CAPÍTOL TERCER: RELACIONS INSTITUCIONALS I AMB ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
3.1. RELACIONS AMB EL PARLAMENT, EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS, ELS CONSELLS
INSULARS, ELS MUNICIPIS, L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL. PRESENTACIÓ DEL CES A
ORGANITZACIONS SOCIALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
• 7 de gener. Assistència del president a la presentació de la revista Tot IB3.
• 12 de gener. El president va a la presentació de l’Enquesta de Salut de les Illes Balears, publicació de la
Conselleria de Salut i Consum.
• 17 de gener. El president assisteix al Ple extraordinari del Consell de Menorca amb motiu de la
Diada del Poble de Menorca.
• 18 de gener. Celebració a Palma del V Diàleg territorial del Comitè de les Regions de la Unió
Europea, amb assistència del president.
• 20 de gener. El president està entre els assistents a l’acte de proclamació i lliurament dels Premis
Ciutat de Palma 2009, atorgats per l’Ajuntament, i inauguració de l’exposició del Premi Ciutat
de Palma d’Arts Visuals
• 24 de febrer. El president és un dels convidats al concert que, amb motiu de la reunió informal de
Ministres de defensa de la Unió Europea, oferí l’Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de
Palma” al Conservatori Professional de Música de les Illes Balears.
• 25 de febrer. Té lloc a la seu de la Cambra de Comerç de Mallorca la conferència “Inversions
socialment responsables en els mercats financers: invertint en valors” per Jaime Silos, director de
Desenvolupament Corporatiu de Forética i director executiu de Spainsif. L’acte, al qual assistí el
president, s’emmarcà dins la Conferència Europea de Responsabilitat Social Empresarial i fou
organitzat per la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa.
• 28 de febrer. Se celebra l’acte institucional commemoratiu del Dia de les Illes Balears i el
lliurament dels Premis Ramon Llull i les medalles d’or de les Illes Balears, organitzat pel Govern de
les Illes Balears. El president es troba entre els assistents.
• 1 de març. El president va a l’acte commemoratiu de la Diada de les Illes Balears, organitzat pel
Parlament de les Illes Balears
• 2 de març. El president es reuneix amb la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració del
Govern de les Illes Balears.
• 4 de març. El conseller de Treball i Formació, Pere Aguiló, acompanyat del cap de Gabinet,
Francisco Verdejo, visita oficialment el CES i s’entrevista amb el president i la secretària general
suplent.
•
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Imatges de la visita del conseller de Treball i Formació, Pere Aguiló, al CES

