CAPÍTOL TERCER: RELACIONS INSTITUCIONALS I AMB ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
3.1. RELACIONS AMB EL PARLAMENT, EL GOVERN, ELS CONSELLS INSULARS, ELS MUNICIPIS,
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT. PRESENTACIÓ DEL CES A ORGANITZACIONS
SOCIALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
•

14 de gener: el president de les Illes Balears rep en audiència al nostre president i els dos
vicepresidents per tractar sobre la situació econòmica actual

•

15 de gener: el conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs Mulet presentà a la sala d’actes del
Col·legi de Metges el llibre L’ensenyament de les Ciències de la Salut a les Illes Balears des de la
Conquesta fins a la Guerra Civil, que forma part de la col·lecció “Documents de Recerca en
Salut” i està editat per la Direcció General d’Avaluació i Acreditació de la Conselleria de Salut i
Consum. La secretària general i l’assessor econòmic es troben entre el públic assistent

•

17 de gener: se celebra la Diada de Menorca. El president acut al Ple extraordinari del Consell
de Menorca on Josep Bargalló, director de l’Institut Ramon Llull pronuncià la conferència:
“Menorca i la literatura: una illa oberta al món”.

•

20 de gener: el president es troba entre els convidats a l’acte de lliurament del Premis Ciutat de
Palma 2009 que tengué lloc al Teatre Principal.

•

22 i 23 de gener: la consellera de Treball i Formació inaugura les primeres jornades de caràcter
internacional que, amb el títol “El dret del treball en el segle XXI”, organitza la Direcció General
de Treball, juntament amb l’Associació Balear de Iuslaboralistes, l’associació professional
Jutges per a la Democràcia i l’associació Magistrats Européens pour la Démocratie et les
Libertés (MEDEL), al Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. El president, la secretària general i
l’assessor econòmic es troben entre els assistents.

•

29 de gener: el president i l’assessor econòmic assisteixen al Seminari “Respuestas del Turismo
Mundial a los Nuevos Retos de la Economía Global”, organitzat conjuntament per la
Secretaria Permanent dels membres Afiliats i la Secretaria d’Estat de Turisme d’Espanya,
patrocinat per Segittur. El Seminari té lloc a Madrid, dins del marc de Fittur.

•

30 de gener: el president és un dels convocats per la Presidència del Govern a la Mesa de
Seguiment de l’Economia Balear a l’Hotel Tryp Bellver de Palma.

•

12 de febrer: el president es troba entre el públic del Debat de Política General del Consell de
Mallorca

•

27 de febrer. El president assisteix als actes de la Diada de les Illes Balears organitzats pel
Govern de les Illes Balears a l’Auditòrium.

•

28 de febrer. El president assisteix als actes de la Diada de les Illes Balears que organitza el
Parlament de les Illes Balears a la seu del mateix Parlament.
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•

5 de març. El president manté, juntament amb la secretària general, una reunió amb el director
general d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea per preparar l’Acte de Signatura de la
Declaració de Creació de la Xarxa dels Consells Econòmics i Socials de l’Euroregió PirineusMediterrània, del 25 de març.

•

5 de març. El president i la secretària general s’entrevisten amb la consellera de Treball i
Formació.

•

6 de març. El president i la secretària general assisteixen a la presa de possessió dels nous
membres del Consell Consultiu a la Capella del Consolat de Mar.

•

10 de març. El president i l’assessor econòmic del CES es reuneixen amb el jutge degà de
Palma, per tractar temes relacionats amb la confecció de la Memòria del CES corresponent al
2008.

•

10 de març. La consellera d’Educació i Cultura rep el president, la secretària general i l’assessor
econòmic del CES, juntament amb la presidenta de la Comissió de l’Àrea Social. Li presenten el
Dictamen sobre l’eficàcia del sistema educatiu, recentment aprovat.

•

11 de març. L’assessor econòmic del CES, Ferran Navinés Badal, assisteix al debat organitzat
per la Conselleria de Comerç sobre el Futur de les infraestructures a les Illes Balears i a
l’Euroregió.

•

15 de març. La Conselleria d’Educació i Cultura organitza dins de la Setmana del llibre en
català, l’acte de presentació de dues col·leccions de llibres: Paraules de Narrador i Paraules de
Poeta. Es va fer a la Misericòrdia i el president hi assistí.

•

20 de març. L’Institut d’Estudis Autonòmics organitza el Seminari Els Eixos Actuals de la
Jurisprudència del Tribunal Constitucional, acte al qual assisteix la secretària general.

•

20 de març. El president i l’assessor econòmic del CES visiten la directora de l’Institut Nacional
de la Seguretat Social, Rita Salcedo del Hierro, i el secretari general de la institució, Florencio
Ingelmo Sánchez, per tal de recaptar el seu concurs en relació amb l’edició de la Memòria del
2008.

•

24 de març. Té lloc el Ple del CES al Parc BIT de les Illes Balears, per invitació del conseller
d’Economia i Hisenda.

