
La cinquena edició del SCEWC 
reuneix a partir d’avui 500 ciutats, 
450 expositors i 400 ponents

ECÒPOLIS
Seül, Toronto, Barcelona i algunes 
urbs japoneses són algunes de les 
‘smart cities’ en creixement

Sostenibilitat, governança i el paper 
del ciutadà s’erigeixen com els 
principals reptes de futur

Ciutats intel·ligents
en desenvolupament
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Coneixement. Una de les conferències impartides l’any 
passat en l’Smart City Expo World Congress.

Anna Carrió II MONOGRÀFICS

R
epresentants de mig miler de 

ciutats dels cinc continents 

converteixen Barcelona des 

d’avui fins dijous en la capi-

tal de les ciutats intel·ligents gràcies 

a la celebració de l’Smart City Expo 

World Congress. Adelaide, Istanbul, 

Hamburg, Hèlsinki, Jerusalem, Kyoto, 

Nova York, París, Singapur, Tel Aviv i 

Viena són algunes de les ciutats que 

mostren als visitants els seus pro-

jectes i solucions smart. A més, en 

aquest congrés es donen cita delega-

cions governamentals de països com 

Corea del Sud, Estònia, Dinamarca, 

l’Índia, Maurici i el Regne Unit. “Cap 

altre esdeveniment d’aquesta mena 

és capaç de reunir tantes ciutats i 

empreses i atraure tant talent, un 

fet que confirma l’encert d’un mo-

del d’esdeveniment capaç de com-

binar negoci i coneixement i impul-

sar nous projectes”, assenyala Ugo 

Valenti, director de l’SCEWC, que se 

celebra al recinte firal de la Gran Via.

En aquest sentit, és destacable la 

presència del ministre indi de desen-

volupament, Venkaiah Naidu, que par-

ticipa en el congrés per explicar amb 

detall els plans del seu govern per 

construir un centenar de ciutats al llarg 

del nou corredor industrial entre Nova 

Delhi i Bombai, que tenen per objectiu 

ser un referent per l’habitabilitat de les 

seves ciutats.

EMPRESES. Les 450 empreses pre-

sents en aquesta edició mostraran les 

últimes solucions urbanes disponibles 

així com diferents plataformes de ges-

tió urbana integrada. Amazon, Audi, 

Airbnb, Cisco, Engie, FCC, Ferrovial, 

Fiware, Google, IBM, Microsoft, SAP, 

Siemens, Telefónica i Thyssen-Krupp 

són algunes de les firmes, des de start 

ups fins a multinacionals, presents en 

la trobada.

“El salt exponencial que ha regis-

trat el 2015 l’Smart City Expo World 

Congress avala la feina feta al llarg 

d’aquests anys i demostra la con-

solidació de l’esdeveniment com la 

cimera internacional de referència 

en el terreny de la innovació i les 

solucions urbanes”, ha afirmat Ra-

món Roca, president del certamen. I 

és que en l’última edició, celebrada 

el 2014, el certamen va reunir més 

d’11.000 assistents a Barcelona, 

més de 400 ciutats, executius de 

les principals companyies del sector, 

científics i pensadors innovadors amb 

l’objectiu de compartir coneixement, 

impulsar noves iniciatives i abordar 

junts tots els desafiaments urbans 

del futur.

CONGRÉS. Uns 400 ponents pro-

tagonitzaran les més de 40 sessions 

estructurades en sis eixos temàtics: 

Technology, Society, Governance, 

Sustainability, Mobility i Innovation 

& Startups. Entre els conferenciants 

destacats figuren els economistes Ed-

ward L. Glaeser (Universitat de Har-

vard) i Pankaj Ghemawat (New York 

University), i les expertes en tecnologia 

Juliana Rotich, cofundadora d’una pla-

taforma col·laborativa per monitoritzar 

situacions de crisi, i Beth Simone No-

veck, directora del Governance Lab 

i exresponsable de la White House 

Open Government Iniatiative, amb 

l’equip de Barack Obama.

A més, el congrés constarà d’una 

sessió especial sobre mobilitat que 

comptarà amb el conseller delegat 

d’Audi, Rupert Stadler; l’alcalde de 

Somerville (Massachusetts), Joseph 

Curtatone; i Alain Flausch, secretari 

general de l’Associació internacional 

de Transport Públic.

NOVETATS. Aquesta edició de 

l’Smart City Expo World Congress 

acollirà la celebració d’un simposi so-

bre economia circular, una modalitat 

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS

Tecnologia, societat, governança, sostenibilitat, mobilitat i 
innovació i ‘start ups’, eixos temàtics de la cinquena edició

Barcelona, punt 
de trobada de 
les ciutats 
intel·ligents

que aposta pel redisseny dels proces-

sos econòmics i productius per cen-

trar-los en la reutilització i aprofitament 

de materials i recursos. L’Ellen MacAr-

thur Foundation, una de les principals 

institucions impulsores d’un canvi en 

el model econòmic occidental, partici-

parà en el congrés per parlar de com 

l’economia circular es contraposa a 

l’actual model lineal, que manté un 

disseny de producció i consum es-

tructurat en l’extracció, la fabricació, 

la utilització i l’eliminació de productes. 

Segons molts experts, aquest model 

ja ha esgotat els seus límits.

Entre les novetats destaca l’acord 

de col·laboració de l’SCEWC amb el 

programa d’emprenedoria 4YFN (Four 

Years From Now) de la Mobile World 

Capital Barcelona i GSMA. Aquest 

acord té com a objectiu dissenyar 

l’agenda de ponències sobre innova-

ció i start ups perquè tinguin un focus 

especial en les ciutats intel·ligents i 

potenciar l’escalabilitat dels projectes 

per maximitzar el seu impacte global. 

En aquest context, s’ha creat una àrea 

expositiva, la 4YFN Village, i està pre-

vista la celebració d’una edició urbana 

dels 4YFN Awards.

El saló també comptarà amb la pri-

mera edició de l’Smart City App Hack, 

un projecte que pretén crear una xar-

xa global de ciutats intel·ligents que 

afronten desafiaments similars i una 

visió comuna: convertir els ciutadans 

en creadors de solucions donant-los 

el poder per fer les aplicacions i les 

empreses que faran les seves ciutats 

millors. En aquesta primera edició 11 

ciutats (Portland, San Francisco, Nova 

York, Phoenix, Hèlsinki, Chent, Barce-

lona, Berlín, Lió, Dubai i Hong Kong) 

han participat en la creació de fins a 

190 apps centrades en la mobilitat ur-

bana, l’energia, el retail, la cultura, el 

turisme i la ciutat col·laborativa. 

MOBILITAT. Prop de 60 ponents 

procedents de tot el món abordaran 

qüestions relacionades amb la mobi-

litat sostenible, com els nous sistemes 

de taquillatge, l’eficiència energètica, la 

ciberseguretat o el programa Shift2Rail 

de la UE per al foment de la innova-

ció. Les tecnologies smart, l’accés a 

nous mercats i projectes internacionals 

i la logística de mercaderies seran els 

temes previstos per al programa de 

jornades tècniques del BcnRail Con-

gress, que celebra la seva cinquena 

edició en el marc de l’SCEWC, en la 

nova àrea Smart Mobility. 

La Smart City Plaza, una recrea-

ció d’una porció de ciutat de més de 

2.000 m2 ubicada al centre del saló, 

serà l’escenari on es presentaran ca-

sos reals de solucions urbanes, que 

mostren als visitants com podria ser 

avui una smart city. Aquesta iniciativa, 

que prèviament va llançar un call for 

solutions perquè les companyies que 

volguessin poguessin mostrar les se-

ves tecnologies en un entorn real, va 

rebre un centenar de propostes, de les 

quals s’han escollit 12 per completar 

l’exposició. En aquesta mateixa direc-

ció, també es va realitzar un call for 

apps amb més de 100 candidatures 

de les quals una dotzena es mostraran 

en el mateix espai. 

