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1·Solidaritat amb el
Llevant de Mallorca
Volem manifestar el nostre condol amb les
víctimes de les inundacions al Llevant de
Mallorca i tota la nostra solidaritat amb
tots els afectats. Desitjam que el Llevant
de Mallorca recuperi ben prest la
normalitat i que, amb l'ajuda de les
institucions, es reparin els desperfectes
provocats per les torrentades. 
 
  Llegir més  

3· Discriminació,

2· Mobilitat sostenible
amb el canvi climàtic
 
L’acció de govern municipal que hem
desenvolupat aquests anys té el seu focus
en una transformació profunda de les
dinàmiques de Ciutat. Des de
l’ecologisme, els serveis socials, la
cultura, la igualtat… MÉS per
Palma transformam la ciutat per prioritzar
les persones i els seus interessos
generals. 
 
  Llegir més
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sexisme i xenofòbia
El batle de Palma, Antoni Noguera, Fina
Santiago, el president de Creu Roja, el
secretari general de CCOO i la presidenta
de Càritas Mallorca han signat avui el
protocol per coordinar l’actuació davant
situacions de discriminació, racisme i
xenofòbia. El protocol permetrà fer feina
per aconseguir l’objectiu d’aconseguir una
“Palma més justa i igualitària”. 
 
  Llegir més

4· Recicla vidre per
elles
L'Ajuntament de Palma, EMAYA i
Ecovidrio presenten la campanya "Recicla
per elles" amb motiu del Dia Mundial del
Càncer de Mama. Per cada quilogram
d’envasos de vidre que els ciutadans
dipositin en els contenidors, Ecovidrio
donarà un euro a la Fundación Sandra
Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer per
finançar programes d’investigació,
prevenció i conscienciació. 
 
   Llegir més

 
La nostra adreça de contacte és 

palma@mespermallorca.cat 
 
 

Vols canviar la teva subscripció a aquesta llista de distribució? 
Pots modificar les teves dades o donar-te de baixa 
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