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Conjunt d’accions 

coordinades i sistemàtiques 

d’aglutinació, intercanvi i 

retroalimentació 

d’informació, coneixement i 

experiència dels actors 

regionals orientat a 

assegurar la seva implicació 

en el disseny i la imple-

mentació de directrius                 

i polítiques.

!
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És un motiu de satisfacció per al Patronat de la Fundació Impulsa Balears poder

compartir amb tots els actors interessats la nostra Memoria 2020

Un document que recull les principals actuacions realitzades al llarg d’aquest

exercici, el qual, sens dubte, serà recordat com un dels més difícils del nostre

temps.

El cert és que, ara fa un any, quan planificàrem la nostra actuació, no

imaginàrem, ni per un segon, que en duríem a terme la presentació en el context

actual, marcat per alteracions substancials de tot tipus: sanitàries, econòmiques,

socials, tecnològiques... I és que, si bé totes les crisis són multivariable, en

aquesta ocasió ens trobam davant d’una crisi sistèmica que afecta la conjunt del

sistema regional.

És, precisament, aquest caràcter sistèmic que atorga significat a l’afirmació,

cada cop més repetida, que la resposta correcta a la crisi derivada de la COVID-

19 serà col·lectiva o no serà i, amb això, la necessitat de forjar

una governança col·laborativa capaç de: (i) abordar el control de la COVID-19 i

els seus impactes, (ii) posar les bases d’una operativa viable a curt termini i

(iii) contribuir a la reformulació de la proposta de valor de l’arxipèlag a mitjà termini

i a llarg termini.

En aquest context, conscients, tant de que la governança col·laborativa no

avança si cada actor segueix actuant des de la seva parcel·la particular de

decisió, com de la necessitat de comptar amb un vehicle ad hoc que afavoreixti

la dinàmica col·laborativa, ens hem esforçat, més si cap, per erigir la Fundació

en un espai d’intersecció.

.



En aquest afer hem reforçat el nostre vector d’intel·ligència econòmica, amb la

finalitat d’afavorir el treball, la negociació i l’aprenentatge de la tetrahèlix balear i,

d’aquesta manera, contribuir a institucionalitzar el coneixement estratègic que la

societat necessita per fer front als reptes que emanen de la COVID-19.

Per això, després de la declaració de l’estat d’alarma, procedírem a:

• Obrir noves línies d’acció, especialment, des del programa i|vigilància, amb

la finalitat d’efectuar un seguiment estret de les conseqüències derivades

de la COVID-19, a partir de fonts d’informació en temps real.

• Reorientar la generació de recursos, amb l’objectiu d’acompanyar els

processos de presa de decisions que les empreses estan duent a terme

per assegurar la seva viabilitat a curt termini i garantir, al mateix temps, la

seva capacitat competitiva a mitjà termini i a llarg termini.

• Establir una agenda de reunions, en un intent d’extrapolar, ex-ante, les

necessitats dels actors i garantir, així, no només l’adequació dels nostres

recursos al nou escenari derivat de la COVID-19, sinó la seva capacitat

d’anticipació estratègica.

• Potenciar un calendari d’activitats virtuals, amb la finalitat de traslladar la

nostra actuació a un context en què la ‘reformulació’ del patró de

creixement balear imposarà desafiaments importants.

Conjunt d’accions 

coordinades i sistemàtiques 

de captació, tractament i 

distribució d’informació 

estratègica per analitzar, 

comprendre i anticipar les 

mutacions de l’entorn.
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https://impulsabalears.org/index.php/ca/programes/i-vigilancia
https://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos
http://impulsabalears.org/index.php/ca/component/jevents/year.listevents/
https://impulsabalears.org/index.php/ca/activitats


I és que, la transició cap a una ‘nova realitat’ requerirà un esforç notable no

només de supervivència a curt termini (resiliència) i de tornar a una certa

normalitat (retorn), sinó també de disseny i adaptació a una ‘nova realitat’

(reformulació).

No en va, encara que alguns perceben la COVID-19 com un game changer

radical i altres, més prudents, com un accelerador o catalitzador de tendències

ja existents, el cert és que ningú no dubta que la prolongació de la pandèmia

està fent aflorar una nova realitat econòmica, tot i que ja dugés anys en

gestació.

