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Introducció



La Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region vol

esdevenir un agent nexe entre l’empresa, el sector del

coneixement, les administracions públiques, l’emprenedoria i

la ciutadania, amb l’objectiu de consensuar un conjunt de

polítiques i programes destinats a la transformació de la regió

de Tarragona i extrapolar-les a altres ciutats del Mediterrani.

Amb els seus objectius, construir una estratègia sòlida de la

Fundació que permeti establir un full de ruta per a la

transformació urbana, construint al mateix temps un relat de

territori per apoderar a les ciutats i als ciutadans dels actius

disponibles i del potencial que aquests disposen per créixer com

a regió sostenible, vertebradora i cohesionada en l’àmbit de

la innovació.

Quàdruple Hèlix

- Introducció 



Objectius 2018
Assolits



- Objectius del 2018 assolits
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- Objectius del 2018 assolits
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- Objectius del 2018 assolits
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- Objectius del 2018 assolits
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- Objectius del 2018 assolits

Projecte 

Mobilitat 

amb 

Lüleburgaz

(Turquia)



Objectius 

100% assolits

Entorn a 

45 projectes

-10 més dels previstos

-18 més que al 2017

Major impacte

a mitjans

Nou Pla 

Estratègic

Evolució de

Smart City a 

Smart Region



Eixos Estratègics



- Eixos 

Innovació i 
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Formació i 

Reflexió

Disseminació



EIX 1: ECOSISTEMA 

I DINAMITZACIÓ 
ECONÒMICA

EIX 2: 

TRANSFORMACIÓ 

DE LES CIUTATS

EIX 3: TALENT I 

CAPACITACIÓ 

DIGITAL

VERTEBRACIÓ I COHESIÓ TERRITORIAL

SOSTENIBILITAT

POSICIONAMENT, PROJECCIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ 

- Eixos del nou Pla Estratègic



Innovació i

Projectes



- Innovació i Projectes

Nou Pla 

Estratègic

Amb la incorporació de Reus a la Fundació, ens replantegem els nostres objectius, línies de 
treball i la nostra missió. Després d’un intens estudi sobre quin volem que sigui el nostre
horitzó, es dissenya un nou Pla Estratègic amb visió de regió, de territori intel·ligent. 



La Fundació ha col·laborat amb el 

procés de ‘smartització’ de les 

instal·lacions i obres de 

construcció de l’Anella

Mediterrània de Campclar, l’àrea en 

la qual va ubicar-se el nucli de 

l’activitat durant la competició

esportiva celebrada enguany a 

Tarragona, i amb el vídeo 

promocional dels Jocs Mediterranis

‘Preparats per fer història’.

- Innovació i Projectes

Jocs Mediterranis

Tarragona 2018



- Innovació i Projectes

La Fundació és una ferma promotora del transport sostenible i de les noves tecnologies al servei de la ciutadania. Amb el 
seu suport Tarragona ha estrenat enguany sis nous carregadors de vehicles elèctrics ubicats a la plaça Imperial Tàrraco, la 
Vall de l’Arrabassada, la Tabacalera i l’Anella Mediterrània. Aquests, permeten carregar en una hora un vehicle amb
autonomia de 100 km.

Instal·lació de 

carregadors de vehicles

elèctrics



Associació formada per 65 

ciutats de l’Estat amb vocació

Smart. La Fundació representa 

la regió de Tarragona i ha estat

present en les diferents reunions

celebrades durant el 2018.

- Innovació i Projectes

RECI (Red Española 

de Ciudades 

Inteligentes)



Tecnologia aplicada al turisme i patrimoni

mitjançant una aplicació per a la recreació en realitat

virtual del patrimoni romà de Tàrraco (l’Amfiteatre,

el Circ Romà, el Fòrum local i el recinte de Culte,

ubicat a l’actual Catedral) dirigit a mòbils, tablets i

ulleres 3D.

- Innovació i Projectes

Imageen

Tarraco



- Innovació i Projectes

Amfiteatrvm

Amfiteatrvm, nou espectacle de gran 
format que s’ha estrenat aquest estiu en 
4 idiomes, tres grans pantalles, efectes
de so i llum, un equip de professionals i 
grups locals de recreació històrica
Tarraco Lvdvs i Thaleia. S’han realitzat 9 
sessions amb una mitjana d’ocupació del 
90% que representa un total de 6.446 
espectadors.