Un microbús de conducció autò-

noma que començarà a operar l’any 

que ve a Singapur i Califòrnia; un sis-

tema de bicicletes elèctriques capaç 

de doblar la productivitat en logísti-

ca; un sistema de navegació urbana 

mitjançant balises que informa els 

ciutadans invidents dels diferents ele-

ments, obstacles i situacions del seu 

entorn a través del mòbil; un sistema 

de carta de cotxes elèctrics integrats 

en l’enllumenat urbà; així com les di-

verses aplicacions urbanes dels drons 

són algunes de les solucions i les apps 

que es podran veure al saló. 

L’Smart City Expo World Congress 

tornarà a premiar els projectes més 

avançats i les iniciatives més innova-

dores a escala mundial mitjançant els 

World Smart City Awards. Els guanya-

dors dels tres premis corresponents 

a les categories d’iniciativa, projecte 

i ciutat innovadora s’anunciaran el di-

mecres 18 a la nit, en el transcurs del 

sopar de gala del saló. 

PROJECTES. Entre els programes 

que culminaran en l’Smart City Expo 

World Congress destaca el programa 

Startup4cities, una iniciativa impul-

sada des de la Xarxa Espanyola de 

Ciutats Intel·ligents (RECI) i destinada 

a promoure l’emprenedoria a Espanya 

i Portugal per donar solució als nous 

reptes de les smart cities. 

Gràcies a aquest projecte, moltes 

ciutats s’han ofert com a laboratoris 

urbans per als emprenedors, que tin-

dran l’oportunitat de verificar els seus 

productes o serveis en fase inicial de 

desenvolupament i el seu model de 

negoci en entorns reals de ciutat. Per 

la seva banda, la ciutats obtenen el co-

neixement de primera mà dels projec-

tes innovadors que s’estiguin gestant 

en l’entorn emprenedor i que marcaran 

les tendències en matèria de desen-

volupament i innovació, i els permeten 

ser pioneres en la seva implantació. La 

convocatòria s’ha tancat amb un total 

de 108 candidatures.M

dTecnologia, societat, governança, 

sostenibilitat, mobilitat i innovació i 

start ups. Aquests són els eixos te-

màtics de la cinquena edició de la ci-

mera sobre ciutats intel·ligents, que 

reuneix durant tres dies 350 ponents 

repartits en les quatre conferències. 

Els economistes Edward L. Glaeser i 

Pankaj Ghemawat, i les expertes en 

tecnologia Juliana Rotich i Beth Si-

mone Noveck, entre altres, conver-

teixen el saló en la plataforma de 

coneixement urbà més destacada 

del panorama internacional.

L’autor d’El triunfo de las ciuda-

des, l’economista i professor de Har-

vard Ed Glaeser, considerat el prin-

cipal expert mundial en l’economia 

de les ciutats, protagonitza la pri-

mera de les conferències o keyno-

tes. Durant la seva intervenció està 

previst que exposi les seves línies 

d’investigació, que inclouen des de 

les estratègies de creixement i res-

iliència econòmica fi ns als proble-

mes de segregació i els mercats 

de la vivenda. Els últims estudis de 

l’economista vinculen la densitat de 

poblacions urbanes a la productivi-

tat i a l’augment de satisfacció vital 

dels ciutadans.

La tecnòloga Juliana Rotich, 

membre del Global Agenda Coun-

cil on Data Driven Development del 

Fòrum Econòmic Mundial, és un al-

tre dels plats forts de la trobada. 

Rotich es distingeix per posar la 

tecnologia al servei dels ciutadans 

en països en vies de desenvolupa-

ments. En aquesta línia, va fundar 

ushahidi.com, una plataforma on 

line per informar i donar resposta 

a crisis humanitàries o supervisar 

eleccions. 

Beth Simone Noveck, actual di-

rectora del Governance Lab, és una 

referència en nous models de go-

vernança oberta. Aterra a l’SCEWC 

per compartir la seva investigació 

sobre nous models de governança 

que millorin la vida de les perso-

nes i que incloguin estructures més 

col·laboratives que afavoreixin la re-

solució de confl ictes i la presa de 

decisions.

L’economista especialitzat en 

globalització i mercats emergents 

Pankaj Chemawat, el membre més 

jove de la llista de 25 gurus de la 

gestió publicada el 2008 per la re-

vista The Economist, autor de diver-

sos llibres, serà l’últim dels quatre 

conferenciants.

Coneixement 
urbà 
internacional

CONFERÈNCIES

L’SCEWC arrenca avui al recinte firal de la Gran Via amb la presència de 
500 ciutats, 450 expositors i 400 ponents. L’edició més gran celebrada fins 
ara reuneix durant tres dies els principals experts en desenvolupament 
urbà i moltes de les localitats que estan liderant la transformació urbana 
a escala global.

bL’economia 
circular, una 
aposta per a 
una nova gestió

TENDÈNCIES

bLa mobilitat 
sostenible reuneix 
prop de 60 experts 
en el BcnRail

b Startup4cities 
busca solució per 
als reptes de les 
pròximes dècades

INICIATIVES

bLa Smart City Plaza
recrea diverses 
solucions reals 
en més de 2.000 m2 
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Transformació. Vista nocturna del barri de 
Minato, de gran densitat urbana, a Tòquio.

N
ous models de gestió fa 

anys que treuen el cap a 

l’horitzó. Els canvis socials i 

tecnològics actuals demos-

tren la necessitat d’analitzar les smart 

cities per assentar les bones pràctiques 

d’aquests megaprojectes. 

Toyota City, Jokohama, Keihanna 

(Kyoto) i Kitakyushu són les quatre ciu-

tats pilot que componen el projecte 

Smart City Japó, una iniciativa que té 

per objectiu testar i definir el model 

òptim de sistema de gestió energèti-

ca integrat per al Japó de les pròxi-

mes dècades –Community Energy 

Management System (CEMS)–, que 

minimitzi les emissions de CO
2
 sense 

afectar la qualitat de vida i el confort 

dels ciutadans, introduir les energies 

renovables i definir els models de ne-

goci perquè els sistema adoptats no 

incrementin substancialment el cost 

als ciutadans.

Aquests projectes compten amb 

una exhaustiva verificació de diver-

sos elements per visualitzar consums, 

portar un control integrat dels equips 

electrònics, aconseguir una optimitza-

ció dels sistemes d’emmagatzematge 

d’energia, dels sistemes de transport 

i la integració del vehicle elèctric i la 

seva recàrrega, entre altres. I els sis-

temes que s’estan testant integren 

solucions tant en vivendes, indús-

tria, edificis d’oficines i maneres de 

transport.

BARCELONA. La ciutat de Barcelona 

s’ha consolidat com un referent mun-

dial en el sector de les smart cities i en 

els últims anys ha sigut guardonada 

amb diferents premis i distincions, com 

ser la ciutat número u en el rànquing 

2015 Juniper Research Smart City, 

ser Capital Europea de la Innovació 

l’any 2014 o haver obtingut un premi 

de 5 milions d’euros pel projecte de 

teleassistència a persones grans per 

Bloomberg Philanthropies. 

Altres projectes desenvolupats a la 

ciutat, amb la col·laboració entre el 

sector públic i el privat, són la inte-

gració de les xarxes de fibra òptica i 

wi-fi de la ciutat, el portal App4Bcn on 

l’ajuntament posa a disposició del ciu-

tadà les millors apps desenvolupades, 

la regeneració del barri 22@, el Bicing 

o el concurs Illa Eficient de rehabilitació 

energètica d’un barri de l’Eixample de 

Barcelona.  

