
Governs, experts i empresaris 
analitzaran a fons les estratègies 
sostenibles de les ‘smart cities’

ECÒPOLIS
La Xina visitarà la capital catalana a 
la recerca d’un futur més equilibrat i 
habitable per a les seves megaciutats

Reinnova serà el punt de 
trobada ideal per estudiar els 
reptes de la gestió de residus

www.catalunyaconstruye.com

En el punt
de mira

Les smart cities van néixer d’una 

necessitat: fer més habitables i 

sostenibles les ciutats. Les dades que 

aporten institucions com les Nacions 

Unides parlen per elles mateixes: el 

nombre de persones que viuen en 

àrees urbanes s’incrementarà un 70% 

entre l’any 2010 i el 2050, i passarà 

de 3.600 milions a 6.300 milions. Això 

explica l’auge de les megaciutats, 

grans urbs que superen els 10 milions 

d’habitants.

Actualment, les ciutats consumeixen 

tres quartes parts de l’energia 

produïda al planeta, i més d’un terç 

d’aquesta energia es perd en el 

transport i la distribució. De la mateixa 

manera, el ritme frenètic d’explotació 

dels recursos naturals fa saltar totes 

les alarmes. Ja no és exagerat dir que 

el món és majoritàriament urbà, ja 

que molts dels països desenvolupats 

tenen poblacions urbanes de prop 

del 80%. En aquest context, la relació 

entre el ciutadà i la ciutat ha de canviar 

per deixar pas a nous models urbans 

que es basen principalment en la 

sostenibilitat, la informació 

i la participació ciutadana per 

sobre de tot. 

En el top ten de les ciutats que 

afavoreixen les iniciatives de mobilitat 

elèctrica i on aquesta tecnologia 

s’implanta de manera sòlida, hi 

ha Barcelona. Els vehicles de zero 

emissions s’imposen com l’opció 

de futur més eficient davant de 

problemes de gran magnitud com la 

contaminació, l’encariment del petroli 

o la demanda creixent d’automòbils en 

països emergents, sense renunciar a la 

preservació del medi ambient.

De la mateixa manera, les 

infraestructures ferroviàries espanyoles 

es troben en un moment clau del 

seu desenvolupament futur ja que 

un dels reptes és interconnectar 

les infraestructures existents per 

aconseguir més rendiment econòmic 

sense renunciar a una mobilitat 

sostenible.

Durant quatre dies Barcelona 

estarà en el punt de mira de tothom 

i es convertirà en la capital de 

desenvolupament sostenible davant 

la celebració de manera simultània de 

l’Smart City Expo World Congress, 

el Simposi Mundial del Vehicle 

Elèctric i BcnRail, el saló internacional 

de la indústria ferroviària, que es 

desenvoluparan al recinte de Gran Via 

de la Fira de Barcelona.M
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d L’Smart City Expo World Congress i el Simposi Mundial sobre el Vehicle 
Elèctric (EVS27) coincidiran a Barcelona amb la celebració de la quarta edició 
del BcnRail, el Saló Internacional de la Indústria Ferroviària, que se celebrarà 
al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona del 19 al 21 de novembre. Aquesta 
coincidència convertirà la ciutat en la capital mundial del desenvolupament i 
la mobilitat sostenible. 

Xavier Trías, alcalde de Barcelona; Víctor Calvo-Sotelo, secretari d’Estat de 
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació; Santi Vila, conseller 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; Felip Puig, conseller 
d’Empresa i Ocupació, i Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, 
entre altres personalitats, donaran el tret de sortida amb una inauguració 
conjunta del BcnRail i l’Smart City Expo. El saló centrarà la seva atenció en la 
mobilitat sostenible, els mercats exteriors, la rendibilitat de les infraestructures 
de transport construïdes els últims anys o la logística de mercaderies, qües-
tions clau per al desenvolupament del sector, i acollirà el II Fòrum Internacional 
Ferroviari, que tractarà qüestions com la Xarxa Transeuropea de Transports, 
el Corredor Mediterrani, la cooperació publicoprivada a nivell internacional 
o les possibilitats d’inversió en mercats com Turquia, Algèria o el Marroc, 
entre altres. Com a novetat, el saló s’obrirà a altres sectors relacionats amb la 
indústria ferroviària i a més de comptar amb expositors dels sectors auxiliars, 
empreses líders donaran a conèixer els seus requeriments tecnològics per 
contractar proveïdors.
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Projectant el futur. Projecte Masterplan for Gamlestaden in 
Goteborg, de MX_SI Architectural Studio.