•

27 de març. El president, acompanyat per l’assessor econòmic i per Pere Salvà Tomàs,
responsable de l’apartat 5 de la Memòria del 2008, que es refereix al sector primari, visiten la
consellera d’Agricultura per tal d’explicar-li la necessitat que la conselleria col·labori amb la
Memòria.

•

27 de març. El president assisteix a la presa de possessió dels síndics de comptes a la seu del
Parlament de les Illes Balears.

•

27 de març. El president assisteix a la conferència que dóna a Palma Julio Anguita a l’Hotel
Melià Victòria, denominada “Un proyecto de construcción para España”
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•

3 d’abril. L’assessor econòmic del CES, Ferran Navinés Badal, assisteix en representació del
president a la inauguració a Menorca del Gabinet de Prevenció de Riscs Laborals IMHOTEP.

•

4 d’abril. El president assisteix al Teatre Principal a l’acte de commemoració dels 30 anys
d’Ajuntaments Democràtics.

•

16 d’abril. El president, la secretària general i l’assessora jurídica del CES assisteixen a la
Jornada “Els consells insulars en el marc del nou Estatut d’autonomia”, que es du a terme en el
Centre de Convencions Riskal.

•

25 d’abril. El president assisteix al 30è aniversari de la constitució del Consell Insular de
Mallorca.

•

27 d’abril. El Consell de Mallorca organitza un acte en honor de Guillem Cifre de Colonya, en
nomenar-lo Fill Predilecte de Mallorca.

•

29 d’abril. Una nova sessió de la Mesa de Seguiment de l’Economia Balear té lloc al Centre
Riskal. El president hi assisteix com a membre titular de la Mesa.

•

11 de maig. El conseller d’Obres Públiques i el Col·legi Oficial d’Arquitectes presenten la
publicació Utzon Hand Made, amb la intervenció de l’arquitecte Rafael Moneo, acte al qual
assisteix el president.

•

12 de maig. El president i l’assessor econòmic del CES visiten el director de l’Institut Municipal
del Turisme, Pedro Oliver García, per tal de recaptar la col·laboració d’aquest Institut per a
l’elaboració de la Memòria 2008.

•

15 de maig. El conseller d’Economia i Hisenda convida el president del CES a la Jornada
organitzada per l’Institut Balear d’Economia sobre Innovació i Creixement. Intervenen el
catedràtic d’economia de la UAM, Antonio Vázquez Barquero i Jordi Maluquer de Motes,
catedràtic d’història de l’economia de la UAB.

•

18 de maig. El president assisteix a la presentació que fa l’Institut d’Estudis Autonòmics del
llibre de Pere Morey Servera Pirènia, el país que mai no va existir.

•

25 de maig. El president acudeix a l’Auditori del Parc BIT a on es presenta el nou Pla de ciència
i tecnologia de la Direcció General de R+D+I, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació.

•

27 de maig. El president es troba entre els assistents a la inauguració del Centre d’Innovació de
Microsoft en tecnologia per al turisme, que té lloc al Parc BIT.

•

28 de maig. Té lloc a la Conselleria de Presidència una reunió entre el conseller de Presidència,
la consellera de Treball i Formació i el president del CES.

•

29 de maig. Al capvespre el president assisteix al pregó de la Fira del Llibre, organitzada per
l’Ajuntament de Palma, que es fa al Passeig del Born de Palma a càrrec de l’escriptor Carlos
Garrido Torres.
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Margarita Najera (primera per l’esquerra), comissionada del Govern d’Espanya per a la Platja de Palma, visita el CES (11 de juny)

•

11 de juny. El president, acompanyat de la secretària general i de l’assessor econòmic, Ferran
Navinés Badal, rep la visita de Margarita Nájera Aranzábal, comissionada del Govern
d’Espanya per a la Platja de Palma.

•

11 de juny. L’Ajuntament de Palma atorga a la sala de plens el I Premi Emili Darder a la
convivència i al civisme. El guardonat és el Tomeu Suau Serra. El president hi assisteix.

•

18 de juny. Al Castell de Bellver es du a terme l’acte de traspàs de la presidència de l’Euroregió
Pirineus-Mediterrània del Govern de les Illes Balears al Govern de la Regió francesa de
Llenguadoc-Rosselló. A més del president, hi assisteixen la secretària general, l’assessor
econòmic i l’assessora jurídica, així com alguns membres de la Comissió Permanent del CES.

•

25 de juny. L’Institut d’Estudis Baleàrics i la Galeria Fran Reus organitzen l’exposició “Antoine
Ripoll, exposició eclèctica”. El president hi assisteix.

•

25 de juny. El president assisteix a la presentació del llibre La casa gòtica a la ciutat de
Mallorca organitzat per l’IEB a la Societat Arqueològica Lul·liana.

•

22 de juliol. El president acompanyat de la secretària general i els vicepresidents del CES
presenten al president de les Illes Balears l’Informe d’activitats 2008 elaborat per la nostra
institució.
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Presentació al president de les Illes Balears de l’Informe d’activitats 2008 del CES (22 de juliol).

•

4 de setembre. La secretària general acompanya el president en la reunió amb el director
general d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea del Govern de les Illes Balears.

