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NOTÍCIES GENERALS

Comença el cicle d'Habitatge digne 

 

En el marc del treball del Consell Municipal de Model de Ciutat, va començar la
setmana passada el Cicle sobre Habitatge Digne, l'eix en el que estam enfocats ara.

A la primera conferència, el passat 27 de febrer, es va comptar amb la presència de
Juan Rubio del Val, de l'Observatorio Ciudad 3R, i Sebastià Jornet, arquitecte i
urbanista.

El 5 de març, a les 17h a Flassaders, tindrà lloc la segona xerrada, amb Javier
Burón, gerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.  
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ARCA
Exigeix la immediata aturada
de la substitució de les
llambordes del carrer
Arquitecte Bennàzar

Joves Arquitectes de
Mallorca
Organitzen, amb el COAIB,
taula rodona al voltant de Son
Busquets.

Llegeix més

Llegeix més

COAIB
Organitzen conferècia amb
Salvador Rueda, impulsor de
les superilles de Barcelona.

EAPN-Xarxa per a la
inclusió social
Signat el Pacte per a la
Inclusió Social per part de tots
els partits amb representació
parlamentària. 

Llegeix més

Llegeix més

PALMA XXI
Juntament amb les altres
entitats que formen part de la
Plataforma contra els
megacreuers, celebren la
declaració de la moratòria a
partir de 2022.

Cercle d'Economia
Organitzen conferència
"Humanitzar les ciutats com a
punts de trobada" amb
l'arquitecte danès i consultor
de disseny urbà Jan Gehl

Llegeix més

Llegeix més

AGENDA

CONSELL MUNICIPAL DE MODEL DE CIUTAT - 5 de març, 17h, Flassaders:
Conferència a càrrec de Javier Burón, gerent d'habitatge de l'Ajutament de
Barcelona.
FUNDACIONS DARDER MASCARÓ -  5 de març, 19h: Conferència Xavier
Domènech, cicle "Diàlegs des de la perifèria".
COAIB - 04 de març, 19.30h: Conferència "Palma Pollèntia. Historia, arqueologia
i arquitectura"

http://arcapatrimoni.blogspot.com/2020/02/arca-exigeix-la-immediata-aturada-de-la.html
https://jovesarquitectesmallorca.org/2020/02/11/trobada-taula-rodona-al-voltant-de-son-busquets-20-de-febrer-a-les-19h/
https://agendacoaib.org/esdeveniments-anteriors/
http://xarxainclusio.org/signat-el-pacte-per-la-inclusio-social-2020-2023/
https://iniciativesxxi.com/ca/la-plataforma-contra-els-megacreuers-celebra-la-moratoria-i-exigeix-la-participacio-de-les-entitats-a-un-comite-tecnic/
https://cerclemallorca.es/ca/humanizar-las-ciudades-como-puntos-de-encuentro/
https://fundacionsdardermascaro.cat/activitats/article/inicia-el-cicle-dialegs-des-de-la-periferia


 

 
 

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

This email was sent to <<Correu electrònic>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
Palma XXI · La Rambla 13 · Palma De Mallorca, Islas Baleares 07003 · Spain 

https://palmaxxi.us13.list-manage.com/profile?u=f1c584a09169116b029b1d578&id=66d4f996d2&e=%5BUNIQID%5D
https://palmaxxi.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=f1c584a09169116b029b1d578&id=66d4f996d2&e=%5BUNIQID%5D&c=8f006c8277
mailto:%3C%3CCorreu%20electr%C3%B2nic%3E%3E
https://palmaxxi.us13.list-manage.com/about?u=f1c584a09169116b029b1d578&id=8089730976&e=%5BUNIQID%5D&c=254e9d45f1
https://palmaxxi.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=f1c584a09169116b029b1d578&id=8089730976&e=%5BUNIQID%5D&c=254e9d45f1
https://palmaxxi.us13.list-manage.com/profile?u=f1c584a09169116b029b1d578&id=8089730976&e=%5BUNIQID%5D
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=f1c584a09169116b029b1d578&afl=1