Anna Carrió II MONOGRÀFICS

L
a urbanització del planeta 
s’haurà acabat al final de 
la vida dels nostres fills i 
durarà per sempre. Només 

tenim una oportunitat de fer les co-
ses correctament i no ens podem 
permetre el luxe de repetir els errors 
del segle XX”. Així es dirigia Anthony 

Townsend, director d’Investigació de 

l’Institute for the Future, als assistents 

de l’edició de l’Smart City Expo World 

Congress de l’any 2011.

Molts experts vaticinen que en 

menys de 40 anys el 70% de la po-

blació mundial viurà en ciutats i això 

culminarà l’actual model de funciona-

ment i consum en termes econòmics 

i mediambientals. És responsabilitat 

dels governants  proporcionar la tec-

nologia necessària i conscienciar els 

ciutadans per evitar la sobreexplotació 

del medi i intentar que les societats 

desenvolupades estenguin els seus 

nivells de benestar.

Per això, és necessari pensar en 

un futur immediat en què la ciutat 

intel·ligent connectarà disciplines apa-

rentment tan allunyades com l’energia, 

l’urbanisme, la gestió dels recursos na-

turals i residus, les noves tecnologies 

i la gestió i el finançament d’aquestes 

transformacions. 

UN FUTUR NOU. El ritme d’ex-

plotació dels recursos naturals com 

l’aigua, el gas, el petroli o els metalls 

és insostenible, sobretot si es tenen 

en compte les previsions de creixe-

ment demogràfic per als pròxims anys. 

L’impacte negatiu que exerceix en el 

medi natural la generació de residus és 

alarmant i està obligant a buscar me-

canismes que fomentin la cultura del 

reciclatge i la reutilització per minimit-

zar la influència de l’activitat humana.

Un total de 21 delegacions interna-

cionals de tot el món i més de 100 

ciutats amb representació institucional 

viatjaran fins a Barcelona per assistir a 

la tercera edició de l’Smart City Expo 

World Congress, la cimera de ciutats 

intel·ligents de referència mundial que 

se celebrarà a Fira de Barcelona del 19 

al 21 de novembre. Països com Israel, 

els Estats Units i l’Índia és la prime-

ra vegada que assisteixen al saló per 

buscar solucions intel·ligents que els 

aportin diferents punts de vista sobre 

la sostenibilitat urbana. Els represen-

tants institucionals de més de 100 

ciutats, de perfil tècnic i empresaris, 

presentaran alternatives intel·ligents 

per millorar la qualitat de vida de les 

grans ciutats i exploraran les oportu-

nitats de negoci d’aquest nou àmbit.

TEMPS, ENERGIA I POL·LUCIÓ. 
El sistema de transport urbà afecta 

negativament i de manera directa la 

qualitat de vida dels ciutadans. Con-

sumeix molta energia i genera la ma-

joria dels gasos d’efecte hivernacle 

que s’emeten, i a més obliga a invertir 

molt temps en els desplaçaments, i 

això disminueix la productivitat i fa 

que es desaprofiti temps de descans 

i oci. És evident que hi ha necessitat 

d’implantar models integrats de trans-

port per optimitzar el temps, l’energia 

i la pol·lució.

L’Agència Internacional de l’Energia 

preveu que el nombre de vehicles en 

circulació passarà dels 800 milions ac-

tuals a 2.000 milions l’any 2050. La 

contaminació ambiental, la pujada del 

preu del petroli i la cada vegada més 

alta demanda d’automòbils en països 

emergents com la Xina demostren la 

necessitat de trobar alternatives que 

assegurin la motorització d’aquests 

territoris afavorint la preservació del 

medi ambient. Els vehicles de zero 

emissions s’han convertit en l’opció 

de futur més eficient. 

FÒRUM DE REFERÈNCIA. Se-

gons l’Institut per a la Diversificació 

i Estalvi d’Energia (IDAE), a Espanya 

ja circulen un total de 5.580 vehicles 

elèctrics i hi ha 773 punts de recàrrega 

públics (a Catalunya es poden trobar 

500 punts, dels quals el 65% es con-

centren a Barcelona). En aquest con-

text, un dels reptes del sector passa 

per ampliar la xarxa d’infraestructures 

de recàrrega per facilitar els desplaça-

ments llargs en carretera. 