• 6 de març. El president és un dels assistents a la reunió que convocà el president Antich amb les
principals entitats d’anàlisi econòmica de les Illes Balears al Consolat de Mar.
• 8 de març. El president, acompanyat per l’assessor econòmic, Ferran Navinés, visita Antoni
Munar Cardell, gerent d’Inestur, per tractar temes de l’elaboració de la Memòria 2009.
• 10 de març. El president, acompanyat per l’assessor econòmic, visita Llorenç Pou Garcías,
director general de Planificació Estratègica de la Conselleria de Treball i Formació per tractar
temes de l’elaboració de la Memòria 2009.
• 16 de març. La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia organitzen la conferència “La pobresa és femenina” organitzada amb motiu de
l’Any europeu de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, a càrrec de Victoria Elizabeth
Villagómez Morales, experta sènior en temes de gènere del grup no governamental d’experts
socioeconòmics i discriminació per a la Comissió Europea. Hi assisteix Ferran Navinés, assessor
econòmic del CES.
• 19 de març. Reunió del president, juntament amb l’assessor econòmic, amb Rita Salcedo del
Hierro, directora provincial de l’INSS i Florencio Ingelmo Sánchez, secretari provincial, per
demanar col·laboració per a l’elaboració de la Memòria CES 2009.
• 19 de març. Reunió del president, juntament amb l’assessor econòmic, amb Antoni Garcia
Moles, director provincial de l’INEM, per demanar col·laboració per a l’elaboració de la Memòria
CES 2009.
• 19 de març. Reunió del president, la secretària general suplent i l’assessor econòmic amb el
director general d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea, Jordi Bayona Llopis.
• 23 de març. Reunió del president, juntament amb l’assessor econòmic, amb Francisco Martínez
Espinosa, jutge degà del partit judicial de Palma, per demanar col·laboració per a l’elaboració de
la Memòria CES 2009.
• 24 de març. El president delega en la secretària general suplent en la reunió que convoca la
Conselleria de Salut i Consum que tracta, com a primer punt de l’ordre del dia, la situació i
previsió d'obertura del nou hospital de referència de la comunitat autònoma i, com a segon punt,
reflexions sobre possibles noms per al nou hospital.
• 25 de març. Reunió del president, juntament amb l’assessor econòmic, amb Mercè Amer Riera,
consellera d’Agricultura i Pesca, per demanar col·laboració per a l’elaboració de la Memòria CES
2009.
• 26 de març. Acte d’inauguració de la Conferència Europea de Responsabilitat Social de les
Empreses, organitzat per la Conselleria de Treball i Formació en el marc de la presidència
espanyola de la Unió Europea. El president hi va.
• 5 d’abril. Assistència del president a l’acte de lliurament del Premi Intermacional Jovellanos
“Resistencia y Libertad” guardó impulsat conjuntament pels Govern d’Astúries i de les Illes
Balears i que en l’edició d’enguany recau en Aminetu Haidar, defensora dels drets humans
sahrauí.
• 6 d’abril. El president va a la conferència “La lluita pel respecte als drets humans al Sàhara
occidental” per Aminetu Haidar, organitzada pel Parlament de les Illes Balears.
• 12 d’abril. Acte de lliurament, amb assistència del president, del II Premi Emili Darder a la
Convivència i el Civisme 2009 atorgat per l’Ajuntament de Palma a Rosa Bueno Castellanos a
títol pòstum.
• 14 d’abril. El president es reuneix amb la presidenta del Parlament.
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• 15 d’abril. Acte d’inauguració del cicle de conferències “Horitzó 2020 - La formació professional
suma” que organitza el Consell de Formació Professional de les Illes Balears, amb assistència del
president.
• 19 d’abril de 2010: se celebra Geconòmic, VI Jornades sobre qüestions actuals de la gestió
econòmica de les administracions públiques de les Illes Balears, organitzades per l’Institut
d’Estudis Autonòmics i la Conselleria d’Economia i Hisenda. Per part de la Secció d’administració
i gestió econòmica (UGE) del CES hi assisteixen la seva cap, Xesca Thomàs, i Antoni Pericàs.
• 23 d’abril. L’assessor econòmic i la presidenta de la Comissió de Treball d’Àrea Social, Carme
Orte Socias, es reuneixen amb Maria Gener Llopis, directora general d’Ordenació, Administració i
Inspecció Educatives, per tal de sol·licitar-li la col·laboració de la seva Conselleria en la
recopilació de dades per a l’elaboració de la Memòria del CES 2009.
• 25 d’abril. Sopar de gala previ a la Cimera “El reconocimiento de la insularidad en la Política
Regional Europea” que organitza el Govern de les Illes Balears dins del marc dels events
organitzats per la Presidència espanyola de la Unió Europea. L’endemà té lloc a la sala Aljub d’Es
Baluard de Palma la cimera pròpiament dita. Tots dos actes compten amb l’assistència del
president.
• 29 d’abril i 6 de maig. L’Institut d’Estudis Autonòmics, amb la col·laboració d’altres institucions,
organitza les jornades El Tractat de Lisboa. La cap d’UGE, Xesca Thomàs, hi assisteix.
• 5 de maig. L’assessor econòmic es reuneix amb el gerent de l’Institut Municipal de Turisme, Pere
Oliver, per sol·licitar la seva col·laboració en la confecció de la Memòria CES 09.
• 11 de maig. Presentació de l’Informe sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears del curs 2007-2008
per part del president del Consell Escolar Pere Carrió Villalonga i amb assistència del president.
• 12 de maig. Sessió de la Mesa de Seguiment de l’Economia Balear, òrgan col·legiat de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, de caràcter consultiu, en l’àmbit de la interlocució en
matèria econòmica. El president n’és membre titular i hi assisteix.
• 12 de maig. El president va a la inauguració de l’exposició “Interpretant Ramon Llull, l’Amic i
l’Amat”, organitzada per l’Institut Ramon Llull, i de la reforma del claustre del monestir de Santa
Maria de la Real.
• 13 de maig. Inauguració de la IX edició de la Fira de la Ciència de les Illes Balears, organitzada per
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, juntament amb la
Conselleria d’Educació i Cultura i la UIB. Hi assisteixen el president i la secretària general suplent.
• 13 de maig. Dins del cicle “Horitzó 2020. La Formació Professional suma”, organitzada per la
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent del Govern de les Illes
Balears, el president presenta el ponent Francesc Pedró, del Centre per a la Innovació i Recerca
Educativa de l’OCDE, que exposa la ponència “Formació professional, inversió de futur”.
• 17 de maig. La secretària general suplent i l’assessor econòmic participen en la celebració del dia
de Sant Isidre que organitza la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
• 20 i 21 de maig. L’assessor econòmic assisteix a les VIII Jornades d’Investigació en Salut de les Illes
Balears que organitza la Conselleria de Salut i Consum.
• 25 de maig. El president, juntament amb la secretària general suplent i l’assessor econòmic,
presenten al conseller de Salut i Consum l’Estudi de diagnosi i prognosi del sistema de salut i dels
serveis sanitaris a les Illes Balears.
• 27 de maig. El president i l’assessor econòmic assisteixen a l’acte d’inauguració de les noves
instal·lacions de l’Agència de col·locació - Servei d'Intermediació- del SOIB, al Polígon Son
Castelló de Palma
•
28 de maig. Assistència del president al pregó inaugural de la Fira del Llibre al Born de Palma que
organitza el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, L’Ajuntament de Palma i el Gremi
de Llibreters.
•
10 de juny. El president i l’assessor econòmic són a la inauguració de les Jornades “Calypso: Quin
futur?. Conclusions i recomanacions de l’Estudi `Intercanvis turístics a Europa: Augmentant
l’ocupació, ampliant l’extensió de l’estacionalitat, consolidant la ciutadania europea i millorant
les economies regionals/locals cap al desenvolupament del turisme social´” que, amb
col·laboració de la Presidència espanyola de la Unió Europea, organitza la Direcció d’Empresa i
Indústria de la Comissió Europea a Palma.
•
21 de juny. La cap d’UGE del CES, Xesca Thomàs Mulet, assisteix a la Jornada sobre plans
d’igualtat a les empreses, que organitza la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa
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•
•

de la Conselleria de Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears amb suport del Ministeri
d’Igualtat espanyol.
21 de juny. El president es troba entre els convidats de l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a Pere A. Serra Bauzà.
29 de juny. El president assisteix com a membre titular a la sessió de la Mesa de Seguiment de
l’Economia Balear.

Sessió del 29 de juliol de la Mesa de Seguiment de l’Economia Balear

•

30 de juny: la secretària general suplent assisteix a l’acte de lliurament dels diplomes a les
emprenedores i les mencions de responsabilitat social a les empresàries mentores participants en
el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Igualtat del Govern d’Espanya i la Conselleria de
Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears per al foment de la autoocupació de les dones.
L‘acte comptà amb la presència de la ministra d’Igualtat del Govern d’Espanya Bibiana Aído
Almagro.
• 6 de juliol. El president Antich rep en audiència la delegació del CES (formada pel president, els
dos vicepresidents i la secretària general suplent) que li presenta l’Informe d’Activitats CES 2009.
A l’acte hi és president el conseller d’Economia i Hisenda, Carles Manera Erbina.

Presentació al president Antich de l'Informe d’Activitats del CES 2009

• 6 de juliol. Assistència del president al funeral d’Estat en memòria de Fèlix Pons Irazazábal, antic
president del Congrés de Diputats.
• 14 de juliol. Una delegació del CES (formada pel president, el vicepresident 2n, Macià Bibiloni
Oliver, la membre de la Comissió Permanent Isabel Guitart i la secretària general suplent)
presenta a la presidenta del Parlament Aina Rado l’Informe d’Activitats CES 2009.

