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L’any 2015 ha estat un any de transició, marcat per la decisió del darrer Patronat de 
proposar al Sr. Joan Pedrerol que assumís la monitorització d’un procés de redefinició 
estratègica de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City. Les gran línies mestres 
que resumeixen la memòria del 2015 serien:

1. La consolidació d’espais de relació institucional: la participació en la Red Española de 
Ciudades Inteligentes, el marc de relacions amb la Generalitat de Catalunya (CTTTI,  
Acci10, i Projecte Smartcat), amb la URV (Tarragona Regió del Coneixement, FURV, 
CTQC,…), amb espais estratègics de la ciutat (Taula del Llegat del Jocs , Tarragona 
Open Futur,…) amb la  Unió Europea (EU SC Parnership). Però és especialment 
destacable la consolidació de la Taula “Smart.cat.sud” que agrupa els respon-
sables municipals de TIC del Ajuntament seus dels Jocs, conjuntament amb la 
Diputació de Tarragona.

2. L’expertesa en la presentació de Projectes Europeus; hem treballat en diferents pro-
jectes de l’estratègia H2020, així com en programes específics en àmbits de mobilitat 
i eficiència energètica, assolint una creixent expertesa i havent alineat clarament 
els interessos de la Tarragona smart en aquest context. S’ha realitzat una reflexió 
sobre l’especialització intel·ligent del territori al voltant dels PECT (Projectes 
Estratègics de Competitivitat Territorial), al voltant de dos sectors bàsic de la 
nostra economia: el patrimoni i la recreació històrica, i la química intel·ligent i 
sostenible.

 
3. La consolidació d’espais socials de reflexió i transferència del coneixement: al 

voltant de les activitats ja tradicionals de divulgació del coneixement – les quatre 
activitats de Ciberagora, les quatre Jornades professionals de Bioeconómics, l’edició 
anual del Forum Smart, la presentació dels llibres de la Càtedra ...-, hem consolidat 
i fidelitzat els sectors més dinàmics de la ciutat. Participem en els diferents projec-
tes de formació superior en tema Smart a Catalunya amb la URV, la Universtat de 
Bacelona i La Salle.

4. L’execució de projectes: En l’àmbit de la mobilitat la sensorització de la Part Alta, 
les proves del projecte RERUM, o la sensorització ambiental d’autobusos, en l’eix del 
patrimoni la divulgació de produccions de realitat augmentada, la presentació de la 
sèrie documental Tàrraco S.II i el projecte Imageen; en l’eix de l’aigua i l’eficiència 
energètica el  projecte educatiu STEPS, l’SmartCub, o la Formació Dual. 

5. La redefinició estratègica del projecte mitjançant diferents tallers, elaboració de 
DAFO, sessions de treball amb l’entorn, que han determinat l’elaboració d’un nou 
marc estratègic per a la FTSMC.

Presentació
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SmartCAT
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI).

SmartCAT és l’estratègia Smart City de la Generalitat de Catalunya. Un dels seus objectius prioritaris 
és recolzar i incentivar el desenvolupament de projectes ‘smart city’ fora de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (que té les seves dinàmiques pròpies). Al llarg de l’any, la FTSMC ha mantingut diverses 
reunions de seguiment amb l’Eduard Falcó (del CTTI, responsable de la iniciativa). 

Gener

Relacions
Institucionals
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SmartCATSud

Jornades VI-TIC

Cluster TIC Catalunya Sud
Ajuntaments de Tarragona, Reus, Cambrils, Valls, Tortosa, Amposta, Salou i Calafell, Diputació 
de Tarragona.

Es tracta d’un grup de treball dels àmbits TIC municipal i smart cities, format pels responsables TIC 
de cada municipi i coordinat per la FTSMC. Els seus objectius són  intercanviar informació (sobre 
convocatòries, experiències, etc..), compartir recursos (p.e. de formació) i desenvolupar projectes 
conjuntament. La signatura del conveni de constitució oficial es produirà l’any 2016.

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City va participar a les Jornades Vi-TIC. Aquestes 
jornades han significat una trobada entre els membres del sector TIC del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre. 

Amb l’objectiu també de fomentar la bona relació entre les diferents parts participants i l’intercanvi 
de coneixements per tal de propiciar relacions laborals, la jornada VI-TIC va aplegar algunes de les 
empreses més representatives del territori, entitats associades al clúster representades per 44 socis i 
entitats amb vincles professionals amb el Clúster com son la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Tarragona, la Fundació Tarragona Mediterranean Smart Cities, la AEQT, el Port de Tarragona, el 
Cesicat, ACCIO, la Diputació de Tarragona, el Clúster Innovi, el Clúster de Nutrició i Salut, el PCT 
de la URV, la CEPTA, l’APSI i Ajuntaments i cambres del territori.

Durant la jornada, celebrada al Seminari de Tarragona, els participants van gaudir d’un tast de vi i 
de diferents ponències centrades en les TIC i les SMART CITIES.

Ajuntament de Reus, URV, Empreses TIC de la Província de Tarragona.

El clúster, d’àmbit provincial, agrupa empreses TIC i un nombre reduït d’institucions públiques. 
La FTSMC és co-coordinadora del grup de treball d’smart cities i forma part de la Junta directiva. 

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City s’ha incorporat al Clúster TIC Catalunya Sud  
mitjançant un conveni de col·laboració amb la finalitat de coliderar l’equip de Smart Cities del TicSud. 
L’acte de presentació del conveni, presidit pels regidors Marc Arza - titular de Promoció Econòmica 
i Ocupació de l’Ajuntament de Reus- i Javier Villamayor - tinent d’alcalde de Serveis a la Persona, 
Jocs del Mediterrani 2017 i Ciutat Intel·ligent de l’Ajuntament de Tarragona- ha servit per endegar 
el full de ruta dels propers anys amb la finalitat de potenciar i donar a conèixer les principals línies 
d’actuació de les smart cities del Mediterrani.

Aquestes principals línies d’actuació són les següents:

• Fomentar la cultura de l’aigua basada en un ús sostenible i responsable
• Dissenyar una nova estratègia sostenible en mobilitat
• Potenciar una nova línia en salut i nutrició per mitjà de l’ús de l’espai públic
• Posar en valor al patrimoni i el turisme com a motors econòmics de la zona i   aplicar l’ús de 

les noves tecnologies per potenciar el seu creixement
• Impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica

Maig

Novembre

Febrer
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Red Española de Ciudades 
Inteligentes (RECI)

Taula Estratègica del Llegat dels Jocs

Tarragona va aprovar la seva adhesió a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) al desembre 
de 2012, decidint articular la seva participació per mitjà de la Fundació Tarragona Smart Medite-
rranean City. 

Va ser de les primeres ciutats en entrar a formar part després de la fundació d’aquesta xarxa al juny 
de 2012. Actualment, RECI està formada por 65 ciutats: A Coruña, Albacete, Alcalá de Henares, Al-
cobendas, Alcorcón, Alicante, Almería, Alzira, Aranjuez, Arganda del Rey, Àvila, Badajoz, Barcelona, 
Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Guadalajara, El Puerto de Santa María, Elche, 
Fuengirola, Getafe, Gijón, Jaén, L’Hospitalet de Llobregat, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Lo-
groño, Lugo, Osca, Madrid, Majadahonda, Málaga, Marbella, Mérida, Molina de Segura, Móstoles, 
Motril, Murcia, Oviedo, Palència, Palma de Mallorca, Pamplona, Paterna, Ponferrada, Pozuelo de 
Alarcón, Rivas Vaciamadrid, Sabadell, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Sant Cugat, Santa 
Cruz de Tenerife, Santander, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Torrejón 
de Ardoz, Torrent, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz i Zaragoza. 

Durant l’any 2015 hem participat activament en el Grup de Treball 2 dedicat a l’energia i que té 
com a línies de treball (a) la informació, formació i difusió als ciutadans en l’àmbit de la eficiència 
energètica; i (b) Instal·lacions municipals: edificis smart space, eficiència en enllumenat públic, 
instal·lacions d’energies renovables. Amb reunions el 26 de gener i el 9 d’abril. 

