NOTA DE PREMSA

Seguint els treballs previs per a l’elaboració del dictamen sobre
Prospectiva Econòmica, Social i Medioambiental de les Societats de les Illes Balears a
l’Horitzó 2030 (H2030)
Us comunicam la celebració del

Fòrum Insular de debat sobre les propostes de l’estudi de
prospectiva «Illes Balears. Horitzó 2030»
Lloc: TIRME – Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca
(Ctra. de Soller Km. 8.200, 07120 Palma, Illes Balears)
Data: dissabte 11 de maig de 2019

En aquest Fòrum Insular de Mallorca, convocat conjuntament entre Consell Insular de Mallorca
i el CES, han confirmat la seva participació representants dels grups polítics amb representació
en el Consell de Mallorca, Mesa de l’Assemblea de Batles i Batleses, organitzacions patronals i
sindicals, entitats mediambientals, organitzacions professionals, associacions i entitats
científiques. A més de representants de la Direcció insular de Participació Ciutadana del
departament de Participació Ciutadana i Presidència, Departament de Medi Ambient, l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Palma.
L’acte comptarà també amb la moderació del director científic de l’estudi, sr. Martí Parellada i
amb l’assistència del membre del consell assessor, sr. Enric Tortosa.
Vos adjuntam la següent documentació:
-

Targeta d’invitació
Programa del Fòrum
Link a la publicació de l’Estudi:
Estudi sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de les Illes
Balears a l’Horitzó 2030 (H2030)
Link a la publicació del resum amb les propostes pel debat suggerides pels autors de
l’estudi: Extracte de propostes i mesures

Més informació al contacte: ces@caib.es - tels. 971 17 71 99

Fòrum de debat sobre les propostes de
l’estudi de prospectiva
«Illes Balears. Horitzó 2030»
Lloc: TIRME – Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca
(Camí son Reus, 34, 07120 Palma, Illes Balears)

Data: dissabte 11 de maig de 2019
PROGRAMA del FÒRUM INSULAR H2030 MALLORCA

9:30-10:00

Salutacions

10:00-10:15

Presentació i coordinació del contingut del Fòrum

10:15 -10:45

Presentació de les principals dades de l’Informe H2030

10:45 – 12:00

I Part: Debat de l’Extracte de propostes i mesures

12:00 - 12:30

Cafè

12:30 - 13:45

II Part: Debat de l’Extracte de propostes i mesures

13:45 - 14:00

Resum dels debats

14:00

Cloenda

Més informació al contacte: ces@caib.es - tels. 971 17 71 99