Presentació a la presidenta del Parlament de l'Informe d’Activitats del CES 2009

• 14 de juliol. El president es reuneix amb la consellera de Turisme i Treball.
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• 2 d’agost: acte de presentació del Pla Estratègic de la Platja de Palma, organitzat pel Consorci per
a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma. El president, la secretària general suplent i
l’assessor econòmic hi assisteixen.
•
2 de setembre. El president va a l’acte de col·locació de la primera pedra de l’Edifici Complex
Balear de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, al Parc Bit.
•
9 de setembre. El president assisteix al lliurament dels Premis del Consell de Mallorca a la
Solidaritat 2010. L’acte inclogué la presentació del llibre De la beneficència a l’estat del benestar.
Història dels serveis socials a Mallorca (s. XVI - XX), així com un reconeixement a la tasca de Mans
Unides.
•
10 de setembre. El president és un dels convidats a la inauguració oficial de les Converses
Literàries a Formentor 2010.
•
16 de setembre. El president i l’assessora jurídica assisteixen a l’acte d’inauguració del recorregut
artístic de la Nit de l’Art que s’inicià a La Llotja amb les projeccions de vídeo realitzades per
l’escultor Carles Valverde, amb música del compositor Joan Valent. Els organitzadors són
l’Associació Independent de Galeries d'Art de Balears (AIGAB) i Art Palma Contemporani
Associació de Galeristes, que comptaren amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma, el
Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca.
•
22 de setembre. La secretària general suplent assisteix a la presentació del llibre Guia de clàusules
socials (editat per l’Observatori de Polítiques Locals del Consell de Mallorca) i la Instrucció de
contractació i compra pública responsable.
•
24 de setembre. El president manté reunions amb diversos càrrecs del Consell de Menorca en
vistes de l’organització de la II Trobada de CES autonòmics
•
5 d’octubre. Debat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears amb la
intervenció del Molt Hble. Sr. President del Govern. El president es troba entre el públic convidat
•
12 d’octubre. Actes oficials amb motiu de la festivitat de la patrona de la Guàrdia Civil, la Verge
del Pilar. El president es troba entre els assistents.
•
13 d’octubre. El president és un dels convidats presents a la inauguració oficial de l’exposició
“Interpretando a Ramon Llull, El Amigo y El Amado” al Senat d’Espanya.
•
25 d’octubre. El conseller d’Economia i Hisenda, Carles Manera, convoca el president per
explicar-li els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la CAIB 2010 per a 2011.
•
27 d’octubre. Es reuneix la Mesa de Seguiment de l’Economia Balear. El president n’és un dels
membres que hi assisteixen.
•
15 de novembre. L’assessor econòmic és un dels convidats a l’acte de lliurament a Miquel Alenyà
del Premi Antoni Montserrat i Moll (guardó creat per l’IBESTAT) en reconeixement al mèrit
estadístic
•
15 de novembre. L’assessor econòmic i la cap d’UGE assisteixen al Seminari “L’estat de les
autonomies després de les sentències del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut català”, que
imparteix Carles Viver Pi i Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics de Catalunya. L’acte
l’organitza l’Institut d’Estudis Autonòmics de les Illes Balears.
•
22 de novembre. El president va a la presentació de l’edició en català i francès de les Memòries
d’Hélène Choussat (1810-1896), dama francesa que va viatjar a Mallorca cap el 1830. Les
memòries, editades per l’Ajuntament de Palma i l’Institut d’Estudis Baleàrics, eren inèdites fins
ara.
•
24 de novembre. La secretària general i la cap d’UGE assisteixen a la Jornada sobre la Incidència
del Dret de la Competència en la Contractació Administrativa, organitzada per la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia
•
25 de novembre. El president i l’assessor econòmic assisteixen al II Fòrum Tecnològic de les Illes
Balears (Forotec) organitzat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació del Govern al ParcBIT.
•
3 de desembre. El president assisteix com a membre a la reunió del Jurat del Premi Pere Mascaró
2010. El Premi, convocat pel Consell de Mallorca, a través de l’IMAS, juntament amb la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern balear i l’Ajuntament de Palma, té
com a objectiu fomentar els estudis socioeconòmics en el marc del sistema públic de serveis
socials.
•
3 de desembre: la cap d’UGE assisteix a la Jornada informativa sobre Encomandes de gestió de la
Llei de contractes del sector públic i aspectes relacionats, organitzat per la Junta Consultiva de
Contractació de la CAIB.
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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. Una delegació del CES (formada pel president, la secretària general, el
vicepresident 2n, els consellers Francesc Mellado, Carlos Moreno, Miguel Ángel Bordoy, Rafael
Mas, Claudia de Haro, Miquel Alenyà i la membre del personal Margalida Torrens) fa una visita
guiada a l’hospital Son Espases abans de la seva total posada en funcionament. Els acompanya el
conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs i Mulet.
16 de desembre. El president va a la presentació de la recopilació Subvencions agràries i pesqueres,
editada per l’Institut d’Estudis Autonòmics amb el suport de la Direcció General de Coordinació i
Traspassos d’Agricultura i Pesca de la Conselleria de Presidència.
20 de desembre. Es reuneix en sessió extraordinària la Mesa de Seguiment de l’Economia Balear.
Hi assisteix el membre suplent en representació del CES Macià Bibiloni Oliver.
20 de desembre. El president està entre els convidats al lliurament de la distinció Cornelius
Atticus amb caràcter extraordinari als esportistes Jorge Lorenzo i Rafael Nadal.
21 de desembre. El president i la secretària general es reuneixen amb la consellera de Turisme i
Treball Joana Barceló
31 de desembre: dins del marc de la Festa de l’Estendard que organitza l’Ajuntament de Palma, es
fa la cerimònia de la col·locació de l’Estendard Reial de la Conquesta de Mallorca i de la Cimera
del rei Martí a la plaça de Cort, la missa solemne i el parlament de la batlessa Calvo. El president
és una de les autoritats presents.