TORONTO. El pla estratègic 2013-

2018 de la ciutat mostra per què To-

ronto s’ha convertit en una de les ciu-

tats més smarts d’Amèrica del Nord, 

i per què el concepte smart no s’ha 

d’associar només a tecnologia, com 

alguns encara pensen. El pla estratè-

gic integra aspectes de construcció de 

ciutat en el seu significat més global, 

de dinamisme econòmic, sostenibili-

tat mediambiental, desenvolupament 

social i sostenibilitat fiscal. Alguns 

dels projectes: la renovació de la zo-

na del port de 800 hectàrees; l’Smart 

Commute Toronto, que pretén ajudar 

els ciutadans a buscar els mitjans de 

transport més eficients en cada cas; o 

l’Agenda for Prosperity descrita com 

una crida a indústria, educadors, go-

vern i ciutadans per millorar de forma 

conjunta la competitivitat i estimular el 

creixement.

SEÜL. Seül, amb una població de 

més de 10 milions d’habitants i de 24 

milions a la seva àrea metropolitana, i 

una densitat de 16.000 habitants per 

km2 és una de les ciutats amb més 

transformació, amb creixements de 

dos dígits en els últims 30 anys i una 

mostra d’eficiència en la col·laboració 

entre el sector públic i el privat. El 95% 

de les famílies de Corea del Sud tenen 

connexió de banda ampla. La totalitat 

de Seül és un immens punt d’accés 

a internet, amb connectivitat sense fil 

disponible des de gairebé qualsevol 

lloc de la ciutat per un preu simbòlic. 

Seül està entre les 10  regions amb 

més quantitat de patents verdes. El 

65% de tots els viatges a la ciutat (ex-

cloent a peu i en bicicleta) es realitzen 

mitjançant transport públic, mentre 

que els vehicles privats només repre-

senten el 23% dels viatges. El sistema 

de metro de Seül compta amb 487 

quilòmetres de servei. A més, la ciutat 

planeja afegir 10 noves línies de me-

tro a les 17 existents, amb l’objectiu 

d’augmentar l’ús del transport públic 

en un 75%. Els serveis d’autobús han 

millorat significativament després de 

les reformes del 2004, quan es van 

imposar controls més estrictes als 

operadors privats i es va introduir el 

sistema Bus Rapid Transit (BRT).M

Eva Bufí del Pozo

Directora executiva de PPP for Cities

bLa capital catalana 
es consolida com 
un referent mundial 
en el sector de les 
‘smart cities’

POSICIONAMENT

EXPERIÈNCIES I BONES PRÀCTIQUES

Ciutats ‘smart’ reals
Kyoto, Seül, Toronto i Barcelona són algunes 
de les urbs intel·ligents en creixement

b Governança, finançament, sostenibilitat i 
participació del ciutadà, els grans reptes

b

Cap a nous 
models de 
gestió

INICIATIVES

dLes ciutats, i en general els 

nuclis urbans, estan patint im-

portants i ràpides transforma-

cions en els últims anys a tot 

el món. En països emergents i 

en vies de desenvolupament el 

creixement de població és ex-

ponencial. En països més des-

envolupats, com el nostre, són 

els canvis tecnològics i socials 

els que plantegen la necessitat 

d’adaptar els serveis existents 

i crear nous models de gestió.

El PPP for Cities (o Centre Es-

pecialitzat en Col·laboració 

Publicoprivada en Ciutats 

Intel·ligents i Sostenibles) sor-

geix de la voluntat del IESE i 

les Nacions Unides de crear un 

espai de reflexió i debat sobre 

com han d’afrontar-se aquests 

importants reptes que tenen les 

ciutats en l’actualitat, i quin rol 

ha de tenir tant el sector públic 

com el privat i la ciutadania en 

el govern de les ciutats. 

En aquest context de reflexió i 

debat, destaquen quatre grans 

reptes: governança, finança-

ment, sostenibilitat, i incorpo-

ració del ciutadà en la presa 

de decisions. La governança 

és un repte perquè es posa de 

manifest que l’estructura jeràr-

quica i d’entitats estanques en 

els òrgans administratius no és 

eficient ni eficaç. Analitzar com 

avançar en temes de finança-

ment és important, no només 

per l’increment de recursos 

necessaris, sinó també per la 

necessitat d’innovar en les fór-

mules de finançament perquè 

s’adeqüin al nou ritme i necessi-

tats de la ciutat. La sostenibilitat 

juga un paper rellevant davant 

la necessitat d’optimitzar els re-

cursos i crear models eficients. 

Per últim, el protagonisme dels 

que es podrien definir com els 

smart citizens. No podia ser 

d’una altra manera. La incorpo-

ració del ciutadà en la presa de 

decisions com a usuari és vital, 

ja que la ciutat, al capdavall, 

és una organització complexa 

creada pels ciutadans per ad-

ministrar els recursos existents 

i per garantir i oferir tots els ser-

veis necessaris.
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NOVA APLICACIÓ

Retorn 
virtual i 
interactiu 
a Tàrraco
A. C. II MONOGRÀFICS

Submergits en una era on la tec-

nologia està cada dia més al 

servei i és el centre d’atenció 

de la societat i del món empresarial 

i industrial, apareix un producte que 

encaixa perfectament amb un con-

text cada vegada més exigent, que 

demana eines creatives i sofistica-

des per satisfer les necessitats de la 

societat en àrees cada vegada més 

diversificades. 

Enginyeria romana és un docu-

mental coproduït per TVE, Structu-

ralia i la productora Digivisión, que 

es va presentar el 20 d’octubre al 

Teatre Tarragona sota l’expectació i 

recepció de gairebé una cinquantena 

de mitjans de comunicació. 

Aquest esdeveniment presenta-

va també una aplicació anomena-

da Imageen, desenvolupada per 

l’empresa que rep el mateix nom i 

que, de la mà del documental, in-

tenta mostrar i plasmar com era un 

punt precís d’un lloc 2.000 anys en-

rere. Imageen i Enginyeria romana 

traslladen l’usuari a una ciutat du-

rant l’època romana, però al mateix 

temps mostren les possibilitats reals 

i pròximes que té una localitat avui 

dia d’aproximar-se a la definició de 

ciutat intel·ligent.

CIUTAT ROMANA. Precisament 

Tarragona, impulsada per la Funda-

ció Tarragona Smart Mediterranean 

City, ha sigut pionera a convertir-se 

virtualment en la Tàrraco del sII dC, 

per dotar el sector turístic d’un ma-

terial llaminer i al seu torn pedagògic 

que, sens dubte, atraurà la curiositat 

de molts visitants que no es voldran 

perdre l’oportunitat de viure un au-

tèntic recorregut romà per la ciutat 

de Tarragona.

Mostra d’aquesta aposta interdis-

ciplinària a través de la tecnologia, 

sorgeix la impressió d’estar cada 

vegada més a prop d’una fidel re-

creació visual i interactiva que obre 

una gran porta a les possibilitats 

d’entendre fàcilment èpoques tan 

diferents com rellevants que, al cap-

davall, són les que a poc a poc ens 

han format i constituït com a civilit-

zació i societat.M

Gladiadors. Simulació d’Imageen.

JOSE A. MUÑIZ
DIRECTOR DE DIGIVISIÓN

JOAN MENCHÓN
ARQUEÒLEG MUNICIPAL DE TARRAGONA

”

”

L’AVENÇ

“Es pot
aplicar el 
concepte ‘smart’ 
per difondre 
el patrimoni”

L’APLICACIÓ

“La unió 
d’arqueologia i TIC 
ofereix immenses 
possibilitats” 

2.000 anys enrere.  La plaça de la Font de 
Tarragona vista des de l’aplicació Imageen.  

Jocs romans. Tarragona, en un fotograma de la 

sèrie documental  Enginyeria romana.

