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Les Illes Balears ofereixen un entorn incomparable per a desenvolupar activitats de recerca i la proposta de
nous models de relació humana degut a la seva estratègica localització respecte a Europa, la climatologia
actual i la qualitat de vida que ofereix, entre altres factors.
Les Illes Balears necessiten desenvolupar activitats que complementin l’activitat turística i que a més
compleixin amb determinades característiques entre les que volem destacar: que siguin compatibles amb
l’activitat actual aportant valor afegit, no tinguin un impacte negatiu sobre el medi-ambient, aportin equilibri a
l’estacionalitat del sector turístic actual i siguin generadores d’una nova activitat empresarial i laboral estable.
La ciutat de Palma pot i ha de ser una peça clau de l’estratègia que passa per definir, mitjançant el debat i el
consens, un nou model de ciutat més cosmopolita, global i renovada que aposti per la innovació, el talent i
l’economia social. Aquest replantejament conflueix amb l’activitat científica i tecnològica de les Illes Balears
liderada entre altres per la Universitat de les Illes Balears amb la línia de recerca iniciada per diversos grups de
recerca baix el concepte de ciutats intel·ligents que es treballa amb la particularitat d’una inclusió com a destí
turístic intel·ligent.

La proposta anomenada Ramon Llull 2030 centra l’atenció sobre una zona de Palma i el seu potencial per
acollir aquest nou model i donar resposta a les diferents problemàtiques que si concentren. Es vol que a través
d’un nou plantejament urbanístic adequat, un estudi exhaustiu dels usos, un model de mobilitat, la valorització
d’infraestructures en desús, la reconversió d’un barri perifèric, el desenvolupament de projectes innovadors
relacionats amb la promoció del talent, la investigació, l’economia social, l’economia creativa, entre altres, es
desenvolupi un espai urbà que complementi i potenciï les infraestructures existents en l’anomenat Corredor de
la Ciència i la Tecnologia format per les instal·lacions de Son Espases, Parc Bit, Universitat de les Illes
Balears i l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats. I que el seu conjunt sigui l’espurna i la llavor d’aquest nou
model de ciutat que permeti avançar a les Illes Balears cap a un nou escenari socioeconòmic que garanteixi un
futur sostenible per a tota la comunitat.
L’obertura de les Jornades requereix d’una introducció que es realitzarà mitjançant vàries aportacions amb la
intenció de centrar el debat i la participació al voltant de la proposta global #RLL2030. Es contarà, a més, amb
l’aportació, com a punt de partida d’un extracte de les conclusions de les Jornades d’estratègia de Model de
Ciutat i una exposició del context científic i tecnològic que fa repensar la concepció de les ciutats i dels
territoris en tot Europa.
El Sr Jordi Llabrés, vicerector d’innovació i transferència del coneixement de la Universitat de les Illes Balears
i el Sr. José Juan Novás, membre d’Inno100 i ideòleg de la iniciativa #RLL2030 mostraran els elements claus
que defineixen el marc conceptual de la iniciativa #RLL2030 i que seran presents en el decurs d’aquestes
primeres jornades ja que la planificació del conjunt és l’aposta radical i no la proposta d’iniciatives aïllades.
Fent que la iniciativa #RLl2030 sigui més que la suma de propostes aïllades.
El Sr. Gabriel Horrach, director general d’urbanisme de l’Ajuntament de Palma i director de les Jornades
d’estratègia de Model de Ciutat ens exposarà les principals conclusions de l’estratègia econòmica que es varen
extreure a les jornades d’estratègia de Model de Ciutat i apuntarà les confluències amb la iniciativa
#RLL2030.
El Sr. Bartomeu Alorda, director de les Jornades, coordinador del grup de treball SmartDestination/SmartCity
de la UIB i Director de la Càtedra Santader-UIB d’innovació i transferència, analitzarà les tendències que
mostren com l’aplicació de la tecnologies TICs, la inversió en coneixement i la cura del capital humà estan
permeten a les ciutats arribar a graus de desenvolupament sense precedents millorant la qualitat de vida i la
sostenibilitat. La presa en consideració d’aquestes tendències en un destí turístic com les Illes Balears
permetria la transformació del model productiu fent d’un territori #RLL2030 d’altes capacitats una eina
imprescindible i molt eficaç.
En el panell del MARC CONCEPTUAL es pretén realitzar un anàlisis de tendències en models d’economia
creativa, d’urbanisme participatiu al servei del desenvolupament econòmic i social, d’iniciatives que es puguin
alinear amb la proposta #RLL2030 tenint en compta la singularitat pel fet de ser illes i amb la finalitat
d’obtenir l’excel·lència i la visibilitat desitjada. Per acabar es voldrà reflexionar sobre la forma de trobar
l’encaix de la iniciativa amb les estratègies municipal, regional i europea, identificant les característiques a
remarcar per accedir a les principals línies de finançament.

El Sr. Alfonso Cornella és fundador de Infonomia i ens descriurà con la col·laboració és una de les principals
eines de la innovació avui en dia. Així en un territori #RLL2030 la promoció d’aquesta col·laboració podria
ajudar a la creació d’un nou model econòmic avantatjós per les Illes Balears.
El Sr. Ferrán Navines és doctor en economia, tècnic de la DG d’innovació i Recerca i assessor econòmic del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. La seva aportació es centrarà en respondre a les preguntes de:
per què es justifica que prioritzem les polítiques d’innovació? Quina és la principal limitació que presenten les
actuals polítiques del Govern de els Illes Balears: el PCTIE(2013-17) i la RIS-3? Quines són les propostes que
ens poden ajudar a millora l’actual RIS-3 de les Illes Balears?
El Sr. Carles Llop és arquitecte expert en planificació urbana i ens ajudarà a entendre com treballa un
territori/districte innovador en la creació d’una nova economia dins la ciutat i el marc conceptual que pot jugar
la proposta Ramon Llull 2030 per aconseguir-ho.
La Sra. Marina Martínez ens mostrarà les oportunitats de col·laboració i finançament de la innovació que
estan totalment en línia amb els objectius i aspiracions de la iniciativa “Ramon Llull 2030” i del seu escenari
de posada en pràctica. Des d’Europa s’afavoreix el diàleg entre el ciutadà, el teixit empresarial, l’acadèmia
(universitat, centres de recerca) i el sector públic. És en aquest marc de col·laboració que la ponent farà un
repàs a les properes activitats, accions i programes que es potenciaran des d’Europa als propers anys i que
poden ser una eina de suport i networking per a la iniciativa “Ramon Llull 2030”.
El Sr. Miquel Payeras amb la seva aportació incidirà en la importància de l'estratègia cap a la prosperitat
necessària per a les ciutats a una Europa comunitària sense fronteres i a un entorn globalitzat. Recalcant que, a
nivell territorial, les infraestructures de coneixement són tan importants com les materials. Donant importància
en el fet que el nostre benestar actual no explota el nostre potencial de relació urbana a un món global.
Finalment, l’aportació del Sr. Miquel Payeras cercarà aportar a l'audiència què fer i com fer-ho, entenent que
tots volem innovar en genèric, però en concret?

