Primeres Jornades sobre el Canvi Climàtic a les Illes Balears
La implicació necessària del sector públic, privat, acadèmic i social en la lluita contra el canvi
climàtic en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030

25 i 26 d'octubre de 2018
Sala d'actes de l'edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Presentació
Les Jornades sobre el Canvi Climàtic a les Illes Balears estan organitzades pel Laboratori
Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB (LINCC-UIB) en col·laboració amb l’Oficina
de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB i la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat del Govern Balear. Les Jornades compten, també, amb el
suport del Consell Social i l’Oficina de Suport a la Recerca de la UIB. L'esdeveniment
s'emmarca en el cicle de sessions monogràfiques de l'Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions Unides organitzat per l’OCDS
i respon a un dels eixos d'acció del LINCC: la transferència de coneixement.
Com es detalla al programa adjunt, les jornades abordaran la problemàtica del canvi
climàtic a les Illes Balears a partir de la presentació de ponències científiques i estratègiques
que s’articularan en cinc sessions temàtiques.
Objectius
Afrontar el canvi climàtic és un dels principals reptes als quals s’enfronta la humanitat en
general i les Illes Balears en particular, per la qual cosa cal:
 Fer efectiva la transferència de coneixement (de l’àmbit científic cap a l’administració i
agents econòmics i socials) sobre les seves causes i conseqüències.
 Incrementar el debat, la conscienciació i el compromís de la societat envers la
importància ecològica, econòmica i social del canvi climàtic.
 Crear sinergies entre els diferents actors implicats amb l’objectiu de dissenyar, des del
coneixement i la responsabilitat, les polítiques de mitigació i adaptació que es creguin
més convenients.
Inscripció
L’assistència a les Jornades és oberta a tothom i gratuïta. Per fer-ho, només cal inscriures’hi a través de l’apartat habilitat a la web del LINCC-UIB (http://lincc.uib.eu) abans del 30
de setembre de 2018.

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Programa
Dijous 25 d’octubre de 2018
08:45 - 09:15: Recollida de material.
09:15 - 09:30: Presentació/Inauguració de les Jornades.
Sessió 1: Canvi climàtic a les Illes Balears: el marc físic
Coordinadors: Agustí Jansà i Damià Gomis
Objectiu: Caracteritzar el clima (atmosfèric i marí) present i futur pel que fa als paràmetres més rellevants
(temperatura, pluja, nivell del mar, etc.), així com descriure possibles impactes físics en el litoral, tant a nivell
general com en el marc concret de les Illes Balears.

09:30 - 10:00: Ernesto Rodríguez (Cap de l'Àrea d'Avaluació i Modelització del Clima,
AEMET): Proyecciones de cambio climático en la atmósfera: estrategia de
AEMET.
10:00 - 10:30: Enrique Álvarez (Cap de l'Àrea de Medi Físic, Puertos del Estado): El cambio
climático en las costas españolas y su impacto en la operatividad portuaria.
10:30 - 10:45: Agustí Jansà (ex-Delegat Territorial d’AEMET a Balears): Com es veu el canvi
climàtic a les Balears, en base a observacions.
10:45 - 11:00: Torn de preguntes.
11:00 - 11:30: Pausa/cafè.
11:30 - 11:45: Celso Garcia (Departament de Geografia de la UIB): Uns recursos hídrics al
límit i l’amenaça multiplicadora del canvi climàtic.
11:45 - 12:00: Gabriel Jordà (IEO): Canvi climàtic marí a les Illes Balears: observacions i
projeccions futures.
12:00 - 12:15: Alejandro Orfila (IMEDEA): El impacto del cambio global sobre las playas.
12:15 - 12:30: Torn de preguntes.
Sessió 2: Impactes del canvi climàtic sobre ecosistemes terrestres i marins
Coordinadors: Joan Rita i Raquel Vaquer
Objectiu: Determinar els principals impactes del canvi climàtic sobre els ecosistemes, tant terrestres com
marins, en el marc concret de les Illes Balears.