3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS
• 15 de gener. Inauguració de l’exposició de Miguel Fisac “Huesos varios”, que organitza el Col·legi
d’Arquitectes de les Illes Balears
• 19 de gener. L’assessor econòmic assisteix a la fira FITUR de Madrid.
• 1 de març. El president va al recital amb motiu del 200è aniversari del naixement de Chopin que
organitza el Consolat de Polònia al Conservatori Superior de Palma.
• 3 de març. El president de les Illes Balears i la rectora de la UIB signen un acord en relació amb el
projecte de Campus d'Excel·lència de Sostenibilitat Turística i Investigació Avançada, acte al qual
assisteix el president.
• 16 de març. Jornada “Recuperar els valors per seguir competint” amb Àlex Rovira, que organitza
l’Asociación para el Progreso de la Dirección i compta amb l’assistència del president.
• 18 de març. El president va a la conferència del president nacional de la Comissió d'Educació i
portaveu del PP al Congrés de Diputats, Juan Antonio Gómez Trinidad.
• 8 d’abril. El president i l’assessor econòmic assisteixen a la Jornada “Los ránkings universitarios
¿cuál es su utilidad?” que organitza la Fundación CYD i la Fundació Cercle d’Economia de
Catalunya a Barcelona.
• 23 d’abril. Els representants d’USO, David Díaz Vilches (secretari general) i Raquel Hernández
Adrián (secretària d’Igualtat) es reuneixen amb el president i la secretària general suplent per
presentar-los les al·legacions al Projecte de Decret pel qual es regula la participació institucional
de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i es crea la Mesa Social
Tripartida de les Illes Balears.
• 29 d’abril. Jornada “Liderazgo eficaz” que organitza APD, Asociación para el Progreso de la
Dirección. El president hi assisteix.
• 14 de maig. Jornada “De la retención al compromiso de por vida. Buenas prácticas para
aumentar el conocimiento y satisfacción del cliente”, que organitza APD, Asociación para el
Progreso de la Dirección.
• 25 de maig. El president va a l’acte de presentació de la Memòria de l'Estalvi Ètic de Colonya de
l'any 2009 i Commemoració dels 10 anys de l'estalvi ètic.
• 27 de maig. V edició del Premis Ejecutivos Islas Baleares que atorga la revista Ejecutivos. El
president lliura el premi a l’empresa de l’any a Miquel Vaquer, del Grup Oxidoc.
• 10 de juny. El president i l’assessor econòmic són a la inauguració del 10è Fòrum INSULEUR
(Xarxa de Cambres Insulars de Comerç de la Unió Europea) amb el títol “Per una Europa de les
Illes Verdes: Empreses i Desenvolupament Sostenible”. Hi col·labora la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca i té lloc a la seva seu de Palma. El Fòrum compta amb el suport
de la Presidència espanyola de la Unió Europea.
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• 10 de juny. El president va a la presentació del llibre Ja no sonen les sirenes, memòries de Pere Rotger
Llabrés, expresident del Parlament i batle d’Inca, escrites pel periodista Bartomeu Garcies.
• 29 de juny. El president va a la inauguració de l’exposició “Anglada Camarasa. Dibuixos” que
organitza CaixaForum a la seva seu central de Palma.
• 31 de juliol. El president va a la celebració eucarística que tengué lloc a la Seu amb motiu del
primer aniversari de l’atemptat terrorista de Palmanova, organitzada per les famílies dels guàrdies
civils assassinats Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada.
• 15 de setembre. El president va a la presentació del núm. 8 de la Revista Jurídica de les Illes
Balears, editada pel Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, amb la col·laboració de les principals
institucions i organismes del món jurídic de la nostra comunitat. L’acte fou presidit pel president
del Govern de les Illes Balears. També s’hi va retre homenatge a Fèlix Pons Irazazábal, primer
director de la revista.
•
16 de setembre. El president és un dels oients del debat organitzat pel Club Diario de Mallorca
titulat "¿Alguien sabe realmente lo que pasa?", sobre els motius de la crisi. Un dels ponents fou
Ferran Navinés, assessor econòmic del CES.
•
6 d’octubre. Assistència del president a l’acte de lliurament de les Medalles d’Or atorgades per la
Cambra de Comerç de Mallorca.
•
15 d’octubre. Lectura, per part de personalitats de les Illes, del manifest amb motiu del dia
internacional de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, organitzada per la Xarxa per la inclusió
Social EAPN – Illes Balears. L’acte tengué lloc a la sala d’actes del Parlament de les Illes Balears i el
president fou un dels participants.
•
5 de novembre. El president assisteix a l’acte d’inauguració del V Congrés Nacional de Dislèxia
organitzat per Disfam Mallorca.
•
5 de novembre. El president va a la inauguració d’un nou aulari de la Fundació Laboral de la
Construcció i al lliurament de diplomes.
•
11 de novembre. La secretària general i l’assessor econòmic assisteixen a la presentació del darrer
número de Cuadernos de Información económica, amb el títol “Del Ahorro del miedo al consumo
extemporaneo”, editat per FUNCAS.
•
13 de novembre. El president és un dels ponents de les XIII Jornades del Fons Menorquí de
Cooperació. De la crisi al canvi. Participa a la taula rodona “Sobre quins valors es construeix
Menorca?”
•
1 de desembre. El president assisteix a la inauguració del curs acadèmic de l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears. A l’acte, Rafael Perera Mezquida impartí una
conferència sobre “El ciudadano de a pie ante el nuevo Código Penal”.
•
10 de desembre. El president assisteix a la IX Diada dels Economistes
•
14 de desembre. El president es troba entre el públic de l’acte d’inauguració del Trui Teatre
•
15 de desembre. Es commemoren els 70 anys del Cercle de Belles Arts de Palma de Mallorca, amb
l’assistència del president
•
16 de desembre. Es fa la Jornada “Novedades Fiscales en el entorno de la I+D+i: la Patent Box”
que APD, F. Iniciativas i Garrigues Abogados y Asesores Tributarios organitzen a Palma. El
president es troba entre el oients.
•
16 de desembre. El president acut a la presentació de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2010,
publicació a càrrec de la Fundació Guillem Cifre de Colonya i la UIB.
3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS REPRESENTADES EN EL CES
• 4 de març. La secretària general suplent i l’assessor econòmic van a la presentació dels
“Indicadors de sostenibilitat socioecològics de les Illes Balears (2003-2008)”, acte coorganitzat
per la Fundació Guillem Cifre de Colonya, Sampol Ingeniería y Obras i la UIB a la sala d’actes del
Parlament.
• 24 de maig. El president assisteix a l’acte de presentació del projecte de Campus d’Excel·lència
Internacional de Sostenibilitat Turística i Investigació Avançada de la Universitat de les Illes
Balears.
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14 de juny: I Jornada Formativa en l'àmbit de l'Economia i l'Empresa, organitzada per la Facultat
d’Economia i Empresa de la UIB amb la col·laboració, entre d’altres, del CES. El president
participa a la sessió inaugural. L’assessor econòmic Ferran Navinés hi intervé com a ponent.
9 de novembre: la secretària general assisteix a la Jornada “PIME digital. Solucions pràctiques pel
teu negoci” que organitza IBIT, IDI i la Cambra de Comerç de Mallorca.
23 de setembre: el president acut a l’obertura de l’any acadèmic de la UIB
18 de novembre: el president va a la presentació de l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2010, de la
Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de la UIB, dirigida per la
consellera del CES Carme Orte.
25 de novembre: el president assisteix a la presentació de l’Informe La contribución socioeconómica de
la Universitat de les Illes Balears, realitzat per l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
(Ivie)

