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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
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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
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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
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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
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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



Moltes gràcies