El Simposi Mundial sobre el Vehicle 

Elèctric (EVS27), considerat el fòrum 

mundial de referència, s’instal·larà a 

la ciutat de Barcelona per primera 

vegada del 18 al 20 de novembre al 

recinte de Gran Via de Fira de Bar-

celona, després d’haver-se imposat a 

les candidatures de París i Ginebra en 

un concurs internacional. Barcelona 

forma part del top ten de ciutats que 

afavoreixen les iniciatives de mobili-

tat elèctrica i on aquesta tecnologia 

s’implanta més sòlidament, segons 

l’últim informe de l’Agència Interna-

cional de l’Energia (EV City Caseb). 

Més de 500 experts de tot el món, 

més de 170 expositors i 10 pavellons 

internacionals dedicats a la Xina, el 

Canadà, Holanda, Eslovènia, Norue-

ga, França, el Regne Unit, els Estats 

Units, Dinamarca i Alema nya conver-

tiran Barcelona en la capital mundial 

del vehicle elèctric. 

Les possibilitats tecnològiques de 

les bateries dels vehicles elèctrics, 

les infraestructures de recàrrega rà-

pides i sense fil, les polítiques públi-

ques per impulsar l’ús de transport de 

zero emissions i el desenvolupament 

d’aquesta indústria des del punt de 

vista estratègic i econòmic són al-

guns dels temes que es debatran en 

el congrés.M
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Contrast. Vista panoràmica d’una 
megaciutat xinesa en què conviuen les 

pagodes amb els edificis moderns.

EL FUTUR DE LES MEGACIUTATS

Vuit ciutats xineses volen gestionar els seus recursos d’una manera més eficient 

La Xina busca noves fórmules 
per a un futur més sostenible

A. C. II MONOGRÀFICS

U
na megaciutat és la que 

supe ra  e l s  10  m i l i ons 

d’habitants, i la Xina en té 

en l’actualitat diverses: Pe-

quín, Xangai, Chengdu, Chongquing, 

Guangzhou, Shenzhen i Tianjin, i se 

n’estan construint moltes més. La de-

legació oficial xinesa tindrà més d’un 

centenar de representants tant institu-

cionals com de perfil tècnic a l’Smart 

City Expo World Congress a Barcelo-

na per intentar buscar solucions a la 

necessitat de transformar les seves 

ciutats per aconseguir més eficiència 

energètica i dels recursos naturals i 

poder posar en pràctica solucions ur-

banes intel·ligents i sostenibles amb 

un enfocament multidisciplinari en la 

planificació urbanística i la construcció. 

SOCIETAT URBANA. L’any 2012 

va marcar un abans i un després en la 

història de la Xina: per primera vegada, 

la República Popular de la Xina es va 

convertir en una societat eminentment 

urbana, amb 712 milions de perso-

nes (52,6% del total) vivint en ciutats. 

L’augment d’habitants a les ciutats 

és per ara un problema per al gegant 

asiàtic, que necessita adaptar les seves 

ciutats i construir noves megaciutats 

capaces de gestionar els seus recur-

sos i cobrir les necessitats dels seus 

habitants de manera eficient. 

Amb un creixement econòmic del 

7,8% l’any 2012 i una inversió en 

Model urbanístic. La ciutat brasilera de 
Jaguaribe vista des del mar.

PROJECTES VIABLES

La ciutat de Sabadell, finalista en els World Smart City Awards 2013

Rio de Janeiro, referència en 
l’ús de solucions innovadores

A. C. II MONOGRÀFICS

L
a ciutat carioca de Rio de Ja-

neiro pretén posar fi al creixe-

ment urbà desordenat que 

pateix gràcies a l’aposta del 

govern local de la ciutat per un canvi 

de model i una transformació radical 

que suposarà la posada en marxa de 

molts projectes relacionats amb l’ús de 

solucions smart. “Estem posant en 
marxa iniciatives smart per millorar 
la qualitat de vida dels ciutadans”, 
assegura Eduardo Paes, alcalde de 

Rio de Janeiro, ciutat convidada a 

l’Smart City Expo World Congress 

2013. L’objectiu és convertir l’urbs 

brasilera en la millor ciutat per viure, 

treballar i visitar de tot l’hemisferi sud 

l’any 2030.

