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“Cinc anys al servei de la competitivitat global de les Balears
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2019

Aquesta memòria ha estat dissenyada i escrita amb el propòsit de presentar-li la
nostra activitat durant l’exercici 2019, però, sobretot, els valors i els vectors que

la guien. Darrere la nostra labor s’hi amaga la convicció que les Balears es troben

a les portes d’un nou momentum competitiu. Un punt únic que brinda, en
definitiva, una oportunitat també única: la d’abraçar una nova aspiració de

desenvolupament i no tan sols de creixement. Una oportunitat que les Balears
no poden deixar escapar.

En acabar de llegir aquesta memòria, Vostè tendrà una base informativa que li

permetrà comprendre què és la Fundació IMPULSA BALEARS i perquè és tan
important el que feim. També haurà adquirit eines per contribuir, si així ho desitja,

siguin quines siguin les seves parcel·les de decisió, a la reformulació estratègica
de les Balears. No en va, reformular és sempre la primera passa per crear una
nova realitat: econòmica, empresarial, social o ambiental. Així ho entenia
Alexandre el Magne, quan afirmava que canviar el sentit que s’atorga als
problemes i la manera com es defineixen és crucial per trobar noves solucions.

I som aquí. En trobar noves respostes a velles i noves preguntes. Sabem que no
és ni serà fàcil. Així, tot sovint es diu que en una discussió entre set economistes

hi ha nou posiciones enfrontades. Es tracta, sens dubte,
d’una broma comú, però il·lustra de manera clara com de difícil és posar-se
d’acord per mor de qüestions rellevants.

Pot consultar les raons que 
recomanen iniciar un procés 
de reformulació estratègica 
a les illes a i|dossier núm. 1

!
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Conscients d’això, ens esforçam, des del primer dia, perquè els actors del
territori (empreses, administracions, centres d’investigació i agents intermedis)

ens atorguin confiança i, així, avançar junts cap a un estadi de desenvolupament

superior, sobre la base de coneixement compartit. Un actiu clau a qualsevol
procés de reformulació estratègica. Fins i tot Alexandre el Magne va donar a les

aliances una importància superior a les conquestes a l’hora de forjar el seu
lideratge.

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears. Una màxima
que defineix el nostre ADN i que s’alimenta d’una recepta pròpia, a base de dos
ingredients,

Coneixement estratègic x Interacció regional

i del convenciment que rere la multiplicitat de posicions sempre existeix un espai

d’intersecció i, el que és més important, que l’error sempre està en el detall.

Aquesta memòria es pot llegir d’una tirada, per bé que no és aconsellable. Cada

lletra i cada símbol han estat curosament seleccionats per compartir l’actuació
que hem desplegat aquest darrer any. Presenta idees enlloc de paràgrafs.

Informació enlloc de dades. Té conceptes enlloc d’imatges. I el més important:

cerca crear una relació amb Vostè, perquè ens incorpori a la seva acció.

Capacitat d’un país o 
regió de produir a través 
de les seves empreses 
béns i serveis que 
satisfan les exigències 
del mercat internacional 
i, simultàniament, millorar 
la qualitat de vida de la 
població.

Patronat de la Fundació IMPULSA BALEARS

“
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Identitat



Cinc anys esforçant-nos per ser el que volem ser“
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No hi ha dubte que la nostra identitat es forja amb el temps a partir del que feim i
com ho feim, però el nostre ADN és, sobretot, concepte posicionament , i
axò ho fixàrem fins i tot abans de néixer.

Tant si aquests processos de reformulació estratègica són escomesos per una

pime o una multinacional, per una branca d’activitat o un sector econòmic, per
un barri o una ciutat, per una illa o el conjunt de l’arxipèlag, la nostra tasca és

pensar col·lectivament en un horitzó temporal mitjà. I no sols pensar, sinó

sensibilitzar, vigilar, transferir... I tornar a repensar. Marcar les àrees prioritàries
d’impacte, ordenar els recursos, anticipar els canvis interns i externs: reformular
ad infinitum.