Com a membres del Comitè Tècnic hem participat en el celebrar el 6 de febrer a Segovia; i el celebrat 
el 8 d’octubre a Málaga; reunions en les que les diferents ciutats han compartit les seves estratègies 
smart, al temps que representant governamental han informat de les Estratègies Urbanes de Desen-
volupament Urbà Sostenible (EIDUS) com a nova orientació dels FEDER; i sobre el avenços en el 
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.

La FTSMC membre de la Taula estratègica per la dinamització econòmica i la reactivació de l’ocupa-
ció mitjançant les oportunitats generades al voltant del llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 
vol ser un espai de reflexió i definició de l’estratègia del llegat dels Jocs Mediterranis 2017, basat en 
la cooperació i la innovació que aplegarà a les entitats públiques i privades del territori implicades 
en l’esdeveniment. Es proposa facilitar el treball col·laboratiu per identificar i definir reptes i opor-
tunitats per generar noves oportunitats d’ocupació al voltant de l’esdeveniment i impulsar projectes 
estratègics per assoli aquest reptes.

L’objectiu general de la Taula és articular el llegat a curt i mig termini dels Jocs Mediterranis 
Tarragona 2017 en el desenvolupament socioeconòmic i l’ocupació del territori a través d’un procés 
obert, creatiu, participatiu i de coordinació de tots els agents implicats –seus, entitats, empreses i 
ciutadania- que faciliti la potenciació de les iniciatives ja existents i la generació de noves estratègies 
coordinades d’actuació amb l’objectiu final de generar noves oportunitats d’ocupació.
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Protocol d’intencions de l’Hospita-
let del Llobregat, la Fundació TSMC i 
l’Ajuntament de Sabadell per compar-
tir experiències Smart City

Telefonica Open Future

Treballs de recerca a la URV

L’objectiu és que les parts signants es comprometen a proposar, dissenyar i avaluar activitats de 
cooperació en l’àmbit de les Smart Cities i a establir un canal de comunicació institucional entre les 
tres parts. Cadascuna de les parts proposa diferents projectes per tal compartir i poder replicar si és 
de l’interès a cadascuna d’elles. 

En el marc del protocol, els tres signants es comprometen a impulsar les smart regions de les quals 
forma part cada ciutat. L’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual forma part L’Hospitalet de 
Llobregat; el Clúster TIC Catalunya Sud, del que forma part Tarragona, i l’Àmbit B-30, per part de 
Sabadell. Javier Villamayor ha estat l’encarregat de signar el protocol com a director de la Fundació 
Tarragona Smart Mediterranean City. 

La FTSMC ha participat activament en el procés de definició i creació de l’Open Future Tarragona, 
en les propostes de reptes de la primera convocatòria per participar en el  programa de suport a 
emprenedors i empreses de base tecnològica ‘Tarragona Open Future’.

Open Future és un programa de Telefònica que a Tarragona es desenvolupa amb el suport de l’Ajun-
tament. S’adreça a emprenedors i petites empreses tecnològiques que tinguin un projecte per res-
pondre a algun dels reptes que es plantegen a la convocatòria, relacionats amb l’organització dels 
Jocs Mediterranis 2017 i l’estratègia smart city. El programa es desenvolupa a 17 països i ofereix una 
plataforma d’innovació oberta on hi participa un complet ecosistema emprenedor format per experts 
en tecnologia i desenvolupament empresarial, inversors, empreses i emprenedors.

Des de la càtedra s’ha impulsat la realització de Treballs de Fi de Grau, Treballs Fi de Màster i tesis 
doctorals sobre ciutats intel·ligents. Durant el 2015 s’ha dut terme a la Universitat Rovira i Virgili, 
en el marc dels estudis en dret ambiental, i per primer cop a la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
URV, la presentació d’una recerca científica sobre Smart Cities.

La tesina ha estat dirigida per Santiago Castellà, director de la Càtedra Tarragona Smart Mediterra-
nean City, i defensada per l’alumna Mar Moragues Bigorra, en el marc del Màster de Dret Ambiental 
de la Universitat Rovira i Virgili.
El títol del Treball Fi de Màster es “Smart City: aproximació a la delimitació conceptual per al seu 
tractament jurídic”. El tribunal està conformat pel Dr. Endrius Cocciolo, professor de Dret Adminis-
tratiu expert en Dret de l’Energia;  la Dra. Susana Borras, directora del Màster de Dret Ambiental, 
i el Dr. Santiago Castellà.

La tesina es fruit de la col·laboració entre la Càtedra Tarragona Smart i el Centre de Dret Ambiental 
de Tarragona Pere Lloret. El contingut del treball aborda l’origen i el desenvolupament del concepte 
de ciutat intel·ligent, els actors i motors d’aquestes, les polítiques i els programes d’impuls existents, 
i se centra en l’anàlisi dels nous models de col·laboració públic-privada en la prestació de serveis 
municipal, analitzant els diferents àmbits de treball: e-administació, mobilitat, planejament urba-
nístic, eficiència energètica, open i big data i social smart.
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Sabadell Smart Congress
Sabadell va acollir el 25 i 26 de febrer la 3a edició del seu Smart Congress. L’impacte del Congrés va 
en augment i això ho demostra que es va fer coincidir amb la reunió de la Junta Directiva de la Red 
Española de Ciudades Inteligentes RECI de la qual Sabadell és ciutat fundadora i a la que Tarragona 
també pertany des de l’any 2013 juntament amb altres 53 municipis.

Durant aquest esdeveniment s’ha aprofitat per fer la signatura formal d’un protocol d’intencions 
entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City i 
l’Ajuntament de Sabadell per compartir experiències smart city.

Així doncs la Sra. Glòria Herance Álvarez Regidora adjunta a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet, el Sr. Javier Villamayor Caamaño, director de la Fun-
dació Tarrgona Smart Mediterranean City i el Sr. Josep Ayuso Raya tinent d’alcalde de Presidència, 
Serveis Centrals i Economia de l’Ajuntament de Sabadell han protagonitzat l’acte de signatura d’un 
document que pretén que les tres entitats es coordinin per proposar, dissenyar i avaluar activitats 
de cooperació en l’àmbit de les smart cities i a establir un canal de comunicació institucional entre 
totes tres.

Febrer

Activitats de 
comunicació 
i divulgació
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1a sessió prèvia 
CIBERÀGORA 2015

2a ThinkIT Hackathon
a Tarragona

Com a novetat, d’enguany la Ciberàgora 2015 ha comptat amb 3 sessions prèvies que es van dura 
terme a l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMET) a l’Avda. Ramón y Cajal, 70 de Tarragona, de 
18. 30 a 20.30h. Aquestes jornades pretenien traçar les línies que marcarien el contingut del la jornada 
Ciberàgora, però permetre alhora entrar-hi amb una mica més de detall mitjançant la participació 
d’experts en cadascuna de les temàtiques i les aportacions del públic assistent.  

La primer sessió portava per títol:
TIC: “El pacient savi”. La salut a la societat de la informació.  

Les TIC aporten noves eines per a la telemedicina, per donar millors solucions a tractaments i se-
guiments de malalties, per millorar la prevenció. Però a la vegada, ofereixen un ampli ventall d’in-
formació en ocasions contradictòria, plena de falsedats i mitges veritats, i sovint difícil d’interpretar 
pel pacient. Adreçada a professionals sanitaris, però també a persones que vulguin descobrir com 
les noves tecnologies poden ser una eina per millorar qualsevol vessant de la cura de la salut.

Col·lectiu ThinkIT, Ajuntament de Tarragona

El col·lectiu ThinkIT (format per diferents persones de l’àmbit de les TIC de la ciutat), va organitzar 
la segona edició de la seva Hackathon amb el títol ThinkIt EDU:TECH Hackathon i centrada en 
projectes de gamificació (la primera edició va ser específica sobre smart cities). 

L’Ajuntament de Tarragona va cedir l’espai i la Fundació va tornar a col·laborar amb la organització 
de l’esdeveniment.