“Tarragona està 
obrint el camí”

“Imageen marca un 
abans i un després”

Anna Carrió IIMONOGRÀFICS

Quina difusió ha tingut En-

ginyeria Romana i quina 

valoració se le ha donat al 

producte final?.

-La sèrie documental Enginyeria Ro-

mana està en producció i la idea era 

emetre-la a la seva finalització. Ha sigut 

algo imprevist i inesperat que TVE deci-

dís emetre ja els dos episodis disponi-

bles debido al llançament de l’aplicació 

Imageen Tàrraco, producte derivat de la 

sèrie. El resultat ens ha sorprès a tots. 

L’audiència de La 2 es va triplicar, la 

sèrie es va col·locar durant la seva emis-

sió en la posició 9 dels trending topics i 

en els dies següents les xarxes socials 

es van inundar de comentaris i felicita-

cions al tiempo que Enginyeria Romana 

en la web de TVE rebia milers de visites.

–El projecte es planteja des d’un 

punt de vista trasversal que ha unit 

diferents disciplines amb un objec-

tiu comú. ¿Quina resposta ha tingut 

aquesta combinació?

–La tecnologia evoluciona i permet 

A. C. IIMONOGRÀFICS

Què han aportat  e l  docu-

mental Enginyeria romana i 

l’aplicació Imageen a la di-

fusió del patrimoni d’una ciutat pa-

trimoni de la humanitat com Tarra-

gona?.... 

–La sèrie Enginyeria civil i l’aplicació 

Imageen marquen sense cap mena de 

dubte un abans i un després en la di-

fusió del Patrimoni de Tàrraco, i natu-

ralment de Tarragona. Ens posiciona a 

l’avantguarda de les noves tecnologies 

aplicades a l’estudi i difusió del patri-

moni, amb uns productes d’altíssima 

qualitat que fa uns anys ens semblaven 

només un somni.

–¿Des de quina perspect iva 

Tarragona aborda  el canvi tecnològic 

que es planteja amb productes com 

el del documental o l’aplicació? 

–El cert és que Tarragona ja fa anys 

que havia apostat per l’aplicació de no-

ves tecnologies. Entre el 1991 i el 1993 

hi va haver un primer projecte per apli-

desenvolupar diversos productes a par-

tir d’una producció. I aquesta evolució 

tecnològica també permet al públic ac-

cedir als continguts de diferents formes 

i des de diferents dispositius. Al produir 

Enginyeria Romana teníem molt clar que 

la diversitat tecnològica i la diversitat 

d’audiència ens donaven oportunitats 

importants de desenvolupar els contin-

guts optimitzats per a aquestes tecnolo-

gies i audiències. En el cas d’Enginyeria 

Romana l’experiència ha sigut excel·lent 

perquè ha coincidit en un moment clau 

on les aplicacions de realitat augmenta-

da i les ulleres virtuals estan irrompent 

amb força per a, amb tota seguretat, 

marcar un abans i un després. 

–¿Fins a quin punt Imageen pot 

ajudar a una ciutat a realitzar-se com 

smart? 

–Totes les ciutats hauran de ser, algun 

dia, smart. Ara algunes estan liderant 

ese camí. Però no veig ciutats que esti-

guin aplicant el concepte smart al patri-

moni. Tarragona si lo està fent aprofitant 

les coses excepcionals que té com és 

un patrimoni històric únic i un col·lectiu 

car els sistemes d’informació geogràfi-

ca, el SIGCAUT, on els departaments 

d’informàtica i patrimoni de l’Ajuntament 

de Tarragona van iniciar aquest camí, en-

cara que diverses circumstàncies no van 

permetre seguir cap endavant. El 1996 

Tarragona va tornar a ser pionera amb un 

documental de realitat virtual patrocinat 

per l’Autoritat Portuària. Aquest docu-

mental, gravat en VHS, era una primera 

aproximació a la ciutat imperial i ja va 

marcar un abans i un després, i d’aquella 

llavor tenim l’actual sèrie.

En els últims temps, amb la Funda-

ció Tarragona Smart Mediterranean City, 

s’ha realitzat una important aposta per la 

difusió del patrimoni utilitzant aquestes 

noves tecnologies, i això explica el seu 

suport a aquests dos projectes. 

Això s’emmarca en una estratègia 

molt més àmplia que conceptuem 

com a Smart Heritage, on entra en joc 

l’aplicació d’aquestes tecnologies en la 

socialització del Patrimoni, en la gestió 

en la documentació amb diferents pro-

jectes d’aixecaments de plànols en tres 

de gent i empreses extraordinàries amb 

gran empenta, passió i experiència en 

aquestes qüestions. Tarragona lidera 

en aquest moment i obrirà, en la meva 

opinió, un camí que seguiran aviat mol-

tes ciutats. Si invertimos els esforços 

adequats a transmetre el coneixement 

i mostrar el nostre patrimoni consegui-

mos despertar l’interès i la passió per 

la cultura, la ciència, la tecnologia i la 

història.M

dimensions, etcètera.

–Tecnologia, arqueologia i his-

tòria. Camps molt diferents que ara 

s’uneixen. ¿Què li sembla i quines 

noves possibilitats ens pot plantejar? 

–Senzillament immenses, i correcta-

ment aplicades i coordinades són ideals 

per revertir aquests coneixements, 

aquestes sensacions a la societat en 

general. M
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Subsòl a punt. Equips de neteja del clavegueram de Barcelona
i dron per realitzar tasques d’inspecció.

Anna Carrió II MONOGRÀFICS

T
retze dipòsits subterranis 

per a la retenció d’aigües 

pluvials, 395 sensors de 

control d’estat, 843 quilòme-

tres de xarxa de clavegueram visitable, 

689 quilòmetres de xarxa no visitable, 

62.307 embornals i 42.425 pous són 

les estructures que conformen el cla-

vegueram de Barcelona i que, després 

de guanyar el nou contracte licitat per 

l’Ajuntament de Barcelona, l’àrea de 

Medi ambient de FCC seguirà gestio-

nant fins a l’any 2022. 

Serveis intel· l igents basats en 

l’eficiència, la tecnologia i la qualificació 

de les persones regnaran en el subsòl 

barceloní en un projecte ambiciós. 

Aquest contracte de manteniment del 

clavegueram de Barcelona es conver-

teix en un clar exemple de col·laboració 

publicoprivada, en què l’ajuntament 

juga el paper de promotor i impulsor 

de noves propostes i FCC assumeix 

el repte i aporta solucions innovadores. 

El consistori barceloní s’ha conver-

tit en un dels principals impulsors de 

les solucions smart per a la prestació 

dels serveis públics, plantejant reptes 

a les empreses i creant les condicions 

adequades perquè innovin i creixin en 

tecnologia. Aquesta visió estratègica es 

caracteritza per primar la qualitat, la in-

novació i l’eficiència per sobre de tot. 

INNOVACIÓ. El clavegueram de Bar-

celona va donar llum verda al primer 

contracte de gestió l’any 1911. Els 

operaris, abans de baixar a la xarxa 

de clavegueram per realitzar les tas-

ques de neteja, inspecció i reparació, 

despenjaven una gàbia amb un peri-

quito a dins per comprovar el nivell de 

gasos tòxics que hi havia en el tram 

de la xarxa en què anaven a treballar. 

La falta d’oxigen del periquito alertava 

els operaris de la necessitat d’airejar la 

zona. Aquests mètodes queden molt 

lluny de les propostes actuals de FCC, 

que inclouen l’ús de drons i màquines 

robotitzades per realitzar les tasques 

d’inspecció de les clavegueres i arribar 

a llocs de difícil accés.