12:30 - 13:00: Francisco Lloret (Catedràtic d’Ecologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona): El bosc mediterrani davant el canvi climàtic.
13:00 - 13:30: Joandomènec Ros (Catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona): El
mar i el canvi climàtic.
13:30 - 13:45: Torn de preguntes.
Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

13:45 - 15:15: Pausa/dinar.
15:15 - 15:30: Anna Traveset (IMEDEA): Efectes del canvi climàtic sobre les interaccions
ecològiques terrestres.
15:30 - 15:45: Núria Marbà (IMEDEA): Impactes del canvi climàtic sobre les praderies de
Posidònia.
15:45 - 16:00: José Escalona (INAGEA): Vulnerabilidad de la actividad agrícola frente al
cambio climático: impactos y vías de mitigación.
16:00 - 16:15: Enric Massutí (IEO): Canvi global, peixos i pesqueries.
16:15 - 16:30: Marta Carreras (OCEANA): La conservación marina: clave para afrontar el
cambio climático.
16:30 - 16:45: Torn de preguntes.
16:45 - 17:15: Pausa/cafè.
Sessió 3: Impactes del canvi climàtic sobre la salut
Coordinador: Miquel A. Miranda
Objectiu: Determinar els impactes potencials del canvi climàtic sobre la salut.

17:15 - 17:45: Ferran Ballester (Departament d’Infermeria de la Universitat de València,
investigador de FISABIO i de CIBERESP): Canvi climàtic i salut.
17:45 - 18:00: Maria Ramos (Direcció General de Salut Pública, CAIB): Eines per vigilar i
estratègies per lluitar contra el canvi climàtic des de la salut a les
Illes Balears.
18:00 - 18:15: Miquel A. Miranda (Departament de Biologia de la UIB): Malalties
vectorials i espècies invasores.
18:15 - 18:30: Torn de preguntes.
18:30:
Fi de la 1era Jornada.

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Divendres 26 d’octubre de 2018
Sessió 4: Canvi climàtic i sectors socioeconòmics
Coordinadora: Cati Torres
Objectiu: Anàlisi de la relació canvi climàtic-economia i, en particular, dels principals efectes del canvi
climàtic sobre diferents sectors socioeconòmics en el marc de les Illes Balears i de la percepció d’aquests
sobre la necessitat d'implementar mesures de mitigació i adaptació.

09:00 - 09:30: Jordi Roca (Catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona):
Un problema global en una economia global.
09:30 – 09:45: Cati Torres (Departament d’Economia Aplicada de la UIB): Prospectiva dels
impactes del canvi climàtic sobre l’economia balear.
09:45 - 10:00: Eva Cerdeiriña (Secretaria d'Acció Sindical i Polítiques Socials de CCOO Illes
Balears): Los beneficios ambientales, sociales y económicos de un modelo
distribuido y renovable.
10:00 - 10:15: Gonzalo Rodríguez (Gerent de la cooperativa Camp Mallorquí): Impacto del
cambio climático sobre el comportamiento del almendro.
10:15 - 10:30: Irene Carbó (Coordinadora territorial de Som Energia Mallorca): Economía
social y energía verde.
10:30 - 10:45: Maria Del Valle (Artiem Hotels): Más sostenibilidad, más competitividad.
10:45 - 11:00: Torn de preguntes.
11:00 - 11:30: Pausa/cafè.
Sessió 5: Mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic: estratègies i governança
Coordinador: Pau de Vílchez
Objectius: (1) Oferir una visió actualitzada de l’origen de les emissions de GEH a les Illes Balears en el context
de l’estat, europeu i mundial. (2) Analitzar quines accions es poden emprendre o es té previst emprendre per
tal d’assolir els objectius de la Cimera de París; estratègies per a la implementació de les mesures. (3)
Analitzar quines accions seran necessàries per adaptar-se al canvi climàtic considerant distints escenaris,
des d’un en què s’assoleixin els objectius de la Cimera de París fins als escenaris extrems (escalfament de
més de 4ºC cap a finals de segle); estratègies per a la implementació de les mesures.