Persuadits, doncs, que no estam davant d’un ‘temps mort’, com el que es

dóna a l’esport quan l’entrenador sol·licita a l’àrbitre un time out, sinó en un

temps de reformulació i revisió estratègica que no admet respostes

generalistes, esperam que la nostra actuació contribueixi a forjar una

perspectiva estratègica de les oportunitats de creació de valor que aquesta

‘nova realitat econòmica’ amaga, al mateix temps que protegim la salut i

maximitzam el benestar de les persones.
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Patronat de la Fundació IMPULSA BALEARS

Consulta la nostra

col·lecció d’informes

especials i|COVID

https://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-covid
https://impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat
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Identitat



De vegades els éssers humans, conscients de la necessitat de millorar

substancialment el nostre entorn, pareixem comportar-nos com «aquelles

persones que surten de viatge per veure amb els seus propis ulls una ciutat

desitjada, imaginant-se que en una cosa real es pot assaborir l’encant del que

és somiat». No obstant això, a diferència dels personatges descrits per Marcel

Proust, comptam amb l’avantatge inestimable de poder anar modificant la

realitat conforme ens endinsam en la cerca de l’objecte dels nostres desitjos.

Per això, tant si aquests processos de reformulació estratègica són

escomesos per una pime o una multinacional, una administració, una branca

d’activitat o sector, un barri o una ciutat, la nostra tasca és pensar

col·lectivament en un horitzó temporal mitjà. No només 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.

No en va, ens definim com una plataforma de coneixement estratègic i

interacció regional, que assumeix la missió de facilitar la presa de decisions

dels agents econòmics i socials en els respectius processos de reformulació

estratègica i garantir, d’aquesta manera, l’impacte sobre la competitivitat global

de les Balears.

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

sòlids que apel·len a la creació de valor compartit, des del foment de les

pràctiques i 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.
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Capacitat d’un país o 

regió de produir, a través de 

les seves empreses, béns i 

serveis que satisfacin les 

exigències del mercat  

internacional i, 

simultàniament, millorin la 

qualitat de vida de la 

població. 

https://impulsabalears.org/index.php/ca/impulsa/i-valors


Iniciatives estratègiques

Posicionamient

competitiu i

factors crítics

Especialització

productiva i 

clusterització

Dinàmica

empresarial

Capacitat

exportadora
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Activació

palanques

estratègiques

15



1

A IMPULSA BALEARS, a partir de l’evidència empírica que

demostra l’existència d’una relació directa i positiva entre el grau

d’integració i compliment de l’Agenda 2030 i la posició

competitiva dels països en el rànquing mundial i la seva renda per

càpita, hem aproximat l’estadi d’integració i compliment de

cadascun dels 7 Objectius de Desenvolupament Sostenible

(ODS) a l’arxipèlag.

Els resultats, publicats en un nou número d’i|política, mostren que

les Balears es troba en ‘vies de compliment’ de l’ODS fixat en

matèria de salut i benestar de la població (ODS 3), mentre que

presenta ‘cert marge de millora’ en la lluita contra la pobresa (ODS

1), la fam, la nutrició i la seguretat alimentària (ODS 2) o les

desigualtats de gènere (ODS 5). Ans el contrari, les illes

evidencien encara un ‘ampli marge de millora’ en matèria

d’educació (ODS 4), reducció de les desigualtats (ODS 10) i una

bona part dels objectius de la vessant ambiental, com són els

referits a la transició energètica (ODS 7), la conservació dels

ecosistemes terrestres (ODS 14) i marins (ODS 15) o l’aplicació

de mesures contra el canvi climàtic (ODS 13). A més, la dimensió

ambiental planteja un ‘repte de gran envergadura’ a través de la

necessitat d’adoptar un model de consum i producció

responsables (ODS 12). Una situació a la que s’hi afegeix el repte

de traçar una senda de creixement econòmic sostingut i inclusiu

(ODS 8), així com de desplegar més estímuls a la innovació

(ODS 9).