Dit això, cal fer-se almenys una pregunta: si totes les empreses o els sectors, si

tots els barris o les ciutats de les illes fessin el seu propi procés de reformulació
estratègica, seria aquesta acció equivalent al procés de reformulació estratègica
de les Balears? Per suposat que no. I d’altra banda, si les Balears realitzessin el
seu propi procés de reformulació estratègica, seria ociós o superflu que cada

empresa o sector, barri o ciutat emprengués el seu? Per suposat que tampoc.

“ Som una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional ,
única a l’arxipèlag , que assumeix la missió de facilitar la presa de decisions

dels agents econòmics i socials en els seus respectius processos de

reformulació estratègica i garantir, així, l’impacte sobre la competitivitat
global de les Balears.

+

9



Sens dubte, existeixen diferents nivells de decisió i cap d’aquests nivells és
excloent. L’homogeneïtzació dels enfocaments, l’aprofitament de les sinergies i la

construcció de consensos garanteix que l’acció, tant individualment com

col·lectivament, no només sumi sinó que multipliqui.

I és per això que abordam el compliment de la nostra missió des d’un valors

sòlids que apel·len a la creació de valor compartit, des del foment de les
pràctiques i les polítiques que milloren els avantatges competitius i la rendibilitat

de les empreses, al mateix temps que deriven en condicions de vida més
avançades per a la comunitat.

Des d’aquesta perspectiva, consideram clau cultivar un lideratge compartit obert
a tots els actors de les illes, amb la finalitat d’assegurar el seu coneixement i
compromís. És per això mateix que, sempre, deplegam la nostra actuació des

de la intersecció que marquen els nostres dos vectors de treball,

i l’alineació permanent als nous paradigmes que sorgeixen d’un entorn en plena
disrupció i els preceptes que postulen els marcs de governança global, com
l’Agenda 2030.

[        ]Per connectar els pols               
de transformació regional 
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Per nodrir la massa 
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Iniciatives estratègiques



Posicionament 

competitiu i

factors crítics

Especialització 

productiva i 

clusterització

Dinàmica 

empresarial

Capacitat 

exportadora

Guiam la nostra actuació a través de cinc iniciatives estratègiques“
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Activació 

palanques 

estratègiques

en resposta a les necessitats dels actors regionals
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1

Enguany hem calibrat el lideratge turístic que presenten les illes en
el seu entorn competitiu més directe, integrat per un set de
280 regions de 38 països distints.

Per això, seguint les referències internacionals vigents, com el
World Economic Forum, hem adoptat un enfocament de
competitivitat turística completament holístic, allunyat de l’equació
restringida d’‘ubicació+preu+places’, i hem creat i|ICT. Un índex
de competitivitat turística que respon a l’agregació progressiva i
ascendent de 12 pilars que apel·len a múltiples factors que
afavoreixen el desenvolupament del sector turístic i la seva
capacitat per contribuir a la millora de la competitivitat global de
l’arxipèlag.

Els resultats situen les illes a l’octava posició o, en altres paraules,
en un tram de competitivitat turística ‘molt alta’. No obstant això,
aquesta favorable posició posa en relleu una disparitat elevada de
les puntuacions competitives en els diferents pilars considerats.
Una circumstància que demanda una reformulació estratègica
d’ampli abast i, sobretot, de caràcter altament transversal.

I és que a les Balears, avui, ser turísticament competitiu és ser
capaços d’exercir un nou lideratge.

Posicionament competitiu i factors crítics

Itinerari estratègic

‘Turisme i competitivitat’

Actor impulsor:

Competitivitat turística de
les Balears 2018

Turisme i competitivitat a les
Balears, reformulació estratègica
per a un nou lideratge

De la maduresa a la sofisticació, cap
a la creació d’una nova realitat
turística

2
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+ Recursos

+ Activitats

• XV Conferència Anual de la Comissió
Mediterrània de la LECE ‘Promoting the
blue tourism in the Mediterranean’ · IEMED

• Jornada El desafiament del Brexit a Menorca
CAEB Menorca

• Jornada Competitivitat turística i
corporacions locals · CIM

• II Fòrum Illeslex ‘Thomas Cook:
consecuencias y lecciones’
Illeslex Abogados

12 consignes estratègiques per a
l’impuls de la competitivitat global de les
Balears. Horitzó 2019-2023

Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible

1 Iberostar Las Letras Gran Vía, Madrid · 22 gener

2 Palau de Congressos, Palma · 20 febrer
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Al llarg de l’exercici hem posat l’accent en la formació d’importants
nínxols de valor al voltant de les activitats que es vinculen
directament o indirectament al medi marí de les Balears.