MarçFebrer
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III Fòrum Tarragona 
Smart FTSMC

La nit del 25 de març es va celebrar en la Capsa de Música del Espai Tabacalera el III Fòrum Tarra-
gona Smart, ‘la nit de la ciutat intel·ligent’. Es tracta d’un esdeveniment anual on la Fundació Tarra-
gona Smart Mediterranean City reuneix als professionals de diversos àmbits que col·laboren en els 
projectes impulsats per la Fundació. Aquest any, el Fòrum s’ha dedicat al Social Smart, és a dir, a la 
lògica de ciutat intel·ligent posada al servei de les persones. 

A l’inici de l’acte, Javier Villamayor va fer una presentació de la Fundació i dels seus projectes, 
remarcant la importància de posar al ciutadà al centre de les polítiques Smart. Posteriorment, es 
va dur a terme el col·loqui ‘La ciutat intel·ligent a la mesura de les persones’, amb Gerardo Boto, 
arqueòleg i professor de la Universitat de Girona; Cristina Rei, especialista en TIC i salut i adjunta a 
l’Adreça d’Atenció Primària en el Institut Català de la Salut, i Miguel Cruz, president de l’Associació 
de Músics de Tarragona.

Març
Concert de l’Any de la Llum 
El III Fòrum Tarragona Smart, ‘la nit de la ciutat intel·ligent’ va ser aprofitat per presentar, en la Capsa 
de Música del Espai Tabacalera, un concert commemoratiu de l’Any Internacional de la Llum, amb 
els músics Miguel Ángel Dionis (piano) i Rodolfo Zanni (violoncel). La llum és un element central 
de la ciutat mediterrània, i la Fundació va voler subratllar, d’aquesta forma, la importància de la me-
diterraneïtat com un dels eixos vertebradors de la Tarragona intel·ligent. Programa: PROGRAMA: 
Llum del  Támesis... Henri Eccles. Sonata para Violoncel y Piano -  Lum del Sena... Gabriel Fauré. 
Elegia - Llum del Río de la Plata... José Bragato. Graciela y Buenos Aires - Llum del Mediterrani... 
Gaspar Cassadó. Requiebros. El concert s’ha ofert a les antenes del coneixement de la URV per 
portar-ho per tot el territori.

Març

2a sessió prèvia 
CIBERÀGORA 2015
La segona sessió portava per títol:
TIC per a la Igualtat 

Les TIC són una oportunitat per trencar barreres i permetre una major participació social. Ofereixen 
solucions per a persones amb discapacitat, modalitats intuïtives i simples per a gent gran, igualtat 
d’oportunitats per a dones i homes. Poden també socialitzar i universalitzar opcions i possibilitats 
abans exclusives d’una minoria. No obstant, si no se’n té cura també poden generar noves fractures 
socials. Adreçada a professionals del món del serveis als ciutadans i per tot aquell qui vulgui des-
cobrir com les noves tecnologies poden ser una eina per superar les desigualtats entre els diferents 
col·lectius socials.

Abril
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Tallers ambientals de la URV
En el marc del Pla ambiental de la URV durant  el 14 al 22 d’abril es van celebrar els segons Tallers 
de Medi Ambient a la URV. 

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City hi va participar, impartint un taller sobre 
“ESTALVI ENERGÈTIC A LA LLAR”, dedicat a “Comprendre la despesa energètica del sector 
domèstic i aprendre a estalviar : Les famílies reben notícies sobre el canvi climàtic, sobre els canvis 
continus legislatius en matèria energètica i sobre noves formules de càlcul de la factura elèctrica, 
suporten els increments en els preus de l’electricitat i del gas, però no disposen d’informació sobre 
els detalls de la facturació, ni de com es distribueix el consum i despesa a casa ni com estalviar costos 
sense que vagi en detriment del seu confort. Tot això, en un context de crisi econòmica en què les 
llars es veuen fortament afectats. Per això, aquest taller pretén ser un mitjà d’informació i formació 
en matèria d’energia, sent molt selectiu en aquells aspectes que incideixen directament en el consum, 
despesa i confort de les llars”.

Abril Edició i presentació del 
llibre 8 Revoluciones

“8 revoluciones. Conversaciones con Armand Bogaarts d’Alex Saldaña” és el primer llibre de la col·lec-
ció de publicacions de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City. La presentació del llibre 
va tenir lloc al Museu d’Art Modern, i hi van intervenir Manuel Rivera, director de Silva Editorial; 
Santiago J. Castellà, director de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City, i els coautors del 
llibre, Álex Saldaña i Armand Bogaarts. El llibre té com a eix vertebrador la transformació del món 
a través de les tecnologies, a partir de les converses d’un periodista, Álex Saldaña, i un emprenedor 
de primera fila com és Armand Bogaarts. A l’acte de presentació van assistir a prop d’un centenar 
de persones vinculades amb les dinàmiques smart i innovadores de la ciutat. Amb aquest llibre 
s’inaugurà la col·lecció.

Abril
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Edició del llibre 
¿Cómo se gobiernan las ciudades?
Publicació del llibre “¿Cómo se gobiernan las Ciudades? Ciudades Inteligentes. Tarragona, Santander, 
Málaga, Iskandar, Shangái, ciudades en Japón, Ámsterdam, Nueva York”, coordinat per Olga Gil, per 
encàrrec del Colegio oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT), i que és el núm. 2 de la 
col·lecció Tarragona Smart. 

Abstract: 

El informe analiza y compara ocho casos de 
ciudades de tres continentes para descubrir las 
diferencias y los puntos en común sobre go-
bernanza y políticas públicas de smart cities. 
Las ciudades/países son: Shanghai (China), 
Japón, Iskandar (Malaysia), Nueva York (Es-
tados Unidos) y Amsterdam, Málaga, Santan-
der y Tarragona (Europa). En el informe se 
presentan diferentes formas de contemplar la 
definición de smart, seguidas por la particular 
puesta en marcha del concepto en diferentes 
lugares. Muestra las innovaciones en modelos, 
proyectos y políticas públicas aplicadas en di-
ferentes territorios inteligentes, como la base 
para un crecimiento sostenible y para generar 
oportunidades globales adecuadas al poten-
cial de las empresas españolas y del resto de 
Europa y al talento del continente. El informe 
explora ocho variables: gobernanza y planifi-
cación pública urbana; gestión y organización; 
tecnología; contexto de políticas públicas; per-
sonas y comunidades; economía; infraestruc-
turas incorporadas; y entorno natural.

3a sessió prèvia 
CIBERÀGORA 2015

Jornada Bioeconomic sobre 
mobilitat intel·ligent,
sostenible i eléctrica 

La segona sessió portava per títol:
TIC Nous territoris creatius

Les TIC obren nous horitzons a la creació artística, generant noves expressions i territoris inexplo-
rats per a la creació cultural. Mestissatge i interdisciplinarietat generen nous llenguatges estètics 
en un context en què la globalització presenta com a perills l’homogeneïtzació, la simplificació o la 
mercantilització de les propostes culturals. Adreçada a qualsevol professional o aficionat del món 
creatiu i de ben segur igualment interessant per tota aquella persona que cregui que la tecnologia és 
un multiplicador i potenciador de la creativitat i que capaç de reinventar activitats, espais i formes 
d’expressió cultural.

La tercera jornada del Cicle de Conferències Bioeconomic va tenir lloc el dimecres 6 de maig. 
Aquesta tercera jornada porta com a títol “Mobilitat intel·ligent, sostenible i elèctrica”, i comptarà 
amb diversos ponents dels àmbits de l’eficiència energètica i la mobilitat elèctrica i sostenible. Les 
conferències, en les que van participar més d’una dotzena de professionals i empreses especialitzades 
es van celebrar  a la Sala de Graus del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, i paral·le-
lament es va organitzar a l’interior del Campus  una zona d’exposició i proves de vehicles elèctrics, 
situada a la plaça del Campus Catalunya i a l’exterior de l’edifici.

Maig

Maig
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Festa final projecte STEPS
El divendres 8 de maig va tenir lloc la festa final de la prova pilot del projecte STEPS on els parti-
cipants van tenir l’oportunitat de compartir les experiències i els resultats aconseguits després de 
tot un curs duent a terme activitats relacionades amb l’auditoria de despesa energètica, recollida de 
dades, implementació de mesures d’estalvi i sensibilització de la resta de companys. 

