Sovint oblidam que ni l’economia ni la societat no serien possibles sense el medi
ambient. Un medi ambient que inclou el territori i el paisatge, així com els recursos
naturals escassos com l’aigua, i que és constantment amenaçat pels impactes
negatius de l’activitat humana. La nostra petjada ecològica és insostenible, però
què es pot fer per reduir-la tot preservant el medi que ens permet viure? Són
compatibles les energies renovables amb el nostre territori? Com s’ha de canviar el
model de mobilitat? Hi ha prou territori protegit? Respondre aquestes preguntes en
col·lectiu pot ser una forma d’anar marcant les fites d’un futur on el medi ambient
no sigui accessori.
Intervenen:
VICENÇ VIDAL, conseller de medi ambient i agricultura
AMADEU CORBERA, president del GOB
MERCÈ MORATÓ, presidenta de l'associació d'ambientòlegs
FERRAN ROSA, director general d'energia i canvi climàtic
JOSEP MARIA RIGO, coordinador de medi ambient de l'Ajuntament de Palma
modera: XAVIER PASTOR

CANVIAR EL MODEL ECONÒMIC:
LÍMITS I POSSIBILITATS
DIMARTS 22 DE GENER, 19H
Fa dècades que es parla de canviar el model econòmic. Un canvi que té a veure
tant amb canvis profunds en el model productiu i extremadament depenent del
turisme, com amb el debat social i ecològic sobre els límits de l’activitat
econòmica i el creixement. És obvi que no podem créixer indefinidament, però què
és el que ha de créixer i què s’ha de redimensionar? Com es pot fer per reduir la
dependència del turisme i per avançar cap a la sostenibilitat? Es poden reconvertir
activitats econòmiques obviant la gent que hi treballa?
Intervenen:

SILVIA MONTEJANO, secretària general de serveis de CCOO-Illes Balears
BIEL BARCELÓ, exconseller d'innovació i turisme
JORDI LÓPEZ, secretari tècnic de REAS
IVAN MURRAY, expert en sostenibilitat
ALICE WEBER, regidora d'educació i formació de l'ajuntament d'Inca
modera: JOSEP VALERO, Col·lectiu Alternatives

COHESIÓ,INCLUSIÓ I BENESTAR
SOCIAL
DIMARTS 12 DE FEBRER, 19H
L’increment de les desigualtats socials és un dels elements més nocius del
capitalisme. En el nostre cas, aquesta qüestió es veu agreujada per un mercat de
treball precari, un model econòmic centrat en els serveis i unes administracions
públiques dèbils. No obstant, aquesta legislatura s’han aconseguit fites importants
com la Renda Social garantida. Quines altres mesures calen per garantir la dignitat
i un desenvolupament humà sostenible a les nostres Illes, pel que fa a l’educació,
la salut i els serveis socials?
Intervenen (PROGRAMA PROVISIONAL):

FINA SANTIAGO, consellera de serveis socials i cooperació

ALBERT LOBO, FAPA
MARGALIDA JORDÀ, EAPN-Balears
AINA AMENGUAL, regidora de serveis socials ajuntament de Marratxí
modera: JEAN FRANÇOIS CUENNET, CONGDIB

www.fundacionsdardermascaro.cat

LES FITES DE LA TRANSICIÓ
ECOSOCIAL A LES ILLES BALEARS

DIJOUS 10 DE GENER, 19H

10 I 22 DE GENER I 12 DE FEBRER DE 2019. ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA

PRESERVAR L'OIKOS:
EL MEDI AMBIENT