CIUTATS ‘SMART’. Berlín, Buenos 

Aires, Copenhaguen, Rio de Janeiro, 

Sabadell i Taiyuan són els finalistes 

en la categoria dels World Smart City 

Awards 2013, que també identifiquen 

projectes i iniciatives que han contri-

buït al desenvolupament de les ciutats 

intel·ligents per la seva innovació, im-

pacte i viabilitat. Entre els finalistes, cal 

destacar la ciutat catalana de Sabadell, 

que ha estat seleccionada pel projecte 

Sabadell, ciutat intel·ligent, que busca 

millorar la qualitat de vida dels seus 

ciutadans mitjançant l’ús de les tec-

nologies de la informació i la comuni-

cació, mentre que Berlín ho ha estat 

pel seu projecte de creació d’un hub 

d’emprenedoria que inclou la reconver-

Capital mundial del vehicle elèctric

L’Smart City Expo World Congress coincidirà amb el 
Simposi Mundial sobre el Vehicle Elèctric i BcnRail

Les ciutats 
intel·ligents 
se citen a 
Barcelona

La celebració de l’Smart City Expo World Congress a Barcelona i la important presència de 
ciutats dels cinc continents es veuren reforçades amb la celebració de reunions i conferències de 
diversos organismes, com la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI), que treballen per 
a la consolidació de les smart cities. Alguns dels principals experts internacionals i pensadors 
en l’àmbit urbà assistiran a aquesta cita; més de 300 ponents, entre els quals destaquen 
l’economista i expert en desenvolupament urbà Richard Florida; el científic, ambientalista 
i investigador Amory Lovins, i el director del grup d’investigació urbà Changing Places del 
Massachusetts Institute of Technology Kent Larson.

Trobada mundial

infraestructures del 9% del seu PIB, 

el pla del Govern xinès per als pròxims 

cinc anys s’ha centrat sobretot en la 

sostenibilitat mediambiental i el benes-

tar dels ciutadans, i identifica les TIC 

com un factor clau en la consecució 

dels objectius marcats de sostenibilitat 

urbana i d’increment del benestar de 

la població.M

sió de l’aeroport de Tegel en un centre 

d’investigació tecnològic. Per la seva 

banda, Copenhaguen destaca per ser 

la primera ciutat sense emissions de 

carboni, de la mateixa manera que Tai-

yuan, que arriba amb el seu projecte 

de reducció d’emissions i millora del 

trànsit mitjançant la potenciació de la 

xarxa d’autobusos municipals.M

CHENSIYUAN (WIKIMEDIA COMMONS
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Exemple d’innovació. Un detall de l’avantguardista 
arquitectura de l’edifici Media-TIC, obra d’Enric Ruiz Geli.

Anna Carrió II MONOGRÀFICS

E
n matèria d’innovació, sos-

tenibilitat i tecnologia, Bar-

celona no es queda enrere. 

La ciutat es vol convertir en 

una Barcelona intel·ligent dotant les 

seves infraestructures d’intel·ligència i 

mitjançant recursos tecnològics i cien-

tífics que ajudin al desenvolupament 

econòmic i mediambiental sostenible.

Barcelona és la primera ciutat d’Es-

panya i la vuitena d’Europa que llueix 

l’etiqueta smart. Per aquest motiu, 

l’ajuntament ha creat l’Hàbitat Urbà, 

un gran espai pensat per liderar les 

transformacions que la ciutat haurà 

d’afrontar en els pròxims 40 anys i 

garantir els ciutadans qualitat de vi-

da, millora social i urbana, i valor afe-

git als barris, fomentant el potencial 

en el desenvolupament sostenible i 

l’economia verda, a favor d’una ciu-

tat autosuficient energèticament i on 

l’equilibri amb la naturalesa té un pa-

per destacat. 

La capita l  cata lana vol  l iderar 

aquesta transformació del model ac-

tual de ciutat per convertir-se en un 

referent smart, és a dir, en una ciutat 

basada en els principis d’eficiència, 

qualitat de vida i igualtat social, que 

inverteixi recursos, talent i innovació 

per construir la ciutat del futur: intel-

ligent, productiva i en creixement.

