets com a consumidors.

� Donar suport a alternatives de consum

responsable (com per exemple: grups de

consum, compra de varietats locals i de

temporada, energies alternatives, finan-

ces ètiques, etc.).

� Donar suport productes de Comerç Just.

Per ampliar  la informació sobre la Funda-

ció Deixalles:

www.deixalles.org

FUNDACIÓ DEIXALLES
Consum Responsable i Comerç Just
La Fundació assumeix els principis de l’Economia Solidària i té com a objectiu contribuir a la construcció d’una
societat més justa i més sostenible, afavorint la inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió
de les Illes Balears, mitjançant la realització d’activitats relacionades, principalment, amb els residus i amb la
millora del medi ambient. 
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