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MESSAGENES
Messagenes vol que els ciutadans tinguin en ella la 
con�ança que no tenen cap a les xarxes socials més 
usades. No ven la informació dels usuaris a tercers. Ni 
tan sols hi ha publicitat. Es sustenta econòmicament 
perquè les empreses contracten serveis a la xarxa 
social, com per exemple en cas de responsabilitat social 
corporativa o com a benefactors de projectes solidaris.

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City és 
l’organisme que, nascut amb l’impuls dels Jocs 
Mediterranis, dóna suport a l’Ajuntament de 
Tarragona en el desenvolupament del seu pla 
estratègic mitjançant l’aplicació d’innovacions i 
tecnologies intel·ligents, orientades a augmentar la 
qualitat de vida de la ciutat i el benestar de la 
ciutadania.

1 DEFINIR L’ESTRATÈGIA SMART DE LA CIUTAT
- La Fundació pretén millorar la qualitat de vida de 
la ciutadania incidint en la seva cohesió social, 
qualitat ambiental i impuls econòmic a partir de l’ús 
de les TIC, tot posant en valor els actius del territori. 
També busca incrementar l’e�ciència de l’adminis-
tració local, mitjançant la modernització i digitalitza-
ció del seu funcionament.

2 ESPAI DE CONSENS, DIVULGACIÓ I EXPLICACIÓ 
SOBRE QUÈ ÉS I CAP A ON VA LA CIUTAT SMART
- Reforça la col·laboració i sinèrgies entre l’adminis-
tració local i els agents socials i econòmics de la 
ciutat.
- Afavoreix la participació directa de la ciutadania en 
la gestió pública.
- Reforça la marca i el posicionament a nivell global 
de la ciutat i el lideratge de la realitat metropolitana 
que faciliti l’atracció de talent i activitat econòmica.
- Potencia l’autoestima de la ciutat i la seva identitat.

3 MONITORITZAR L’ESTRATÈGIA SMART DE LA 
CIUTAT
-Treballa en l’alineació dels projectes smart amb els 
objectius municipals i en recolza la seva acció. 

EIXOS

PROJECTES

ASFALTS INTEL·LIGENTS
REPSOL
Repsol desenvolupa diferents tipus d'asfalts intel·li-
gents en el seu Centre de Tecnologia. Per exemple, 
crea a partir de pneumàtics usats asfalts que milloren 
l'adherència, produeixen menys soroll i són més 
resistents, el que ajuda a millorar la seguretat viària, 
redueix la contaminació acústica i els costos de 
manteniment. A més, la companyia investiga 
nombroses aplicacions en aquest camp, com el 
desenvolupament en asfalts autorreparables i asfalts 
descontaminants.

SOLUCIONS SMART INTEGRADES EN LA GESTIÓ DEL 
SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA
SOREA
Sorea, implanta solucions de Telelectura de compta-
dors i ofereix als usuaris informació precisa i contínua 
de consums que a més els permet rebre avisos de 
consum excessiu. Desplega sistema Servialertes amb 
noti�cacions via sms/mail d’incidències al servei. 
Instal·la Nano turbines per alimentar bateries a partir 
de la pressió de l’aigua. Ofereix APP de gestió 
comercial i per visalitzar factures i consum.

ESTRATÈGIA SMART
PORT DE TARRAGONA
Un dels darrers projectes que ha dut a terme el Port 
de Tarragona és generar un repositori d’informació 
mediambiental a partir dels diferents sensors i 
cabines que hi ha en el recinte portuari. Així gene-
rem quadres de comandament que permetran a la 
direcció de Medi Ambient prendre decisions al 
respecte. En una segona fase, les accions futures 
introduiran els sistemes i les regles necessàries per 
prendre decisions automàticament en temps real.



EPP!
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
EPP! és una aplicació desenvolupada el 2014 per 
l’Ajuntament de Tarragona que permet als ciutadans 
noti�car i avisar al consistori d’incidències que puguin 
trobar a la via pública, fent una foto que es geolocalitza 
amb la ubicació del dispositiu mòbil. 
Les incidències s’assignen als departaments correspo-
nents i el ciutadà pot veure l’estat del seu avís i quan 
aquest ha quedat resolt. 

