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Objectius 2016



· Objectius 2016

100% REALITZAT



Innovació

i projectes



Jocs 

Mediterranis

Smartització de les obres 

de l’Anella Mediterrània

· Innovació i projectes

*



Pla 2022

Monitorització del pla 

estratègic de la ciutat

· Innovació i projectes

*



SmartCATSud

Grup de treball dels 

àmbits TIC entre les 

principals ciutats de la 

província. Enguany s’ha 

signat el conveni de 

constitució oficial

· Innovació i projectes

*



Clúster TIC 

Catalunya Sud

Agrupació d’empreses 

TIC del territori i 

institucions públiques. La 

Fundació n’és co-

coordinadora i membre 

de la Junta Directiva

· Innovació i projectes



Ris3Cat –

Comunitat de 

l’energia

Grup de treball per 

desenvolupar projectes 

de l’energia. Presents en 

la comunitat de l’energia, 

coordinada per l’IREC

· Innovació i projectes

*



Taula de la 

pobresa 

energètica

Projecte conjunt entre 

Tarragona i Reus. La 

Fundació és la 

responsable de la 

implantació a Tarragona

· Innovació i projectes



Hack Day URV

Patrocini de la primera 

edició tarragonina d’una 

jornada d’innovació 

tecnològica que se 

celebra a nivell mundial

3 de desembre

· Innovació i projectes



Premis Empresa 

Tarragona 

Impulsa

Col·laboració amb la 

celebració dels premis

1 de desembre

· Innovació i projectes



RECI

Red Española de 

Ciudades Inteligentes. 

Formada per 65 ciutats. 

La Fundació representa a 

Tarragona. L’Hospitalet 

de Llobregat n’assumeix 

la presidència

· Innovació i projectes



RERUM

Tancament del projecte 

europeu que aposta per 

aplicar l’Internet de les 

Coses per garantir la 

seguretat dels sensors 

que hi ha als carrers de 

les ciutats

· Innovació i projectes

Ciudad de la 

ciencia y la 

tecnología

Presentació de la 

candidatura de 

Tarragona per formar 

part de la Xarxa 

IMPULSA, creada per la 

Fundació

*



Formació

i reflexió



Postgrau URV 

en Smart Cities

Al novembre es van 

iniciar les classes del 

curs impulsat per la 

Càtedra Tarragona Smart

Mediterranean City de la 

URV

· Formació i reflexió

*



Master Smart

Grids i Smart

Cities La Salle

Supervisió del projecte 

final de reconversió de la 

flota municipal de 

Tarragona en mobilitat 

elèctrica

· Formació i reflexió



Smart Cub

Projecte educatiu que 

transforma un contenidor 

de mercaderies en un 

espai divulgatiu de la 

tasca de la Fundació. 

Realitzat amb l’IES Pere 

Martell de Tarragona

· Formació i reflexió

*



· Formació i reflexió

ELECO

Continuació del projecte 

educatiu de l’Institut Pere 

Martell per a la 

construcció d’un vehicle 

elèctric de competició



STEPS

Activitat divulgativa a les 

escoles per informar i 

impulsar entre els 

alumnes bones 

pràctiques d’eficiència i 

estalvi energètic

· Formació i reflexió

*



· Formació i reflexió

Open Future

Tarragona

Desenvolupament del 

projecte destinat a 

convertir idees de negoci 

en empreses viables



· Formació i reflexió

Càtedra Tarragona 

Smart Mediterranean

City de la URV

Activitats de formació, 

recerca i divulgació al 

voltant del concepte 

Tarragona Smart

Mediterranean City. 