•

3 de setembre. El Consell de Mallorca atorga els Premis Solidaritat 09 al pati de la
Misericòrdia, acte al qual assisteix el president.

•

9 de setembre. El president i la secretària general s’entrevisten amb la consellera de Treball i
Formació.

•

10 de setembre. Com a membre vocal, el president assisteix a la Mesa de Seguiment de
l’Economia Balear, convocat pel conseller de presidència del Govern.

•

12 de setembre. El president assisteix a la Diada de Mallorca 2009 organitzada pel Consell de
Mallorca al Teatre Principal de Palma.

•

23 de setembre. Té lloc al Llatzeret de Maó, dins del marc de la XX Escola d’Estiu de Salut
Pública de Menorca (que organitza el Consell Insular de Menorca en col·laboració amb
diverses entitats) la trobada “E17. Diagnosi i prognosi del sistema de salut dels serveis sanitaris
de les Illes Balears” que impartiren Guillem López Casasnovas i Gabriel Ferragut Ensenyat. Per
part del CES hi assistiren els nostres consellers Pilar Sánchez-Cuenca, Vicenç Tur Tur, Carles
Moreno Gómez (en substitució de Joan Herranz Bonet); Antoni Fuster Miró (designat per
CAEB), José Luis Padín (designat per CCOO), i l’assessor econòmic.

•

25 de setembre. Acte de signatura del president de les Illes Balears i cinc entitats bancàries,
perquè es puguin facilitar els pagaments de les hipoteques com a conseqüència de la situació
de crisi econòmica actual. El president hi assisteix.

•

30 de setembre. El president va al concert commemoratiu del XXè aniversari de l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears “Ciutat de Palma”.
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•

1 d’octubre. Conferència “L’economia social, una aposta de futur”, organitzada pel
Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca conjuntament amb les entitats de
l’economia social –i específicament amb REAS Balears i UCTAIB-. A més del president, també
hi assisteix l’assessor econòmic

•

3 d’octubre. El president va a l’acte de lliurament dels Premis Mallorca de Creació Literària,
organitzat pel Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca.

•

14 d’octubre. El president es troba a la inauguració de l’exposició “El tren a Mallorca. Història
d’un retrobament a l’Estació Intermodal de Palma”.

•

15 d’octubre. El president assisteix a la inauguració de l’exposició “El Atlas de Borges” a
l’edifici de La Misericòrdia de Palma.

•

27 d’octubre. L’assessor econòmic assisteix a la Jornada “La qualitat de gestió a
l’Administració Local”, que organitza el Departament de Cooperació Local del CIM.

•

17 de novembre. El president assisteix a la inauguració de l’exposició “Premi de Fotoperiodisme
de les Illes Balears”, acte organitzat conjuntament pel Govern de les Illes Balears i per
l’Ajuntament de Palma.

•

23 de novembre. Acte de lliurament del Premi Antoni Montserrat i Moll en reconeixement al
mèrit estadístic, premi que atorgà l’Ibestat en la seva segona edició. L’assessor econòmic (que
formà part del Jurat) hi assisteix.

•

24 de novembre. El president va a la inauguració de l’escultura d’Elisenda Pipó “Barques” que,
en commemoració del Dia internacional per a l'eliminació de la violència cap a les dones, es
col·locà al pati de la seu central de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.

•

26 de novembre. La secretària general representa el president, membre titular, a la sessió de la
Mesa de Seguiment de l’Economia Balear.

•

6 de desembre. El president es troba entre els convidats a l’acte oficial commemoratiu del XXXI
aniversari de la Constitució que té lloc al Palau de l’Almudaina.

•

10 de desembre. Miquel Ferrer Viver pren possessió com a nou conseller de Turisme del Govern
de les Illes Balears, el president es troba entre el públic assistent

•

18 de desembre. El president i l’assessor econòmic assisteixen a la presentació del llibre
Finançament municipal: els ingressos dels ajuntaments de Mallorca, publicat pel Departament
de Cooperació Local del Consell de Mallorca.

•

29 de desembre: el president assisteix al pregó de la Festa de l’Estendard, que va a càrrec de
Guillem Frontera, a la sala de plens de l’Ajuntament de Palma.

•

31 de desembre: seguint amb els actes de la Festa de l’Estendard, el president es troba entre les
autoritats convidades a assistir a la col·locació de l’Estendard Reial de la Conquesta de
Mallorca i de la cimera del Rei Martí a la plaça de Cort de Palma i, posteriorment, a l’acte de
concessió dels honors i distincions de l’Ajuntament de Palma.
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3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS
•

5 de febrer: el president es troba entre els convidats al dinar-col·loqui amb el Consell Rector
d’APD Illes Balears. També hi assisteix José Manuel Velasco Guardado, president de Dircom
(Associació de Directius de Comunicació), que parlà de “Gestión de expectativas y riesgos”.

•

26 de febrer. El president assisteix a la inauguració de l’exposició de Pep Girbent, a la Galeria
d’art Horrach Moyà de Palma.

•

7 de maig. El president rep la visita de Pere Polo, del Sindicat STEI.

