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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.

Palma XXI
Publiquen galeria
fotogràfica col·laborativa

EAPN - Xarxa per a la
Inclusió social
El seu director tècnic, Andreu

Cercle d'Economia
Publiquen document "Plan de
desconfinamiento y
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#PalmadesdelaFinestra i
galeria comparativa Palma
(des)confinada. 

Federació
d'Associacions de
Veïns de Palma
S'oposen a l'ampliació de les
terrasses i demanen concretar
aforaments.
 

COPIB
Emeten comunicat sobre
recomanacions per a les
consultes de psicologia davant
l'anunciat desconfinament
progressiu. 

ARCA
Demanen no ampliar les
terrasses per garantir la salut
dels vianants i per imatge.

Llegeix més

Llegeix més

Llegeix més

Grimalt, publica l'article "El dia
després no oblidem els més
vulnerables"

COAIB
Emeten un comunicat a on
aposten per la rehabilitació
com a mesura per reactivar
l'economia i no veuen les
obres de nova construcció
com a solució.

Fundació Gadeso
Dedica el seu últim dossier,
"Ancianos: coraje y fragilidad
frente al coronavirus" a com
viu la pandèmia aquest
col·lectiu. 

Fundacions Darder-
Mascaró
Dediquen l'últim número de la
seva revista L'altra mirada a
analitzar, des d'una
perspectiva crítica, en
que consistirà la "nova
normalitat".

Llegeix més

Llegeix més

Llegeix més

reactivación económica".

 

Joves Arquitectes de
Mallorca
Col·laboren amb un article a la
secció Futurs Possibles de la
web de l'Ajuntament, Palma
Cultura Oberta.
 

Obra Cultural Balear
Reclama que la societat civil
pugui fer aportacions al pla
per reactivar l'economia
balear.
 

Llegeix més

Llegeix més

Llegeix més

https://iniciativesxxi.com/ca/galeries/palmadesconfinada/
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http://www.gadeso.org/files/2020/04/ancianos.pdf
http://www.gadeso.org/files/2020/04/2020-4-21-plan-desconfinamiento-y-reactivacion-economica-cercle-2-1.pdf
https://www.palmaculturaoberta.com/joves-arquitectes
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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.

Vols canviar la teva subscripció?
Pots actualitzar les teves preferències o cancel·lar la subscripció a la llista
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