L’Amfiteatre i la tecnologia al 
servei ciutadà oferint el 

patrimoni amb tècniques
innovadores i tecnològiques
amb el suport de la Fundació

Tarragona Smart 
Mediterranean Region.

Amfiteatrvm s’ha complementat
amb les visites nocturnes mantenint
obert el monument durant totes les 
nits d’agost per a la seva visita i el 
passi del documental Ingeniería 
Romana de RTVE i Digivision amb un 
total de 2.818 espectadors



- Innovació i Projectes

Documental 

Ingeniería 

Romana 

Tarragona ha acollit a finals de 
2018 la preestrena de dos nous
episodis del documental: Ciudades 
II i Acueductos II, en què la Tàrraco
romana en torna a ser present, en 
concret, l’Aqüeducte de les 
Ferreres. 

La Fundació Tarragona Smart és
col·laboradora de l’innovador documental 
‘Ingeniería Romana’ que va obtenir un 
total d’1.266.000 espectadors a TVE  entre 
l’emissió dels dos primers episodis. 



La Fundació Tarragona Smart Mediterranean

Region participa i coordina el grup de treball del

projecte ‘SmartCatSud’ format per 10

ajuntaments de la província, tres consells

comarcals i la Diputació de Tarragona,

potenciant l’administració electrònica i el

desenvolupament de ciutats intel·ligents

- Innovació i Projectes

SmartCatSud



Continuació del projecte, d’àmbit provincial, que 

agrupa empreses TIC i institucions públiques. 

La Fundació és co-coordinadora del grup de 

treball d’smart cities i forma part de la junta 

directiva.

- Innovació i Projectes

Clúster TIC 

Catalunya Sud



La Fundació ha col·laborat enguany en el projecte europeu d’Ematsa: ‘Integrated knowledge-

based approach for resilience Enhancement and reconstruction Areas’ (ARENA)

ARENA
(Integrated knowledge-based 

Approach for Resilience 

Enhancement and 

Reconstruction Areas)

- Innovació i Projectes



- Innovació i Projectes

La Fundació ha participat al projecte europeu ‘Responsible Research & Innovation

Learning ( RRIL)’, finançat pel programa Erasmus + 2018 aportant la seva experiència 

en projectes d'impacte social. 

Projecte RRIL

d’Erasmus +

L’objectiu del projecte és 

dissenyar mòduls de 

capacitació per a 

investigadors universitaris 

i professionals de la 

innovació mitjançant:

❖ Participació d’actors 

tradicionalment no 

involucrats en processos 

d'innovació.

❖ Incorporació de qüestions 

de gènere i la ètica en 

activitats de recerca i 

innovació.

El consorci del projecte està 

liderat per la URV i format 

per 6 socis de Polònia, 

Finlàndia i l'Estat Espanyol.



- Innovació i Projectes

Turisme

Intel·ligent

Red.es

L’Ajuntament amb el suport de la Fundació, va 

presentar proposta a la convocatòria de 

Destinacions Turístiques Intel·ligents del ‘Plan 

Nacional de Territorios Inteligentes, gestionada per 

l’entitat pública Red.es, dirigit a impulsar projectes

orientats a la transformació digital de l’activitat

turística. 

La proposta de Tarragona se centra en l’ús intensiu

de les Tecnologies de la Informació i les 

Comunicacions (TICs) per a proporcionar als

visitants de la ciutat una aproximació més vivencial al 

seu patrimoni històric. 



Ajuntament i Fundació participen conjuntament amb la 

Generalitat amb proposta per la recuperació del Teatre

Romà i el seu entorn (la Part Baixa) acceptada per la 

Comissió Europea a Heerlen (Països Baixos) el passat mes 

de setembre.

La convocatòria europea (Horizon 2020) facilita el treball conjunt de 

quatre ciutats europees en l’intercanviï d’experiències. Els socis de 

Tarragona són Mostar (Bòsnia i Hercegovina), Herleen (Països Baixos) 

i Vejle (Dinamarca).