11:30 - 12:00: Arnau Queralt (Director del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de Catalunya): Ciència, política i gestió pública: una relació
imprescindible, però fràgil.
12:00 - 12:30: Cecilia Carballo (Presidenta de la Fundació EQUO, vicepresidenta de
Alianza por la Solidaridad i directora de projectes de Greenpeace Espanya):
Valoración del papel de las mujeres en la transición energética.

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

12:30 - 12:45: Jesús Cardona (Equip de les Directrius Energètiques de Menorca, IME):
Diagnosi d’un sistema energètic i les seves emissions: el cas de Menorca.
12:45 - 13:00: Joan Groizard (Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, CAIB):
L’avantprojecte de llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes
Balears.
13:00 - 13:15: Margalida Ramis (Portaveu del GOB): La necessitat d'una visió integral del
repte climàtic en les polítiques públiques .
13:15 - 13:45: Torn de preguntes.
13:45 - 15:15: Pausa/dinar.
15:15 - 15:45: Irene Estaún (Directora de l’Agència Menorca Reserva de la Biosfera):
Menorca 2030: full de ruta per descarbonitzar Menorca.
15:45 - 16:15: Jorge Morales (Enginyer industrial expert en el sector elèctric): Claves para
una transición energética eficaz.
16:15 - 16:30: Martí Ribas (cap d’ENDESA a les Illes Balears): Transición energética y
necesaria electrificación de la Sociedad.
16:30 - 16:45: Montserrat Molins (Servei d’Assistència Tècnica a Obres del Departament
de Cooperació Local, Consell Insular de Mallorca): Pacte de Batles i
Batlesses a Mallorca: mitigació i adaptació.
16:45 - 17:00: Gabriel Horrach (Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne,
Ajuntament de Palma): Adaptació i mitigació als efectes del canvi climàtic,
des dels plans i projectes de Palma.
17:00 - 17:15: Bartomeu Serra (Smart-UIB): Experiències d’adaptació/mitigació al
Campus de la UIB.
17:15 - 17:45: Torn de preguntes.
17:45: Cloenda de les Jornades.

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Primeras Jornadas sobre cambio climático en las Islas Baleares
La implicación necesaria del sector público, privado, académico y social en la lucha contra el cambio
climático en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

25 y 26 de octubre de 2018
Sala de actos del edificio Sa Riera de la Universidad de las Islas Baleares (UIB).
Presentación
Las Jornadas sobre el Cambio Climático en las Islas Baleares están organizadas por el
Laboratorio Interdisciplinario sobre Cambio Climático de la UIB (LINCC-UIB) en
colaboración con la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la UIB y
la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad del Govern Balear. Las Jornadas cuentan,
también, con el apoyo de la Consejo Social y la Oficina de Apoyo a la Investigación de la
UIB. El evento se enmarca en el ciclo de sesiones monográficas de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas organizado por la OCDS y
responde a uno de los ejes de acción del LINCC: la transferencia de conocimiento.
Como se detalla en el programa adjunto, las jornadas abordarán el problema del cambio
climático en las Islas Baleares mediante la presentación de ponencias científicas y
estratégicas que se articularán en cinco sesiones temáticas.
Objetivos
Afrontar el cambio climático es uno de los principales retos a los cuales se enfrenta la
humidad en general y las Islas Baleares en particular, por lo que es necesario:
 Hacer efectiva la transferencia de conocimiento (desde el ámbito científico hacia la
administración y agentes económicos y sociales) sobre sus causas y consecuencias.
 Incrementar el debate, la concienciación y el compromiso de la sociedad respecto a la
importancia ecológica, económica y social del cambio climático.
 Crear sinergias entre los diferentes actores implicados con el objetivo de diseñar, desde
el conocimiento y la responsabilidad, las políticas de mitigación y adaptación que se
crean más convenientes.
Inscripción
La asistencia a las Jornadas está abierta a todo el público y es gratuita. Para hacerlo,
solamente hay que inscribirse a través del apartado habilitado en la web del LINCC
(http://lincc.uib.eu) antes del 30 de septiembre de 2018.