Posicionament competitiu i factors crítics

Itinerari estratègic

‘Agenda 2030 i competitivitat’

Patró amfitrió:

Agenda 2030 per al

desenvolupament

sostenible

L’aposta de les Balears per

l’Agenda 2030: transformación i

progrés en temps de pandèmia
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https://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-politica
https://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-politica/numero-1
https://impulsabalears.org/index.php/ca/?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=186&key=0fT2NUds&subid=5784-QbKtQ04ItoEvXx&tmpl=component
https://impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-noticies/90-not%C3%ADcies/1172-les-balears-progressen-adequadament-en-5-dels-17-objectius-de-desenvolupament-sostenible
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/endesa


+ Recursos

+ Activitats

• Jornada NexMallorca. Fundació

Mallorca Turisme del Consell de

Mallorca. Museu es Baluard, Palma ·

14 de gener

• Balears enfront d’un nou momentum

competitiu. PIAF Mallorca. Arabella Golf

Son Muntaner, Palma · 30 de gener

1 i|meeting · Live, Palma · 8 d’octubre
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https://www.youtube.com/watch?v=t3e6mOhXSQg


Al llarg de l’exercici hem posat l’accent en la formació de nínxols

de valor al voltant de les activitats que es vinculen directament i

indirectament amb la cadena turística de valor.

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 la

cultura; l’entreteniment; l’esport; la tecnologia, el màrqueting i la

publicitat; l’organització d’esdeveniments i la intermediació

turística; les activitats de distribució i logística; així com les

relacionades amb l’allotjament i la restauració. 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 les indústries experiència.

Els resultats indiquen que les indústries experiència ses podrien

desenvolupar a les illes des d’una base productiva que, avui,

genera 3 de cada 10 euros en l’àmbit dels serveis.

Concretament, equivalen al 26,3% del valor afegit regional, el

28,2% de l’ocupació i el 19,7% de les unitats empresarials amb

seu a l’arxipèlag.

Estam convençuts que aquest enfocament, amb una base

creativa i tecnològica forta, obre vies de progrés noves i

interessants per vehicular en el teixit turístic de les illes una

transformació d’ampli abast que ens permeti conquerir noves fites

de valor.
Transitar del servei a

l’experiencia, la clau per

reinventar-se en temps de la

COVID-19

Indústries experiència i lideratge

turístic ens reimaginam?

1

·El multiplicador de valor

de les indústries

experiència

Estructura productiva i clusterització

Itinerari estratègic

‘Indústries experiència i lideratge turístic’

Patró amfitrió:
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Indústries experiència

https://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-focus
https://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-focus/i-focus-3
https://impulsabalears.org/index.php/ca/?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=180&key=0fT2NUds&subid=5784-QbKtQ04ItoEvXx&tmpl=component
https://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-producci%C3%B3/n%C3%BAmero-4
https://impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-noticies/90-not%C3%ADcies/1156-3-de-cada-10-euros-generats,-avui,-a-trav%C3%A9s-de-la-prestaci%C3%B3-de-serveis-a-les-illes-es-poden-multiplicar-a-trav%C3%A9s-de-la-creaci%C3%B3-d-experi%C3%A8ncies
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/palladium
https://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-eines/i-glossari/72-ind%C3%BAstries-experi%C3%A8ncia


+ Recursos

+ Activitats

• Territorio y competitividad global.

FELIB, Palma · 29 de enero

• Radiografía económica y social de

los municipios de Mallorca. Ultima

Hora. Fábrica Ramis, Inca · 12 de

febrero.

• La industria náutica, un vector

azul para la competitividad global

de Balears. Balearic Yacht Show·

18 de noviembre.
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1 i|meeting · Live, Eivissa · 15 de juliol

t

https://www.youtube.com/watch?v=uYIqz3AfamE


L’elevat risc econòmic al que estan sotmeses les companyies

com a conseqüència de la COVID-19 està estressant el seu risc

financer, sobretot a curt termini i, per tant, dificultats no només la

presa de noves decisions d’endeutament i d’inversió, sinó també

la viabilitat empresarial.

I és que, el risc financer és per a les empreses una qüestió

metabòlica. És més, la tolerància de les empreses a aquest tipus

de risc és molt dispar entre les distintes unitats que conformen el

teixit empresarial. És per això que també són diferents les

possibilitats de cada empresa de subsistir i reorientar-se en el

trànsit cap a aquesta ‘nova normalitat’.

Així, amb la finalitat de valorar aquests distintes possibilitats i

facilitar que les empreses puguin efectuar un seguiment estret

dels determinats del seu risc financer hem traçat, a partir

d’i|finances, un ‘Mapa de risc financer’ de 4 quadrants i 16 ràtios

o indicadors clau que permet conformar una visió integral sobre la

sensibilitat de les empreses respecte de les diferents opcions de

finançament que disposen per sostenir el desenvolupament de la

seva activitat i planificar, si arriba el cas, nous projectes d’inversió.