A la festa final hi han participat els alumes dels tres centres educatius que han integrat la primera 
fase del projecte, l’Institut Els Pallaresos, l’Institut Camp Clar i l’Escola Pau Delclòs, tots dos de Ta-
rragona. Les activitats de la festa han començat amb la participació en diversos jocs sobre eficiència 
energètica als jardins del Camp de Mart, i a continuació s’ha dut a terme el lliurament de diplomes 
als alumnes i professors participants, juntament amb la projecció d’un resum audiovisual del projecte.

Aquesta primer experiència pilot ha servit per establir les bases del que s’espera pugui esdevenir un 
projecte més ampli, amb un major nombre de centres, a partir del proper curs. De fet ja i ha altres 
escoles que han conegut el projecte i manifesten voluntat de participar-hi en futures edicions. 
Dilluns 30 de novembre de 2015 es va donar el tret de sortida a l’edició 2015/15 del projecte STEPS 
en el marc de la IV Jornada BioEconomic, dedicada al Turisme i Hotels Sostenibles. Per a l’edició 
2015/16 es compta amb escoles que repeteixen com l’IES Camp Clar i d’altres de noves com l’Escola 
Mediterrània també del barri de Camp Clar.

Maig Rotterdam Cotxe Elèctric
Un grup d’alumnes de l’Institut Pere Martell, l’ELECO Team, ha participat amb el seu prototip de 
cotxe elèctric a la Shell Eco Marathon Europe, a Rotterdam, amb el suport de la Fundació Tarragona 
Smart Mediterranean City.

La Shell Eco Marathon Europe es va celebrar entre el 21 i el 24 de maig, i és una competició de vehi-
cles elèctrics en què diferents models de vehicle elaborats per estudiants competeixen en eficiència 
energètica. En aquesta edició hi han participat 230 equips d’estudiants de 30 països de tota Europa.

Maig
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Jornades acadèmiques 
del Marroc
Els dies 11 i 12 de juny es van celebrar a Tarragona les Jornades Acadèmiques del Marroc: “Conso-
lidació democràtica i nova governabilitat”.

Les jornades van ser coorganitzades pel Consulat del Marroc, el Centre d’Estudis sobre Conflictes 
Socials (CECOS) de la URV i la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City de la Universitat, i es 
van dur a terme l’objectiu d’establir relacions polítiques i empresarials entre les ciutats mediterrànies.

Dijous 11 de 15 h. a 17 h, a la Sala de Graus de la URV, es va realitzar la presentació i la primera 
taula rodona, sobre estabilitat i evolució al país, amb Alberto Reig i Oliver Klein, professors de 
Ciència Política a la URV; Michel Rousset, de la Universitat Pierre-Mendès-France (Grenoble); Ab-
delmoughit Tredano, professor de Dret Internacional a la Universitat Mohammed V (Rabat); Mario 
Arias, del Departament de Gestió d’Empreses de la URV, i Abdelkrim Marzouk, de la Universitat 
Al Akhawayn, a Meknès-Tafilalet. Va moderar la taula rodona Ahmed Ovedghiri, professor de Dret 
a la Universitat Mohammed V.

Les Jornades van continuar divendres, 12 de juny amb dues taules rodones més. De 15 h. a 17,30 h, 
a la seu del Col·legi d’Advocats de Tarragona, es va dur a terme la taula “Reformes democràtiques 
i convergència normativa: cooperació judicial marroquí-espanyola”. La darrera taula va tenir lloc a 
les 19 h a la seu del Consulat General del Marroc a Tarragona, i el tema va ser “El pont migratori: 
un accés cap a la integració ciutadana”.

Juny
Setmana Europea 
de l’Energia

La setmana del 15 al 19 de juny va desenvolu-
par-se la Setmana Europea de l’Energia, pro-
moguda per la Comissió Europea. Amb motiu 
d’aquest esdeveniment, la Fundació Tarragona 
Smart Mediterranean City va dur a terme accions 
de divulgació de l’eficiència energètica. Enguany, 
aquestes accions se centraran principalment en 
l’àmbit educatiu.

Durant tota la setmana, es van presentar a dife-
rents centres educatius el projecte d’Eficiència 
Energètica a les Escoles (STEPS), una iniciativa 
per promoure l’eficiència energètica a les escoles 
i instituts, per tal que nous centres coneguin el 
projecte i s’hi puguin sumar. A més, la Fundació 
va fer difusió d’un decàleg de consells per l’estalvi 
energètic, tant als instituts com als centres cívics.

Juny
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Trobada amb els Ateneus 
de Fabricació Tecnològica
El 25 de juny, la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City va realitzar una visita a l’espai pilot 
de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació Tecnològica de Barcelona amb l’objectiu d’establir sinèrgies per 
portar a Tarragona aquesta iniciativa sostenible; i on va mantenir diferents reunions de treballs.

Els Ateneus de Fabricació són espais de co-creació i aprenentatge en col·laboració públic-privada, 
on els ciutadans individuals però també les entitats locals, les organitzacions, les universitats i les 
empreses s’impliquen en la realització d’activitats conjuntes d’innovació social amb el suport d’un 
laboratori de fabricació digital: un taller equipat amb programari i màquines de fabricació per a 
convertir les idees i conceptes en productes físics i útils per a la societat, tot millorant la qualitat de 
vida a la ciutat i impulsant el talent del territori.

Actualment, a Barcelona hi ha tres ateneus, i està previst que n’hi hagi un a cada barri de la ciutat.

Juny
Ciberàgora
La ciutat intel·ligent a la mida de les persones fou el títol escollit per la vuitena edició d’enguany de 
la Ciberàgora. Una jornada organitzada per l’Ajuntament (Telecentres Tarragona), la Fundació Ta-
rragona Smart Mediterranean City i la Universitat Rovira i Virgili que enguany s’ha volgut centrar 
l’aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la millora de la qualitat 
de vida de les persones.

Amb una participació per sobre dels 130 assistents la Ciberàgora parteix d’una visió de la ciutat que 
ha emergit al centre neuràlgic d’un conjunt complex i multidimensional de relacions socials que, 
mediatitzades per les TIC, generen innovació i creativitat per donar resposta a necessitats i oportu-
nitats de les persones. 

Juliol
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Greencities Màlaga
La Fundació TSMC ha tingut presència amb una taula de ciutats i diverses entrevistes a la Fira Green-
cities & Sostenibilidad,  destinada a posar en valor el lideratge de les ciutats espanyoles en aquest 
àmbit i compta amb una de les ofertes més àmplies en edificació i rehabilitació sostenible, eficiència 
energètica i ciutats intel·ligents. El saló integra un programa de conferències i taules rodones, i un 
àrea de networking on tècnics i responsables municipals es reuneixen amb empreses proveïdores 
per conèixer les últimes tendències i novetats.

L’esdeveniment acull anualment a al voltant de 200 ponents procedents de l’àmbit públic i privat per 
abordar tots els reptes, eines i oportunitats que ofereix la implantació progressiva del model smart 
city a les ciutats espanyoles i mercats internacionals en expansió, amb les possibilitats que això suposa 
a les empreses per a la millora de la seva competitivitat i convergència en l’àmbit internacional. En 
aquest cas, aquest programa de conferències i presentacions s’articularan entorn de les zones TIC & 
Sostenibilitat, GreenLab i Aula Greencities.

Greencities & Sostenibilitat està organitzat pel Palau de Fires i Congressos de Màlaga (Fycma), de-
pendent de l’Àrea d’Economia, Hisenda i Personal de l’Ajuntament de Màlaga, amb la regidora María 
del Mar Martín Rojo al capdavant. A més, està coorganitzat per l’Associació d’empreses d’Electrònica, 
Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals (AMETIC).

Octubre Presentació de la sèrie-do-
cumental Ingeniería Roma-
na i l’aplicació Imageen Octubre

El 20 d’octubre de 2015 la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City va ser co-anfitriona i part 
organitzadora de l’acte de la preestrena de la sèrie-documental Ingeniería Romana coproduïda per 
RTVE, Digivisión i Structuralia. 