Dirigida per Santiago 

Castellà



· Formació i reflexió

Seminari 

internacional sobre 

el vot electrònic

Trobada d’experts 

internacionals sobre la 

qüestió celebrades a la 

URV 

25 i 26 d’abril



Cicle de 

conferències 

BioEconomic

Cinquena edició del cicle 

sobre mobilitat sostenible 

i intel·ligent amb vehicles 

elèctrics, híbrids i 

alternatius

6 i 7 de maig

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

6 de maig

· Formació i reflexió



Computació 

Ubiqua

Assignatura del Master

d’Intel·ligència Artificial 

de la URV. Casos 

pràctics proposats per la 

Fundació

· Formació i reflexió



Disseminació



Smart City 

Expo World

Congress

Participació, amb un 

estand, a la cita més 

important del sector, a 

Barcelona. La química va 

ser el fil argumental

Del 15 al 17 de novembre

· Disseminació

*



· Disseminació

Smart

City Expo 

World

Congress
Programa d’activitats a l’estand



· Disseminació

Smart

City Expo 

World

Congress
Dossier informatiu



· Disseminació

Forum

Greencities y 

Sostenibilidad

Celebrat a Màlaga, i 

organitzat per la RECI, 

presència amb una taula 

promocional

5 i 6 d’octubre



Congrés d’Eficiència 

Energètica i Smart

Green Cities de 

Cambrils

Cinquena edició. Les tres 

primeres es van celebrar 

a Tarragona i la quarta, a 

Reus

24 de novembre

· Disseminació



· Disseminació

Congreso Ibérico de 

Aparcamiento y 

Movilidad Urbana

Participació a nivell tècnic 

i de programa. Celebrat a 

Tarragona

Del 9 a l’11 de novembre



Jornada Smart

Region

Trobada sobre 

desenvolupament urbà 

intel·ligent, organitzada 

pel Cluster TIC i la 

FTSMC al Tecnoparc de 

Reus

28 d’abril

· Disseminació



IV Fòrum 

Smart Química

Trobada d’experts que 

exposen propostes, 

novetats i investigacions 

sobre química intel·ligent, 

celebrat a la Cambra de 

Comerç

9 de juny

· Disseminació



Presentació de la 

ponència Smart

Heritage al Paraguai

Ponència al Encuentro 

Iberoamericano sobre 

Centros Históricos 

Inclusivos y Patrimonio 

Sustentable, celebrat a 

Asunción

16 de juny

· Disseminació



Congreso de 

Ciudades

Inteligentes

Inaugurat amb l’estudi 

publicat per la càtedra 

Tarragona Smart

Mediterranean City. 

Celebrat a Madrid

12 i 13 d’abril

· Disseminació

*



Presentació del llibre 

¿Cómo se gobiernan

las ciudades?

Escrit per Olga Gil i editat 

per la Càtedra

15 de febrer

· Disseminació



Conferència a la 

CEOE i a Foment del 

Treball Nacional

Presentació del model de 

Smart City de Tarragona 

a Madrid i a Barcelona, 

en base al llibre ¿Cómo 

se gobiernan las 

ciudades?

1 de març

· Disseminació



Xerrada al 

GAPP

En el marc de les 

Converses Patrimonials

del Grup d’Arqueologia

Pública i Patrimoni, de 

Barcelona

4 de maig

· Disseminació



Xerrada a 

l’Institut Baix 

Camp de Reus

Per parlar de La Ciutat

Intel·ligent com a 

escenari de la Internet de 

les Coses

18 de febrer

· Disseminació



Mediterranean

Tourism

Meeting

Trobada de professionals 

del turisme celebrada a 

Sitges, amb exposicions 

de la Fundació sobre 

innovació smart

12 de maig

· Disseminació



Ponència a 

Lisboa

Explicació de l’aplicació 

de l’Smart Heritage a 

Tàrraco, al Seminari

Arqueologia e Historia na 

Era Digital

1 de febrer

· Disseminació



Curs de la 

Universidad

Internacional de 

Andalucía

Exposició del model 

d’Smart Mediterranean

City al curs Criterios y 

herramientas para una 

sociedad sostenible

celebrat a Màlaga

9 de setembre

· Disseminació



Jornades 2.0

Pronunciació de la 

xerrada Construïnt una 

ciutat intel·ligent, 

adreçada al món 

empresarial i comercial a 

Valls, Cambrils, El Morell, 

Reus i Tarragona

· Disseminació



Imageen a 

FITUR

L’aplicació va disposar 

d’un estand a la fira 

internacional de turisme 

de Madrid, on també es 

va mostrar el llegat de 

Tàrraco

Del 20 al 24 de gener

· Disseminació



Expo VEHiA

Fira de professionals 

amb 30 estands a la 

Rambla Nova, en el marc 

de les jornades 

BioEconomic

7 de maig

· Disseminació



European Innovation

Partnership Smart

Cities and Communities

Plataforma d’interacció 

entre els agents del 

sector Smart City amb 

abast europeu. La 

FTSMC representa a 

Tarragona

9 d’octubre

· Disseminació



Biennal Internacional 

de Patrimoni de 

Còrdova

Presentació de les 

iniciatives al voltant de la 

conservació i difusió del 

patrimoni de Tarragona

16 de desembre

· Disseminació



Smart Foment

Membres constituents del 

Fòrum Assessor d’Smart

Foment, punt de trobada 

d’empreses 

tecnològiques creat per 

Foment del Treball

14 de desembre

· Disseminació



Smart Heritage



Cívic Tàrraco

Projecte pel qual els 

ciutadans poden aportar 

idees de gestió del 

patrimoni de Tarragona a 

través de la xarxa social 

Messagenes

· Smart Heritage

*



CiberÀgora

Jornada de reflexió i 

debat orientada, 

enguany, a la gestió 

eficient de l’aigua

5 de juliol

· Smart Heritage



Jornada sobre els 

usos del Patrimoni 

Històric

Debat entre experts i 

ciutadans sobre quines 

accions es poden dur a 

terme en l’àmbit 

patrimonial, amb el 

suport de Messagenes

2 de desembre

· Smart Heritage



Paisatge i patrimoni 

identitari d’Europa

Projecte que posa en 

valor la Catedral de 

Tarragona com a element 

cultural i social de la 

ciutat. Finançat per la 

convocatòria RecerCaixa

de l’ACUP

· Smart Heritage



Imageen

Obtenció de diferents 

premis internacionals i 

aplicació a la ciutat a 

nivell turístic 

110.000 descàrregues de 

l’aplicació

· Smart Heritage

*



Divulgació 

Tàrraco s.II

Finalització del conveni 

de patrocini

Més de 1 milió 

d’espectadors per les 

diferents plataformes

· Smart Heritage

*



Comunicació



· Comunicació

Web

Més de 3.000 

visites

Un centenar 

de noves 

publicacions

Nou 

disseny



· Comunicació

Butlletí mensual

Subscriptors

Més de 300, 

nacionals i 

internacionals

Clicats

309 (9,68%) Total 

mails

enviats

3290

Donats de 

baixa

6 (0,19%)