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Programa
Jueves, 25 de octubre de 2018
08:45 - 09:15: Recogida de material.
09:15 - 09:30: Presentación/Inauguración de las Jornadas.
Sesión 1: Cambio climático en las Islas Baleares: el marco físico
Coordinadores: Agustí Jansà y Damià Gomis
Objetivo: Caracterizar el clima (atmosférico y marino) presente y futuro por lo que respecta a los parámetros
más relevantes (temperatura, lluvia, nivel del mar, etc.), así como también describir posibles impactos físicos
en el litoral, tanto a nivel general como en el marco concreto de las Islas Baleares.

09:30 - 10:00: Ernesto Rodríguez (Jefe del Área de Modelización y Evaluación del Clima,
AEMET): Proyecciones de cambio climático en la atmósfera: estrategia de
AEMET.
10:00 - 10:30: Enrique Álvarez (Jefe del Área de Medio Físico, Puertos del Estado): El
cambio climático en las costas españolas y su impacto en la operatividad
portuaria.
10:30 - 10:45: Agustí Jansà (ex – Delegado Territorial de AEMET en Baleares): Com es veu
el canvi climàtic a les Balears, en base a observacions.
10:45 - 11:00: Turno de preguntas.
11:00 - 11:30: Pausa/café.
11:30 - 11:45: Celso Garcia (Departamento de Geografía de la UIB): Uns recursos hídrics
al límit i l’amenaça multiplicadora del canvi climàtic.
11:45 - 12:00: Gabriel Jordà (IEO): Canvi climàtic marí a les Illes Balears: observacions i
projeccions futures.
12:00 - 12:15: Alejandro Orfila (IMEDEA): El impacto del cambio global sobre las playas.
12:15 - 12:30: Turno de preguntas.

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Sesión 2: Impactos del cambio climático sobre ecosistemas terrestres y marinos
Coordinadores: Joan Rita y Raquel Vaquer
Objetivo: Determinar los principales impactos del cambio climático sobre los ecosistemas, tanto terrestres
como marinos, en el marco concreto de las Islas Baleares

12:30 - 13:00: Francisco Lloret (Catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de
Barcelona): El bosc mediterrani davant el canvi climàtic.
13:00 - 13:30: Joandomènec Ros (Catedrático de Ecología de la Universidad de
Barcelona): El mar i el canvi climàtic.
13:30 - 13:45: Turno de preguntas.
13:45 - 15:15: Pausa/almuerzo
15:15 - 15:30: Anna Traveset (IMEDEA): Efectes del canvi climàtic sobre les interaccions
ecològiques terrestres.
15:30 - 15:45: Núria Marbà (IMEDEA): Impactes del canvi climàtic sobre les praderies de
Posidònia.
15:45 - 16:00: José Escalona (INAGEA): Vulnerabilidad de la actividad agrícola frente al
cambio climático: impactos y vías de mitigación.
16:00 - 16:15: Enric Massutí (IEO): Canvi global, peixos i pesqueries.
16:15 - 16:30: Marta Carreras (OCEANA): La conservación marina: clave para afrontar el
cambio climático.
16:30 - 16:45: Turno de preguntas.
16:45 - 17:15: Pausa/café.

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Sesión 3: Impactos del cambio climático sobre la salud
Coordinador: Miquel A. Miranda
Objetivo: Determinar los impactos potenciales del cambio climático sobre la salud.

17:15 - 17:45: Ferran Ballester (Departamento de Enfermería de la Universitat de
València, investigador de FISABIO y de CIBERESP): Canvi climàtic i salut.
17:45 - 18:00: Maria Ramos (Dirección General de Salud Pública, CAIB): Eines per vigilar i
estratègies per lluitar contra el canvi climàtic des de la salut a les Illes
Balears.
18:00 - 18:15: Miquel A. Miranda (Departamento de Biología de la UIB): Malalties
vectorials i espècies invasores.
18:15 - 18:30: Turno de preguntas.
18:30:

Amb la col·laboració de:

Fin de la 1ª jornada.

Amb el suport de:

Viernes, 26 de octubre de 2018
Sesión 4: Cambio climático y sectores socioeconómicos
Coordinadora: Cati Torres
Objetivo: Análisis de la relación cambio climático-economía y, en particular, de los principales efectos del
cambio climático sobre diferentes sectores socioeconómicos en el marco de las Islas Baleares y de la
percepción de éstos sobre la necesidad de implementar medidas de mitigación y adaptación.

