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NOTÍCIES GENERALS

Al Consell Municipal de Model de Ciutat treballem propostes d'habitatge

Continuam amb la nostra participació al Consell Municipal de Model de Ciutat, òrgan
consultiu, d’assessorament i de debat per definir el model de ciutat com a pla
estratègic global per a Palma.

L'eix en el que estem treballant en aquests moments és habitatge. Al febrer iniciarà
el treball en mobilitat.

EAPN-Xarxa per a la
inclusió social
Es reuneix per treballar sobre
la Llei de Serveis a les
persones en l'àmbit social.

Llegeix més

Fundacions Darder
 Mascaró
Engegen la I Escola de
Polítiques Locals.
 

PALMA XXI
Presentam el Manifest pel
rescat de la plaça Major, amb
una quarenten d'entitats.

Llegeix més
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Joves Arquitectes de
Mallorca
S'adhereix a la Plataforma
contra la ampliació de
l'aeroport de Palma.
 

Llegeix més

COAIB
Organitzen una mostra dels
projectes presentats als
concursos per l'IBSalut en. el
període 2018-2019.

Llegeix més

Llegeix més

ARCA
Exigeixen que es retirin els
tendals dels bars. 

Llegeix més

AGENDA

FUNDACIONS DARDER MASCARÓ -  3 de febrer, 19h: Cicle de conferències
"Diàlegs des de la perifèria".
COAIB - 20 de febrer, 19h: Taula de debat sobre el futur de "Son Busquets" i
inauguració de l'exposició "Explotam Son Busquets".
ARCA - 15, 22 i 29 de febrer, 10h: Patrimoni i gastronomia a Santa Catalina.
Punt de trobada: Seu d'ARCA, carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma). Preus socis
ARCA: 10 euros, no socis d'ARCA: 12 euros. Inscripció prèvia, places limitades
arcainforma@arcapatrimoni.net.

 

 
 

El responsable del tractament de les dades és Palma XXI. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de remetre-
li la nostra newsletter, per mantenir-lo informat dels nostres serveis, novetats, esdeveniments i promocions al nostre

centre. Amb el seu consentiment accepta subscriure al llistat d’enviament. Podrà revocar el seu consentiment en
qualsevol moment, utilitzant els mecanismes posats a la seva disposició en cada correu. No se cediran dades a tercers
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excepte per obligació legal. Té dret a accedir, rectificar i suprimir aquestes dades, així com també disposa d’altres drets
que vénen especificats a la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades, accessible en la Política de

privacitat publicada a la nostra web.
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