Així doncs, seguint els dictats més actuals de la Comissió
Europea, ens hem submergit en un àmbit productiu ampli i
emergent en el qual hi tenen cabuda segments productius
tradicionals, amb molta presència a l’arxipèlag, relacionats amb
l’explotació de recursos marins (vius o minerals i energia), la
navegació i el transport o l’oci i el turisme. I així hem posat en
circulació un nou i|focus. Un recurs que permet calibrar la
presència, l’empremta territorial i la performance de les activitats
vinculades a l’economia blava.

Els resultats assenyalen que una cinquena part del valor afegit
generat a l’arxipèlag es recolza en la mar. Una bona notícia, atès
que la rendibilitat i l’equilibri financer de les empreses integrades
en el teixit blau revelen, en aquests moments, una capacitat
notable de reinversió per explotar noves oportunitats
d’especialització productiva i activar, al mateix temps, la palanca
de la sostenibilitat ambiental.

Amb tot, avui, ho tenim clar, es pot impulsar la competitivitat
global sostenible de les illes apostant-ho tot al blau.

Revisant la creació de valor que
prové de la mar

Economia i medi marí: l’aposta blava
per la competitivitat

1

La proposta de valor de
l’economia blava

Estructura productiva i clusterització

Itinerari estratègic

‘Economia blava i competitivitat’

Actor impulsor:
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+ Recursos

+ Activitats

1 Cambra de Comerç, Palma · 16 octubre

1 Cambra de Comerç, Palma · 16 octubre

• Jornada El comerç enfront de la recerca d’una
nova fórmula de valor · CAEB

• Trobada CReCe a Pollença · CAEB

• Trobada CReCe a Inca · CAEB

• Contribució del sector químic a la
competitivitat de les Balears· CLIQIB
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Enguany ens hem proposat prendre el pols al teixit empresarial de
les Balears. No en va, som conscients que un moment econòmic
com l’actual accentua la necessitat de calibrar la capacitat de les

empreses per dotar-se de nous fonaments productius que millorin
la seva resiliència enfront de xocs externs.

D’aquesta manera, recolzant-nos en els preceptes vigents de
l’OCDE, ens hem enfrontat al fenomen de l’alt creixement
empresarial. I, en aquest afer, hem generat un nou i|focus. Un

recurs que permet quantificar, situar i conèixer la gestió
economicofinancera de les empreses que experimenten un
dinamisme excepcional en matèria de facturació i/o plantilla i, per

tant, són susceptibles d’efectuar una contribució notable a
l’impuls de la competitivitat global de les Balears.

Els resultats assenyalen que una de cada deu empreses de les
illes està experimentant, actualment, una situació d’alt creixement.
Esperit emprenedor i predisposició al risc pareixen ser els trets
que defineixen millor les unitats més dinàmiques del nostre teixit.

Això sí, cal no perdre de vista que l’alt creixement és un fenomen
transitori. La clau és aprofitar el moment no tan sols per créixer,
sinó per créixer de veritat, per transformar-se.

Itinerari estratègic

‘Creixement empresarial i competitivitat’

Empreses d’alt creixement a les
Balears

Creixement empresarial i competitivitat:
practicant el carpe diem

1

El fenomen de l’alt
creixement empresarial

Dinàmica empresarial

Patró vigilant:
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1 ISBA, Palma · 27 juny

1 ISBA, Palma · 27 juny

Edición

Consumo

• Jornades 2020, anticicló o borrasca?
Última Hora

• Competitivitat empresarial, viatge al centre
de l’estratègia · ISBA

+ Recursos

+ Activitats
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1

Anualment no donam per conclosa la nostra labor sense prendre
la iniciativa en matèria d’internacionalització. I és que consideram

que l’orientació exterior del teixit empresarial és fonamental per

impulsar la competitivitat global de l’arxipèlag, per tal com incita la
innovació en productes i serveis, la captació de talent i l’exploració

de nous mercats, entre d’altres qüestions estratègicament
rellevants.

