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Juliol 2019

NOTÍCIES GENERALS

Reunió de les entitats del Consell Municipal Model de Ciutat

El passat dijous 27 de juny va tenir lloc la primera reunió interna de les entitats
ciutadanes que formen part del Consell d'Àrea de Model de Ciutat: Fundació Pere
Mascaró, EAPN-Xarxa per la Inclusió Social, Joves Arquitectes de Mallorca, Arca,
Fundació Gadeso i Palma XXI.

La reunió va servir per prioritzar els temes per treballar al Consell Municipal, que seran
5: habitatge, mobilitat, turisme, patrimoni i àrea metropolitana.

ARCA
La Defensora i el Cronista de
la Ciutat donen la cara contra
les pintades vandàliques.

Llegeix més

EAPN-Xarxa per a la
inclusió social
Balanç del curs de treball de
la Taula d’Infància i
d’Adolescència de Son Roca.

Llegeix més

COAIB
Inauguren Any Bennazar, per
divulgar l'empremta de la seva
obra a Palma.

Llegeix més
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Palma XXI
Llancen campanya contra els

megacreuers a Palma i

s'aconsegueixen més de 8.500

firmes del Manifest.

Llegeix més

Joves Arquitectes de
Mallorca
Juntament amb ARCA, Palma
XXI i l’AAVV de Cas Capiscol
reclamen la inclusió de Son
Busquets als pactes de
govern de l’Ajuntament de
Palma.

Llegeix més

Cercle d'Economia
La Comissió de Turisme
Responsable visita les
instal·lacions de MacInsular i
Tirme.
 

Llegeix més

AGENDA

Fundacions Darder Mascaró - 10-12 de juliol, Edifici Sa Riera: Fòrum Mallorca i els
seus Suds.
EAPN / Xarxa per a la inclusió social - 9 de juny, 10am-2pm, Edifici Municipal Camp
Redó: Seminari "El pilar europeu de drets socials"
COAIB: 4 i 5 de juliol. Cicle de conferències Insòlit.

 

 
 

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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