Projecte Europeu

pel Teatre Romà i 

entorn de la Part

Baixa

- Innovació i Projectes

Programa que financia projectes d’investigació

i innovació de diverses àrees temàtiques en el 

context europeu.



La Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region, primera fundació pública en entrar a formar part

de la Red Elige d’Empreses locals d’interès General. Associació que aglutina empreses de propietat

majoritàriament municipal i entitats locals que presenten serveis d’interés general en qualsevol sector o 

àmbit d’actuació amb l’objectiu de promoure els interessos comuns de totes elles i fomentar l’eficàcia, 

l’eficiència, la competitivitat i la qualitat de servei a la ciutadania.

- Innovació i Projectes

Red Elige



La Fundació forma part com a membre adscrit i impulsor del comite científic de la nova iniciativa Som-InnPort, un

nou ecosistema d’innovació del Port de Tarragona.

Espai de col·laboració de l’Autoritat Portuària, en col·laboració amb les insitutcions de l’entorn, els stakeholders i la Universitat

Rovira i Virgili, per introduir tècniques innovadores en els processos, serveis i models de negoci del Port. Compta amb 12 entitats

adherides i 23 acords d’intencionalitat signats.

L’objectiu: innovar en els serveis del port, fent realitat idees i projectes des de la participació. El paper de la Fundació Tarragona

Smart Mediterranean Region és clau, com a principal coneixedora de tot allò que les noves tecnologies poden aportar aplicades a

projectes d’expansió, creixement, millora i sostenibilitat.

- Innovació i Projectes

‘Som-InnPort’



- Innovació i Projectes

APP de 

participació

ciutadana amb

TAC12

La Fundació col·labora amb TAC12, la televisió local i pública del Camp de Tarragona, per l’impuls de nous modes

de participació ciutadana mitjançant les noves tecnologies amb una prova pilot a l’estiu amb què la ciutadania i

els espectadors poden formar part activa enviant els seus propis vídeos, i complementar així la cobertura televisiva

de grans esdeveniments i festivals de tot el territori en què TAC12 dóna cobertura com és Tarragona, Salou, Vila-

seca, Valls, Torredembarra, Montblanc, Constantí, Altafulla i l’Espluga de Francolí.



- Innovació i Projectes

Impuls de la 

gratuïtat bus a 

Tarragona

Tarragona, com a primera ciutat espanyola amb gratuïtat universal de bus. 

Assesorament de la Fundació en aquesta iniciativa en favor d’un mode de transport i mobilitat més eficient, 
sostenible i menys contaminant que el vehicle privat.



Formació

i reflexió



Col·laboració amb

esdeveniments i 

projectes universitàris

i de recerca.

- Formació i reflexió

Col·laboració

amb la URV 



Ubicació i formació amb

Smart Cub al Parc de Nadal 

(gener de 2018) i dues noves 

escoles: Escola Sant Pau i 

Escola Ponent aquest 2018.

- Formació i reflexió

Smart Cub i

Parc de Nadal



Activitat divulgativa a les escoles per informar i 

impulsar entre els alumnes bones pràctiques

d’eficiència i estalvi energètic

- Formació i reflexió

Steps



Programa d’acceleració empresarial dirigit a emprenedors i empreses
de Tarragona . Desenvolupament del projecte destinat a convertir idees 

de negoci en empreses viables. La Fundació Tarragona Smart 

Mediterranean Region en dona suport i difusió, així com en forma 

part del jurat avaluador de les propostes presentades.

- Formació i reflexió

Tarragona 

Open Future



La Fundació ha participat un any més en la organització

i moderació de diverses taules i ponències de la 

Jornada Smart Region centrada enguany en l’horitzó

de la Tarragona Smart Region. La trobada sobre 

desenvolupament urbà intel·ligent, organitzada pel

Clúster TIC Catalunya Sud i FiraReus al Tecnoparc de 

Reus va tenir lloc el 20 de juny. 

- Formació i reflexió

Jornada 
Smart Region



La Fundació Tarragona Smart ha participat un any més al IV Congreso de Ciudades Inteligentes els dies

30 i 31 de maig de 2018 a Madrid. Es tracta del principal fòrum que potencia l’intercanvi de coneixement i 

experiències sobre les ciutats intel·ligents d’Espanya amb l’ús de tecnologia i innovació com a eïnes

base del seu desenvolupament. 