3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES
• 21 d’abril. Reunió de coordinació, a la nostra seu, del grup de treball de documentalistes dels
CES autonòmics. El document resultant fou discutit a la Trobada de CES autonòmics que tingué
lloc a Eivissa el 7 de maig. Els assistents foren:
- CES Andalusia. Responsable de Comunicació: Helena Rodríguez Laguna
- CES Catalunya. Responsable de Difusió, Documentació i Publicacions: Yolanda Salvà
- CES Catalunya. Bibliotecari documentalista: Carlos Pons Florit
- CES Castella La Manxa. Documentalista: Miguel Ángel Pérez
- CES Espanya. Responsable de documentació: Pilar Faro
- CES Galícia. Documentalista: José Mª Cumbraos Álvarez
- CES Illes Balears. Documentalista. Montserrat Puyol Rodríguez

Assistents a la reunió del grup de treball de documentalistes dels CES autonòmics

• 27 i 28 d’abril. El president i l’assessor econòmic viatgen a Montpeller per participar a la reunió
de presidents dels Consells Econòmics i Socials de l’Euroregió i de les seves delegacions,
organitzat pel CES de Llenguadoc-Rosselló. Es reuniren els grups de treball de turisme social i
turisme cultural; de transports i desenvolupament sostenible i de recerca i ensenyament superior.
• 5, 6 i 7 de maig. Dins del marc de la I Trobada anual de CES autonòmics i d’Espanya, que
organitzà el nostre CES a Eivissa, es féu a l’hotel de concentració la reunió de presidents i
secretaris generals amb aquest ordre del dia:
1. Programa de cooperació entre tècnics documentalistes dels CES.
Ponent: Llorenç Huguet Rotger, president CES Illes Balears
2. Idoneïtat declaracions conjuntes dels CES
Ponent: Llorenç Huguet Rotger, president CES Illes Balears
3. Efectes de la crisi a les comunitats autònomes i possibles polítiques
Ponent: Francisco Cabrillo Rodríguez, presidente CES Comunitat de Madrid
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4. Relació entre els CES autonòmics i les administracions públiques, organismes i entitats
d’àmbit estatal en matèria de transferència i cessió d’informació estadística rellevant i sensible
als àmbits competencials dels CES
Ponent: Josep M. Rañé i Blasco, president CTESC Catalunya
Els assistents foren:
Director del Gabinet del President
Francisco González de Lena Álvarez
Directora d’Acció Institucional i Suport a
la Secretaria General i Òrgans Col·legiats María Dolores Montalvo Sepúlveda

Espanya

President

Joaquín J. Galán Pérez

Andalusia

Vicepresident

José Luís López Garcés

Aragó

Secretària general

Belén López Aldea

Aragó

President

Nicolás Álvarez Álvarez

Astúries

Secretari general

José Luis Gallego Riestra

Astúries

President

Fernando Redondo Rodríguez

Canàries

President

Pablo Coto Millán

Cantàbria

Secretari general

Daniel Ruiz Schäfer

Cantàbria

President

Juan Antonio Mata Marfil

Castella-La Manxa

Secretària general

Carmen Suárez Blanco

Castella-La Manxa

President

José Luis Díez Hoces de La Guardia

Castella i Lleó

Secretari general

José Carlos Rodríguez Fernández

Castella i Lleó

President

Josep Maria Rañé i Blasco

Catalunya

President

Basilio Fernández López

Ceuta

Secretària general

María Dolores Pastilla Gómez

Ceuta

President

Santiago Hernández Fernández

Extremadura

Secretària general

Emilia Parejo Gala

Extremadura

President

Pablo Egerique Martínez

Galícia

President

Francisco Cabrillo Rodríguez

Comunitat de Madrid

Secretària general

Rocío Albert López-Ibor

Comunitat de Madrid

Secretari general

Isidro Ródenas Ruiz

Múrcia

Espanya

Secretari general

David Ruiz Bacaicoa

La Rioja

President

Rafael Cerdà Ferrer

València

President

Llorenç Huguet Rotger

Illes Balears

Secretària general suplent

Àngels Bellinfante Torres

Illes Balears

Reunió de presidents i secretaris generals a la I Trobada de CES autonòmics (Eivissa)
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El president Huguet entrevistat durant la I Trobada de CES autonòmics

• 29 i 30 d’abril. La secretària general suplent assisteix al Seminari “La Estrategia de Crecimiento a
partir de 2010 en una Europa en cambio” organitzat pel CES d’Espanya a la seva seu central dins
del marc de la Presidència Espanyola de la Unió Europea.
• 7, 8 i 9 de juliol. El president, la secretària general suplent i l’assessor econòmic assisteixen a la
Trobada “La situación socioeconómica y laboral en España. Aprendiendo de la crisis: Hacia un
futuro sostenible” que s’organitza dins del marc dels cursos d’estiu del la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo (Santander) amb col·laboració del CES d’Espanya. S’hi presenta la Memòria
sobre la situació socioeconòmica i laboral d’Espanya de l’any 2009.
•