Una flota de vehicles elèctrics encap-

çalarà el treball diari de la gestió del 

clavegueram. FCC té una gran expe-

riència en aquesta tecnologia aplica-

da a la prestació de diferents serveis 

públics a les ciutats. “Els requisits de 

l’ajuntament ens han obligat a inno-

var en tots els processos del treball 

COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA

Innovador model de gestió
del clavegueram de Barcelona

La delegació de Medi ambient de FCC és 
l’adjudicatària del contracte licitat fins al 2022 

b Drons, sensors o vehicles elèctrics són 
algunes de les tecnologies que s’utilitzen 

b

que hem de desenvolupar”, segons 

fonts de la delegació de FCC de Medi 

Ambient. 

Entre altres actuacions, el servei pas-

sarà a regir-se per un sistema estàtic 

i dinàmic i s’iniciarà amb una inspec-

ció prèvia amb què es preveu que es 

podrà gestionar el futur de les xarxes 

de clavegueram. Serà possible pre-

dir els hàbits i el comportament dels 

ciutadans i analitzar certes variables 

en funció de fenòmens com la pluja 

o de temporades com el Nadal. “Es 

controlarà la situació perquè la in-

formació obtinguda i acumulada ens 

facilitarà predir situacions i anticipar 

la solució a possibles problemes”, 

asseguren.

REFERENT. Drons, sensors i vehi-

cles elèctrics entre altres. Les solucions 

aportades per FCC als requeriments 

de l’Ajuntament de Barcelona han 

convertit aquest sistema de gestió del 

clavegueram en un referent. La gestió 

proposada fins i tot pot ser un model 

que es podria aplicar en altres pobla-

cions que busquin apostar pels serveis 

intel·ligents i que generin el marc ne-

cessari per al seu desenvolupament i 

aplicació als serveis públics.M

dEntre les xifres més destacades del contracte hi ha les 

corresponents a la gestió de 843 quilòmetres de xarxa de 

clavegueram visitable i 689 de xarxa no visitable, amb 42.425 pous, 

62.307 canals sota de les vorades (per donar sortida a l’aigua), 13 

dipòsits sota terra (per a la retenció d’aigües pluvials) i dues zones 

d’inundació controlada. 

FCC prestarà els serveis d’inspecció, neteja de la xarxa i neteja de 

les aigües litorals (les platges), el servei de manteniment i el servei 

d’obres, a més d’altres serveis com el de gravació de tota la xarxa 

no visitable. En tots aquests serveis s’utilitzarà tecnologia punta i 

sistemes de treball que facilitin la tasca dels professionals, millorin la 

seguretat de les persones i la qualitat del servei. 

La Universitat Politècnica de Catalunya ha desenvolupat 

uns sensors d’ultrasò per mesurar el gruix dels sediments que 

s’utilitzaran en el manteniment del clavegueram de la ciutat. Altres 

sistemes proposats són un software de reconeixement de veu 

aplicable al servei d’inspecció o l’ús de drons tant per a la inspecció 

de col·lectors com per detectar taques en les aigües litorals. A més, 

FCC compta amb cinc tipus de camions elèctrics amb tecnologia 

pròpia per a la neteja i amb maquinària robotitzada per realitzar 

treballs complicats lligats a les obres. Tots aquests sistemes i 

tecnologies converteixen el projecte de FCC en únic.

Intel·ligència sota terra
EN XIFRES
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PLATAFORMA 
DE REFERÈNCIA

TRIBUNAL
es ciutats estan creixent 

ràpidament. Segons 

dades recents del Banc 

Mundial, més del 90% del 

creixement poblacional en països 

en desenvolupament té lloc a les 

ciutats i, per al 2030, s’estima que 

el 60% de la població mundial viurà 

en àrees urbanes. Davant d’això, 

és indiscutible que s’ha de treballar 

per fer les ciutats més eficients i 

sostenibles i és evident que, en 

aquest repte, la tecnologia té un 

paper important.

Una ciutat intel·ligent o smart 

city s’ha de construir mitjançant 

la utilització de la tecnologia i l’ús 

sostenible de les TIC. El ciutadà o 

smart citizen, en aquest context, 

s’apoderarà, tindrà cada vegada 

més protagonisme mitjançant 

la seva participació activa amb 

instruments tals com les tècniques 

de big data aplicades a la ciutat, el 

crowdsourcing o la disponibilitat 

d’informació oberta (open data), 

entre altres. Les administracions 

ja treballen en això i són moltes 

les iniciatives que s’impulsen des 

dels diferents organismes públics 

per promocionar el progrés i el 

creixement de les ciutats des 

d’aquesta òptica, però ¿com 

afrontar aquest repte? ¿com abordar 

els problemes urbans derivats 

d’aquesta transformació?¿Són les 

nostres ciutats prou resilientes en 

aquest context?

El sector de les ciutats intel·ligents 

o smart cities és un mercat emergent 

i molt dinàmic, amb una terminologia 

pròpia i una complexitat sectorial 

específica que exigeix una constant 

revisió i actualització. Un sector que 

requereix d’una visió de conjunt 

objectiva, professional i amb un 

enfocament publicoprivat i global 

que no existeix actualment al mercat. 

Bigsmart.city (disponible en 

www.bigsmart.city) neix donant 

resposta a aquesta necessitat 

com una plataforma web, molt ben 

posicionada, en anglès, que pretén 

ser el portal informatiu de referència 

en tot allò relatiu a les smart 

cities. Una plataforma que inclou 

continguts i iniciatives específiques 

en 14 sectors d’activitat, a partir 

de 10 seccions diferents que 

proporcionen estudis, notícies, 

directoris, glossari terminològic, 

entre altres recursos de gran utilitat. 

Judith Durano Juanmartí
CEO BIGSMART.CITY PROJECT

Bigsmart.city sorgeix com un espai 

innovador que fomenta el talent, les 

oportunitats, les bones pràctiques, 

la formació i el networking, així com 

la cooperació del sector públic i 

privat i el desenvolupament del 

treball en xarxa, amb l’objectiu 

d’afavorir i fomentar l’intercanvi 

d’experiències i la creació d’un 

ecosistema professional i formatiu 

al voltant d’aquesta temàtica. Un 

punt de trobada indispensable per 

a tota empresa, institució, entitat, 

professional o ciutadà que vulgui 

endinsar-se en l’ecosistema de les 

smart cities o ciutats intel·ligents.

Bigsmart.city acaba de néixer, 

i igual que passa amb les ciutats 

intel·ligents, això només és el principi 

d’un gran canvi en la manera de 

relacionar-nos amb el nostre entorn 

i una oportunitat per créixer més 

enfortits si és possible.M

Bigsmart.city 
inclou continguts 
i iniciatives en 14 
sectors d’activitat

Coneixement a la xarxa. Dues de les pàgines web que 
recopilen informació sobre les ciutats intel·ligents.  

Anna Carrió II MONOGRÀFICS

M
urs verds i  jardins als 

terrats, el creixement de 

les ciutats sota terra, les 

cobertes dels edif icis, 

edificis alts amb empremta petita, la 

il·luminació de les urbs, el creixement 

urbà i la globalització, la mobilitat als 

hospitals o el manteniment dels as-

censors són qüestions que preocu-

pen empreses i institucions que tre-

ballen per construir les smart cities. 

Preocupats per la gestió d’un futur 

immediat que ja s’està implantat en 

molts països, les iniciatives sobre ciu-

tats intel·ligents no paren de néixer i 

créixer. 

Aquesta activitat trepidant molt re-

lacionada amb la tecnologia té una 

presència molt important a la xarxa. 

Programes com Urban Hub (www.

urban-hub.com) despleguen tot el 

coneixement que generen i aglutinen 

en aquesta plataforma interactiva his-

tòries personals sobre centres urbans, 

projectes emblemàtics i idees sobre el 

futur del desenvolupament sostenible 

de ciutats a tot el món. 

PROJECTES.  “ I f  you cannot 

measure it you cannot improve it”. 