- Formació i reflexió

IV Congreso 

de Ciudades 

Inteligentes



Activitats de formació, recerca i divulgació al 

voltant del concepte Tarragona Smart 

Mediterranean City/Region. Dirigida per Santiago 

Castellà

- Formació i reflexió

Càtedra Tarragona 

Smart Mediterranean

City de la URV



Participació a la 8ª i 9ª 

edició del cicle sobre 

mobilitat sostenible i 

intel·ligent amb vehicles

elèctrics, híbrids i 

alternatius.

Curs de millora de la 

seguretat viària en moto

Destinat a universtaris. 

Impulsat amb la URV i el 

Servei Català de Trànsit, en 

el marc de les jornades

BioEconomic

- Formació i reflexió

Cicle de 

conferències

BioEconomic



Col·laboració de la Fundació amb les 
Jornades Tarragona Impulsa que 

tenen com a objectiu proporcionar 
oportunitats per millorar el projecte

o la trajectòria professional dels
assistents i dotar-los de coneixement. 

- Formació i reflexió

Jornades

Tarragona Impulsa



Assignatura del Master d’Intel·ligència

Artificial de la URV. Casos pràctics

proposats per la Fundació Tarragona Smart.

- Formació i reflexió

Computació Ubiqua



Col·laboració i suport de la Fundació amb el Festival REC 2018: 

Jornada Professional REC 2018 – Cinema i Tecnologia NOW i al concurs de 

curtmetratges EngegaR/48 hores del mateix festival.

- Formació i reflexió

Festival REC 2018



- Formació i reflexió

Altaveu

Ciutadà

La Fundació impulsa una plataforma de participació ciutadana en el marc del Projecte Tarragona Smart Region que 
marca el seu full de ruta tenint en compte la màxima participació de la ciutadania, els agents socials i econòmics del 
territori. La plataforma busca disposar d’un baròmetre d’opinió, per conèixer què en pensa la ciutadania del 
territori, i/o municipis concrets en relació a temes sobre els interessos i qüestions clau per al Projecte Tarragona 
Smart Region.



- Formació i reflexió

Congressos: 

Difussió de la 

Fundació i tasca

Participació al ’Qazaqstan Technology Forum’ a 

Astana per presentar el projecte de la Fundació.Participació a ’Helsinki Smart Region’ a 

Helsinki presentant el Projecte Hèlix.

Participació al Congrés Green Cities “9º Foro de Inteligencia y 

Sostenibilidad Urbana” a Málaga presentant el Projecte dels Jocs

Mediterranis Tarragona 2018 i el seu llegat ‘smart’ a la ciutat i entorn.

Participació al HUPG conference 2018 de Dubrovnik: ‘Sharing 

the Future of Cultural Heritage – Synergies between Heritage, 

Tourism and Digital Culture’

Participació al certamen líder sobre ciutats

intel·ligents, ‘Smart City Expo World

Congress (SCEWC), 2018’ a Barcelona.



- Formació i reflexió

1ª Jornada Smart 
Heritage City de 

Tarragona

Participació, col·laboració i suport amb la 1a Jornada Internacional Smart Heritage City celebrada a 

Tarragona al mes d’octubre i centrada en el Patrimoni com a motor del desenvolupament urbà intel·ligent

mitjançant projectes convertits en realitats i el pas de la tecnologia a la gamificació. La Jornada amb 150 

participants i 5 taules de treball consoliden Tarragona com a referent en les ‘smart heritage cities’.



- Formació i reflexió

Tarragona 

Impulsa

Col·laboració activa amb Tarragona Impulsa, el servei de l’Ajuntament de Tarragona que

desenvolupa tots els serveis i programes relacionats amb les polítiques actives d’ocupació, la

creació d’empreses i la dinamització del teixit empresarial. Així com difussió de programes i cursos

que s’hi organitzen.



- Formació i reflexió

Jornades

formatives

i dinars estratègics

Entorn el Nou Pla 

Estratègic

La Fundació va acompanyar a l’equip de Doxa en els dinars estratègics del Nou Pla Estratègic així com ha organitzat
presentacions i jornades formatives sobre els nous eixos, entre tècnics de l’Ajuntament de Reus i Tarragona.