EL COMPROMÍS. L’ajuntament tre-

balla per millorar la gestió dels serveis 

i els recursos de la ciutat perquè els 

seus habitants puguin viure, treballar i 

relacionar-se millor. S’estan desenvo-

lupant 25 eixos estratègics de ciutat, 

projectes transversals i verticals, com 

la nova xarxa de telecomunicacions, 

el pla d’autosuficiència energètica o la 

xarxa intel·ligent d’autobusos, que in-

flueixen en tots els àmbits de la ciutat.

Barcelona té un component tecno-

lògic molt important incorporat. A part 

de ser la capital mundial del mòbil fins 

al 2018, és una plataforma perfecta 

per posar a prova una gran quantitat 

d’iniciatives privades i una plataforma 

per a emprenedors. Representants de 

l’Ajuntament de Barcelona asseguren 

que posen la tecnologia al servei de la 

ciutat i de les persones. El seu com-

promís amb el concepte smart city 

l’ha posicionat a nivell internacional i 

ja són 15 els esdeveniments que te-

nen seu a la capital catalana, com el 

Simposi Mundial del Vehicle Elèctric 

o l’Smart City Expo World Congress, 

a més de participar en vuit esdeveni-

ments en altres ciutats i formar part 

de cinc lobbies internacionals. 

Aquest lideratge afavoreix un eco-

sistema industrial, com el 22@, i po-

tencia la innovació a través de la crea-

ció de centres tecnològics i la creació 

d’espais que permetin les relacions 

amb altres ciutats.

FULL DE RUTA. Amb l’objectiu de 

convertir-se en una ciutat més intel-

ligent i créixer econòmicament, l’Ajun-

tament de Barcelona ha traçat un full 

de ruta amb els punts clau d’aquesta 

transformació. 

La col·laboració publicoprivada és 

un factor essencial per al desenvolu-

pament de la ciutat. Catalunya compta 

amb 3.394 companyies TIC i un 70% 

estan situades a Barcelona. Les políti-

ques innovadores que s’estan portant 

a terme en aquest sentit identifiquen 

Barcelona com el hub d’innovació 

del Mediterrani i promouen la trans-

ferència de coneixement i un model 

de negoci de coresponsabilitat,com el 

districte d’innovació 22@, l’Smart City 

Campus o Bit Habitat. La cocreació 

és un dels pilars de la innovació i ja 

s’estan fent proves pilot d’alguns pro-

jectes, com els semàfors intel·ligents, 

L’ajuntament, mitjançant polítiques innovadores, busca 
convertir-se en un referent en l’àmbit de les ‘smart cities’

Per una Barcelona 
intel·ligent 

la implementació de sistemes per op-

timitzar el trànsit, la instal·lació d’una 

nova xarxa de fibra òptica, sensors 

d’ocupació per fomentar la mobilitat 

urbana, sensors en contenidors per 

millorar les rutes de recollida de re-

sidus o comptadors intel·ligents de 

gas i aigua que permeten la lectura 

remota. Barcelona és la primera ciutat 

de l’Estat espanyol que disposa d’un 

departament d’innovació amb una 

metodologia de treball certificada que 

contribueix decisivament a impulsar la 

societat del coneixement. 

L’ajuntament l idera el camp de 

l’open data, un factor clau en la trans-

formació de la ciutat. Les dades són 

la matèria primera de la societat de la 

informació i és necessari posar-les a 

disposició de ter-

cers per desen-

volupar solucions 

tecno lòg iques i 

de negoci per re-

activar la indústria.

Barcelona, per 

un a l t re  costat , 

lidera la City Protocol Society, una 

comunitat de ciutats, universitats, 

centres d’investigació, empreses i 

organitzacions sense ànim de lucre 

que posen en comú el coneixement 

per col·laborar en la transformació 

urbana. Aquesta posada en comú de 

necessitats ha convertit la ciutat ca-

talana en líder en el camp d’establir 

estàndards de ciutats intel·ligents.M

És l’única ciutat espanyola 
amb un departament 
d’innovació amb una 
metodologia certifi cada
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Anna Carrió II MONOGRÀFICS

D
urant la dècada passada, el 

nombre d’internautes a nivell 

mundial va passar dels 300 

milions als 2.000 milions, és 

a dir, va créixer un 400%. El creixe-

ment dels centres de dades es deu en 

part a aquest incessant increment de 

l’ús intensiu d’internet, i els aproxima-

dament 1.200 milions d’usuaris de la 

xarxa mòbil, la nova legislació sobre 

l’emmagatzematge prolongat de da-

des o l’impacte del cloud computing 

en el negoci de servei IT són només 

uns exemples. 

