
2013/14

UOMUniversitat
Oberta per a
Majors

Disseny: Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.cat/

PRIMERES JORNADES 

Proposta d’un model de zona
 urbana d’especial interès 

científic i tecnològic a Palma

PROGRAMA
#RLL2030

INICIATIVA RAMON LLULL 2030

La façana marítima de Palma és l’àrea on es troben quatre punts neuràlgics de 
la ciutat, de l’illa i també de l’arxipèlag balear. El Moll Vell, l’edifici de GESA, el 
Palau de Congressos i el barri de Nou Llevant suposen quatre reptes que podrien 
tenir una solució coordinada: dedicar una de les zones més rellevants de les Illes 
Balears a la ciència i la tecnologia, a la cultura i al coneixement.

Per això, el contingut de les jornades està estratègicament dividit en cinc parts: 
un marc conceptual que ha d’ajudar a comprendre l’origen i la importància del 
Territori Ramon Llull 2030, així com els innovadors conceptes que l’envolten, 
i quatre panels temàtics sobre diferents iniciatives (PGOU, model port/ciutat, 
Nou Llevant i Palau de Congressos i edifici GESA). Tant el marc conceptual com 
els quatre panels cerquen obrir debat sobre iniciatives innovadores al Territori 
Ramon Llull 2030, i incorporar el model de ciutat intel·ligent a Palma mitjançant 
l’ús d’estratègies de turisme intel·ligent.

Les primeres Jornades Ramon Llull 2030 les organitza la Universitat de les Illes 
Balears amb l’ajut d’un comitè format per membres de la Cambra de Comerç de 
Mallorca, l’Autoritat Portuària de les Balears, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
les Illes Balears, ENDESA i l’Ajuntament de Palma, amb el suport de la Càtedra 
Santander UIB d’Innovació i Transferència del Coneixement. Les jornades estan 
finançades per la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme i el Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, a través d’una convocatòria 
d’accions especials de la Direcció General d’Innovació i Recerca.

dies 13, 14 i 15 d’abril de 2016 
Cambra de Comerç de Mallorca

http://www.uibcongres.org/RLL2030

Grup de Treball
Smartdestination
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08:30 h. a 09:00 h. Acreditacions
09:00 h. a 09:45 h. Benvinguda a les jornades per part de les autoritats

Sr. Joan Frontera, moderador de les Jornades Ramon Llull 2030
Sr. Álvaro Middelmann, vicepresident de la Cambra de Comerç de Mallorca
Dr. Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears
Sr. José F. Hila, batle de l’Ajuntament de Palma.
Sr. Ernest Bonnín, director general d’Endesa Balears
Sra. Marta Vall-Llossera, degana del Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears
Sr. Joan Gual de Torrella, president de la Autoritat Portuària de Balears
Sr. Antoni Noguera, 2on tinent de batle de l’Ajuntament de Palma
Sr. Gabriel Barceló, vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes 
Balears

Introducció. Ponències Introductòries a les Jornades
09:45 h. a 10:15 h. Conferències 

Sr. José Juan Novás: El marc de la iniciativa Ramon Llull 2030
Dr. Jordi Llabrés: La UIB amb la iniciativa Ramon Llull 2030

10:15 h. a 10:30 h. Conferència 
Dr. Gabriel Horrach: Conclusions de les Jornades d’estratègia econòmica del Model de Ciutat 

10:30h. a 11:00h. Conferència 
Dr. Bartomeu Alorda: El context d’un territori intel·ligent a les Illes Balears

11:00 h. a 11:30 h. Pausa cafè

MARC CONCEPTUAL. Contextualització de la situació actual
11:30 h. a 12:00 h.  Ponència

Sr. Alfons Cornella: Coinnovació: les avantatges d’una innovació col·laborativa
12:00 h. a 13:30 h.  Taula d’aportacions i debat 

Situació actual Territori Ramon Llull 2030
Aportacions
Dr. Ferran Navinés: La importància que les polítiques d’una innovació tenen avui en dia
Sr. Carles Llop: La planificació urbana de la iniciativa #RLL2030
Sr. Miquel Payeras: La importància de l’estratègia cap a la prosperitat necessària per a les ciutats 
en una Europa comunitària sense fronteres i a un entorn globalitzat
Dra. Marina Martínez García: Les oportunitats que Europa pot oferir al territori #RLL2030

13:30 h. a 15:00 h. Descans per dinar

Primer Panel. Planificació innovadora del territori al PGOU
15:00 h. a 15:30 h. Conferència 

Dr. Miquel Barceló, Com pot el PGOU donar suport a la definició d’un districte urbà d’interès 
científic i tecnològic?