Un acte que durant tot el dia va despertar interès i ressò de més d’una seixantena de mitjans i que 
durant la tarda va acollir aproximadament mig miler de persones que van poder visualitzar el primer 
capítol de la sèrie-documental “Ciudades” centrat en Tarragona. Aquest acte, sens dubte dels més 
rellevants de l’any o si més no el que més curiositat va generar, ha demostrat també la satisfactòria 
evolució cap al concepte “smart” que viu Tarragona i que persegueix la fundació; a més ha permès 
consolidar el concepte smart heritage a la ciutat.
 
Paral·lelament, cal remarcar que la jornada va servir per presentar l’aplicació Imageen, explicada 
anteriorment i que permet visualitzar a temps real gràcies a les tècniques de realitat augmentada, 
com era Tarraco durant el s. II



3332

Pla Estratègic d’Especialitzció 
Territorial “Química Intel·ligent”
Mapa d’Especialització Intel·ligent de Tarragona: activitats amb capacitat d’especialització. El 
sector dels materials derivats de la petroquímica. S’han organitzat diverses activitats per a definir les 
possibilitats d’una especialització en química intel·ligent i sostenible. Els actors principals han estat, 
el CTQC (Carme Claver, Ricard Garcia Valls, Francesc Díaz) el Departament d’enginyeria infor-
màtica de la URV(Alexandre Viejo), Staite (Josep Maria Gastó Heras) i l’IREC (Manel Sanmartí)

Fruit d’aquest taller la FTSMC s’ha incorporat a la comunitat RIS3.Cat d’Energia de la mà de l’IREC

Postgrau Social Smart de la 
Universitat de Barcelona
Des de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranen City s’ha establert una col·laboració docent amb 
el Postgrau Smart Social City: estratègies i processos d’innovació  (2014-2015) de la Universitat 
de Barcelona.

En aquest primera edició, la col·laboració s’ha concretat en la impartició de la docència del mòdul 
jurídic -“Introducció a les principals  qüestions jurídiques d’una societat smart” i “El parteneraiat 
public privat (PPP) a la llum de les noves Directives de la Unió Europea”-, així com en la direcció 
de treballs de recerca, per part del director de la Càtedra, el Dr. Santiago Castellà. 

El postgrau té com a objectiu l’adquisició d’una formació avançada, especialitzada o multidisci-
plinària, que capaciti els alumnes per al disseny d’un pla d’acció municipal de la ciutat intel·ligent 
(smart city) i definir les especificacions i accions necessàries per desenvolupar-lo, així com per in-
tegrar la visió de ciutat intel·ligent social (smart social city) en el pla d’acció municipal.

El postgrau ha comptat amb una quinzena d’alumnes en la primera edició, i està dirigit a Graduats, 
llicenciats, arquitectes o enginyers amb un interès especial en l’àmbit de la gestió de la ciutat intel·li-
gent (smart city), professionals amb experiència en activitats d’enginyeria de projectes, construcció, 
manteniment d’equips i serveis, tècnics municipals i personal de l’Administració pública que hagin 
de desenvolupar projectes de ciutat intel·ligent, i d’altres interessats en la matèria.
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Sensorització Accessos 
Part Alta
Ajuntament de Tarragona, W3IS2 (start-up de la URV) i l’empresa local de sensors IGS.

Instal·lació d’un sistema de sensorització dels accessos a la Part Alta. L’objectiu és obtenir informació 
precisa sobre el nombre i tipus de vehicles que accedeixen i abandonen el barri i, d’aquesta manera, 
poder ajustar les polítiques de mobilitat corresponents (p.e. horaris de càrrega i descàrrega, trànsit 
de motocicletes, etc.). A més, es fa servir l’experiència per a provar la plataforma Sentilo, que ha de 
servir per a integrar les dades dels diferents sistemes de sensors.  Un cop acabada satisfactòriament 
la prova pilot, l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament ha encarregat l’extensió del sistema amb la senso-
rització de més punts i la integració amb el control d’accés del Portal del roser. 

Febrer

Projectes
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Formació Dual
El 9 de març de 2015, amb motiu del Dia Mun-
dial de l’Aigua, representants d’EMATSA – SO-
REA  i de la Fundació Tarragona Smart Me-
diterranean City varen participar en una acció 
divulgativa a l’IES Pere Martell, que pretenia 
donar visibilitat a les iniciatives relacionades 
amb el desenvolupament sostenible en les quals 
participen EMATSA i també SOREA, que és pa-
trona de la Fundació Tarragona Smart Medite-
rranean City. 

Per tot això, es va pensar en un acte al voltant 
dels projectes innovadors i tecnològics que ac-
tualment s’estan duent a terme en relació amb 
el cicle urbà de l’aigua. Es va convidar com a as-
sistents als estudiants de formació professional, 
alumnes del grau mig d’aigua i alumnes d’altres 
graus formatius de l’IES Pere Martell.

L’acte va comptar amb la participació d’un re-
presentant de SOREA – AGBAR, el Sr. Emili 
Giralt, que va explicar la visió innovadora que 
SOREA té pel que fa a la gestió del cicle integral 
de l’aigua, seguida d’una explicació del projectes 
innovadors i tecnològics en desenvolupament 
ara mateix a EMATSA, a càrrec de Jordi Vall-
vé. Finalment hi ha va haver una intervenció 
de clausura de la sostenibilitat en la gestió de 
l’aigua des de la perspectiva de la Fundació Ta-
rragona Smart Mediterranean City, de la veu del 
seu Director, el Sr. Javier Villamayor.

L’Escola de l’Aigua d’AQUALOGY - AGBAR 
desenvolupa un programa d’activitats singulars 
per a cada un dels seus programes de formació 
relacionats amb la seva temàtica anual, que en-
guany gira entorn de l’Aigua i el desenvolupa-
ment sostenible.

Març

Un dels programes que es desenvolupen en 
col·laboració amb el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya és la prime-
ra edició del Grau Mig Xarxes, instal·lacions i 
estacions de tractament d’aigua, a l’Institut Pere 
Martell de Tarragona. Aquest Grau s’imparteix a 
més en modalitat Dual gràcies al conveni entre 
la Generalitat i Agbar, que implica a les empre-
ses del Grup al territori (EMATSA, Comaigua 
i Sorea).

Amb aquesta titulació, Tarragona s’ha conver-
tit en la primera ciutat en impartir el títol, la 
qual cosa la situa al capdavant de la formació 
professional del sector de l’aigua. Així mateix, 
EMATSA - SOREA han esdevingut dues de 
les empreses impulsores del primer títol de FP 
vinculat al sector de l’aigua i del medi ambient. 
Es compleix, d’aquesta manera, un objectius de 
millorar l’oferta formativa a Tarragona, sent re-
ferents en l’impuls de la FP dual.



3938

Mashup
Aparcaments públics de Tarragona, URV, diverses empreses, universitats i municipalitats d’arreu 
d’Europa i de la Xina (Shangai).

L’objectiu general d’aquesta proposta de projecte europeu (convocatòria H2020-MG 5.5 A) és pro-
moure la inter-modalitat en la mobilitat (un dels objectius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
de la ciutat). En general, es parla d’integració d’informació sobre aparcaments, trànsit, transport 
públic, i d’intercanvi d’experiències entre municipis sobre polítiques públiques de gestió de la mo-
bilitat en general i de promoció de la inter-modalitat en particular.  A Tarragona, es traduirà en un 
parell d’actuacions relacionades amb la gestió de flotes de vehicles elèctrics. La proposta es troba 
actualment a la segona fase d’avaluació.

Abril Projecte Eurocath
TEMPLA (grup de recerca a cavall entre URV i UdG), Ajuntament de Tarragon diverses ciutats, 
universitats i catedrals d’arreu d’Europa.

L’objectiu d’aquesta proposta de projecte europeu (originalment presentada a la convocatòria 
H2020-REFLECTIVE-2-2015) era posar en valor el conjunt patrimonial medieval al voltant de les 
catedrals en relació a tres eixos: Educatiu, socio-econòmic i d’identitat europea. La proposta va ser 
rebutjada amb una puntuació destacable (10 sobre 15),  i actualment s’està plantejant re-orientar-la 
per a la convocatòria CULT-COOP-09-2017 (European cultural heritage, access and analysis for a 
richer interpretation of the Past). 