Els centres de dades estan entre els 

principals consumidors d’electricitat 

del món, amb servidors que funcio-

nen les 24 hores del dia, set dies a la 

setmana i en unes condicions mediam-

bientals molt estrictes. A causa de les 

dades sensibles que emmagatzemen, 

requereixen nivells de seguretat molt 

alts, un subministrament d’energia sen-

se límits amb la refrigeració garantida. 

No és estrany, doncs, que representin 

al voltant del 2% del consum global 

d’energia i que les previsions augurin 

que superaran les emissions de car-

boni de la indústria aèria el 2020. És 

del tot imprescindible l’ús eficient de 

l’energia en aquestes instal·lacions.

EN EL PUNT DE MIRA. Segons un 

estudi del Boston Consulting Group ti-

tulat Smart 2020, d’aquí vuit anys un 

3% del total de les emissions de CO
2
 

procediran dels centres de dades. Re-

presenta un increment anual de més del 

6%. A més, en un futur pròxim, les ca-

pacitats dels servidors es multiplicaran 

per sis i els volums d’emmagatzematge 

seran 70 vegades més grans com a 

resultat de l’increment de la comuni-

cació de dades, i de la nova era del 

cloud computing.

La computació en núvol necessita 

serveis que permetin adaptar de for-

ma dinàmica les estructures d’IT, com 

l’emmagatzematge i el software, a la 

demanda i els posin a disposició de la 

xarxa. Els núvols en xarxa estan incre-

mentant molt ràpidament les deman-

des d’energia, i a la vegada el nivell 

d’emissions de gasos d’efecte hiverna-

cle per part dels centres de dades. Els 

costos energètics també augmenten i 

les alarmes mediambientals es dispa-

ren, per tant, moltes empreses obser-

ven amb lupa totes les accions rela-

cionades amb els centres de dades.

El mercat global per a infraestruc-

tures de centres de dades creix al 

voltant d’un 11% cada any i la previ-

sió de creixement per als Centres de 

Dades Verds és fins i tot del 30%. Les 

tendències ecològiques hi tenen un 

paper molt important, sobretot per als 

operadors més innovadors. De totes 

maneres, les raons econòmiques se-

gueixen ocupant un lloc privilegiat ja 

que la meitat dels costos d’explotació 

d’un centre de dades provenen de la 

refrigeració i de l’electricitat. 

FRONTS OBERTS. Amb el creixe-

ment de les xarxes socials, l ’ús 

d’internet, la banca electrònica, els 

arxius sense papers i els moderns ser-

veis d’IT com la virtualització o el cloud 

computing, també creixen les necessi-

tats de seguretat, resiliència i eficiència 

energètica en centres de dades. Però a 

més dels efectes de la globalització i el 

compliment de les regulacions locals, 

les companyies han de fer front a diver-

sos reptes als seus centres de dades 

com la competitivitat, l’eficiència, la 

productivitat, la seguretat, la disponibi-

litat, la reducció del consum energètic 

i l’impacte mediambiental. 

La gestió de volums de dades 

en constant creixement xoca amb 

la necessitat de reduir el consum 

d’energia als centres de dades. Per 

això, Siemens, proveïdor líder mun-

dial de tecnologies verdes, treballa 

en la reducció de l’empremta de car-

boni global. Els seus sistemes inte-

grats d’automatització i control, i les 

solucions i serveis de monitorització 

d’energia que ha desenvolupat, con-

tribueixen a l’estalvi d’energia i a una 

eficiència més elevada als centres de 

dades, i suposen una reducció de les 

emissions de carboni (uns 300 milions 

de tones/any).  

TECNOLOGIA SIEMENS. Un 75% 

aproximadament dels centres de da-

des no són capaços de suportar la 

tecnologia actual i les empreses ne-

cessiten invertir en modernitzacions. 

Siemens compta amb una tecnologia 

que permet ampliar la capacitat de les 

seves instal·lacions sense necessitat 

d’interrupcions del servei.

