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IMPULSA BALEARS IDENTIFICA AMB 32 ACTORS DE LES ILLES OPORTUNITATS 
PER AL TRÀNSIT CAP A UN SISTEMA TURÍSTIC CIRCULAR  

 

L’Àgora-Impulsa duu a terme una segona sessió amb CIRCLE ECONOMY per avançar en la formulació 

de noves estratègies circulars 
 

PALMA · IMPULSA BALEARS va dur a terme ahir horabaixa una segona sessió de l’Àgora-Impulsa, per 

tal de compartir amb els actors de les illes l’actuació que desplega sota el lema ‘Transitant cap a un 

sistema turístic circular’. Així com succeí a la sessió anterior, celebrada el 17 de novembre passat, s’ha 

comptat amb la participació de CIRCLE ECONOMY, l’entitat amb seu a Amsterdam que està treballant 

amb la fundació per establir les bases de noves apostes estratègiques que permetin a l’arxipèlag 

avançar cap a la noció d’economia circular. Particularment, la sessió de treball ha comptat amb el 

desenvolupament de dinàmiques interessants de reflexió i intercanvi de coneixement estratègic 

conduïdes per Jordi Pascual, Cities & Regions Lead i Pau Ruiz, investigador analista del seu equip. 

 

Aquestes dinàmiques han estat abordades, novament, amb un target d’una trentena d’actors, els 

quals mantenen una relació directa o potencial amb els àmbits d’acció que s’han considerat prioritaris, 

com són l’aigua, l’energia, els aliments, els materials, la mobilitat i el territori i la mar. Particularment, 

23 dels 32 actors ja varen participar en la sessió anterior, mentre que, en aquesta ocasió, s’hi han 

sumat entitats com AENA, l’Autoritat Portuària de les Balears, el Clúster per a la Transició Energètica 

o el CliQIB; i empreses, com Trueworld o Estel i Enginyeria i Obres, entre d’altres.  

 

En el transcurs de la sessió, s’ha procedit a presentar un marc d’indicadors sobre l’estat 

d’implementació de l’economia circular a les illes, per tal de duu a terme una anàlisi de gaps i 

oportunitats a desplegar per iniciar el trànsit del sistema turístic cap a aquest nou paradigma de 

producció i consum. Segons Antoni Riera, director tècnic, “és molt rellevant involucrar als actors del 

nostre sistema turístic en la definició de direccions estratègiques que, posteriorment, hauran de fer-

se realitat i materialitzar, així, l’aposta de futur que, entre tots, forjam per a les illes”. No en va, 

prossegueix Riera, “tots aquests actors tenen un rol decisiu tant en l’aprovisionament, com en el 

consum i tractament al final de la vida dels materials i recursos que utilitzam per satisfer les necessitats 

de residents i turistes en el nostre territori”.  

 

Els objectius i participants d’aquesta sessió del Àgora-Impulsa es poden consultar aquí.  

Coneix les bases de reN · Moviment regeneratiu per al futur de les Balears.  
 

Sobre IMPULSA BALEARS 
IMPULSA BALEARS és una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional que treballa per facilitar la presa de decisions dels agents econòmics 
i socials en els seus respectius processos de reformulació estratègica i contribuir així a impulsar la competitivitat global de les Balears. Com a entitat 
privada sense ànim de lucre reconeix el conjunt de la societat balear com a principal beneficiari de les actuacions que desenvolupa de forma rigorosa, 
sistemàtica, independent i sempre alineada amb els marcs estratègics europeus i de governança global, com ara l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.  

 

Contacte: Rebecca Alemany Garre info@impulsabalears.org 

https://impulsabalears.org/ca/activitats/agora-impulsa
https://impulsabalears.org/ca/activitats/agora-impulsa
https://impulsabalears.org/pdf/general/REN_ca.pdf