Maig
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Smart Cub
L’Institut Pere Martell, conjuntament amb la Fundació Tarragona Smart, i amb el patrocini de l’Auto-
ritat Portuària, ha engegat el projecte SmartCub que pretén convertir un contenidor de mercaderies 
en desús en un espai de divulgació de la Tarragona del futur.

Aquest dilluns 28 de setembre es donava el tret de sortida a aquest projecte amb l’arribada d’aquest 
contenidor a les instal·lacions del centre educatiu. Durant els propers mesos s’hauran de realitzar 
nombrosos treballs de restauració tant de l’interior com exterior del contenidor, a més d’equipar-lo 
de les instal·lacions tècniques perquè sigui totalment autosuficient i segur. Els responsables de dur a 
terme totes les tasques necessàries seran els alumnes de les nou famílies professionals dels diversos 
cicles formatius de l’Institut Pere Martell, els quals hauran d’aplicar els seus coneixements tècnics i 
esforços per a fer realitat aquest repte.

Des de fa mesos l’Institut Pere Martell i la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City treballen 
plegats en diferents projectes entorn a Tarragona i a les ciutats intel·ligents, i ara amb l’SmartCub es 
consolida una de les col·laboracions més ambicioses.

Setembre Taula de pobresa energética
Projecte Preauditories 
Energètiques 
El projecte parteix dels objectius definits a la taula contra la pobresa energètica de les ciutats de Ta-
rragona i Reus per tal de reduir les ràtio d’energia per metre quadrat i per persona que en definitiva 
suporten els serveis socials.

Mitjançant, entre d’altres projectes, la realització de pre-auditories energètiques bàsiques en habi-
tatges de persones vulnerables que permetin l’aplicació d’accions en habitatges que per tal d’assolir 
millores en l’eficiència energètica dels habitatges i de l’ús de l’energia que en fan els usuaris.

L’objectiu principal del projecte és dispo-
sar d’un coneixement detallat de les con-
dicions dels habitatges de persones vul-
nerables i l’ús que de l’energia en fan els 
usuaris per tal de planificar actuacions 
sobre habitatges, com també la formació 
als usuaris que els duguin a una reduc-
ció de l’energia consumida i també anàlisi 
de les dades contractuals i de facturació 
suportades pels usuaris i eventualment 
pels serveis socials que presten suport a 
les persones vulnerables. 

Aquest primer objectiu és el pas previ per tal de d’ajudar, més enllà del simple pagament de factures 
per tal  de donar un ajut als ciutadans que sofreixen aquest fenomen de la pobresa energètica, i que 
en un cert percentatge puguin guanyar autonomia al respecte dels seus subministraments.

L’ànima del present projecte que s’impulsa des de la Taula, és la col·laboració i la cerca de sinèrgies 
entre diferents estaments, entitats i empreses, , que permetin la correcta cobertura de tots els aspectes 
que permetin una correcta i eficient execució del projecte. Les estratègies definides per tal d’assolir 
aquest objectiu son: la millora d’eficiència dels habitatges, l’adequació de factures i contractes i la 
millora de l’ús de l’energia.

Es tracta d’un projecte transversal que requereix la participació de diferents departaments i orga-
nismes municipals i alhora altres entitats i empreses del territori públiques o privades: l’Ajuntament 
de Tarragona, l’Institut Municipal de Serveis Socials, la Fundació TSMC, i el CETIT.

Octubre
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App Imageen
Per tal de promoure i divulgar la marca Tarragona a través del seu patrimoni arqueològic, s’ha creat 
l’aplicació Imageen Tàrraco, per a iOS i per a Android, que ofereix la reconstrucció virtual de la ciutat 
romana de Tarraco, i en concret els següents punts de visualització virtual: Circ romà-Plaça de la 
Font (extrem Est), Circ Romà-Plaça de la Font (Ajuntament), Amfiteatre-arena-Lluita de gladiadors, 
Amfiteatre-grades i Fòrum de la Colònia. Tots els punts de visualització nomenats excepte el tercer, 
permeten una visualització de 360º, es poden contemplar els escenaris tal i como eren en el passat.

L’Ajuntament de Tarragona i la Fundació TSMC, se’ls hi cedeixen el drets d’ explotació no comercial, 
con caràcter no exclusiu.

Octubre STEPS – 2a edició
El programa STEPS, després de l’èxit d’una primera prova-pilot que va culminar amb una festa amb 
les escoles participants al projecte, ha arrancat de nou una nova edició ja més definitiva per tal de 
que les escoles, mitjançant la llengua anglesa, aprenguin mesures d’estalvi energètic i les apliquin al 
seu propi centre. 

Aquesta nova edició va donar tret de sortida dins el marc del nou cicle de conferències Bioeconomic 
® que precisament tractava l’eficiència energètica en el món hoteler i del turisme. Tres dels ponents 
van participar a aquest acte introductori del programa STEPS explicant als alumnes la importància 
de l’estalvi energètic i finalment es va fer l’entrega de les petjades B (de color verd clar) per l’escola 
Camp Clar i D (groc) per l’Escola Mediterrani.

Novembre
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RERUM – Reliable, Resilient 
and Secure IOT for Smart 
City Aplications Novembre

ATOS, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament d’Heraklion (Grècia), diverses universitats europees 
i diverses empreses tecnològiques i de transferència de tecnologia.

RERUM és un projecte finançat pel programa Europeu FP7- SmartCities, en el que participen univer-
sitats i empreses tecnològiques d’arreu d’Europa, a més de dues ciutats (Heraklion, a Grècia, i Tarra-
gona). L’objectiu del projecte és aplicar l’Internet de les Coses (Internet of Things – IoT) per garantir 
la seguretat i fiabilitat dels sistemes de sensors desplegats als carrers de les ciutats. L’Ajuntament de 
Tarragona hi participa definint i acollint part de les proves pilot en escenaris reals incloses al projecte. 
A part de guanyar expertesa en la gestió de projectes europeus d’aquesta mena, amb aquest projecte 
l’Ajuntament adquireix coneixement tècnic molt útil de cara al desplegament de futurs sistemes de 
sensors. Cal destacar que Tarragona va acollir la revisió anual del projecte (amb la participació de 
tot el consorci, el contacte de la Comissió Europea i 3 revisors externs). Durant aquesta trobada es 
va presentar, en forma de testimonials, el projecte Tarragona Smart Mediterranean City en general 
i els beneficis de RERUM per al seu desenvolupament.  

European Innovation 
Partnership – Smart Cities 
and Communities 
El projecte parteix dels objectius definits a la taula contra la pobresa energètica de les ciutats de Ta-
rragona i Reus per tal de reduir les ràtio d’energia per metre quadrat i per persona que en definitiva 
suporten els serveis socials.

Mitjançant, entre d’altres projectes, la realització de 
pre-auditories energètiques bàsiques en habitatges de 
persones vulnerables que permetin l’aplicació d’accions 
en habitatges que per tal d’assolir millores en l’eficiència 
energètica dels habitatges i de l’ús de l’energia que en 
fan els usuaris.

L’objectiu principal del projecte és disposar d’un co-
neixement detallat de les condicions dels habitatges de 
persones vulnerables i l’ús que de l’energia en fan els 
usuaris per tal de planificar actuacions sobre habitat-
ges, com també la formació als usuaris que els duguin 
a una reducció de l’energia consumida i també anàlisi 
de les dades contractuals i de facturació suportades pels 
usuaris i eventualment pels serveis socials que presten 
suport a les persones vulnerables. 

Aquest primer objectiu és el pas previ per tal de d’ajudar, més enllà del simple pagament de factures 
per tal  de donar un ajut als ciutadans que sofreixen aquest fenomen de la pobresa energètica, i que 
en un cert percentatge puguin guanyar autonomia al respecte dels seus subministraments.