Sovint, els centres de dades es 

veuen amenaçats per intrusos que 

intenten accedir f ísicament a les 

instal·lacions i als servidors o per hac-

kers que mitjançant ciberatacs prete-

nen accedir a la xarxa o a les dades 

emmagatzemades. Siemens ha sub-

ministrat més de 125.000 sistemes de 

seguretat a tot el món per a centres de 

dades com per exemple sistemes de 

control d’accessos, de videovigilància, 

o d’intrusió, que es poden integrar en 

un únic sistema de gestió. 

Un incendi és el pitjor enemic d’un 

negoci que emmagatzema la seva 

informació en un centre de dades. El 

70% de les companyies on hi ha un 

incendi no duren més de tres anys. En 

aquest sentit, l’empresa líder en tecno-

logies verdes compta amb una àmplia 

oferta de solucions de detecció i extin-

ció d’incendis silencioses, que mante-

nen els nivells de soroll per sota dels 

100 dB durant el procés d’extinció i 

eviten riscos per als discos durs.

Els sistemes de gestió d’edificis de 

Siemens permeten visualitzar el centre 

de dades en el seu conjunt en una úni-

ca pantalla i mitjançant el Total Building 

Solutions es poden integrar totes les 

disciplines com la distribució d’energia 

o la protecció en un sol sistema.M

CENTRES MÉS EFICIENTS

A Siemens treballen amb el ferm objectiu 
de reduir l’empremta de carboni global 

Dades 
verdes, 
fiables i 
segures 

Fiabilitat. Un professional consulta el panell 
de seguiment dels sistemes energètics.

dEn la línia de la política de sostenibilitat i gestió ambiental, Sie-
mens treballa dia a dia per trobar alternatives en l’àmbit de la gestió 
de dades. El Datacenter Clarity LC és una solució Data Center 
Infraestructure Management (DCIM) per a la gestió conjunta de 
la infraestructura dels centres de dades. Aquest software, marca 
registrada de Maya Heat Transfer Technologies, partner de Siemens, 
enllaça la gestió de les instal·lacions amb la gestió IT i combina la 
informació procedent dels diferents subsistemes, que fins ara havien 
funcionat de manera independent: gestió de l’energia, gestió de 
l’edifici, protecció contra incendis, monitorització de l’edifici, monito-
rització dels racks dels servidors, falsos sòls, sistemes d’emmagat-
zematge de dades, interruptors i routers. La solució DCIM optimitza 
el consum d’energia mitjançant les dades procedents dels diferents 
sistemes. Aquest aprofitament dels recursos repercuteix directament 
en l’optimització dels costos d’explotació dels centres de dades. 

Aquest software proporciona als gestors dels centres una àmplia 
gamma d’eines per a la planificació i la simulació, la gestió dels 
béns i la monitorització del consum energètic. La solució DCIM ge-
nera un model 3D del centre de dades en qüestió en plànols CAD. 
Datacenter Clarity LC actua com un centre de control des del qual 
els operadors poden optimitzar la infraestructura del centre i millorar 
la seva eficiència.

Optimització de recursos
GESTIÓ EFICAÇ
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Gestió de residus. Interior de les instal·lacions 
d’una planta dedicada al reciclatge.

Anna Carrió II MONOGRÀFICS

L
a tercera edició del Congrés 

Internacional d’Innovació en 

la Gestió i Tractament dels 

Residus Municipals Reinnova 

arriba a Fira Sabadell els dies 28 i 29 

de novembre. Organitzat pel Consorci 

per a la Gestió de Residus del Vallès 

Occidental i l’Agència de Residus de 

Catalunya amb la col·laboració de 

l’Institut per a la Sostenibilitat dels Re-

cursos i la Fundació Fòrum Ambiental, 

aquest congrés es consolida com a 

punt de referència, trobada i inter-

canvi d’experiències per a empreses, 

administracions, universitats i col·legis 

professionals en l’entorn del sector 

residus. Durant dos dies  Barcelona 

serà l’epicentre mundial del desenvo-

lupament sostenible i rebrà la visita de 

milers de representants de governs i 

empreses internacionals.