•

7 de maig. El president rep la visita de Mario Gestoso García de la Fundació Kovacs,
acompanyat per l’assessor econòmic, Ferran Navinés.

•

18 de maig. Rafael Barea Roig, director de l’Escola Internacional Àgora Portals convida el
president a l’acte de inauguració del centre, que es du a terme en dues parts.

•

25 de juny. El president rep a Antoni Llompart Llobera, delegat de banca institucional de La
Caixa.

•

1 de juliol. El president es troba entre els convidats a la presentació de la Memòria de
Sostenibilitat 2008 de l’Empresa CEMEX, de Lloseta.

•

1 de juliol. Joan Maria Nin i Génova, director general de La Caixa, pronúncia una conferència
organitzada pel Cercle Financer de Balears que du per títol “Reflexions sobre l’entorn econòmic
i financer actual”, al CaixaForum. El president es compta entre els assistents que hi ha estat
convidats.

•

11 de setembre. Al CaixaFòrum de Palma el president assisteix a la presentació de l’Obra
completa en català del pensador pacifista Raimón Panikkar.

•

9 d’octubre. Acte de lliurament de diplomes dels cursos impartits per la Fundació Laboral de la
Construcció. Consell Territorial de Balears

•

16 d’octubre. El president i l’assessor econòmic viatgen a Màlaga per assistir al 5è Fòrum
Europeu de Turisme Social, sota el lema “El turisme social i la crisi: impactes i oportunitats”,
organitzat per l’Oficina Internacional de Turisme Social i Segittur.

•

20 d’octubre. Juntament amb la secretària general, reunió al Parlament amb Rosamaria
Alberdi Castell, secretària d’organització del PSIB.

•

23 d’octubre. El grup Preferente, amb col·laboració amb Sa Nostra i la conselleria de Turisme,
organitza la jornada “El sector turístico en estado puro”, que conclogué amb un homenatge a
l’ex-cònsul nordamericà Tumy Bestard.

•

7 de novembre. L’Associació Disfam, dislexia i família, organitza un sopar benèfic al què
assisteix el president.
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•

9 de novembre. Assistència del president a la inauguració del curs acadèmic 2009-2010 de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, al Col·legi d’Advocats de les Illes
Balears

•

14 de novembre. L’assessor econòmic participa, per indicació del president, a l’Escola de
tardor dels Socialistes de Mallorca 2009.

•

21 de novembre. L’assessor econòmic participa al Congrés “Reptes locals davant de la crisi”
que, organitzat per l’Assemblea de Regidors coordinada per la Institució Cívica i de Pensament
Joan Fuster tengué lloc a Alacant. Ferran Navinés Badal formà part de la Taula “Passem
pàgina al model vigent?”.

•

30 de novembre. El president rep la visita d’Eliseu Climent i Corberà, president de la Institució
Cívica i de Pensament Joan Fuster.

•

3 de desembre. El president va a la inauguració del curs de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.
La lliçó inaugural la impartí Guillem López Casasnovas.

•

9 de desembre. El president va a l’acte d’imposició del Distintiu Segle d’Or de la República de
Bulgària a Pere A. Serra Bauzà i Bernat Quetglas Riego, a la seu del Parlament de les Illes
Balears

3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS REPRESENTADES EN EL CES.
•

4 de febrer: té lloc a l’Hotel Palas Atenea de Palma el II Encontre sindical de l’Euroregió
Pirineus-Mediterrània Sindicats i Euroregió. Cap a un espai compartit de cooperació per a la
defensa del drets socials i laborals, organitzat per CCOO i UGT. La secretària general fa una
intervenció sobre “L’experiència de les xarxes en el marc de l’Euroregió. Els cas del consells
econòmic i socials”.

•

12 de març. CCOO de les Illes Balears organitza el 9è Congrés que té lloc a l’Auditòrium de
Palma. El president assisteix a la inauguració i a les ponències del matí.

•

13 de març. El president assisteix a la cloenda del 9è Congrés de CCOO.

•

20 de març. El president té una trobada amb els consellers del CES pertanyents al Grup II,
sindicat UGT.

•

12 de maig. El president, acompanyat de la secretària general reben la nova Junta de Joves
Empresaris, integrats dins CAEB, encapçalada per Irene Llull Vila, presidenta. També hi
assisteix Josep de Luis, secretari de l’entitat.
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Irene Llull Vila, presidenta de Joves Empresaris (primera per la dreta) visita el CES acompanyat per Josep de Luis, secretari de l’entitat
(segon per l’esquerra) (12 de maig)

•

16 de juliol. El president del CES es troba entre els convidats a la inauguració de l’edifici que
donarà cabuda als instituts de recerca de les Illes Balears, que ha fet la Universitat de les Illes
Balears.

•

22 de juliol. El president assisteix a la cerimònia de graduació de les promocions del 2009 de la
UIB.

•

24 de setembre. Cerimònia d’obertura del curs acadèmic a la UIB.

•

9 d’octubre. Assistència del president al lliurament del Premi Juníper Serra 2008 que la
Fundació Càtedra Iberoamericana de la UIB atorga a Jaume Pagès Fita.