Cal assenyalar també que la Smart Region és interlocutora amb la Generalitat en temes i qüestions de les smart cities del
territori.



IV Mediterranean

Tourism Meeting

La Fundació ha col·laborat amb el IV Mediterranean Tourism Meeting (MTM) al mes de maig, dedicat

al turisme intel·ligent, la gastronomia i el món del vi amb reconeguts experts com a ponents en una

Jornada per aportar propostes i marcar estratègies de futur recolzades en bases tan sòlides del territori

com la gastronomia mediterrània i l’enoturisme, en quatre blocs: Turisme de Qualitat, Smart Cities, Món del Vi

i Món de la Gastronomia.

- Formació i reflexió



- Formació i reflexió

TEDxTARRAGONA

La Fundació ha donat suport a la Jornada del TED x Tarragona “Què trameu?” sobre xarxa, literatura, 
l’educació, la tecnologia, la cultura popular i el ciberassatjament. 



- Formació i reflexió

Vermut TIC

Col·laboració de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region junt a Adecco amb el ‘Vermut TIC 

socialize amb enjoy!’ organitzat pel Cluster TIC Catalunya Sud el 12 de desembre.



- Formació i reflexió

Open Data Lab

La Fundació Tarragona Smart

Mediterranean Region, en

coordinació amb Tarragona Impulsa,

l’Àrea de TIC de l’Ajuntament de

Tarragona i la col·laboració de la

Diputació de Tarragona, impulsa

un projecte d’Open Data Lab que

sigui referent al territori del Camp

de Tarragona i el segon a tota

Catalunya.

Els tres eixos d’actuació seran: la divulgació, la formació i el foment de l’emprenedoria.

L’objectiu principal del projecte és oferir eines als ciutadans i a les Pimes, que permetin l’aprofitament i la
reutilització de les dades obertes, per tal de millorar la seva competitivitat i innovació i promoure un
ecosistema que produeixi més valor econòmic i social al voltant de les dades en obert.



Diplomes del 

Postgrau

Smart Cities URV

- Formació i reflexió

Entrega del títol de Postgrau Smart Cities que otorga la Càtedra Smart Cities de la Universitat Rovira i Virgili.



Disseminació



Fira de 

professionals amb

30 estands al 

Campus Catalunya 

de la URV, en el marc

de les jornades

BioEconomic

- Disseminació

Expo VEHiA



- Disseminació

La Fundació ha participat un any més en la organització

i moderació de diverses taules i ponències de la 

Jornada Smart Region centrada enguany en l’horitzó

de la Tarragona Smart Region. La trobada sobre 

desenvolupament urbà intel·ligent, organitzada pel

Clúster TIC Catalunya Sud i FiraReus al Tecnoparc de 

Reus va tenir lloc el 20 de juny. 

Jornada 
Smart Region



- Disseminació

Smart Mobility

Salou

La Fundació ha estat una dels

organitzadors de la primera Jornada

Smart Mobility a Salou, ‘Urbanisme

intel·ligent en mobilitat i seguretat’.

Un espai de trobada entre els diferents

agents actius en el món de la

mobilitat per buscar solucions cap als

principals problemes de la mobilitat i

proposar sistemes més sostenibles,

que descongestionin les ciutats i siguin

accessibles per tota la població.



- Disseminació

1er Youth Forum for the 

Mediterranean

La Unió per la Mediterrània (UpM) i l’Ajuntament de Tarragona, amb la col·laboració de la Fundació Tarragona Smart i la Càtedra
Smart de la URV, van celebrar del 6 al 9 de juliol de 2018, el primer Fòrum de Joves per a la Mediterrània a Tarragona, en el marc

dels XVIII Jocs Mediterranis. El Fórum va reunir al Teatret del Serrallo a 45 representants d’organitzacions dirigides per joves, 
plataformes i xarxes de 20 nacionalitats euromediterrànies fomentant el diàleg intercultural entre les organitzacions juvenils de les 

dues ribes de la Mediterrània i crear espai per a la construcció de projectes regionals.



