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NOTÍCIES GENERALS

Crisi pel coronavirus: el rol de les entitats ciutadanes de Palma
 

La crisi sanitària, econòmica i social generada pel coronavirus té i tindrà
inevitablement efectes sobre Ciutat i els seus habitants. Les entitats d'El
Futur de Palma estam en període de reflexió i anàlisi per definir el nostre rol i
missió en l'escenari post-coronavirus.

En aquest butlletí especial vos deixam un recull de les iniciatives que, en el
context de la crisi de la Covid-19, han engegat les entitats ciutadanes que
formen part d'El Futur de Palma.
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Palma XXI
Fan arribar
setmanalment continguts amb
Palma com a protagonista
amb el butlletí #ciutatAcasa.
També han llençat el mapa
interactiu i col·laboratiu
#ComerçObert, per localitzar
botigues de proximitat als
barris de Palma durant el
confinament. 

COPIB
Col·labora amb el Govern per
a oferir atenció psicològica
telefònica gratuïta a la
ciutadania durant l'estat
d'alarma

ARCA
Lamenten la mort per Covid-
19 de l'escultor Pere Martínez
"Pavia" i difonen la seva obra

Llegeix més

Llegeix més

EAPN - Xarxa per a la
Inclusió social
Publiquen el document de
posicionament de l'entitat
davant la crisi, parlant de les
implicacions socials del
coronavirus.

Fundació Gadeso
Dedica els seus dos últims
dossiers al coronavirus i
llencen a la seva web
una enquesta perquè la
ciutadania valori els mesures
del govern espanyol i balear
per fer front a la crisi.

Fundacions Darder-
Mascaró
Dediquen l'últim número de la
seva revista L'altra mirada a la
crisi del Covid-19, amb el títol

Llegeix més

Llegeix més

Cercle d'Economia
Publiquen l'Informe Tècnic
Covid-19: el que sabem avui.
A la seva web trobarem la
secció "Reflexions des del
confinament", a on destacats
intel·lectuals i experts
reflexionaran des de la
perspectiva actual.

Joves Arquitectes de
Mallorca
Organitzen la exposició virtual
#ExplotamSonBusquets: cada
dia publiquen a les seves
xarxes un projecte dels
presentats al concurs.

Obra Cultural Balear

Llegeix més

Llegeix més

https://iniciativesxxi.com/ca/destacats-palma-xxi/
http://www.copib.es/noticies/copib-i-govern-collaboren-per-a-oferir-atencio-psicolgica-telefnica-gratuta-a-la-ciutadania-durant-lestat-dalarma
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https://twitter.com/jovesarqmca


a Ciutat.

Llegeix més

"Prioritzar la vida, reprendre
allò comú". El proper 9 d'abril
continuen amb el seu cicle
Diàlegs des de la Perifèria,
ara #DebatsdeConfinament
des del seu canal de Twitter,
amb Xavier Domènech.

Llegeix més

Difonen la iniciativa d'Ona
Mediterrània d'emetre més de
setze hores de rondalles
mallorquines i menorquines al
programa Es Jai de Sa
Barraqueta. 

Llegeix més

 

 
 

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
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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