Amb aquesta convicció, hem posat a disposició dels actors
regionals, una nova versió d’i|exporta, la nostra eina orientada a
efectuar un seguiment de la capacitat exportadora de béns de les

Balears. En conjunt, la monitorització de la presència a 168 països
del món de 692 tipus de béns distints ens permet assenyalar que
la creació de valor des de les cadenes exteriors de producció i

distribució de les illes està trobant, actualment, bons aliats en la

nàutica i l’agroalimentació.

Així doncs, concloem que el valor que ve de l’exterior és, per a les
Balears, un valor molt especial. I, sobretot, un pretext fabulós
perquè les empreses tornin a l’essència del seu negoci, el que
saben fer. Que modelin, recombinin i enriqueixin les seves bases
de coneixement productiu i les posin a viatjar. La rendibilitat, a
base d’eficiència i d’innovació, està garantida.

Itinerari estratègic

‘Internacionalització i competitivitat’

Posició comercial exterior 
de les Balears 2018

El valor que ve de l’exterior:
internacionalitzar-se per competir

Patró amfitrió:

Capacitat exportadora
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http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-eines/i-glossari/41-internacionalitzaci%C3%B3
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-eines/i-exporta
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-eines/i-exporta
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-mercats/n%C3%BAmero-2
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http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-noticies/90-not%C3%ADcies/767-impulsa-balears-avalua-la-capacitat-exportadora-de-les-illes-amb-empreses-internacionalitzades-del-teixit-local
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/cambra


1 Cambra de Comerç, Palma · 15 abril

1 Cambra de Comerç, Palma · 15 abril
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http://impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-noticies/90-not%C3%ADcies/767-impulsa-balears-avalua-la-capacitat-exportadora-de-les-illes-amb-empreses-internacionalitzades-del-teixit-local
http://impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-noticies/90-not%C3%ADcies/767-impulsa-balears-avalua-la-capacitat-exportadora-de-les-illes-amb-empreses-internacionalitzades-del-teixit-local


Seguim convençuts que l’aprofitament del talent és una via de
progrés ineludible per impulsar la competitivitat global de les

Balears. Per aquest motiu hem abordat una nova actualització
d’i|talent, la nostra eina orientada a mesurar els desequilibris en
competències existents entre la demanda i l’oferta laboral del
mercat de treball de les Balears.

Els resultats demostren que és necessari pitjar l’accelerador del

talent a les illes, en la manera que persisteixen marcats
desajustos tant per escassetat com per inadequació de
competències. Uns desajustos que amaguen diferencials

significatius a nivell sectorial i de gènere que afecten a la dotació i

assignació del talent. Avui, la infraqualificació afecta a quasi la
meitat dels homes ocupats, mentre que al voltant d’una quarta

part de les dones experimenten una situació de sobrequalificació.

Enfront d’aquesta situació, i seguint els dictats que l’Organització

Mundial del Turisme ha posat recentment sobre la taula del G20,

hem assenyalat el turisme com un vehicle idoni per liderar, en
matèria de talent, la proposta competitiva de les illes. La seva
intensitat en factor humà, capacitat de resiliència i exposició als
principals vectors globals de transformació, com la digitalització o
la transició energètica, ens han convidat a situar-lo en el carril de
la ‘pole’. Ara tan sols és necessari aixecar el peu del fre i iniciar la
carrera.