Aquesta frase de Lord Kelvin és el 

leitmotiv de Smartsensors.me, un lloc  

web que recull projectes relacionats 

amb els sensors en àmbits com smart 

cities, vivendes, salut, edificis, indús-

tria i carreteres. La seva raó de ser són 

professionals, empreses i institucions 

que comparteixen el seu coneixement 

i utilitzen plataformes com aquesta per 

difondre’l. Smartsensors.me va co-

mençar testant sensors i el concepte 

evolució fins a convertir-se en un espai 

on trobar diverses maneres d’analitzar 

dades i donar-los un sentit. I tot això 

a través d’una tecnologia que analitza 

les necessitats del client i personalitza 

les característiques del dispositiu que 

recull les dades.

En les aplicacions sobre smart ci-

ties treballen tenint en compte que 

la temperatura de les ciutats és més 

alta a les zones externes i això ele-

va la mortalitat i el consum d’energia 

en els dies d’estiu, per destacar dos 

condicionants. 

Les ciutats són dinàmiques i els 

programes que desenvolupen en 

aquesta companyia tenen en compte 

la densitat del trànsit o els nivells de 

contaminació de l’aire. 

TECNOLOGIA. Les tecnologies 

de la informació, els avenços en 

l’enginyeria, la participació social, els 

reptes ecològics i les noves referèn-

cies culturals són factors que juguen 

un paper decisiu en la configuració 

d’una ciutat intel·ligent. Iniciatives com 

UrbanNext afirmen que en aquest tre-

ball de repensar una ciutat, els projec-

tes d’arquitectura i disseny són clau. 

Els seus més de 20 anys d’experiència 

en el món editorial els han catapultat 

fins a urbannext.net, que té com a 

Internet, un aparador ‘smart’
Multitud d’iniciatives i projectes sobre el 
futur de les ciutats s’aglutinen en llocs web

b Tecnologia i coneixement creixen en plataformes 
com UrbanNext, Urban Hub o Smartsensors

b

bEls projectes 
innovadors sobre 
urbs intel·ligents 
tenen una alta 
presència virtual

INNOVACIÓ
objectiu generar una xarxa global per 

produir contingut centrat a repensar 

l’arquitectura a través del mitjà urbà 

contemporani, que està condicionat 

per les característiques de la socie-

tat de la informació, la sensibilització 

sostenible, el coneixement globalit-

zat i l’oci. Aquesta agrupació busca 

la col·laboració entre persones amb 

un mateix interès: reflexionar sobre les 

pràctiques de disseny i el seu futur, 

i ho fa a través de la distribució de 

contingut en suport impresos, digi-

tals, audiovisuals i fins i tot en esde-

veniments, per aconseguir una nova 

narrativa, l’anomenada transmèdia.M
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Anna Carrió II MONOGRÀFICS

E
l canvi climàtic planteja un 

nou escenari internacional 

que afectarà l’economia 

mundial i, evidentment, el 

panorama empresarial, i que exigirà 

a les compa nyies replantejar la seva 

activitat de manera que puguin afavorir 

la transició cap a una economia baixa 

en carboni. 

Acciona s’ha convertit en un exemple 

d’adaptació empresarial al nou entorn, 

segons fonts internes de la compa nyia, 

ja que ha apostat en el seu model de 

negoci per convertir en oportunitats 

empresarials els nous reptes als quals 

s’enfronta el planeta. 

L’amenaça de l’escalfament global 

necessita el treball conjunt del sector 

públic i privat per reduir les emissions 

de gasos d’efecte hivernacle (GEI). En 

aquest context, Acciona, amb un mo-

del de negoci que aposta per sectors 

definits per l’ONU com a economia 

verda (energies renovables, construc-

ció sostenible, aigua…) va a la Con-

ferència de les Nacions Unides sobre 

el Canvi Climàtic  a París (COP21), amb 

l’esperança de poder contribuir que els 

governs arribin a un acord que contem-

pli uns mínims, resumits en tres punts: 

que es fixin objectius per no sobrepas-

sar l’escalfament global de 2° C –que 

implica acordar un objectiu de reducció 

d’emissions entre el 40% i 70% el 2050 

i arribar a un nivell pròxim a zero emis-

sions el 2100–, el mandat a tots els paï-

sos de comunicar els seus compromi-

sos de reducció d’emissions tenint en 

compte l’objectiu comú acordat, que, 

a més, per garantir el seu compliment, 

han de ser revisats cada cinc anys i una 

recomanació que impulsi l’ús d’eines 

que facilitin el compliment de l’objectiu 

global, com és, per exemple, el preu 

del carboni i l’ús de mecanismes de 

mercat com els sistemes de comerç 

d’emissions (Carbon Markets) o un im-

post al carboni que els països puguin 

implementar.

VISIÓ. És important subratllar, a 

més, l’oportunitat que el canvi cli-

màtic obre per als negocis i països. 

L’any passat, per primera vegada, el 

món va experimentar una dissociació 

entre les emissions i el creixement, ja 

que l’economia mundial va créixer al 

voltant del 3% el 2014, i les emissions 

de CO
2
 del sector energètic es van 

mantenir.

En coherència amb aquest plan-

tejament, la companyia apostarà per 

centrar les seves inversions en els paï-

sos que tenen objectius de reducció 

d’emissions de GEI més ambiciosos i 

marcs regulatoris estables i dissenyats 

per facilitar les inversions de projectes 

baixos en carboni.

ECONOMIA VERDA. Acciona és 

pionera en l’esforç per adaptar el seu 

model de negoci cap a una econo-

mia baixa en carboni, com evidencia 

el fet que en l’últim any el 40% de les 

vendes globals d’Acciona, i el 76% 

de l’EBITDA, hagi sigut procedent 

de l’anomenada economia verda pel 

Programa de Medi Ambient de les Na-

cions Unides. La companyia inclou en 

totes les seves activitats empresarials 

el valor afegit de l’aposta perquè si-

guin beneficioses en termes de sos-

tenibilitat. 

En línia amb aquest model de ne-

goci, Acciona ha evitat 28 vegades el 

CO
2 
que ha generat en la seva activitat 

productiva, un 8% més que el 2013. 

A més, les emissions generades per 

la companyia s’han reduït un 8,9% 

respecte al 2013 i gairebé un 30% en 

comparació amb el 2012. Aquestes 

xifres són possibles gràcies a l’esforç 

que han realitzat per minimitzar el con-

sum energètic dels seus processos 

productius, reduint un 70% la seva 

ràtio de consum energètic-facturació 

en deu anys. Aquestes dades, segons 

ha acreditat CDP, consoliden Acciona 

com a líder mundial en la lluita con-

tra el canvi climàtic en el sector de les 

utilities, ja que és l’empresa amb una 

quantitat més baixa d’emissions de ga-

sos d’efecte hivernacle en relació amb 

la xifra de vendes, i una tendència més 

gran de reducció d’emissions de gasos 

d’efecte hivernacle del sector. 

EMPREMTA HÍDRICA. Un altre 

dels eixos de la política ambiental de 

la companyia és la preocupació per 

la preservació dels recursos hídrics, 

aspecte en el qual genera una em-

premta hídrica positiva gràcies a les 

seves plantes de tractament d’aigua, 

que aquest any se xifra en 532 hm3. 

A més, el 2014, Acciona ha reduït un 

10,3% el seu consum d’aigua i ha se-

guit apostant per la utilització d’aigües 

reciclades, reutilitzades, procedents de 

xarxes de terciari i de pluja, que repre-

senten un 17% del consum total de la 

companyia.

PIONERA. Una gran companyia de 

l’Ibex com és Acciona, amb unes ven-

des que el 2014 es van situar en 6.499 

milions d’euros, té la capacitat d’exercir 

com a element mobilitzador que fomen-

ti la sostenibilitat en altres empreses i 

stakeholders. 