28 i 29 d’octubre. Comença a Maó la II Trobada anual de CES autonòmics i d’Espanya, que
enguany organitza el CES de les Illes Balears. El primer dia l’ocupa la Jornada Sobre
Sostenibilitat i Bones Pràctiques Mediambientals. A la segona Jornada de la Trobada, es fa la
reunió de treball de presidents i secretaris generals en la què s’exposaren aquests temes:
5. Informació sobre el programa de cooperació entre tècnics documentalistes dels CES.
Ponent: Llorenç Huguet Rotger, president del CES Illes Balears
6. Joves i mercat de treball
Ponent: Juan Antonio Mata, president CES Castella-La Manxa
7. Experiències emprenedores i d’innovació
Ponent: Juan María Otaegui Murua, presidente del CES Basc
Els assistents a la Trobada foren:
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ASSISTENTS II TROBADA CES AUTONÒMICS. MAÓ, 28 i 29 D’OCTUBRE 2010
Sr. Marcos Peña Pinto
Sra. María Dolores Montalvo Sepúlveda
Excmo. Sr. Joaquín J. Galán Pérez
Sra. Alicia de la Peña Aguilar
Sr. D. Nicolás Álvarez Álvarez

Assistents reunió pdts. i secretaris generals dia 29

Sr. D. José Luis Gallego Riestra
Sr. D. Fernando Redondo Rodríguez
Sr. D. Pablo Coto Millán
Sr. D. Daniel Ruiz Schäfer
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Mata Marfil
Sr. José Luís Díez Hoces de la Guardia
Sr. José Carlos Rodríguez Fernández
Sr. Josep M. Rañé i Blasco
Sr. D. Basilio Fernández López
Sra. Mª Dolores Pastilla Gómez
Il·lm. Sr. Rafael Cerdá Ferrer
Sra. Mª José Adalid Hinarejos
Sr. D. Santiago Hernández Fernández
Sr. D. David Ruiz Bacaicoa
Sra. Rocío Albert López-Ibor
Sr. D. Juan María Otaegui Murua
Sr. Francisco José Huidobro Burgos
Sr. José Manuel Fernández Pérez
Sr. Alfredo Trueba Calvo
Sr. Manuel Fontela Ríos
Sr. José Manuel Pérez Vega

Presidente del Consejo Económico y Social de España
Directora de Acción Institucional y Apoyo a la Secretaría
General y Órganos Colegiados CES de ESPAÑA
Presidente del Consejo Economico y Social de Andalucía
Secretaria General del Consejo Economico y Social de
Andalucía
Presidente del Consejo Económico y Social del Principado de
Asturias
Secretario General del Consejo Económico y Social del
Principado de Asturias
Presidente del Consejo Económico y Social de Canarias
Presidente del Consejo Económico y Social de Cantabria
Secretario General del Consejo Económico y Social de
Cantabria
Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla-La
Mancha
Presidente del Consejo Económico Social de Castilla y León
Secretario General del Consejo Económico Social de Castilla y
León
President del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya
Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad
Autónoma de Ceuta
Secretaria General del Consejo Económico y Social de la
Ciudad Autónoma de Ceuta
President del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat
Valenciana
Secretària general del Comitè Econòmic i Social de la
Comunitat Valenciana
Presidente del Consejo Económico y Social de Extremadura
Secretario General del Consejo Económico y Social de la Rioja
Secretaria General del Consejo Económico y Social de la
Comunidad de Madrid
Presidente del Consejo Económico y Social Vasco
Secretario General del Consejo Económico y Social Vasco
Consejero. CES de Galicia (ASSISTÍ A LA REUNIÓ DEL DIA 29
EN REPRESENTACIÓ DEL PRESIDENT)
Consejero. CES de Cantabria
Consejero. CES de Galicia
Consejero. CES de Extremadura

• 15 de novembre: la secretària general assisteix a l’acte de presa de possessió del president del CES
d’Espanya Marcos Peña Pinto.
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Reunió de presidents i secretaris generals a la II Trobada de CES autonòmics a Menorca

3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Entrevistes amb el president

15 de gener. El president és entrevistat al programa d’Ona Mallorca “Això no és Sicília”

Moment de l'entrevista al president Huguet per a Ona Mallorca



26 de març. El president és entrevistat en directe per al programa "Bon dia" d’IB3 TV.

El plató del programa “Bon dia” d’IB3 TV.






24 de juny. La periodista Marga Vives entrevista al president per al seu programa de Ràdio
Mallorca Cadena Ser
13 d’octubre: el president és entrevistat per al programa Mallorca Matí de l’emissora Ona
Mallorca.
4 de novembre: el president és entrevistat al programa de l’emissora de ràdio Ona Mallorca “Això
no és Sicília”. El tema fou “Cap on va la construcció?”
2 de desembre: el periodista Eduardo de La Fuente, amb la col·laboració de Joan Arnaldo,
entrevista el president al programa de Ràdio Marratxí “El Faro Balear”.

