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NOTÍCIES GENERALS

Es constitueix el Consell d'Àrea de Model de Ciutat

El passat dilluns 6 de maig va tenir lloc la primera reunió del Consell d'Àrea de Model de
Ciutat, una nova eina de l'Ajuntament per afavorir la participació i gestió de la ciutat,
que comptarà amb la col·laboració d'entitats ciutadanes com la Fundació Pere Mascaró,
EAPN-Xarxa per la Inclusió Social, Joves Arquitectes de Mallorca, Arca, Fundació
Gadeso i Palma XXI.

El Consell Municipal de Model de Ciutat de Palma, que serà presidit pel regidor d’Àrea
de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, esdevindrà l’òrgan consultiu,
d’assessorament i debat per definir el model de Ciutat com a pla estratègic global per a
Palma. La seva primera reunió, de caràcter constitutiu, va ser presidida pel batle de
Palma, Antoni Noguera.

Llegir nota

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mailchi.mp/4e5fde9402d5/et-convidam-a-subscriuret-a-futur-de-palma-1917637?e=%5BUNIQID%5D
https://iniciativesxxi.com/ca/destacats-palma-xxi/participam-a-la-reunio-constitutiva-del-consell-darea-de-model-de-ciutat/
http://eepurl.com/glhwSj
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=f1c584a09169116b029b1d578&id=8089730976
https://us13.campaign-archive.com/feed?u=f1c584a09169116b029b1d578&id=8089730976
javascript:;


ARCA
Celebra la imminent aprovació
del Pla de Protecció per a
Santa Catalina.  
 

Palma XXI
Presenta al Teatre Mar i Terra

resultats de l'Informe de

Gentrificació al barri de Santa

Catalina.

Llegeix més

Llegeix més

COAIB
Conclou el cicle de
conferències "Objectius
COAIB" amb ponència de
l'arquitecta Itziar González.

Fundacions Darder
Mascaró
Signat protocol amb
l'Ajuntament de Palma per
impulsar l'economia social i
solidària.

Llegeix més

Llegeix més

Joves Arquitectes de
Mallorca
Organitzen visita guiada al
Taller Sert de la Fundació
Joan i Pilar Miró, de la mà de
l'arquitecta Patrícia Juncosa.

Cercle d'Economia
S'obre plaç per presentar
candidatures als Premis
Cercle d'Economia de
Mallorca a les Idees
Innovadores per a la millora
de la societat.

Llegeix més

Llegeix més

AGENDA

COAIB - Fins al 21 de juny: Exposició MoMoWo: La creativitat de les dones des del
Moviment Modern.
Cercle d'Economia - 5 de juny, 7.30pm: Conferència a càrrec de l'escriptor Petros
Márkaris.
ARCA: Exposició "Ferragut. Arquitecte, dissenyador i artista". A la seu d'ARCA (Carrer de
Can Oliva, 10)
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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.
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