Aquesta companyia és pionera al 

món en el càlcul del consum hídric de 

tota la seva cadena de valor, que ha 

realitzat aquest any per primera vegada 

i, a més, en la seva ferma i decidida 

aposta contra el canvi climàtic, és el 

segon any consecutiu que ha fet ex-

tensiu el seu compromís de reducció 

de les emissions de CO
2
 a tota la seva 

cadena de subministrament, mitjançant 

el càlcul de les emissions associades 

als seus 28.000 proveïdors i ha iden-

tificat els 500 que generen el 70% del 

CO
2
 emès en la seva cadena de sub-

ministrament per desenvolupar mesu-

res conjuntes de reducció de la seva 

empremta ambiental.M

ACCIONA

Multinacionals davant el canvi climàtic: 
un compromís imprescindible

Les grans 
empreses i el 
creixement 
sostenible

Exemple d’energia sostenible. 
Aerogeneradors en un parc eòlic.

dA través de les seves línies de negoci, Acciona s’alinea amb la conse-

cució de diversos dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Grà-

cies a les plantes de tractament d’aigua i a la feina de la companyia per 

potabilitzar, depurar i dessalar aigua per a més de 70 milions d’habitants 

a tot el món, han contribuït a garantir la disponibilitat d’aigua. Altres pro-

pòsits de la companyia és augmentar el percentatge d’energia renovable 

i Acciona se situa al capdavant del sector en la promoció, construcció, 

operació i manteniment d’actius renovables. La companyia es recolza en 

la innovació per aconseguir infraestructures més resilients i sostenibles, 

en consonància amb un altre dels objectius.

Acciona és precursora en l’adaptació del model de negoci als requi-

sits d’una economia baixa en carboni i considera la lluita contra el canvi 

climàtic com una prioritat estratègica. Així mateix, treballa en diferents 

aliances que intensifi quen la participació en el desenvolupament sosteni-

ble, i està present en un gran nombre d’iniciatives que intenten exercir un 

canvi ampli i positiu, com Sustainable Energy for All i Caring for Climate 

en l’entorn de les Nacions Unides; en el Corporate Leaders Group i Green 

Growth Platform en l’entorn de la Unió Europea; en el CEO Climate Lea-

dership Group del World Economic Forum i el Carbon Pricing Leadership 

Coalition en el qual participen, entre altres, el Banc Mundial i l’OCDE o el 

Grupo Español de Crecimiento Verde.

Innovació i economia
OBJECTIUS



10 Pàgines especials
DIMARTS

17 DE NOVEMBRE DEL 2015
el Periódico

Smart City App Hack. Innovació i desenvolupament
tecnològic seran protagonistes d’aquest certamen.

Anna Carrió II MONOGRÀFICS

E
n aquesta edició de l’Smart 

City Expo World Congress 

tindrà lloc la gran final de 

l’Smart City App Hack, un 

certamen en què s’escollirà la millor 

aplicació mòbil per a smart cities 

d’entre un total de 15 candidates 

(quatre d’elles nascudes a Barcelona). 

A més de la capital catalana, Hèlsin-

ki, Dubai, Lió, Phoenix, Nova York i 

San Francisco són les ciutats que 

participen en aquest concurs, que va 

començar fa vuit mesos i que té per 

objectiu buscar solucions que donin 

resposta als reptes de les ciutats al 

segle XXI.

El premi per a cada una de les 

cinc aplicacions guardonades serà 

de 5.000 euros. A més, demà també 

s’entregaran els premis especials de 

Fiware i MasterCard, patrocinadors 

oficials de l’Smart City App Hack. 

INNOVACIÓ. Les quatre aplica-

cions que representen Barcelona són 

Tripunig (en la categoria de Cultura i 

Turisme); Virtual Energy Advisor, que 

competirà en Energia i Emissions; Glo-

vo, que ho farà en Comerç i Com-

pres; i Sharin Academy, en Ciutat 

Col·laborativa. 

Personalitzar el viatge segons les 

preferències del viatger seguint re-

comanacions d’habitants locals és la 

funcionalitat de Tripuniq. Virtual Energy 

Advisor, per la seva banda, és un as-

sessor virtual per millorar l’eficiència 

energètica que permet compartir 

amb la comunitat experiències i trucs 

per estalviar energia i diners. En ter-

cer lloc, l’aplicació Glovo connecta 

aquells que vulguin comprar, enviar 

o recollir un producte en menys de 

60 minuts mitjançant un sistema de 

missatgers independents. L’última 

de les aplicacions, Sharing Academy, 

funciona com un peer-to-peer, en què 

estudiants universitaris comparteixen 

coneixements i aprenen dels seus 

companys amb classes privades. 

APLICACIONS. Ovidio Egido, direc-

tor general de MasterCard Espanya, 

un dels patrocinadors del certamen, 

ha afirmat que “és un honor recol-

zar programes com Smart City App 

Hack”, en què l’essència és construir 

els fonaments de les ciutats del futur. 

Egido ha afegit que “vivim en una so-

cietat en constant evolució en què 

treballar conjuntament amb els di-

ferents agents que conformen les 

ciutats es converteix en prioritari”. 

L’objectiu de trobades d’aquesta 

mena és construir un futur de les ciu-

tats en què predomini la innovació i 

el desenvolupament tecnològic, que 

serveixi per potenciar altres aspectes 

fonamentals del dia a dia com són la 

mobilitat urbana, el comerç, la soste-

nibilitat o ciutats col·laboratives.

En aquest context, la ciutat de Lió 

es presenta al concurs amb Seety, una 

aplicació que converteix el running en 

una experiència per descobrir la ciu-

tat. Per la seva banda, Eventmore, 

d’Hèlsinki, es dirigeix als organitza-

dors d’esdeveniments amb l’objectiu 

d’ajudar-los en la promoció i a treure’ls 

el màxim profit. Nova York figura entra 

les ciutats participants, i ho fa amb 

Knodes, una xarxa de sensors de baix 

cost que funcionen amb energia solar 

i uns monitors e-paper que es ges-

tionen mitjançant una aplicació web. 

L’objectiu d’aquesta aplicació és aju-

dar les ciutats a escoltar el seu entorn 

i parlar amb els seus ciutadans. 

En la categoria de Comerç i Com-

pres, la ciutat de Phoenix arriba amb 

Her, una aplicació molt fàcil d’utilitzar 

que permet fer recerques per veu per 

comprar i fer reserves. 

La ciutat de Lió presenta Chro-

noscènes, un sistema que reuneix 

totes les ofertes d’última hora per a 

espectacles, i actua com una oficina 

d’entrades única. San Francisco, dins 

de la mateixa categoria, s’aventura 

amb Indoors, una app que ajuda els 

usuaris a localitzar i trobar ofertes es-

pecials i millorar la seva experiència 

de compra. 

El concepte de ciutat col·laborativa 

agafa forma de la mà de Boxit, una 

aplicació de Dubai que connecta 

les persones que necessiten espai 

extra per emmagatzemar els seus 

articles personals. La ciutat també 

presenta Einvite, un organitzador 

d’esdeveniments intel·ligent que facili-

ta la reserva i el pagament de reunions 

de negocis, conferències, seminaris, 

etcètera. 

Per últim, en la categoria de Mo-

bilitat Urbana, ParkX App (Phoenix) 

ofereix solucions de pagament mòbil 

EL CERTAMEN

Aplicacions per construir
les ciutats del demà

Quatre dels títols finalistes en el concurs Smart 
City App Hack han nascut a Barcelona

b Hèlsinki, Dubai, Lió, Phoenix, Nova York 
i San Francisco són els altres participants

b

personalitzat; Karos (Lió), una xarxa 

intel·ligent de mobilitat compartida; i 

Tripgo (Hèlsinki), una app que ajuda a 

planificar un viatge.