Notícies sobre el CES a la premsa escrita i digital

“La recaudación de impuestos autonómicos baja a la mitad en Eivissa respecto a 2007” a Última
Hora Ibiza y Formentera digital (19 de gener)
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“El CES advierte de que el fracaso escolar no reside en el sistema educativo” a ABC.es Noticias de
Agencia (25 de gener)
“El CES dice que el fracaso escolar no está en el sistema educativo : El problema no es exclusivo
de Baleares” a MENORCA (26 de gener)
“El CES culpa del fracaso escolar al modelo de crecimiento económico” a Diario de Mallorca (26 de
gener)
"L'educació ha de trencar el cercle viciós del sistema" : El futur està en les persones que cursin
estudis de Formació Professional" a Diari de Balears (26 de gener)
"El fracaso escolar no es una singularidad de Balears sino de España" : ECONOMÍA El presidente
del Consejo Económico y Social de España, Marcos Peña, dice en Palma que el fracaso reside en
el modelo de crecimiento” a Última Hora (26 de gener)
“Peña: `El fracaso escolar no reside en el sistema educativo´" a EL MUNDO / EL DÍA DE
BALEARES (26 de gener)
“La Fundación Kovacs recibe el primer Premio de Investigación CES 2009” a ultimahora.es/ibiza (18
de febrer)
“La Fundación Kovacs recibe el primer Premio de Investigación CES 2009” a diariodemallorca.es
(18 de febrer)
“La Fundación Kovacs, premiada por su labor en investigación médica. Tarabini-Castellani,
Francisco M. Kovacs y Federico Cardona, galardonados por el CES” a Última Hora (19 de febrer)
“Presentades les publicacions dels investigadors Margalida Tarabini de la UIB i Federico Costa, de
l'IMEDEA, guardonats amb el II Premi d'Investigació del CES” a Universitat de les Illes Balears -Servei de Comunicació -- Nota informativa comunicació.uib.es (19 de febrer)
“La Fundación Kovacs recibe el Premio de Investigación CES 2009” a mallorcadiario.com (19 de
febrer)
“La Fundación Kovacs, premiada por su labor en investigación médica” a infobalear.com (19 de
febrer)
“Premiada la labor investigadora de la Fundación Kovacs : El Consell Econòmic i Social (CES)
reconoce el trabajo de la entidad en las dolencias de la espalda . CONVENIOS. La profesora de la
UIB Margarita Tarabini-Castellani también fue premiada por el CES” a Última Hora (19 de febrer)
“La Fundación Kovacs, premiada por su labor en investigación médica : Tarabini-Castellani,
Francisco M. Kovacs y Federico Cardona, galardonados por el CES” a ultimahora.es/mallorca -- (19
de febrer)
“La Fundación Kovacs recibe el premio de investigación del CES” a Última Hora Ibiza (19 de febrer)
“El CES presenta el II Premio de Investigación” a BRISAS. Semanario de Última Hora nº 1.191 (27 de
febrer)
“Govern y analistas señalan que la recuperación del empleo será más tardía que la económica
Todas las partes consideran que lo peor de la crisis ya ha pasado La economía isleña frenará su
caída en 2010” a Diario de Mallorca (7 de març)
“Un `colchón´ económico para nuevos proyectos tecnológicos : El Govern crea una sociedad de
Capital Riesgo de apoyo a la I+D” a EL MUNDO / EL DÍA DE BALEARES (7 de març)
“La economía balear empieza a `remontar´ : El Govern asegura que lo peor de la crisis
económica ya ha pasado, aunque mantiene la prudencia” a Última Hora (7 de març)
“Presentación. Àngels Bellinfante, Vicenç Thomàs y Llorenç Huguet asistieron a la presentación
del libro Normes Socials a Balears publicado por el CES” a Última Hora (26 de març)
“Antich obvia un informe que le pide más dureza en la ley "anticorrupción" :
Es un dictamen del Consell Econòmic” a EL MUNDO / EL DÍA DE BALEARES (8 de juny)
“El presidente del Govern, Francesc Antich, y el conseller d'Economia, Carles Manera, recibieron
en audiencia el presidente del CES, Llorenç Huguet, y a otros miembros de la entidad” a Última
Hora (7 de juliol)
“La Unión Europea obliga a que el gin sea "de Mahón" frente a "de Menorca" :
El Govern, forzado a derogar un decreto en cumplimiento de la normativa europea. La
contradicción del Consell” a EL MUNDO / EL DÍA DE BALEARES (26 de juliol)