L’ànima del present projecte que s’impulsa des de la Taula, és la col·laboració i la cerca de sinèrgies 
entre diferents estaments, entitats i empreses, , que permetin la correcta cobertura de tots els aspectes 
que permetin una correcta i eficient execució del projecte. Les estratègies definides per tal d’assolir 
aquest objectiu son: la millora d’eficiència dels habitatges, l’adequació de factures i contractes i la 
millora de l’ús de l’energia.

Es tracta d’un projecte transversal que requereix la participació de diferents departaments i orga-
nismes municipals i alhora altres entitats i empreses del territori públiques o privades: l’Ajuntament 
de Tarragona, l’Institut Municipal de Serveis Socials, la Fundació TSMC, i el CETIT.

Novembre
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E-MEDNet: E-mobility 
Mediterranean Network Novembre

IREC, diversos centres de recerca i municipalitats d’arreu de l’arc nord mediterrani

La idea principal d’aquesta proposta (presentada al programa europeu Interreg MED) és incentivar 
les activitats/ mesures en mobilitat elèctrica que ja tinguin les ciutats implementades i fer trans-
ferència de coneixement entre les diferents ciutats del consorci i d’altres. La FTSMC no obtindrà 
finançament per a fer cap prova pilot a a la ciutat, però sí per assistir a les reunions de la xarxa. 
D’aquesta manera, podrà aprendre de ciutats on la mobilitat elèctrica està més desenvolupada i 
presentar experiències que es vagin produint a la ciutat.

Postgrau Smart Cities La Salle
Per tercer any la Fundació Smart Mediterranean City col·labora amb La Salle de Barcelona en el 
marc d’un conveni. L’ajut es basa en oferir als estudiants dels Postgraus Smart Cities i Smart Grids 
que ofereix La Salle, reptes i entorns reals sobre els quals construir els seus projectes. 
El curs 2014-2015 hi ha hagut dos alumnes que han triat per fer el seu projecte de postgrau les pro-
postes fetes per l’equip de la FTSMC.

Un dels projectes és un smart grid energètic que utilitzarà energies renovables al voltant de l’anella 
del Jocs Mediterranis i l’entorn urbanístic previst al seu voltant. 

Aquest projecte pretén aportar una solució per la reducció dels consums energètics de les instal·la-
cions esportives dels Jocs Mediterranis. Per a fer-ho es duran a terme les següents accions:

• Realitzar un estudi de les diferents solucions de generació fotovoltaica, fer-ne un breu 
resum i poder donar eines per discernir quina és la millor opció en funció de l’entorn.

• Realitzar un estudi de la regulació actual a l’entorn de l’energia fotovoltaica.

• Realitzar un estudi de potencial de generació solar als diferents edificis del com-
plex esportiu de l’Anella Mediterrània en vista del Jocs del Mediterrani al 2017 

• Realitzar un model de dimensionament d’instal·lació fotovoltaica amb em-
magatzematge.

• Proposar una solució d’interconnexió energètica entre els diferents edificis de 
manera a crear una xarxa de distribució interconnectada 

L’altre projecte és un smart grid de comunicacions i sensòrica amb punts instal·lats en 
ubicacions estratègiques de la ciutat i que poden contribuir al desenvolupament d’altres 
projectes que amb necessitats de telecomunicació massiva.
El projecte pretén dissenyar conceptualment un element de via pública (Smart Tower Tarra-
gona) capaç d’interactuar amb els ciutadans i que s’integri dins un marc general d’estratègia 
de gestió de la via pública, tant a nivell de comunicacions com energètic. 

La introducció de tecnologia a la via pública de la ciutat obre una nova via per mantenir un 
diàleg fluid amb les persones, establir un canal de comunicació amb els visitants de la ciutat 
per accedir a informació turística rellevant, oferir experiències multimèdia de recreació de 
la Tarragona Romana i, a través de la gamificació, aconseguir premis i descomptes especials 
per promocionar el comerç tarragoní. 

D’ altra banda, el projecte s’ha orientat a fomentar entre els habitants de Tarragona activitats 
per redescobrir la ciutat i integrar-se en iniciatives de participació ciutadana més àmplies 
i amb implicació total del comerç de la ciutat. 
Aquest projecte suposa una immillorable oportunitat per enfocar la gestió d’elements d’in-
teracció amb persones a la via pública dins un marc estratègic i global de la ciutat a tots 
els nivells, trencant els famosos “silos” o verticals que impedeixen l’aprofitament de les 
potencials sinergies de la ciutat. Per això, s’ha fet un gran esforç en estructurar el projecte 
partint d’una visió global de gestió municipal, definint les bases de plans directors de serveis 
urbans, tant de xarxa energètica municipal com xarxa de comunicacions, acabant al detall 
específic del tòtem proposat, passant per la definició de gestió, explotació i manteniment 
de totes aquestes infraestructures. 
En definitiva, a banda de donar una solució particular concreta, aquest projecte és ambiciós 
en el sentit que intenta posar les bases sobre les quals, posteriorment s’hi puguin construir 
altres serveis associats integrant-se sobre aquesta xarxa.
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Documental Tàrraco S. II 
El conjunt arqueològic de Tàrraco, va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 
2000. I l’any 2015 la UNESCO l’ha declarat “Conjunt Arqueològic de Tàrraco” Valor Universal Excep-
cional, al  considerar que les ruïnes que es conserven de l’antiga ciutat romana són d’una importància 
excepcional en el desenvolupament del planejament i disseny urbanístic romà i va servir de model 
per a les capitals provincials a la resta del món, i proporcionen un testimoni eloqüent i sense parangó 
d’una etapa significativa a la història de les terres mediterrànies a l’Antiguitat;  La Fundació TSMC  
donarà suport a la realització, producció, difusió i estudi dels materials i documentals relacionats amb 
el Patrimoni abans esmentat assolint-se el compromís de  fer difusió i comunicació del patrimoni 
per a la promoció, estudi i divulgació de la marca Tarragona i del patrimoni arqueològic de la ciutat. 

Proposta educativa 
documental Tàrraco S.II
El programa STEPS, després de l’èxit d’una primera prova-pilot que va culminar amb una festa amb 
les escoles participants al projecte, ha arrancat de nou una nova edició ja més definitiva per tal de 
que les escoles, mitjançant la llengua anglesa, aprenguin mesures d’estalvi energètic i les apliquin al 
seu propi centre. 

Aquesta nova edició va donar tret de sortida dins el marc del nou cicle de conferències Bioeconomic® 
que precisament tractava l’eficiència energètica en el món hoteler i del turisme. Tres dels ponents 
van participar a aquest acte introductori del programa STEPS explicant als alumnes la importància 
de l’estalvi energètic i finalment es va fer l’entrega de les petjades B (de color verd clar) per l’escola 
Camp Clar i D (groc) per l’Escola Mediterrani.
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Documental Enginyeria Romana. 
L’enginy de Roma al servei del poble. 
Ciutats I.
Documental sobre l’arquitectura romana, específicament i coma a exemple de les colossals obres 
d’enginyeria es mostra com es va construir la Tàrraco Romana, amb la prodigiosa tècnica d’aquells 
anys que ha sobreviscut fins els nous temps. 

La Fundació TSMC  donarà suport a la realització, producció, difusió i estudi dels materials i do-
cumentals relacionats amb el Patrimoni abans esmentat assolint-se el compromís de  fer difusió i 
comunicació del patrimoni per a la promoció, estudi i divulgació de la marca Tarragona i del patri-
moni arqueològic de la ciutat. 

(Smart Tarragona Energy 
Project in Schools) - STEPS
El projecte Smart Tarragona Energy Project in Schools (STEPS) és una activitat divulgativa que utilit-
za la llengua anglesa per traslladar a alumnes de centre educatius (2 de Tarragona i 1 dels Pallaresos) 
informació i bones pràctiques sobre eficiència i estalvi energètic. Aquestes escoles han inclòs aquesta 
activitat en els seus continguts del programari escolar i van tirant endavant accions de millora que 
els aporten disminució en els seus impactes ambientals. Es comença recopilant informació sobre 
impactes ambientals i s’arriba a fer una auditoria energètica dels centres. STEPS és un projecte pretén 
convertir els propis alumnes en teòrics “responsables” de fomentar l’estalvi energètic en l’entorn de 
la seva escola o institut i per això els dota d’eines i recursos per fer-ho. 