•

21 d’octubre. Assistència del president a la Jornada La qualificació dels/les treballadors/es com
a matèria de negociació col·lectiva, que organitza la Confederació Sindical de CCOO a les Illes
Balears.

•

12 de novembre. L’assessor econòmic va a la presentació del segon Anuari de l’envelliment,
promogut per la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de
la UIB

•

4 de desembre. El president va a la Jornada debat “Problemàtica contracte de fix discontinu:
solucions per avançar en protecció social”, organitzada per CCOO de les Illes Balears i per
l’Escola Sindical Marcos Peralta
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3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES
•

1 al 3 d’abril. Té lloc a La Rioja el I Encontre dels Consells Econòmics i Socials de l’Estat
corresponent a l’any 2009. El president hi assisteix en nom del CES de les Illes Balears. Aquesta
trobada es desenvolupà entre San Millan de la Cogolla i Haro.

Imatge de la Trobada dels Consells Econòmics i Socials autonòmics i d’Espanya, organitzada pel CES de La Rioja

•

5 de maig. Té lloc a la seu del CTES de Catalunya una nova reunió dels consells econòmics i
socials de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, que convoca el CES de les Illes Balears, amb la
participació, a més, de la Secretaria Tècnica de l’Oficina de l’Euroregió a Barcelona, i el
director general de Relacions Internacionals de la Generalitat de Catalunya. Hi assisteixen el
president i l’assessor econòmic.

•

8 de juny. Berenar-conferència a l’hotel Palace, de Madrid, amb Marcos Peña Pinto, president
del CES estatal, organitzat pel Foro Nueva Sociedad.

•

18 de juny. Dins del marc de la signatura de les transferències de la presidència de l'Euroregió
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la Regió del Llenguadoc-Rosselló, que va tenir
lloc al Consolat de Mar, els respectius presidents dels CES, Llorenç Huguet i Gerard Maurice
varen tenir una reunió de treball sobre la Xarxa dels CES de l'Euroregió. Hi assistiren, a més,
Jean Claude Albert, director del CES de Llenguadoc. Hi participen també la secretària general i
l’assessor econòmic del CES.
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El president del CES de Llenguadoc-Rosselló, Gerard Maurice, i el president del CES de les Illes Balears, Llorenç Huguet es reuneixen dins
del marc de la signatura de les transferències de la presidència de l'Euroregió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la Regió del
Llenguadoc-Rosselló (18 de juny)

•

8 al 10 de juliol. El president participa en la Trobada organitzada per la UIMP a Santander, i
patrocinada pel CES d’Espanya, anomenada “La situación socioeconómica y laboral en
España. Libertades económicas y políticas públicas en un escenario de cambios estructurales”.
L’assessor econòmic, Ferran Navinés Badal, hi participa parcialment.

•

11 i 12 de novembre:. El president va a Sevilla per assistir a les Jornades “La situación
económica y social en Andalucía ante la encrucijada de la crisis y medidas para su superación”,
la conferència inicial de les quals va impartir Marcos Peña Pinto, el president del CES
d’Espanya. Dins del marc de les Jornades es va celebrar el Xè aniversari de la constitució del
CES d’Andalusia.

•

19 i 20 de novembre. El president i la secretària general viatgen a Logroño per assistir a la II
Trobada de CES autonòmics 2009, que organitza el CES de La Rioja.

•

1 de desembre: el president, la responsable de l’estudi i presidenta de la Comissió de Treball
d’Àrea Social, Carme Orte Socias, i l’assessor econòmic viatgen a Barcelona per presentar als
membres de la Comissió Permanent del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya la
publicació Dictamen 7/2009 del Consell Econòmic i Social sobre l’eficàcia del sistema
educatiu a les Illes Balears.
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3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Entrevistes amb el president i altres
15 de gener. El periodista Toni Travería Vigué entrevista al president.
19 de febrer. El president es entrevistat per Ona Mallorca en relació amb la presentació de la
publicació dels Índex de Qualitat del Treball (IQT).
14 d’abril. El president és entrevistat per Neus Albis en el programa “De Nit” de TV Mallorca
15 d’abril. El president parla sobre el Dictamen del sistema educatiu al programa de Sandra Llabrés
d’IB3 Ràdio.
25 de maig. El president assisteix al lliurament dels premis EJECUTIVOS que atorga la publicació del
mateix nom. Va ser l’encarregat de lliurar el premi al lideratge a Nadal Tortella, en representació de
l’empresa La Fiore.
28 de maig. El president assisteix a la presentació de “EL DIARIO DIGITAL D’IB3”.
10 de juny. Al Teatre Principal es du a terme el programa especial de Televisió de Mallorca “De nit...
amb Neus Albis” en directe, al qual assisteix el president.
12 d’agost Entrevista al president per a l’emissora Ona Mallorca
21 de setembre. El president intervé a Mallorca matí, d’Ona Mallorca
10 d’octubre. El president és entrevistat per IB3 Ràdio
29 d’octubre. El president i l’assessor econòmic són entrevistats per al programa La Ventana de la
Cadena Ser.