ACTIVITATS. Paral·lelament al con-

curs, l’Smart City App Hack ha prepa-

rat una sèrie d’activitats per completar 

aquest esdeveniment, que es desen-

volupen durant tot l’Smart City Expo 

World Congress. 

Els dies 18 i 19 al matí, a la Smart 

City Plaza (Speaker’s Corner) es pre-

sentarà l’Smart City Apps Showcase, 

un espai on es donaran a conèixer als 

emprenedors les aplicacions que han 

participat en l’SCAH. 

També el dia 19 se celebrarà l’SCAH 

Council of Cities, una trobada que 

reunirà els representants de totes 

les ciutats que han participat en 

l’Smart City App Hack amb l’objectiu 

d’intercanviar informació, experiències 

i pràctiques sobre iniciatives de parti-

cipació cívica.M

bCultura, Turisme, 
Mobilitat, Ciutat 
col·laborativa,  
Energia, Comerç 
i Compres són les 
categories de SCAH

ELS FINALISTES 
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Anna Carrió II MONOGRÀFICS

L’ 
AMB està treballant inten-

sament per fer de Barce-

lona i la seva àrea metro-

politana una gran ciutat de 

ciutats intel·ligent. Per a això, ha creat 

una plataforma tecnològica avançada 

de gestió de serveis públics basada 

en open data: Smart AMB. Aquesta 

donarà serveis tant a la mateixa or-

ganització metropolitana com als ciu-

tadans i als ajuntaments que, al seu 

torn, podran fer-la servir per crear 

els seus propis serveis, productes i 

aplicacions. L’objectiu d’aquesta pla-

taforma és “donar suport, eines i fa-

cilitar el desplegament de solucions 

pròpies de les smart cities als 36 

ajuntaments metropolitans”, segons 

fonts de l’AMB. 

A mesura que es consolidi aques-

ta iniciativa, que pretén posicionar 

aquesta metròpolis entre els referents 

europeus en smart cities, s’obrirà tam-

bé a empreses i al món universitari, 

entre altres col·lectius. “La funció de 

les dades obertes és que terceres 

persones puguin explotar-les per 

generar aplicacions”, afirmen des 

de l’AMB.

EFICIÈNCIA. El projecte té com 

a objectiu una gestió més eficient i 

eficaç dels recursos i serveis d’una 

ciutat, en aquest cas, d’una ciutat 

intel·ligent. Tot això garanteix un es-

talvi econòmic, de gestió i més qualitat 

ambiental, a més de, naturalment, una 

millora notable de la qualitat de vida.

El projecte Smart AMB s’està des-

envolupant actualment en els àmbits 

de gestió de l’espai públic, el transport 

públic i la promoció econòmica.

Alguns dels exemples de solucions 

desenvolupats gràcies a aquesta pla-

taforma són els sensors intel·ligents, 

per detectar avaries a les dutxes de 

les platges metropolitanes i evitar el 

malbaratament d’aigua o, instal·lats a 

les papereres, indicar si estan plenes. 

En algunes platges també s’ha instal·lat 

el bàcul de megafonia. És un element 

autònom que pot disposar d’altres 

equipaments com a sensors i wifi. Està 

connectat a la xarxa de telecomuni-

cacions i pot alimentar-se per energia 

elèctrica o solar.

 Altres solucions smart es troben 

en parcs metropolitans, en concret 

en els sensors per determinar la po-

tència necessària en l’enllumenat, la 

telegestió del reg per estalviar aigua i 

la connexió amb els usuaris per alertar 

sobre anomalies en el servei. Altres 

exemples són el wi-fi als autobusos 

metropolitans i punts de recàrrega de 

mòbils; panells d’informació dinàmica 

a les parades d’autobús; un sistema 

de pantalles inbus amb informació a 

temps real; apps per a mòbils amb 

serveis directes per a la ciutadania o el 

desenvolupament d’un projecte pilot 

de gestió en polígons industrials.M

Control dels espais verds. Un tècnic de l’AMB gestiona el 
rec d’un parc a través d’una tauleta.

CIUTAT DE CIUTATS

L’objectiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
és facilitar la creació de serveis avançats i ‘apps’

Smart AMB, 
un projecte de 
gestió eficaç

LES TRIBUNES

La plataforma Smart AMB constitueix 

una oportunitat única per impulsar 

projectes innovadors i activitats de 

recerca i desenvolupament que afrontin 

nous reptes científics i tecnològics. Les 

universitats, centres tecnològics i empreses 

podran accedir a dades i capacitats de 

gestió del territori a nivell metropolità, i 

no únicament urbà. El territori com un 

continu. Els serveis públics incorporant 

intel·ligència, escala i personalització 

a nivell municipal. Dades obertes 

susceptibles de ser explotats mitjançant 

tecnologies big data. Una gestió pública 

més efectiva i eficient.

AFRONTAR 
REPTES 
CIENTÍFICS

David
Esteban
R+D+I

A 
Sant Adrià de Besòs hi ha dues 

platges i dos parcs metropolitans 

i estic segura que aquesta nova 

eina ens permetrà obtenir ràpidament i de 

forma molt fàcil tota la informació relativa 

a aquests espais, que habitualment 

els ciutadans –en la seva gran majoria 

estudiants– ens demanen per aprofundir en 

el seu coneixement sobre el territori. Crec 

que també és important destacar que la 

informació que ens proporciona aquesta 

plataforma està actualitzada en tot moment, 

així podrem consultar, per exemple, la 

qualitat microbiològica de la sorra de la 

platja, les espècies vegetals que hi ha en 

parcs i platges, els consums d’energia, les 

activitats educatives programades... I tot això 

en un parell de clics. Ens facilitarà molt als 

ajuntaments obtenir aquest tipus d’informació 

que fins ara estava molt segregada.

CONÈIXER EL 
TERRITORI 
AMB DADES

Assela
Coll
TÈCNICA DE MEDI 
AMBIENT DE SANT ADRIÀ 
DE BESÒS

La iniciativa Smart AMB, que aposta 

pel concepte open cities (open 

data + smart cities), es converteix 

en un motor de transformació digital 

de l’àrea metropolitana de Barcelona i 

posa en mans dels més de 3,2 milions 

de ciutadans, les empreses i les 

administracions, un vehicle que permetrà 

fomentar nous models de col·laboració, 

participació, bon govern, transparència, 

mobilitat i convivència. 

Al mateix temps, es converteix 

en un espai obert per al foment de 

l’emprenedoria i l’aplicació de les noves 

tecnologies, que permetran fomentar el 

creixement professional i la innovació en el 

teixit empresarial i professional, fomentant 

al seu torn la creació de nous productes 

i serveis i, en conseqüència, de noves 

oportunitats laborals. 

UN MOTOR 
DE CANVI 
DIGITAL

Albert
Ariza
OESIA NETWORKS

G ràcies a la plataforma implantada, 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB) pot obtenir una visió 

integrada de la gestió de les platges 

i parcs, cosa que l’ajuda a actuar de 

forma coordinada amb tots els actors 

que intervenen en la seva gestió. 

Aquesta visió actualitzada i detallada 

permet informar el ciutadà de qualsevol 

incidència, així com rebre notificacions 

d’aquest a través del mòbil. A més a més, 

l’AMB facilita l’accés a les tecnologies als 

municipis, compartint les capacitats del 

centre de gestió a través de la tecnologia 

cloud.

CAP A LA 
TECNOLOGIA 
‘CLOUD’

Javier
Olaizola
IBM GLOBAL 
BUSINESS SERVICES 
ESPANYA

bEl projecte se 
centra inicialment 
en la gestió de 
l’espai públic i 
el transport

L’ENFOCAMENT

La proposta uneix 
universitats, centres 
tecnològics i empreses

Amb aquest sistema 
s’aconsegueix una visió 
integrada de la gestió
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