Itinerari estratègic

‘Talent i competitivitat (II)’

Activació de palanques estratègiques
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http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=150&key=0fT2NUds&subid=5784-QbKtQ04ItoEvXx&tmpl=component
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-eines/i-talent
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-eines/i-talent
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-eines/i-glossari/53-escassetat-de-compet%C3%A8ncies
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-eines/i-glossari/55-inadequaci%C3%B3-de-compet%C3%A8ncies
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-eines/i-glossari/49-capital-hum%C3%A0
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-noticies/90-not%C3%ADcies/1013-l%E2%80%99organitzaci%C3%B3-mundial-del-turisme-aborda-el-futur-del-treball-en-el-sector


1 HM Balanguera, Palma · 12 novembre

1 HM Balanguera, Palma · 12 novembre

• Summit de Turisme 2019 · Oracle

• III Fòrum El Económico · Grup Serra

• Jornada Repercussió de l’augment del
cost energètic en la competitivitat de les
empreses · ASINEM i CAEB

• Jornada Perspectives del sector turístic
2019 · APD

• Jornada Com abordar amb èxit
la transformació digital de la
pime · AT4

• Comitè Científic Turisme
Cultural · ICOMOS

Pitjant l’accelerador del talent: el
turisme en el carril de la ‘pole’

1

Aprofitar el talent: per què cal
reduir els diferencials?

Patró vigilant:
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+ Recursos

+ Activitats

http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-palanca/n%C3%BAmero-2
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-palanca/n%C3%BAmero-2
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/fehm
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-noticies/90-not%C3%ADcies/1017-el-54,9-del-ocupats-de-les-balears-estan-assignats-a-un-lloc-de-treball-no-adequat-al-seu-nivell-formatiu
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-noticies/90-not%C3%ADcies/1017-el-54,9-del-ocupats-de-les-balears-estan-assignats-a-un-lloc-de-treball-no-adequat-al-seu-nivell-formatiu
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-noticies/90-not%C3%ADcies/1017-el-54,9-del-ocupats-de-les-balears-estan-assignats-a-un-lloc-de-treball-no-adequat-al-seu-nivell-formatiu
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-noticies/90-not%C3%ADcies/1017-el-54,9-del-ocupats-de-les-balears-estan-assignats-a-un-lloc-de-treball-no-adequat-al-seu-nivell-formatiu
http://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-monitors/i-global


Servei de conjuntura econòmica Monitor d’activitat hotelera (MAH-FEHM)

[ Servei anual ]                                                                                          [ Entrega: IV/2019 ]

Informe Audiovisuals · Situació econòmica actual

[ Entrega: II/2019 ]

Informe Arts escèniques i creació artística · Situació 
econòmica actual

[ Entrega: II/2019 ]

Prestació de serveis
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Xifres



Els nostres números revelen amb i per a qui treballam“
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MASSA CRÍTICA 

Activitats pròpies
organitzades

[550 assistents]
.

ACTUACIÓ

6
Intervencions                         

en esdeveniments  
organitzats per tercers.

[2.900 assistents]

35

Empreses adherides
al Patronat

[6/10 gran-empresa
30.700 treballadors]

50

Visitants a la nostra plataforma i
758 usuaris registrats

[47 visitants/dia]

15.500

4
Institucions

vinculades al Patronat
.

34.500
Accessos a les nostres eines 

[104 accessos/dia]
.

IMPACTE

400
Reunions

amb actors regionals
.
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TEMPS DE VISUALITZACIÓ TEMPS MITJÀ PER SESSIÓ

Hores
.

20,55.328
Minuts

.

VISITANTS PÀGINES VISITADES

39,6%
Increment anual

.

63,0%
Increment anual

.

www.impulsabalears.org
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http://impulsabalears.org/index.php/ca/


Comunicació



Abraçam un teixit divers des de la pluralitat i la transparència“
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12
Ser impulso

Newsletter especial 
Patrons

7
i|newsletter

Difusió
d’actuacions

1.285
Seguidors

[230,6 K · Impressions]

3.950
Suscriptors

[Comunicació contínua]
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Articles
en premsa escrita

Entrades seleccionades                        
a i|media

Entrevistes amb mitjans 
de comunicació

+120 +20

+35
i|notícies

Difusió d’actuacions

+50
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http://impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-media


Ser Impuls



Sempre actius en la creació de xarxes i sinergies“
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i|compromís és una línia d’acció que persegueix fidelitzar empreses adscrites a
sectors representatius del teixit regional, amb la finalitat d’aprofitar el

coneixement tàcit que acumulen i incrementar, així, la massa crítica de la
fundació. Les empreses, s’integren en el Patronat –el principal òrgan de govern
i representació de la Fundació– i contribueixen al desenvolupament i la
consolidació del projecte fundacional, així com al sosteniment econòmic de les
diferents iniciatives estratègiques.