El president i l’assessor econòmic són entrevistats per al programa La Ventana de la Cadena Ser (29 d’octubre)
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NOTÍCIES SOBRE EL CES A LA PRENSA ESCRITA I DIGITAL
-

PRIMER PREMI D’INVESTIGACIÓ DEL CES

•

“El CES lliura el primer premi d'investigació al projecte SINA, desenvolupat per un equip
d'investigadors de la UIB” a Nota informativa www.uib.es (7.01.2009)

•

“Más oportunidades con un simple click. La UIB desarrolla un programa que permite a
personas con movilidad reducida acceder al ordenador de forma autónoma” a Diario de
Mallorca (20.02.2009)

-

PUBLICACIÓ DEL DICTAMEN DEL GIZC

•

“El CES presenta un trabajo sobre la gestión inegrada de la zona costera de Baleares
(GIZC). Se funda en un trabajo del IMEDEA” a Libertad Balear. El periódico digital de
Baleares (7.02.2009)

•

“Presentado el dictamen del CES para una gestión integrada y sostenible de la zona costera
sostenible” a diariodemallorca.es (10.02.2009)

•

Presentado el dictamen del CES para una gestión integrada y sostenible de la zona costera a
Diario de Mallorca (10.02.2009)

•

“IMPACTO. El informe aconseja al Govern que minimice los impactos negativos de la
urbanización y el desarrollo en la costa. Antich se compromete a aprobar una norma para
proteger la zona costera” a Ultima Hora (10.02.2009)

-

SEGUIMENT DE L’ESTUDI DE SALUT A LES ILLES BALEARS

•

“La Conselleria de Salud elaborará un estudio para conocer las necesidades sanitarias en
los próximos 20 años” a ep europa press (16.02.2009)

•

“ESTUDIO. Salut y el CES elaborarán un estudio sobre las necesidades sanitarias de las
Islas” a Ultima Hora (17.02.2009)

•

“La Conselleria de Salud elaborará un estudio para conocer las necesidades sanitarias en
los próximos 20 años” a actualidad.terra.es (17.02.2009)

•

“Salud y Consumo elaborará un estudio para conocer las necesidades sanitarias de los
próximos 20 años” a Libertad Balear. El periódico digital de Baleares (17.02.2009)

-

PUBLICACIÓ D’INDICADORS DE QUALITAT DEL TREBALL

•

“Baleares está a la cabeza en calidad en el trabajo” a mallorcadiario.com (19.02.2009)

•

“Forts en igualtat, febles en salaris i sinistralitat laboral” a Diari de Balears (20.02.2009)

•

“Barceló avanza que este mes hay más paro que en enero, lo que no sucedía desde 1993.
Un estudio indica que la calidad del empleo balear es superior al de la mayoría de
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autonomías. La conflictividad laboral aumentó un 45 % en las islas” a Diario de Mallorca
(20.02.2009)
•

“Balears, a la cabeza del Estado en calidad en el trabajo y a la cola en siniestralidad” a
Ultima Hora (20.02.2009)

•

“Barceló avanza que este mes hay más paro que en enero, lo que no sucedía desde 1993.
Un estudio indica que la calidad del empleo balear es superior al de la mayoría de
autonomías” a diariodemallorca.es (20.02.2009)

•

“Balears, a la cabeza del Estado en calidad en el trabajo y a la cola en siniestralidad. El CES
presenta un estudio sobre indicadores laborales realizado con el apoyo de Treball” a Ultima
Hora digital (23.02.2009)

-

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A LES ILLES BALEARS

• “El sector de la construcció a les Illes Balears. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
Palma de Mallorca, 2008” a Revista Econòmica de Catalunya - Núm. 59. Març 2009
(01.03.2009)
-

XARXA DE L’EUROREGIÓ PIRINEUS-MEDITERRÀNIA

•

“L'Euroregió dóna "un pas endavant" en la protecció de les necessitats dels ciutadans
davant la crisi económica” a ep europa press (25.03.2009)

•

“La Euroregión da "una paso adelante" en la protección de las necesidades de los
ciudadanos” a Gente digital (25.03.2009)

•

“La Eurorregión crea una red de colaboración entre Consejos Económicos y Sociales” a
ciutat.es (25.03.2009)

•

“EURORREGIÓN. Una reflexión común en época de crisis. Moragues y los presidentes de
los consejos sociales” a Ultima Hora (26.03.2009)

•

“La Eurorregión llega a un acuerdo para impulsar la economía” a Diario de Mallorca
(26.03.2009)

•

“Xarxa de consells socials de l'Euroregió. La declaració conjunta se signà al Consolat” a
Diari de Balears (26.03.2009)

-

DICTAMEN 7/2009, RELATIU A L’EFICÀCIA DEL SISTEMA EDUCATIU A LES ILLES
BALEARS.