09:00 - 09:30: Jordi Roca (Catedrático de Teoría Económica de la Universidad de
Barcelona): Un problema global en una economia global.
09:30 – 09:45: Cati Torres (Departamento de Economía Aplicada de la UIB): Prospectiva
dels impactes del canvi climàtic sobre l’economia balear.
09:45 - 10:00: Eva Cerdeiriña (Secretaría de Acción Sindical y Políticas Sociales de CCOO
Islas Baleares): Los beneficios ambientales, sociales y económicos de un
modelo distribuido y renovable.
10:00 - 10:15: Gonzalo Rodríguez (Gerente de la cooperativa Camp Mallorquí): Impacto
del cambio climático sobre el comportamiento del almendro.
10:15 - 10:30: Irene Carbó (Coordinadora territorial de Som Energia Mallorca): Economía
social y energía verde.
10:30 - 10:45: Maria Del Valle (Artiem Hotels): Más sostenibilidad, más competitividad.
10:45 - 11:00: Turno de preguntas
11:00 - 11:30: Pausa/café.
Sesión 5: Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático: estrategias y
gobernanza
Coordinador: Pau de Vílchez
Objetivos: (1) Ofrecer una visión actualizada del origen de las emisiones de GEI en las Islas Baleares en el
contexto del estado, europeo y mundial. (2) Analizar qué acciones pueden emprenderse o se tiene previsto
emprender con tal de alcanzar los objetivos de la Cumbre de París: estrategias para la implementación de
medidas. (3) Analizar qué acciones serán necesarias para adaptarse al cambio climático considerando
distintos escenarios, desde uno en el que se alcancen los objetivos de la Cumbre de París, hasta los escenarios
extremos (calentamiento de más de 4ºC hacia finales de siglo); estrategias para la implementación de
medidas.

11:30 - 12:00: Arnau Queralt (Director del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible
de Catalunya): Ciència, política i gestió pública: una relació imprescindible,
però fràgil.
Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

12:00 - 12:30: Cecilia Carballo (Presidenta de la Fundación EQUO, vicepresidenta de
Alianza por la Solidaridad y directora de proyectos de Greenpeace España):
Valoración del papel de las mujeres en la transición energética.
12:30 - 12:45: Jesús Cardona (Equipo de las Directrices Energéticas de Menorca, IME):
Diagnosi d’un sistema energètic i les seves emissions: el cas de Menorca.
12:45 - 13:00: Joan Groizard (Dirección General de Energía y Cambio Climático, CAIB):
L’avantprojecte de llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes
Balears.
13:00 - 13:15: Margalida Ramis (Portavoz del GOB): La necessitat d'una visió integral del
repte climàtic en les polítiques públiques.
13:15 - 13:45: Turno de preguntas
13:45 - 15:15: Pausa/almuerzo.
15:15 - 15:45: Irene Estaún (Directora de la Agencia Menorca Reserva de la Biosfera):
Menorca 2030: full de ruta per descarbonitzar Menorca.
15:45 - 16:15: Jorge Morales (Ingeniero industrial experto en el sector eléctrico): Claves
para una transición energética eficaz.
16:15 - 16:30: Martí Ribas (Director de ENDESA en Illes Balears): Transición energética y
necesaria electrificación de la Sociedad.
16:30 - 16:45: Montserrat Molins (Servicio de Asistencia Técnica a Obras del
Departamento de Cooperación Local, Consell Insular de Mallorca): Pacte
de Batles i Batlesses a Mallorca: mitigació i adaptació.
16:45 - 17:00: Gabriel Horrach (Área del Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna,
Ayuntamiento de Palma): Adaptació i mitigació als efectes del canvi
climàtic, des dels plans i projectes de Palma.
17:00 - 17:15: Bartomeu Serra (Smart-UIB): Experiències d’adaptació/mitigació al
Campus de la UIB.
17:15 - 17:45: Turno de preguntas.
17:45: Clausura de las Jornadas.

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