Noves incorporacions

i|compromís
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http://impulsabalears.org/index.php/ca/ser-impuls/i-compromis
http://impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/estel
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/protur-hotels
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/isba
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/hm-hotels
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/zafiro
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/urbia
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/rnsc
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/bongrup
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/corte-ingl%C3%A9s
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/urbis
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/hierros-de-mallorca
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/amer
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/astilleros
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/sasga
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/melchor-mascar%C3%B3
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/carob
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/ljs-group
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/bodegas-ferrer
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/ciments-de-balears


i|participació és una línia d’acció que persegueix la col·laboració d’actors
representatius de la tetrahèlix regional (empresa, administració pública,
investigació i agents intermedis) en el desenvolupament dels recursos i les

activitats de la Fundació.

i|aliances és una línia d’acció que persegueix establir i millorar les relacions de
col·laboració amb institucions i plataformes que per la seva missió, objectius i

actuació mantenen un elevat grau d’afinitat amb el projecte fundacional.

i|participació

i|aliances

Nous actors col·laboradors

Nous aliats
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http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/ser-impuls/i-participacio
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/ser-impuls/i-aliances


Òrgans de govern



Estam compromesos amb el futur de les Balears“
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COMITÈ 
EXECUTIU
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http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/ljs-group
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/ljs-group
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/ciments-de-balears
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/ciments-de-balears
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/cambra
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/cambra
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/direccio-tecnica
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/direccio-tecnica
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/comite-executiu


Horitzó



No hi ha res més
poderósque una idea 

a la que li ha arribat
el seumoment.
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t

Estam en el moment adequat. Avui, cultivam les sinergies que emanen de
l’encontre de la iniciativa púbica i privada a través d’un patronat ampli i divers i

engreixam la nostra massa crítica a través d’una xarxa d’aliats internacionals
i col·laboradors locals cada vegada més extensa.

No obstant això, sabem que devem i podem fer més. Que tenim entre mans

un projecte de naturalesa incremental que requereix mantenir, en tot moment,
el nostre compromís al màxim.

L’any 2020 seguirem forjant, dia a dia, una visió a mitjà termini i a llarg termini
que brinda resultats creixents, a través de cada passa, de cada actuació. Més
encara quan estam convençuts que, en aquests moments, és necessari

realinear enfocaments, dotar noves solucions de vigilància i establir nous
mecanismes de col·laboració per mobilitzar la inversió en la direcció adequada i
capitalitzar, així, els resultats de la darrera fase de recuperació.

Acompanyarem, doncs, als actors regionals en la presa de decisions orientada

a:

Incrementar la seva resiliència enfront de la incertesa que incorpora l’escenari
econòmic internacional.

Reformular la seva estratègia davant de les vies de progrés que s’obrin al
voltant de les megatendències globals.

Pot accedir a la 
i|declaració emesa pel 
Patronat en motiu del           

V Aniversari de la 
Fundació a la nostra 

plataforma.
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http://www.impulsabalears.org/pdf/general/i_declaraci%C3%B3_260919_ca.pdf


Així les coses, el nostre Pla d’actuació 2020 recull 19 línies d’activitat entre les
quals hi destaquen:

Els nostres plans anuals 
d’actuació es poden 
consultar a través dels 
nostres Programes. 
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Agenda 2030 · Integració i compliment dels ODS.

Competitivitat turística · Seguiment de segments d’alt valor turístic.

Clusterització · Calibratge del potencial de les indústries experiència.

Performance empresarial · Gestió ESG i eines de reporting integrat.

Internacionalització · Exportació de know-how balear.

Digitalització · Data i teixit empresarial.

Sostenibilitat ambiental · Circularitat hotelera i competitivitat.

Patró vigilant:

http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/programes
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/iberostar


Informació econòmica

[Pendent d’auditoria]
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