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NOTÍCIES GENERALS

Presentam els 10 principis per construir el model de ciutat

Palma XXI, Cercle d’Economia de Mallorca, Fundació Gadeso, Obra Cultural Balear,
ARCA, Xarxa per a la inclusió social – EAPN Illes Balears, Fundacions Darder
Mascaró i Joves Arquitectes de Mallorca presenten el document  “10 principis per
construir el model de ciutat”.

En aquest document, consensuat per les entitats i la Regidoria de Model de Ciutat,
Habitatge Digne i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Palma, es plantegen 10 principis
que haurien de funcionar com a rectors de les decisions que prengui el consistori per
definir el model de la ciutat pels propers anys.

Coneix els 10 principis
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EAPN-Xarxa per a la
inclusió social
Èxit de participació en la
Setmana per la Lluita contra la
Pobresa i l'Exclusió Social.

ARCA
Critica l'actual gestió de la
taxa turística, per considerar-
la un "calaix de sastre".
 

Llegeix més

Llegeix més

Joves Arquitectes de
Mallorca
Publiquen les seves reflexions
sobre Son Busquets.
 

Obra Cultural Balear
Convoquen a la XXXIII edició
dels Premis 31 de desembre
2019.

Llegeix més

Llegeix més

PALMA XXI
Presenten el tercer volum del
projecte de la Biografia de
Palma, sobre la ciutat durant
el franquisme.

COAIB
Organitzen visita guiada al
Palau de Congressos de
Palma.

Llegeix més

Llegeix més

https://www.youtube.com/watch?v=O6wfjpaXRkQ
http://xarxainclusio.org/exit-de-participacio-en-la-setmana-per-la-lluita-contra-la-pobresa-i-lexclusio-social/
http://arcapatrimoni.blogspot.com/2019/10/arca-critica-que-la-taxa-turistica-es.html
https://laltramirada.cat/article/3-1-explotam-son-busquets/?fbclid=IwAR2LUXlMe4Te9x-06uQlNFRBx7cOQfwhC0goIb8uKwznpIn0KJTkU7peRGQ
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https://iniciativesxxi.com/ca/destacats-palma-xxi/presentam-la-tercera-part-de-la-seva-biografia-de-ciutat-la-ciutat-durant-el-franquisme/
http://www.coaib.org/ca/coaib/Noticies/DetalleNoticia.aspx?id=11128


AGENDA

PALMA XXI -  28 de novembre, 18h, lloc per confirmar: Presentació del l libre "La
gentrificació a Palma. Barri a Barri: Santa Catalina i La Llotja".
COAIB - 7 de novembre, 12h: Inauguració de l'exposició "Createctura" de Irene
Fernández amb la col·laboració d'Arquitectives
ARCA - 9 de novembre, 10,30am: "Visita sobre els antics comerços de Palma", dirigida
pel professor d'història Josep Borne Mas. Punt de trobada: Seu d'ARCA, carrer de Can
Oliva, 10 baixos (Palma). Preus socis ARCA: 5 euros, no socis d'ARCA: 8 euros. Inscripció
prèvia, places limitades arcainforma@arcapatrimoni.net.
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