15:30 h. a 17:00 h. Taula d’aportacions i debat
Aportacions
Dr. Antoni Alcover: Contribució del #RLL2030 al model d’economia urbana
Sr. Alejandro Saenz: Son Castelló i Ca’n Valero, de polígons industrials a polígons d’activitats 
econòmiques
Sr. Antonio Font: El desenvolupament del model de polígon industrial a #RLL2030
Dra. Joana Mª Seguí: PGOU-PMUS i mobilitat sostenible a Palma

17:00 h. a 17:30 h. Pausa cafè
17:30 h. a 19:00 h. Treball i posada en comú de les aportacions dels grups de treball
19:00 h. a 19:30 h.  Lectura de les conclusions del primer panel

Dimecres 13  abril 2016 Dijous 14 abril 2016

Segon Panel. Ramon Llull 2030, estímul d’un nou model port/ciutat
08:30 h. a 09:00 h. Acreditacions
09:00 h. a 09:30 h. Conferència

Sr. Jorge Martín: Estat actual del model port/ciutat a Palma
09:30 h. a 11:00 h. Taula d’aportacions i debat 

Aportacions
Sr. José Maria Campuzano: La importància econòmica del sector de la reparació d’embarcacions
Sra. Margarita Dalhberg: Necessitats formatives del sector nàutic
Sr. Antoni Forteza: La façana marítima de Palma
Sr. Vicenç Mulet: L’arquitectura en projectes d’integració amb la ciutat
Sr. Antonio Mulet: La formació pel sector nàutic
Dr. Gabriel Oliver: Aplicacions tecnològiques al mar

11:00 h. a 11:30 h. Pausa cafè.
11:30 h. a 13:00 h. Treball i posada en comú de les aportacions dels grups de treball
13:00 h. a 13:30 h. Lectura de les conclusions del segon panel
13:30 h. a 15:00 h. Descans per dinar

Tercer Panel. Nou Llevant: barri pulmó de la proposta Ramon Llull 2030
15:00 h. a 15:30 h. Conferència 

Dr. Estanislau Roca, Una fotografia dels recursos i usos del Nou Llevant
15:30 h. a 17:00 h. Taula d’aportacions i debat

Aportacions
Dra. Susana Carrillo: Com s’ha implementat i desenvolupat la Smart city: El cas de Málaga
Sr. Jose Manuel Caldés: Unes línies del desenvolupament del marc legal i econòmic per a l’atracció 
d’inversions i empreses
Sra. Dolores Ordoñez: Les línies de finançament europees interesants per a possibilitar un vertader 
canvi de model de ciutat a Nou Llevant
Sra. Cristina Gomez: La visió innovadora sobre les ICC: capaces de transformar un districte com Nou 
Llevant
Dr. Enric Batlle: Les possibilitats urbanístiques, paisajístiques i arquitectòniques de Nou Llevant

17:00 h. a 17:30 h. Pausa cafè 
17:30 h. a 19:00 h. Treball i posada en comú de les aportacions dels grups de treball
19:00 h. a 19:30 h. Lectura de les conclusions del tercer panel

Divendres 15  abril 2016

Quart Panel. Propostes per a les infraestructures: Palau de Congressos i 
edifici GESA
08:30 h. a 09:00 h. Acreditacions
09:00 h. a 09:30 h. Conferència

Dr. Jaume Garau: Gestió urbanística innovadora
09:30 h. a 11:00 h. Taula d’aportacions i debat

Aportacions
Sr. Ignacio Paricio: Rehabilitació d’edificis en clima mediterrani
Dra. Isabel Llodrà: Comunicació empresarial i comunicació en tecnologies 
Sr. Jaume Ripoll: Distribució i màrqueting digital de contingut audiovisual
Sr. Martín Ribas: El mercat energètic en el marc de l’eficiència energètica
Dra. Catalina Cantarellas: El patrimoni històric i bens d’interès cultural digitals
Sr. Francesc Solà: El Palau de Congressos, una via oberta a una nova economia

11:00 h. a 11:30 h. Pausa cafè
11:30 h. a 13:00 h. Treball i posada en comú de les aportacions dels grups de treball
13:00 h. a 13:30 h. Lectura de les conclusions del quart panel
13:30 h. a 14:00 h. Clausura de la 1es Jornades de debat Ramon Llull 2030

Sr. Pep Lluís Pons Hinojosa, director general d’Innovació i Recerca.
Dr. Bartomeu Alorda Ladaria, director de les Jornades #RLL2030
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