En aquesta ocasió el congrés se 

centrarà a marcar els reptes de la ges-

tió dels residus en el marc d’una eco-

nomia verda i intentarà dibuixar el pa-

norama del sector formulant preguntes 

i resolent dubtes sobre les previsions 

de creació d’ocupació, el paper de la 

prevenció de residus sobre el canvi 

climàtic, les noves fonts de finança-

ment del sector, les oportunitats de 

les empreses catalanes i espanyoles 

en mercats emergents com l’Amèrica 

Llatina i la importància de les noves 

tecnologies per a una gestió intel·ligent 

dels residus. 

HORITZÓ 2020. Jasmina Bogda-

novic, representant de l’Agència Me-

diambiental Europea, presentarà en 

aquest escenari de diàleg i trobada 

l’informe Managing municipal solid 

waste - A review of achievements in 

32 european countries, un document 

que analitza a fons els indicadors 

més rellevants en matèria de gestió 

de residus municipals en 32 països 

europeus. Aquest informe posa de 

manifest l’aposta que des de la Unió 

Europea s’està fent de cara a una 

política de gestió de residus unificada 

basada en la prevenció, la valorització 

i el reciclatge, i que permeti la reac-

tivació econòmica del sector residus. 

En aquest sentit, Brussel·les ha fixat 

els seus objectius en l’horitzó 2020.

Moltes empreses ja han començat 

a treballar i/o col·laborar en projectes 

d’àmbit internacional de reciclatge, 

valorització i prevenció de residus. 

L’impuls de nous mercats en el sec-

tor residus com l’Amèrica Llatina, i 

les oportunitats per a les empreses 

catalanes i espanyoles també seran 

objecte de debat en aquesta edició 

de Reinnova, que a més busca esta-

blir debats al voltant del finançament 

actual del sector i de les noves fonts 

de finançament internes. 

Aquest congrés internacional de 

referència també serà l’escenari idoni 

per crear un debat sobre la influèn-

cia que exerceix la prevenció de re-

sidus i la millora de les tècniques del 

reciclatge sobre el canvi climàtic, i 

s’analitzarà l’aplicació de noves tec-

nologies relacionades amb les smart 

cities, enfocades a aconseguir una 

gestió intel·ligent dels residus. Els as-

sistents podran veure de prop eines 

informàtiques creades per a l’entorn 

de les ciutats intel·ligents com WASP-

Tool, una  aplicació que permetrà als 

ajuntaments seleccionar i implementar 

els programes de prevenció de residus 

òptims adaptant-se a les circumstàn-

cies i les necessitats de cada municipi. 

Aquesta eina, a més, ajudarà a aug-

mentar la consciència dels ciutadans 

sobre la necessitat de minimitzar els 

seus residus. 

Durant el congrés també es pre-

sentaran al públic diverses anàlisis 

d’alguns dels casos d’èxit que actual-

ment s’estan desenvolupant en paï-

sos líders en reciclatge, valorització i 

prevenció de residus com Alemanya 

o Àustria.M

bLa Unió 
Europea aposta 
per gestionar els 
residus d’una 
manera unifi cada 

UNA PORTA OBERTA ALS MERCATS INTERNACIONALS EMERGENTS

Reinnova analitza els grans 
reptes de la gestió de residus 

Fira Sabadell serà durant dos dies el punt de 
trobada, anàlisi i debat d’un sector clau

b Empreses, administracions, universitats i 
col·legis professionals assistiran al congrés

b

dEn el marc del congrés Reinno-
va, el Museu del Gas de Sabadell 
acollirà la I Trobada d’Ens Locals 
i Gestió de Residus, un espai 
per a la participació d’entitats 
i administracions de tot l’Estat 
espanyol. És la primera vega-
da que s’organitza una trobada 
d’aquestes característiques, i to-
tes les activitats aniran dirigides a 
responsables polítics i tècnics de 
medi ambient i gestió dels resi-
dus sòlids urbans d’ajuntaments, 
consorcis i mancomunitats. El 
seu objectiu és compartir es-
tratègies i models de gestió en 
l’àmbit dels residus a nivell lo-
cal mitjançant l’organització de 
conferències, debats i tallers i 
aportacions institucionals, que 
ajudaran a dibuixar el context 
actual dels reptes de les admi-
nistracions locals responsables 
del servei públic de la gestió dels 
residus municipals. 

Trobada 
d’ens locals

LA CITA
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