•

“ Baleares lidera, con cerca de un 40 %, la tasa de abandono escolar en España” a e p
europa press (07.04.2009)

•

“Presentació de l'estudi del GIFES Eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears 20002008: fortaleses, debilitats i propostes de millora. L'estudi forma part del Dictamen del CES
sobre l'eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears 2000-2008 que es presenta al
Parlament” a www.uib.es (07.04.2009)
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•

" El sistema educatiu és deficient. Un dictamen del Consell Econòmic i Social qualifica
d'"insuficient" i "inestable" l'ensenyament a les Illes. No es troba a l'altura dels índexs de
modernització i riquesa de la Comunitat, diu l'estudi” a Diari de Balears (08.04.2009)

•

“EDUCACIÓN - El CES presentó ayer su dictamen sobre la eficacia del sistema educativo
balear. Los Centros achacan parte del fracaso escolar a la poca participación de los padres”
a Diario de Mallorca (08.04.2009)

•

“El Consell Econòmic i Social califica de "deficiente" el sistema educativo balear” a Ultima
Hora (08.04.2009)

•

“El Consell Econòmic i Social califica de "deficiente" el sistema educativo balear” a Ultima
Hora Digital Ibiza y Formentera (08.04.2009)

•

“Los centros achacan a la poca implicación de los padres parte del fracaso escolar” a
diariodeibiza.es (08.04.2009)

•

“EDUCACIÓN. El CES presentó ayer su dictamen sobre la eficacia del sistema educativo
balear” a diariodemallorca.es (09.04.2009)

•

“Sólo el 14,6 % de los profesores de Baleares afirma estar contento con el trabajo de sus
alumnos” a soitu.es/actualidad -- EFE Actualizado (09.04.2009)

•

“EDUCACION / Los datos en Baleares. Evolución de los ratios en centros públicos y
privados-concertados” a El Mundo / El Día de Baleares, (14.04. 2009)

•

“Interessa prou l'educació?” a Diari de Balears (15.04.09)

•

“Una ocasión perdida” a diariodemallorca.es (23.04.09)

•

“Una ocasión perdida” a Diario de Mallorca (23.04.09)

-

LLIBRE DE LES II JORNADES DE L’EUROREGIÓ

• “Notícies Economia. Presentat el llibre de les II Jornades sobre l'Euroregió” a
www.tribunamallorca.cat (05.05.2009)

-

PRESENTACIÓ DE LES PUBLICACIONS DEL I PREMI D’INVESTIGACIÓ DEL CES

•

“Presentación de la publicación ganadora del I Premios de Investigación del CES” a
Libertad Balear. El diario digital de Baleares (02.05.2009)

•

“I+D+i: El CES ha presentado los galardonados de su 1er Premio de Investigación” a MAC
mallorcaconfidencial.com (03.06.2009)

•

“El CES presenta les publicacions guardonades amb el seu I Premi d'Investigació, dirigit al
foment d'R+D+I” a ep europa press (03.06.2009)
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•

“Presentació de les publicacions del I Premi d’Investigació del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balear” a Es Diari. Diario digital de Menorca (04.06.2009)

•

“INVESTIGACIÓN: El CES premia a los trabajos SINA, un proyecto I+D+i” a El Mundo / El
Día de Baleares (04.06.2009)

•

“Presentación del proyecto ganador del I Premio de Investigación del CES” a Libertad
Balear. El diario digital de Balears (05.06.2009)

-

ALTRES NOTÍCIES SOBRE EL CES ILLES BALEARS

• “El CTESC, el consell més actiu de l'Estat ... Els consells del País Valencià i les Balears també
destaquen per la seva activitat, ja que copen el 6,6 per cent i el 8,3 per cent dels dictàmens,
respectivament” a AVUI (20.04.2009)
• “El Govern balear pondrá en marcha mañana la tramitación de la futura Ley de Comercio”
a diariodemallorca.es (23.04.2009)

-

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA CES 2008

•

“Memòria del CES 2008” a Diari de Balears (27.10.09)

•

“ El CES entrega la memoria económica del año pasado al conseller de Presidència” a
Última Hora (27.10.09)

•

“La renta per cápita de Baleares se sitúa por primera vez debajo de la media española” a
mallorcadiario.com (28.10.09)

•

“La renda per càpita de Balears s'ha situat el 2008 per sota de la mitja espanyola per
primera vegada en la historia : El CES afirma que "tot fa pensar" que el sector de la
Construcció es recuperarà a partir de 2011” a europapress.cat (28.10.09)

•

“La Economía balear, la tercera de España que más creció en 2008
Registró un aumento del Producto Interior Bruto del 1,8 %” a diariodeibiza.es (28.10.09)

•

“La economía balear fue la tercera de España que más creció en 2008” a abc.es (28.10.09)

•

“La renta per cápita de Baleares se situó en 2008 por debajo de la media española por
primera vez en la historia : El CES afirma que "todo hace pensar" que el sector de la
Construcción se recuperará a partir de 2011” a europapress.es (28.10.09)

•

“La economía balear fue la tercera de España que más creció en 2008” a
soitu.es/Actualidad (28.10.09)

•

“La renta per cápita balear en 2008 fue inferior a la media estatal por primera vez” a
diariodemallorca.es (29.10.09)
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• “La renta per cápita de Balears se situó en 2008 por debajo de la media española por
primera vez en la historia : El CES afirma que "todo hace pensar" que el sector de la
construcción se recuperará a partir de 2011” a Menorca.info (29.10.09)
•