Itinerari estratègic

‘Risc financer i viabilitat empresarial’

Risc financer i viabilitat empresarial

enfront de la COVID-19

L’empresa i els reptes de la nova

dècada

2

Emergeix una ‘nova

viabilitat' empresarial,

parlem de risc financer

Dinàmica empresarial
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Patró amfitrió:

Patró amfitrió:

1

https://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-aplicacions/i-finances
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-noticies/90-not%C3%ADcies/1124-les-empreses-de-les-balears-parteixen-d-una-situaci%C3%B3-economicofinancera-favorable-per-afrontar-el-tr%C3%A0nsit-cap-a-una-nova-normalitat
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/banca-march
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-negocis/numero-3
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-noticies/90-not%C3%ADcies/1065-impulsa-balears-aborda-els-reptes-empreserials-de-la-propera-d%C3%A8cada-amb-el-president-de-caixabank
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/caixabank
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=175&key=0fT2NUds&subid=5784-QbKtQ04ItoEvXx&tmpl=component


Edición

• Menorca enfront de la COVID-19: de

l’emergència a la contingència. Cercle

d’Economia de Menorca · 28 d’abril

• Riscs i oportunitats que ens presenta

la COVID-19. APD · 7 de maig

• Temps COVID o l’hora de la

microeconomia. Grup Serra · 25 de

juny

+ Recursos

+ Activitats

1 i|meeting · Live, Palma · 17 de juny

Edición

2 Golf Son Muntaner, Palma · 6 de març
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https://www.youtube.com/watch?v=-OYQYyYvcB8
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-noticies/90-not�cies/1065-impulsa-balears-aborda-els-reptes-empreserials-de-la-propera-d�cada-amb-el-president-de-caixabank


Anualment no donam per acabada 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, perquè incita la

innovació en productes i serveis, la captació de talent i l’exploració

de nous mercats, entre d’altres qüestions estratègicament

rellevants.

Sota 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, uns 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 innovació, està garantida.

Itinerari estratègic

‘Internacionalització i competitivitat’

Capacitat exportadora
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https://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-eines/i-exporta


Aventatge comparatiu
Els productes agroalimentaris –com la patata, l’ametlla o el formatge– i els

relacionats amb la industria nàutica exhibeixen els majors avantatges

comparatius de la cistella exportadora respecte del conjunt nacional.
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Productes
La  cistella exportadora de béns industrials i agroalimentaris de les B aleras 

concentra més de dues terceres parts en cinc famílies de productes.

Mercats
El mercat holandès, el francès i l’Alemany concentren més de la meitat de la

demanda internacional dels béns produïts a l’arxipèlag.



La pandèmia i les seves conseqüències són un revulsiu en tota

regla per no dilatar més en el temps la tasca de ‘reformular’ el

nostre lideratge turístic i assegurar, així, el màxim rendiment de la

posició competitiva actual, tant a nivell empresarial, com regional.

Respecte d’aquesta labor, estam convençuts que l’economia

circular és una via de progrés important, per tal com permet als

actors del sector activar, de manera creuada i simultània,

palanques d’eficiència, innovació i sostenibilitat que són clau per

impulsar la creació de valor.

Conscients d’això, i en un intent d’acompanyar a les cadenes

hoteleres en aquesta labor, a IMPULSA BALEARS hem treballat

per construir un marc estratègic propi, que faciliti la implementació

de bones pràctiques circulars.

Es tracta d’un resultat únic, en la manera que no existeixen a data

d’avui referents globals de circularitat aplicats al negoci hoteler. Els

resultats els hem plasmat a través d’un nou número de la

col·lecció i|dossiers. A més, el marc que proposam ofereix una

guia per establir una mètrica que facilitar a les empreses traslladar

la seva visió estratègica a un sistema equilibrat i integrat de

vigilància del progrés circular que és susceptible de ser

monitoritzat a través de l’aplicació d’autodiagnòstic i|CIRCHOT.

Itinerari estratègic

‘Circularitat hotelera i competitivitat’

Activació de palanques estratègiques

24

Circularitat hotelera i

competitivitat: manual per

a la implementació de

bones pràctiques

https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-dossiers
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-dossiers/dossier-numero-3
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/ser-impuls/i-aliances
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/iberostar
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=192&key=0fT2NUds&subid=5784-QbKtQ04ItoEvXx&tmpl=component


• Taller de desenvolupament sostenible.