- Disseminació

Projecte europeu amb Turquia per l’intercanvi d'experiències de 

governança entre les ciutats de Çanakkale i Tarragona.

Partnership for 

the future of 

smart cities



Col·laboració amb la iniciativa 

consolidada de creació d’un got

reciclable i reutilitzable per les festes

de la ciutat que suposa estalvi de fins a 

24 tones de CO2, reduir en un 80% el 

nombre de gots distribuits i mantenir la 

ciutat notablement més neta.

- Disseminació

Un got per festes



2a edició i entrega de premis del programa educatiu que combina l’estudi del 

territori amb l’aprenentatge sobre el bon ús de les noves tecnologies, i que ha 

organitzat la Fundació juntament amb la cooperativa Combinats.

- Disseminació

Co-organització de 

l’InJUÈ SMART 

Challenge



- Disseminació

Altaveu

Ciutadà

La Fundació impulsa una plataforma de participació ciutadana en el marc del Projecte Tarragona Smart Region que
marca el seu full de ruta tenint en compte la màxima participació de la ciutadania, els agents socials i econòmics del
territori. La plataforma busca disposar d’un baròmetre d’opinió, per conèixer què en pensa la ciutadania del
territori, i/o municipis concrets en relació a temes sobre els interessos i qüestions clau per al Projecte Tarragona
Smart Region.







- Disseminació

Campanya

social

‘Respecta’m’

La campanya Respecta’m, a la que dóna suport la Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region,

impulsada i consolidada a esdeveniments com les festes de Santa Tecla per continuar amb les accions de

Komando Nits Q i la difusió informativa mitjançant cartelleria i altres elements, a més de La Carpa Respecta’m –

Punt Lila com a mesura de prevenció i actuació contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques als espais

d’oci i festius.

La carpa “Respecta’m-Punt Lila”, vol ser l’espai de referència on s’informarà pedagògicament sobre la necessitat

d’erradicar el masclisme i les violències sexuals, a més d’acompanyar a les possibles víctimes



Social Smart



- Social Smart

Fòrum Smart IV i
II WorkShop
Planet Youth

‘Tens un tic amb les 
tic’ (infografia

interactiva)

Col·laboració de la Fundació i Àrea de Salut de l’Ajuntament

en la infografia interactiva i participativa ‘Tens un tic amb

les TIC’ creada al 2016 per CoP Educ@TiP formada per tècnics

de diferents àmbits entre Justícia, Ensenyament (secundària),

serveis socials, entitats privades, Ajuntament… amb l’objectiu

d’arribar als joves i adolescents i conscienciar-los en el seu

ús de les noves tecnologies.

La Fundació ha participat de forma activa en

l’aplicació del programa de prevenció de les

addiccions entre persones joves tant amb el Fòrum

Smart IV el 18 d’abril de 2018 com amb la realització de

la pàgina web del 2d Workshop del projecte i suport

en la promoció i programació d’aquest, que va tenir

lloc el 17 i 18 d’abril de 2018.



La Fundació ha col·laborat i impulsat aquest programa educatiu d’Economia

Col·laborativa i Circular a Sant Pere i Sant Pau, amb la participació de 12

alumnes de l’Institut Sant Pere i Sant Pau. Aquests, contrueixen una impressora

3D i fabriquen elements que faciliten el dia a dia dels usuàris del l’APPC La

Muntanyeta de persones amb paràlisi cerebral. També assesorament en eficiència

energètica per a la nova residència del centre a Bonavista.

Tanmateix l’organització junt amb la URV de la Jornada sobre Economia

Circular i estratègia Europa 2020 a la sala de graus del Campus Catalunya.

- Social Smart

Projecte Hèlix i 
Jornada ‘Economia
Circular i estratègia

Europa 2020’







- Social Smart

Programa 

d’assesorament

energètic

La Fundació, com a representant de l’Ajuntament, va impulsar un projecte d’assessorament energètic a

famílies en situació vulnerable.

De fet, l’Ajuntament va atendre durant l’any passat a 70 famílies vulnerables per tal de disminuir les seves

factures de subministraments d’aigua, gas i electricitat.