Els avenços aconseguits al llarg del projecte es premien simbòlicament amb una petjada que canvia 
de color des del roig que simbolitza la ineficiència en una gradació fins al verd que signifiquen les 
diferents etapes d’assoliment en termes d’eficiència energètica. 
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Computació Ubiqua
La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City ha col·laborat per segon any consecutiu amb el 
Màster d’Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la URV. A iniciativa del 
seu professor de Computació Ubiqua Jordi Duch, dijous dia 28/05 els seus tres grups d’alumnes 
van presentar els projectes en el quals han treballant durant tot el curs a un grup de tècnics entre els 
quals n’hi havia de la Fundació TSMC, però també el coordinador de l’acceleradora d’start-ups de 
Catalunya Ivan Utge i el responsable informàtic de Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci de 
Vilaseca Joan Borràs. La idea no és avaluar tècnicament els projectes, feina que ja fan els seus pro-
fessors, sinó aportar un retorn a les seves propostes en forma de valoració dels punts forts, visió de 
la potencial viabilitat econòmica i/o administrativa  dels projectes, així com detecció d’oportunitats 
de millora avalada per l’expertesa dels tècnics en els seus corresponents àmbits.

Els projectes es desenvolupen tots a l’entorn d’una App, que mitjançant les possibilitats que ofereixen 
els nous dispositius (smartphones, tablets, wearables, ...), habiliten múltiples possibilitats d’interacció 
entre els usuaris i el seu entorn. Les variables entre els diferents projectes són les tecnologies utilit-
zades (beacons, NFC tags, etc. ) així com  la temàtica i contingut de les Apps. 

Els tres projectes d’enguany han estat: Healthy Walks, dedicat a promoure rutes a peu per millorar la 
salut de les persones; Tarraco Time Machine, enfocada a utilització de la gamificació com a al·licient 
per la difusió del patrimoni històric i cultural de la ciutat i Tourist Pal, una App que gira a l’entorn de 
posar a l’abast del visitant tots els serveis que un turista pot necessitar durant la seva estada a la ciutat. 

La Fundació espera poder seguir col·laborant amb la ETSE en properes edicions d’aquest Màster que 
per segon any ha demostrat ser un gran descobridor de talent i un excel·lent generador d’innovació.  

Pla Estratègic de 
Competitivitat Territorial 
Els PECT, una nova eina de desenvolupament territorial en el marc del nou període de finançament 
FEDER 2014-2020 i l’estratègia RIS3CAT. Especialització intel·ligent suggereix una estratègia i un 
paper global per a totes les economies regionals, incloent regions líder i regions menys avançades. 
S’ha d’entendre com un concepte més ampli d’innovació.

• Generació de la competitivitat regional a través del descobriment conjunt de nous àmbits 
d’activitat

• Innovació basada en les fortaleses i potencialitats diferencials del territori.

• Col·laboració entre les regions en un sola economia europea 
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MessaGenes: 
Plataforma de Civic Media
Es tracta d’una prova pilot del projecte Messagenes, iniciativa de l’empresari TIC i innovador Armand 
Bogaards, que participa de l’Open Futur de Telefónica, i cerca la col·laboració del MIT (MIT-Cen-
ter for Civic Media). Es un projecte de periodisme ciutadà basat en donar instruments tecnològics 
intel·ligents i col·laboratius a les entitats cíviques ciutadanes, tot ajudant-les a millorar la seva co-
municació, integrant-les en una xarxa cívica conformada per tots els reporters socials de la ciutat.

Es un projecte col·laboratiu entre la FTSMC i Messagenes centrat en desenvolupar durant 2016 una 
proba pilot, basada en la formació de reporters socials en TIC, posant en pràctica 300 xarxes cíviques 
que generi la primera xarxa social de ciutat a Tarragona.

Estudi Biomecànic dels 
requeriments de la pinya dels castells 
En el marc d’una línia de suport i col·laboració tecnològica amb la Federació de Colles Castelleres, 
la FTSMC, amb la col·laboració de l’empresa OSM especialitzada en TIC Salut pretenen iniciar un 
projecte estudi biomecànic dels requeriments de la pinya des castells. L’objectiu general del projecte 
és realitzar un informe que permeti establir els requeriments de la pinya per tal de determinar el risc 
de lesió de cada cordó en funció del castell i establir el nombre mínim de cordons en funció del risc.

Es determinen els següents objectius específics:

• Definir seguint un llenguatge unívoc (UML per exemple) les estructures castelleres.
• Determinar les variables que influeixen en la caiguda del castell.
• Construir un model de càlcul que permeti obtenir les forces implicades durant la caiguda.
• Crear un model biomecànic que permeti establir els cordons de seguretat necessaris per cada 

tipus de castell.
• Mapejar el risc de cada cordó per cada estructura castellera.
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Autobusos equipats amb sensors de 
qualitat ambiental
Empresa Municipal de Transports (EMT) i Ajuntament de Tarragona 

Aprofitant una prova pilot de sensorització de la conducció a la flota de la EMT, es van instal·lar 
(també en forma de prova pilot) diversos sensors que enregistren dades sobre la qualitat del vector 
aire (p.e. diversos gasos i partícules en suspensió).  Un cop acabada la prova pilot, s’estan avaluant 
els resultats i valorant la possibilitat de fer un desplegament més ampli de sensors, així com la seva 
possible integració amb sistemes de sensors ambiental ja existents a la ciutat (gestionats per la Ge-
neralitat, l’Autoritat Portuària, etc.). 

Epp!
Epp! és una eina smart, concretament una aplicació de mòbil i web que està integrada a la ciutat de 
Tarragona i que permet a qualsevol ciutadà fotografiar una incidència a la via pública, geolocalitzar-la 
i enviar-la al departament d’espai i neteja pública perquè hi posin solució. 
És un servei que cada vegada està més instaurat i adaptat a la ciutat i que persegueix l’agilització, la 
interacció i la proximitat de la ciutadania amb la neteja de la ciutat.

La fundació n’ha impulsat la seva implantació i el seu ús a la ciutat ja que de fet aquesta eina suposa 
una passa endavant que col·loca a Tarragona en una bona posició dins el terme smart city.
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Nova pàgina web de la fundació
Tarragona Smart Mediterranean 
Una de les novetats d’aquest any de la Fundació Tarragona Smart Mediterraean City ha estat la creació 
d’una nova pàgina web. Aquesta pàgina ha estat construïda de tal manera que quan s’hi navegui, es 
faci de manera més atractiva a nivell visual i de manera més ràpida, accessible i intuïtiva. 

Està dividida en diverses pestanyes que permeten a l’usuari trobar informació dels àmbits d’actuació 
de la fundació; descobrint-ne el seu origen, passant a través dels diferents esdeveniments on la fun-
dació hi participa i visualitzant diferent material audiovisual que il·lustra les activitats, entrevistes o 
actes relacionats amb la fundació.

Durant aquest any 2015, la web ha arribat als 9.500 usuaris únics i ha tingut aproximadament 20.000 
visites a les seves pàgines.

Nou servei de butlletí mensual
dirigit als membres subscrits a la 
Fundació Tarragona Smart 
Mediterranean City
Aquest servei ha estat també una de les novetats 
de la fundació d’aquest any. Cada mes es fa un 
enviament per e-mail d’un butlletí amb infor-
mació sobre aquells actes en els que la fundació, 
d’una manera o altra, hi ha estat present o hi ha 
participat. 

Aquest butlletí ofereix per cada acte un breu abs-
tracte amb una fotografia que hi està relacionada. 
Permet al subscriptor estar al dia de les novetats 
de la fundació de manera interactiva i amb en-
llaços i híper-vincles que sempre van redirigits a 
una notícia de l’apartat d’actualitat de la web de 
la fundació o a un vídeo de l’apartat Revista/Bloc.

L’enviament del butlletí o newsletter arriba a gai-
rebé 500 subscriptors i a més de 500 contactes 
que la fundació té a Linkedin.