CÍVIC TÀRRACO
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Articular un “procés participatiu” entre la ciutadania 
que permeti generar un “mapa d’idees”, mitjançant la 
creació d’una “xarxa cívica” que ajudi a millorar la gestió 
del patrimoni històric de la ciutat. Aquest és l’objectiu 
de Cívic Tàrraco. Entre els projectes hi ha el Pla Director 
del Fòrum de la Colònia, el de l’espai del Circ Romà, i la 
intervenció a la plaça dels Sedassos i al carrer Ferrers.

IMAGEEN RELIVING TÀRRACO 
Fundació Tarragona Smart Mediterranean City
Aquesta aplicació, impulsada per la Fundació Tarragona 
Smart Mediterranean City, permet a l’usuari d’un 
smartphone endinsar-se en com era la Tarragona 
romana del segle II d.C. mitjançant la realitat virtual. 
Aquesta app és una de les eines revolucionàries del 
turisme i en els primers mesos d’existència va aconse-
guir arribar a les 5.000 descàrregues, amb un índex de 
satisfacció de 4,7 
sobre 5.

ENGINYERIA ROMANA, DE RTVE
Aquesta sèrie documental va donar un impuls a la 
difusió del patrimoni romà de la ciutat, però també a 
com les noves tecnologies poden ajudar a recrear 
entorns del passat de manera atractiva per a l’especta-
dor. Els primers dos capítols, Ciutats i Aqüeductes, amb 
destacada presència de Tarragona, van aconseguir una 
audiència de 2,5 milions d’espectadors. Els documen-
tals, a més, han rebut premis en diferents festivals de 
cinema internacionals.
 
*EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LES ESCOLES*
La FTSMC, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Tarragona i l’Institut
Municipal d’Educació i Treball (IMET) i el 
patrocini de SECE, ha iniciat un
projecte pel qual realitzarà auditories 
energètiques a les escoles públiques de la ciutat, 
amb l’objectiu de millorar l’e�ciència energètica
dels centres. 
S’analitzarà el comportament de l’edi�ci i les seves
instal·lacions i es realitzarà una proposta 
d’actuacions de millora.
Enguany l’actuació s’efectuarà a tres escoles de 
Tarragona. 
En una segona fase es pretén realitzar un projecte 
pedagògic que involucri els docents,
altres treballadors de l’escola i alumnes, 
a més de de�nir un pla estratègic d’acció que es 
pugui implementar a totes les escoles del
territori.

PROJECTES

*PROJECTE ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT 
ENERGÈTIC I D’AIGUA*
La FTSMC col·labora amb la taula 
de la pobresa energètica de Tarragona i
Reus, amb el suport d'un professional proposat pel 
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de la 
demarcació,  per impulsar un projecte
d’assessorament i acompanyament a persones 
vulnerables en l’optimització de la seva factura 
energètica i d’aigua. Es realitzen les gestions 
necessàries per a que els possibles bene�ciaris 
puguin disposar d’una disminució de potència, de 
tenir el bo social, o d’una discriminació horària. 
L'objectiu és ajudar les persones vulnerables a trobar 
fórmules per reduir la despesa de la factura elèctrica, 
de gas o d’aigua i millorar l’e�ciència energètica de 
les seves llars.

*CAPTACIÓ DE FONS EUROPEUS*
La FTSMC, per tal de poder desenvolupar els seus 
projectes a la ciutat, cerca �nançament de la Comissió 
Europea. Tarragona recentment s’ha integrat en una 
proposta de projecte europeu de caire regional sobre
mobilitat. Es tracta del MEDeGUTS (Mediterranean 
Electric, Electronic and Green Urban Transport 
Systems), vinculat al programa Interreg-Med. El
projecte vol posar en comú les legislacions i els Plans 
de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) de diferents 
ciutats i, a partir d'aquest intercanvi d'experiències, 
millorar-ne l'execució.

*SMARTCUB*
Rehabilitar un contenidor de mercaderies i 
convertir-lo en un espai sostenible i tecnològic. 
És el que busca el projecte SmartCub, impulsat per
la Fundació juntament amb el Port de Tarragona i 
l’Institut Pere Martell.
La renovació ja està en marxa i la intenció és que un 
cop acabada el contenidor serveixi de transmissió 
dels avenços de la Tarragona Smart per diferents 
punts de la ciutat.



Entra a  www.tarragonasmart.cat i subscriu-te 
al nostre butlletí per conèixer tota 

l'activitat de la Fundació!


