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Agost 2019

NOTÍCIES GENERALS

Reunió amb nou govern per reiniciar funcionament del Consell Municipal

Aquest mes les entitats ciutadanes que formen part del Consell Municipal Model de
Ciutat s'han reunit amb el nou govern per reiniciar el funcionament d'aquest òrgan
consultiu creat a l'anterior legislatura.

Aquesta primera reunió amb el nou govern ha servit per començar a dissenyar un pla
de feina de cara a la nova legislatura. Al setembre tindrà lloc la primera sessió, per
començar a abordar els temes que tenen a veure amb dret a l'habitatge. Presidirà el
Consell la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat Neus Truyol.

EAPN-Xarxa per a la
inclusió social
Reclama l'aplicació del Pilar
Europeu de Drets Socials per
reduir l'exclusió social a les
Illes Balears

Llegeix més

Fundacions Darder
Mascaró
Preparen la 5a Fira del Mercat
Social pel setembre

Llegeix més

PALMA XXI
Presenten el nou estudi de
l’Observatori de la
Gentrificació de Palma XXI,
sobre el barri de La Llotja.

Llegeix més
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ARCA
Denuncien unes obres il·legals
que afecten a la protecció de
Santa Catalina.
 

Llegeix més
COAIB
En el marc de l’Any Bennazar,
organitzen una visita guiada a
dues de les obres públiques
més representatives de
l’arquitecte Gaspar Bennazar:
s’Escorxador i el Coliseu
Balear, plaça de toros de
Palma.

Llegeix més

Fundació Gadeso
Publiquen un nou "Quadern
Gadeso" sobre l'opinió dels
turistes
 

Llegeix més

AGENDA

ARCA - 14 d'agost, 18.30h: Recorregut de les Mares de Déu mortes

 

 
 

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?
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