Taxa de 

queixa

0 (0%)



· Comunicació

Total 

contactes

Increment del 80% 

en un any

Presència en altres xarxes

Seguidors 

pàgina

Continuació de la 

tendència 

ascendent

Xarxes socials



Aparició en 

mitjans d’abast 

nacional i 

internacional

Presència 

destacada i 

sostinguda en 

mitjans locals

· Comunicació

Un centenar de 

notícies 

generades

Resum clipping



· Comunicació

Article quinzenal al Diari de Tarragona



Objectius 2017



· Objectius 2017

Desenvolupar un 

mínim de 

27
Projectes

10 més que el 2016

Compromisos

Reforçar i 

incrementar les 

sinèrgies 

institucionals

Nous projectes 

vinculats als 

àmbits 

d’actuació de la 

Fundació

Continuació de 

projectes ja en 

curs

Noves edicions 

d’esdeveniments



· Objectius 2017

Muntanyeta
Projecte 

d’assessorament en 

eficiència energètica 

per a la nova 

residència de 

persones amb 

paràlisi cerebral

Mapa de la  

pobresa 

energètica
Elaboració del mapa 

a la ciutat de 

Tarragona

Paisatge i 

patrimoni 

identitari

d’Europa
Seguiment i 

implementació del 

projecte RecerCaixa

2016-2018

Línia 

Governança

i participació
Nova línia en procés 

de definició

Revisió pla 

estratègic 

2022
Seguiment smart del 

pla

Postgrau 

URV
Finalització de la 1ª 

edició i activació de 

la 2ª

Seminari sobre 

institucions 

europees a 
Brussel·les



Port de 

Tarragona
Proposta de projecte 

per a la convocatòria 

H2020-MG 7.3-Port 

of the Future

Obtenció 

fons 

europeus
Seguiment de fons 

competitius 

europeus per 

convocatòries de 

Tarragona

· Objectius 2017

Projecte 

Horitzó2020
Proposta 

SPEAKING 

BUILDINGS per a la 

convocatòria H2020 

- SC6 – CULT -

COOP-2016-2017

Clúster TIC 

Catalunya 

Sud
Participació en el 

funcionament de 

l’agrupació

SmartCATSud
Completar la 

formació de l’equip 

de treball

Ampliar el grup amb 

més institucions

Impulsar un projecte 

comú

Autoritat 

Portuària
Conveni de 

col·laboració amb 

els projectes Smart

Port-Ciutat



Ris3Cat 

Comunitat 

de l’Energia
Participació en la 

taula de treball

RECI
Participació 

representant 

Tarragona i 

participació en els 

grups de treball

Proposta de fer una 

assemblea a 

Tarragona

· Objectius 2017

GIS-

Ajuntament
Coordinació entre el 

consistori i la 

Fundació

Conveni 

amb IPHES
Presentació d’una 

proposta conjunta 

IPHES - IN3 (UOC) -

FTSMC de Post-

Doctoral Fellowship 

d'AXA Research 

PECT 2018
Impulsar la 

presentació d’un 

projecte sobre 

química

PECT 2017
Arrencar l’operació 

de mobilitat 

sostenible dins del 

PECT de Turisme 

Familiar



· Objectius 2017

Fòrum 

Smart
Celebració de la 

trobada anual amb 

els actors smart de 

la ciutat

Hack Day 

URV
Suport i presència 

en la jornada 

d’innovació 

tecnològica

Jornades 

BioEconomic
Nova celebració del 

cicle a la ciutat

Ciberàgora
Celebració de la 

jornada anual, 

prevista per al juny 

del 2017

Presència a l’Smart

City Expo World

Congress

O BÉ

Organització d’un 

congrés smart a 

Tarragona

Fira Expo 

VEHiA
Centrada en la 

Smart Mobility

Universitat-Ciutat



· Objectius 2017

Projecte 

sobre els 

usos del 

patrimoni
Amb el suport de 

Messagenes

Auditoria 

eficiència 

energètica
Inici de la redacció 

del document pensat 

per a les escoles

Publicació 

nou llibre
Titulat 50 

experiències Smart

al Camp de 

Tarragona



Annex



· Annex

Tasques realitzades per al Departament de Medi Ambient 

de l’Ajuntament de Tarragona del 75% de la jornada total

Sanejament

Clavegueram

Litoral

Potables

Passejades pel territori

Comissió de la Xarxa de ciutats i pobles 

cap a la sostenibilitat

Àrees de caça

Redacció de plecs tècnics

Taula de pobresa energètica



Moltes gràcies