Cercle d’Economia de Mallorca. Palma,

24 de gener

Circularitat hotelera i competitivitat: la

reformulació responsable del turisme

1

Patró vigilant:

25

+ Recursos

+ Activitats

1 i|meeting · Live, Palma · 11 de novembre

https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-noticies/90-not%C3%ADcies/1179-l-economia-circular-obre-una-finestra-d-oportunitat-per-a-la-reformulaci%C3%B3-del-turisme-a-les-balears
https://www.youtube.com/watch?v=K4d8q1kVZAk&feature=youtu.be
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/iberostar
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Xifres



MASSA CRÍTICA 

Activitats pròpies

organitzades

[690 assistents]

.

ACTUACIÓ

5
Intervencions en actes

organitzats per tercers.

[800 assistents]

12

Empreses adherides

al Patronat

[6/10 gran-empresa

30.700 treballadors]

50

Visitants a la nostra plataforma i

880 usuaris registrats

[34 visitants/día]

29.543 

4
Institucions vinculades

al Patronat

.

34.500
Accessos a les nostres eines

[104 accessos/día]

.

IMPACTE

185
Reunions amb actors

regionals.

.
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Comunicació
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11
Ser impulso

Newsletter especial  

per als patrons

6
i|newsletter

Difussió

d’actuacions

1.428
Seguidors

[230,6 K · Impressions]

3.903
Subscriptors

[Comunicació continua]

29



Articles

en premsa escrita

Entrades seleccionades

a i|media

Entrevistes amb mitjans

de comunicació

+150 +20

+45
i|notícies

Difussió d’actuacions

+35

30

https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/premsa/i-media
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TEMPS DE VISUALITZACIÓ TEMPS MITJÀ PER SESSIÓ

Hores

.

23,65.328
Minuts

.

VISITANTS PÀGINES VISITADES

18,6%
Increment anual

[9.100 visitants únics]

63,0%
Increment anual

[63.918 pàgines visitades]

www.impulsabalears.org

https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/
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Ser impuls
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Presidenta

Sra. Francina Armengol 

GOVERN ILLES 

BALEARS

Vicepresidenta

Sra. Carmen Planas

CAEB

Sr. Miguel Amengual 

MAC HOTELS

Sr. Antonio Amer

AMER OBRES I 

SERVEIS

Sr. Antonio Ballester 

ESTEL INGENIERIA Y 

OBRAS

Sr. Simón P. Barceló 

GRUPO BARCELÓ

Sra. Sara Bauzá 

PROTUR HOTEL

Sr. José  Campuzano 

IPM GROUP

Sr. Juan Calafat 

CAROB

Sr. Francisco Catalá

URBIS TRAVEL 

GROUP

Sr. Diego Colón 

ASTILLEROS DE 

MALLORCA

Sr. Alberto del Cid 

BANCA MARCH

Sr. José Guillermo Díaz 

ARTIEM

Sra. Immaculada Duran 

COLONYA, CAIXA 

POLLENÇA

Sr. Jesús Fernández 

ISBA

Sr. Lorenzo Fluxá

LJS GROUP

Sr. Sabina Fluxà 

GRUPO IBEROSTAR

Sr. Pedro Font 

HIPER CENTRO

Sr. Jaime Fornés 

INAY ENERGÍAS

Sra. María Frontera 

FEHM

Sra. Marta Garcés              

HIERROS Y ACEROS 

DE MALLORCA

Sr. Joaquín García 

TRABLISA

Patronat

https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/goib
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/goib
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/caeb
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/caeb
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/mac-hotels
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/mac-hotels
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/amer
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/amer
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/estel
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/estel
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/barcel%C3%B3
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/barcel%C3%B3
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/protur-hotels
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/protur-hotels
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/ipm
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/ipm
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/carob
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/carob
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/urbis
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/urbis
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/astilleros
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/astilleros
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/banca-march
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/banca-march
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/artiem
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/artiem
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/colonya
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/colonya
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/isba
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/isba
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/ljs-group
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/ljs-group
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/iberostar
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/iberostar
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/hiper-centro
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/hiper-centro
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/inay
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/inay
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/fehm
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/fehm
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/hierros-de-mallorca
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/hierros-de-mallorca
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/trablisa
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/trablisa


Sr. Gabriel Llobera 

GARDEN HOTELS

Sr. Bernardo Llull

LLULL SASTRE

Sra. Antònia Plomer

ZAFIRO HOTELS

Sra. Margarita Ramis 

GRUPOTEL HOTELS & 

RESORTS

Sr. Antonio Jaime Roig 

URBIA SERVICES

Sr. Jose Luis Roses 

BODEGAS JOSÉ L. 