PRESENTACIÓ MEMÒRIA CES

“Casi 5 de cada 10 residentes de Baleares son de fuera de las islas” a abc.es (25 d’octubre)
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“Baleares presenta la menor tasa de crecimiento del PIB de toda España : Las islas tienen
capacidad de reacción frente a la crisis. La distribución de la renta ‘es mucho más igualitaria’ que
en el resto del país” a elmundo.es (25 d’octubre)
“En las Islas hay 13.000 viviendas nuevas acabadas y sin vender” a elmundo.es (25 d’octubre)
“Balears soporta la mayor presión fiscal de España, el 29 por ciento de su riqueza :
La Memoria Económica del CES afirma que las Islas son la comunidad autónoma ‘más
desfavorecida por el sistema’" a Última Hora (26 d’octubre)
“El ‘stock de viviendas sin vender roza las 13.000, según el CES : El organismo advierte que la
recuperación del sector va a ser mucho más lenta de lo previsto” a Diario de Mallorca (26
d’octubre)
“Balears té 13.000 habitatges sense vendre per la crisi : El Consell Econòmic i Social advertiex que
aquest gran estoc endarrerirà la sortida de la recessió a les Illes” a Diari de Balears (26 d’octubre)
“La economía balear perdió su fuelle en el siglo XXI : Registró el menor crecimiento de España,
sólo un 1.6% entre 2000 y 2009 / El turismo es el cojín que ha amortiguado la crisis” a El
Mundo/El Día de Baleares (26 d’octubre)
“El Govern coloca a Baleares líder en menor inversión en sanidad pública por habitante : Destina
sólo 1.066 € ‘per capita’. En dos años ha superado a las peor situadas: Madrid y Valencia. El CES
avisa de que la deuda del Ib-salut ‘compromete la sostenibilidad’” a El Mundo/El Día de Baleares
(26 d’octubre)
“La economía balear ha crecido en 10 años un 1,6%, la tasa más baja de España” a abc.es (26
d’octubre)
“Nuevos jugadores políticos, memoria del CES y el Sáhara occidental, temas de la tertulia de EFB
Radio” a elfarobalear.blogspot.com (29 d’octubre)
“Las Pitiusas aguantan mejor la crisis que Mallorca y Menorca : La economía balear ha crecido en
10 años un 1,6%, la tasa más baja de España, y es la quinta comunidad en cuanto a ingresos
medios por adulto” a diariodeibiza.es (26 d’octubre)
“Cada menorquín paga casi 7.100 euros al año en tasas e impuestos” a ultimahora.es (3 de
novembre)
“Las Pitiusas produjeron en 2009 51 millones menos que en 2008 : El tejido productivo pitiuso
generó 2.288 millones de euros durante el pasado ejercicio, según se recoge en la Memoria del
Consejo Económico y Social” a diariodeibiza.es (12 de novembre)
“La estancia media en las Pitiusas de prolonga de 10,5 días a 11,4 días : La tasa efectiva de
ocupación de todo el año es en Ibiza del 30,2 % y en Formentera, del 29,4%, por debajo de
Mallorca y Menorca” a diariodeibiza.es (12 de novembre)
“637 accidentes laborales menos en Ibiza y Formentera : Durante el año 2009 se redujo en un
28,6 por ciento y de manera generalizada la siniestralidad laboral en todas las islas” a
diariodeibiza.es (14 de novembre)
“Las Pitiusas recaudan más impuestos indirectos que la media nacional y balear : El Consejo
Económico y Social achaca a la insularidad que las cargas impositivas al consumo en la isla de
Ibiza representen el 55,48 por ciento del total de los tributos” a diariodebiza.es (14 de novembre)
“El pago de las 15.283 pensiones pitiusas supone 10 millones de euros al mes : Los
formenterenses cobran 94 euros menos que la pensión media balear, mientras que los ibicencos
reciben 26 euros menos” a diariodeibiza.es (15 de novembre)
“15% de alumnos extranjeros matriculados en las Pitiusas” a diariodeibiza.es (15 de novembre)
“Formentera sube la estacionalidad laboral más alta de Balears, con un 131% más de empleados
en verano : Ibiza también tiene muy focalizado el mercado de trabajo, con un 61,7% más de
empleados durante la temporada alta. En Mallorca y Menorca crecen el 23,7% y el 34,8%, según
el Consell Econòmic i Social” a diariodeibiza.es (18 de novembre)
“Eivissa tendrá un déficit de más de 500 plazas para personas dependientes en un máximo de tres
años” a ultimahora.es/ibiza (18 de novembre)
“Las Pitiusas registran el mayor crecimiento de población del archipiélago : Ibiza y Formentera
presentan el menor índice de dependencia de los mayores de 65 años con respecto a la
poblaciónn que trabaja” a diariodeibiza.es (21 de novembre)
“Huguet urge a modernizar el sistema productivo de Balears : El presidente del Consell Econòmic
i Social asegura que ante la crisis es necesaria una apuesta de todos los partidos políticos para la
formación, la tecnología y la innovación para volver a crecer” a menorca.info (22 de novembre)
“El CES emplaza a PSOE y PP a pactar políticas de estado para reflotar Menorca” a
ultimahora.es/menorca (22 de novembre)
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“Los pensionistas de la Isla reciben al año 120 millones, pero su paga mensual no llega a 700 € :
El pago de las pensiones supone el mayor desembolso público en Menorca, superior al coste de
mantener los ocho ayuntamientos” a ultimahora.es/menorca (22 de novembre)
“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 (22 de novembre)
“Ametller niega que Es Mercadal soporte la fiscalidad más alta de Menorca : El alcalde matiza
que la localidad cuenta con un elevado número de segundas residencias cuyos habitantes pagan
impuestos y elevan el coeficiente” a menorca.info (23 de novembre)
TROBADES CES AUTONÒMICS
“En la sala de plenos del Consell Insular de Ibiza Antich presidirá la inauguración de la Jornada
sobre Turismo Social Europeo en Ibiza” a Libertad Balear (5 de maig)
“Los hoteleros ibicencos aconsejan no hacer promoción `demasiado lejos´ : La Jornada sobre
Turismo Social Europeo reúne en Eivissa a expertos del sector y a sindicatos bajo la presidencia de
Francesc Antich” a DIARIO DE IBIZA (7 de maig)
“JORNADA SOBRE TURISMO SOCIAL EUROPEO / LA EXPERIENCIA BALEAR : Antich insta a las
instituciones a realizar ofertas específicas para atraer turismo senior europeo. El Govern apuesta
por este programa para lograr la desestacionalización a pesar del fracaso durante el primer año
en Eivissa” a Última Hora Ibiza y Formentera (7 de maig)
“Las Pitiüses no reciben ningún turista del nuevo programa sénior europeo” a DIARIO DE IBIZA
(7 de maig)
“El Govern incumple su promesa y no cederá la promoción turística a los consells esta legislatura”
a DIARIO DE IBIZA (7 de maig)
“Antich afirma que Balears debe apostar por el turismo social europeo” a Última Hora (7 de maig)
“El Govern no cederá la promoción turística a los consells esta legislatura : La consellera Joana
Barceló afirma ahora que `son malos momentos para transferencias´ y lo justifica por las
dificultades económicas. Hace sólo tres meses Turismo mantenía aún la previsión de hacer el
traspaso” a diariodeibiza.es (7 de maig)
“Mirando hacia el turismo sénior, a pesar del fracaso : El Govern no contempla traspasar las
competencias en turismo esta legislatura” a Última Hora Ibiza y Formentera (7 de maig)
“El CES espera remontar el fracaso del turismo sénior de este año en Ibiza : El presidente del
Centre Econòmic i Social (CES), Llorenç Huguet, afirma que para ello será fundamental promover
los valores culturales y patrimoniales de la isla” a diariodeibiza.es (8 de maig)
“LAS BONDADES DEL PROYECTO : Govern, Consell y Consejos Económicos y sociales apoyan el
`Imserso europeo´” a Última Hora (9 de maig)
“La sostenibilidad huye del ecologismo. Los expertos llaman a superar la sostenibilidad como un
eslogan ecologista y aplicarla en un modelo económico de desarrollo efectivo : Los ponentes de
las jornadas CES alertan: ser Reserva de la Biosfera no debe ser un freno ni una marca, sino una
guía de futuro” a Última Hora (29 d’octubre)
“El Director en funciones del Observatori Socioambiental de Menorca, David Carreras, no cree
que sea urgente : El OBSAM aboga por revisar los estudios que avalaron el PTI. El Consell insular
acogió ayer la segunda reunión de la Jornada de presidentes y secretarios generales del CES sobre
sostenibilidad y buenas prácticas” a Menorca (29 d’octubre)
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