“La renta per cápita de Baleares se situa, por primera vez, por debajo de la media : El CES
afirma que todo hace pensar que el sector de la Construcción se recuperará a partir de
2011” a ciutat.es (29.10.09)

•

“Balears se sitúa por primera vez por debajo de la media de España en renta per cápita : La
Memoria del CES indica que el crecimiento demográfico volvió a superar al económico en
2008. EL APUNTE.El CES cree que la construcción residencial repuntará en 2011” a Ultima
Hora (29.10.09)

•

“Baleares: de quinta a novena en renta per cápita en 10 años : Es la primera vez en la
historia que se sitúa por debajo de la media / El CES destaca que es la tercera que menos
sufre la crisis” a El Mundo/El Día de Baleares (29.10.09)

•

“L'economia balear, tercera en creixement el 2008 : L'any passat, la renda per càpita balear
es va situar per davall de la mitjana estatal per primera vegada. El president del CES apuntà
que la crisi actual ‘és més intensa’ que la que es va registrar entre els anys 1991 i 1993” a
Diari de Balears (29.10.09)

•

“La renta per cápita balear en 2008 fue inferior a la media estatal por primera vez. EL
DATO. La memoria del CES se aprobó con el voto en contra de CCOO” a Diario de
Mallorca (29.10.09)

•

“Balears se sitúa por primera vez por debajo de la media de España en renta per cápita : La
Memoria del CES indica que el crecimiento demográfico volvió a superar al económico en
2008” a Ultima Hora Menorca. Edición digital (30.10.09)

•

“Los turistas dan un notable alto a sus vacaciones en Balears y la mayoría, un 82,5 %,
repite” a diariodemallorca.es (01.11.09)

•

“Cada pitiuso pagó una media de casi 8.500 euros en impuestos el pasado ejercicio : La
cifra, incluida por el IRPF y del impuesto de sociedades de 2007, es 1.000 euros mayor que
la del año anterior” a Ultima Hora Ibiza y Formentera. Edicion digital(03.11.09)

•

“Los nacimientos de madres extranjeras representan casi un tercio del total : El número de
nacimientos de madre extranjera en Baleares represnta casi un tercio del total, en concreto
un 31,64 por ciento según los últimos datos de 2008, frente al 6,6 por ciento que se
registró en 1996” a Yahoo España Noticias (08.11.09)

•

“Los nacimientos de madre extranjera superan el 30 % : Las mujeres foráneas contribuyen
decisivamente a la evolución de la natalidad en Balears, según el CES” a Diario de Mallorca
(9.11.2009)

•

“Cada menorquín paga 8.500 euros en impuestos, más del doble que Canarias :
La carga fiscal por habitante de Menorca es de las más altas del Estado, sólo superada por
Madrid y País Vasco” a Ultima Hora Menorca. Edición digital (10.11.09)
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•

“Los ciudadanos de Balears soportaron en 2008 la mayor presión fiscal de España : Los
contribuyentes de las Islas pagaron una media de 8.528 euros por el total e impuestos, casi
un 33 % en relación a la renta por persona” a Ultima Hora digital (19.11.09)

•

“Menorca iniciará recuperación económica en segundo semestre 2010, según CES” a
Agencia EFE (20.11.09)

•

“El CES destaca que la caída del PIB de la Isla es la "más suave" : La memoria de 2008
revela que Menorca registró la mayor caída de la ocupación y de la estancia media del
Archipiélago” a EL MUNDO / EL DÍA DE BALEARS (21.11.09)

•

“El Consell Econòmic augura que la temporada de 2010 será mejor que la de este año : El
CES asegura que el año próximo también se recuperará la construcción en Menorca” a
Ultima Hora Menorca digital (24.11.09)

•

“La Memoria del CES recoge que el turismo, la construcción, y el transporte fueron los tres
sectores de Menorca que más sufrieron la crisis en 2008” a menorcadiario.net (24.11.09)

•

“Memoria CES. Menorca en cifras” a MENORCA.info (24.11.09)

•

“El CES confía en que Ibiza comience a salir de la crisis en el segundo semestre de 2010 : El
presidente del Consell Económico y Social de Baleares, Llorenç Huguet, avisó de que salir
de la actual situación "no será fácil" a diariodeibiza.es (26.11.09)

•

“Balears prevé indicios de recuperación desde el segundo semestre de 2010 : El CES apunta
a que la marcha de la economía alemana, uno de los principales mercados emisores,
permite albergar esperanzas de un cambio de tendencia” a Ultima Hora Ibiza y Formentera
digital (27.11.09)

•

“El Consell Econòmic i Social prevé una salida de la crisis a partir de junio : La memoria
sobre economía, trabajo y sociedad de Balears remarca aspectos positivos entre los
indicadores económicos de las Pitiusas como el crecimiento del 6 % en la reforma de
viviendas” a diariodeibiza.es (27.11.09)

•

“El Consell Econòmic i Social galardona a la Fundación Kovacs por su labor investigadora”
a Última Hora (05.12.09)
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