FERRER

Sr. Eduardo Soriano 

PRODUCTOS 

FONTANET

Sra. Celia Torrebadella

BANCO SANTANDER

Sr. Andrés Vidal Ferrer

AUTO VIDAL

Sr. Francisco Vila 

ARABELLA HOTELES 

E INVERSIONES

Sr. Francisco Vilas 

GRUPO POLICLÍNICA

Sr. Antonio Sánchez 

EL CORTE INGLÉS

Sr. Rafael Guinea 

TIRME

Sr. Alfredo Herráez

EROSKI

Sr. Antonio Horrach 

HM HOTELS

Sr. Othman Ktiri

OK GROUP

Sr. Fernando Martos 

RAFA NADAL SPORTS 

CENTRE

Sra. Antonia Mascaró 

MELCHOR MASCARÓ

Sra. Carmen Matutes 

PALLADIUM HOTEL 

GROUP

Sr. Antoni Mercant

CAMBRA DE 

MALLORCA

Sr. Miquel Miralles

THB HOTELS

Sr. Martí Ribas Medina  

ENDESA

Sr. Víctor Ribot Murillo

QUIRÓN SALUD

Sr. Bartolomé Riera 

ANGEL 24

Sra. Carmen Riu 

RIU HOTELS & 

RESORTS

Sra. María Cruz Rivera 

CAIXABANK

Sr. Vicente Rotger

ROTGER

Sr. Jaume Rul·lan

BONGRUP BALEARES

Sra. Carmen  Sampol 

SAMPOL INGENIERÍA 

Y OBRAS

Sr. José Luis Sastre 

SASGA YACHTS

Sra. Raquel Soriano 

CIMENTS DE 

BALEARS

És ser subjecte d’una acció que persegueix contribuir a la

competitivitat global de les Balears, des d’una aposta clara i

decidida pel coneixement estratègic i la cooperació.
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https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/corte-ingl%C3%A9s
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/corte-ingl%C3%A9s
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/tirme
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/tirme
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/eroski
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/eroski
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/hm-hotels
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/hm-hotels
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/ok-group
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/ok-group
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/garden-hotels
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/garden-hotels
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/llull-sastre
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/llull-sastre
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/rnsc
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/rnsc
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/melchor-mascar%C3%B3
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/melchor-mascar%C3%B3
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/palladium
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/palladium
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/cambra
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/cambra
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/thb-hotels
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/thb-hotels
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/zafiro
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/zafiro
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/grupotel
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/grupotel
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/endesa
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/endesa
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/quir%C3%B3n
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/quir%C3%B3n
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/angel-24
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/angel-24
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/riu
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/riu
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/caixabank
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/caixabank
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/urbia
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/urbia
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/bodegas-ferrer
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/bodegas-ferrer
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/rotger
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/rotger
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/bongrup
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/sampol
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/sampol
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/sasga
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/sasga
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/ciments-de-balears
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/ciments-de-balears
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/fontanet
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/fontanet
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/santander
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/santander
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/auto-vidal
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/auto-vidal
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/arabella
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/arabella
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/policl%C3%ADnica
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat/policl%C3%ADnica
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A través d’i|participació, obrim el projecte fundacional a actors representatius de la

tetrahèlix balear (empresa, administració pública, investigació i agents intermedis)

per emprendre junts el desenvolupament de recursos i activitats.

Actors

col·laboradors

Així mateix, des d’i|aliances, establim i milloram les relacions de col·laboració amb

institucions i plataformes que, per la seva missió, objectius i a actuació, mantenen

un elevat grau d’afinitat amb el projecte fundacional.

Aliats

https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/ser-impuls/i-participacio
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/ser-impuls/i-aliances
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Equip



Dr. Antoni Riera Font

Catedràtic d’Economia

Aplicada, UIB
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Òrgan unipersonal que assumeix la direcció en el desenvolupament dels plans

anuals d’actuació aprovats pel Patronat.

Direcció

tècnica

Àrea tècnica encarregada de desenvolupar accions coordinades d’anàlisi,

tractament i distribució d’informació estratègica.

