
 
 
 

        

 

 
El futur no es prediu, es construeix i volem comptar amb la teva visió per fer-ho. Per això 
hem posat en marxa els Diálogos sobre el Futuro, una iniciativa pionera a Europa creada 
per promoure converses plurals i informades sobre les oportunitats i els desafiaments que 
durà el món pos-COVID. 
Entre els mesos de setembre i desembre de 2021 recorrerem les 17 Comunitats Autònomes 
de España amb sessions de debat, tallers, reunions d’alt nivell, exposicions i tota classe 
d’activitats culturals obertes a la ciutadania en les que participaran més de 500 ponents des 
del President del Govern a batles i líders de la societat civil. 
Els dies 4 i 5 d’octubre estarem al Palau de Congressos de Palma (Carrer de Felicià Fuster, 
2) dialogant sobre El Futur de l’Economia Circular. Hi haurà vàries taules d’experts amb 
torns de preguntes obertes al públic en les que intervindrà la Ministra Reyes Maroto, alts 
càrrecs de la Comissió Europea i del Ministerio de Transición Ecológica, a més d¡altres 
persones de renom del sector. També es celebraran dos tallers ciutadans dissenyats per 
escoltar les idees de la població, prendre nota d’elles i incorporar-les a la Estrategia 
Nacional de Largo Plazo que prepara el Gobierno com a part del projecte España 2050 y a 
la Conferencia sobre el Futuro de Europa que impulsen la Comissió Europea i el Parlament 
Europeu. Pots veure el programa complet aquí:: www.futuros.gob.es/dialogos 
 
Ens encantaria comptar amb la teva participació a les jornades. Per això et fem arribar 
aquesta invitació. Pensam que serà una oportunitat fantàstica per conèixer noves persones 
i idees, compartir la teva visió i reflexionar junts sobre el futur. 
 
T’agraïm que t’inscriguis prèviament a través d’aquest formulari online: 
https://forms.gle/ysFmyFTYTtjTbGwy9 
 
Perquè consideram important la sostenibilitat de l’esdeveniment, et recomanam que arribis 
al Diálogo sobre el Futuro de la Economía Circular a peu o amb transport públic. Si 
necessites arribar en vehicle privat, t’informam de que el Palau de Congressos té pàrking 
propi 
T’esperam! 
 