Comunicació



- Comunicació

Nou logo de 
la Fundació

Disseny i renovació del logo de la Fundació Smart Mediterranean City com a Fundació Smart 
Mediterranean Region amb la integració de Reus al projecte, els nous eixos i pla estratègic, amb
visió regional, de territori intel·ligent. Substitució als diversos suports i plataformes.



Més de 

18.000 

visites

260 noves 

publicacions

- Comunicació

Web

La web ha consolidat el posicionament orgànic (posicionament SEO a 
Google) en un 34,29% d’usuaris més que durant tot el 2017.

• El 33,3% dels usuaris és tràfic orgànic (posicionament SEO). 
• Un 40,4% és tràfic directe (usuaris que ja coneixen la nostra web i 

l’escriuen directament al navegador.
• El 14,1 % arriben per xarxes socials: Linkedin i
• Twitter principalment.
• El 12,2% restant han accedit a la web a través  

d’enllaços d’altres webs.



Subscriptors

493

219 de la web

(-646)

+274 jornada 

smart heritage

Oberts: 

12.436 

Mails totals

enviats

21.586

Donats de 

baixa

31

Taxa de 

queixa

0.00%

- Comunicació

La nova llei de protecció de dades ha fet reduïr el nombre de subscriptors directes de la 
web, i per consegüent el nombre de mails totals enviats. Tanmateix cal sumar 274 contactes 
més de Catalunya, provinents de la base de dades del Congres Smart Heritage City.

Butlletí

mensual



Total 

contactes

1.441 (+210)

Seguidors

pàgina

1.510 (+1.243)

Seguidors

al perfil

555 (+150)

Tuits

250

- Comunicació

Xarxes

Socials
Twitter

Total de 

likes

803 (+122)

Seguidors

pàgina

827 (+124)



- Comunicació

Xarxes

Socials

30 videos 
publicats (+11)

53 subscriptors
(+12)



Aparició en 

mitjans d’abast 

nacional i 

internacional

Presència

destacada i 

sostinguda en 

mitjans locals

Una seixantena

de notícies

generades entre 

premsa escrita, 

digital, ràdio i 

televisió.

- Comunicació





Article quinzenal al Diari de Tarragona

- Comunicació



- Comunicació

RÀDIO

Espai radiofònic

d’entrevistes a 

Ràdio Ciutat de 

Tarragona

Més d’una desena 

d’entrevistes a 

perfils relacionats

amb el món smart



Objectius

2019



Continuació de 

projectes ja en curs

Reforçar i incrementar les 

sinèrgies institucionals

Nous projectes 

vinculats als àmbits 

d’actuació de la 

Fundació

Noves edicions

d’esdeveniments

- Objectius 2019



- Objectius 2019

Inn-Port

Obtenció

fons

europeus
Clúster TIC 

Catalunya 

Sud

RECI

Partnership for 

the future of 

smart cities



- Objectius 2019

Smart 

Chalenge

Jornades

BioEconomic

Fòrum

Smart

Congrés

Smart 

Heritage

Fira Expo 

VEHiA



Projecte

sobre els

usos del 

patrimoni

Impuls de la 

mobilitat

amb vehícle

elèctric

Auditoria 

elements

Smart 

Ajuntament

- Objectius 2019

SmartCATSud

Suport

Projecte

Banc

d’Espanya



Projecte

‘Il·lumina’ 
contra la 

pobresa

energètica

- Objectius 2019

Projecte

‘Actiwat’ 
per la 

implantació

d’instal·lacions

de FV 

d’autoconsum

Projecte

‘Recamp’
a diversos 

municipis del 

Camp de 

Tarragona per a 

la reutilització de 

l’aigua

Gratuïtat

bus

Bilaterals
Reus-Tarragona



Projecte

cocreació

- Objectius 2019

Projectes

europeus

Nou màster

internacional Congressos

Auditoria en 

temes ‘smart’ 

de 

l’Ajuntament

de TarragonaCiutat Ciència

i Innovació



Open Data 

Lab

- Objectius 2019

Jornada sobre 

Química

Premi Nobel

Observatori de 

temes ‘smart’

Reus-Tarragona 

Altaveu

Ciutadà

Smart 

Awards



Moltes gràcies!