Unitat

d’intel·ligència

econòmica

Cosme Garcias Ollers

Tècnic analista

Aina M. Ripoll Penalva

Directora

Auba Morey Julià

Tècnica analista

Àrea encarregada de reunir, gestionar i difondre els resultats produïts per les

diferents estructures de treball de la Fundació.

Àrea de 

documentació, 

comunicació i 

tecnologia

Rebecca Alemany Garre

Documentalista

Esther Dols Puigserver

Tècnica informàtica

https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-funcions/direccio
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-funcions/unitat-d-intel-ligencia-economica
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-funcions/unitat-d-intel-ligencia-economica
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Informació econòmica



Finançament. La Fundació es finança majoritàriament mitjançant aportacions

ordinàries privades realitzades per les empreses adherides al Patronat, a més

de la dotació anual efectuada pels patrons fundadors i per convenis de

col·laboració signats amb altres actors del teixit regional.També compta amb

els ingressos que deriven dels serveis prestats a tercers, directament

relacionats amb l’activitat fundacional (promoció del compromís social).

Estatus fiscal. La Fundació compleix amb els requisits establerts a la Llei

49/2002 i tributa, per tant, en el Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats

Lucratives i d’Incentius Fiscals al Mecenatge.

Dotació fundacional. 36.000 euros.

Codi de conducta en la realització d’inversions financers. La Fundació no

realitza inversions temporals en valors mobiliaris i instruments financers i, per

tant, es troba exclosa de l’àmbit d’aplicació del codi de conducta aprovat per la

Comissió Nacional del Mercat de Valors, mitjançant acord de 20 de novembre

de 2003 i pel Banc d’Espanya, mitjançant resolució de 19 de desembre de

2003.

Control extern · Auditoria financera. D’acord amb la normativa vigent, la

Fundació sotmet anualment a auditoria externa i independent els seus estats

financers.
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Propers passos



La situació excepcional motivada per la COVID-19 està creant noves

necessitats d’informació estratègica vinculades als processos de presa de

decisions que les empreses i les administracions estan duent a terme,

fonamentalment, per:

En aquesta labor, la Fundació considera planificar la seva actuació per al proper

exercici d’acord amb els tips següents:

41

Reactivar l’activitat i tornar a posar en funcionament una operativa viable a curt

termini.

Reformular la seva proposta de valor i garantir la capacitat competitiva a mitjà

termini i a llarg termini.

Oferir resultats intermedis, des de l’establiment d’una bateria de

projectes a escala petita – impacte gran.

Recórrer a fonts d’informació ‘àgil’, des de la incorporació

d’informació primària, contemporània o en temps real, granular, en

un intent de garantir l’adaptació del teixit regional als canvis bruscs

i a l’estrès que aquest nou escenari comporta.

Establir mecanismes més agressius d’extrapolació activa, amb la

finalitat de minimitzar riscos i, sobretot, d’aprofitar les oportunitats

que apareixen en contexts tant disruptius com l’actual.

Apostar per la generació de recursos d’autodiagnòstic, com a

manera de facilitar la incorporació d’informació estratègica als

processos particulars de decisió..



Per això, el Pla d’actuació 2021 s’obre a noves línies d’acció, especialment des

dels programes d’i|vigilància i d’i|transferència, i a la revisió de les línies d’acció

tradicionals, a partir de la reorientació de les seves activitats i recursos. Amb

tot, el Pla recull 21 línies d’acció, entre les quals hi destaquen:

Els nostres plans anuals

d’actuación es poden 

consultar a través dels

nostress Programes
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Especial COVID-19· Traçat d’escenaris.

Circularitat hotelera · Establiment de projectes pilot.

Competitivitat turística · Reformulació turística de l’arxipèlag.

Clusterització · Indústries emergents i potencial d’innovació.

Performance empresarial · Gestió ESG i eines de reporting integrat.

Internacionalització · Exportació de know-how balear.

Digitalització · Seguiment de la maduresa digital del teixit regional.

Competitivitat global · Prioritats en els fons europeus Next Generation.

COMPARTIT
VALOR

COMPARTIT

https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/programes/i-vigilancia
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/programes/i-transferencia
https://www.impulsabalears.org/index.php/ca/programes
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La nostra actuació
s’orienta a reforçar la 
relació entre progrés

econòmic i social  per, 
d’aquesta manera, incidir, 

directament, en la 
competitivitat global 

de les Balears. 




