
- 1 -



- 2 -

Edita: Fundació Tarragona Smart Mediterranean City

Llibre: Smart City de Tarragona

Il·lustració / Maquetació: Pere Macaya Cantenys / Mohamed Reda El Jilali

                 Eduard Gràcia Roig / Pol de Haro Molina

                 Chantal Carolina / Lück Benítez / Edu Polo (Il·lustracions de la ciutat)

Lloc d’edició: Tarragona

Any d’edició: 2017

Nombre d’edició: 1ª edició

Dipòsit legal: DL T 1279-2017

ISBN: 978-84-697-6076-5

Còmic basat en el guió d’Eva Calvés



- 3 -

Aquest projecte ha estat realitzat per més d’un centenar d’alum-

nes de l’Institut Pere Martell, sota la supervisió i implicació de 

l’equip docent, per la Fundació Tarragona Smart Mediterranean 

City i amb el patrocini del Port de Tarragona.
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saps que tarragona 
treballa per ser una 
ciutat intel·ligent?

sí i tant! 
és una smart city!

què vol dir que tarragona 
sigui una smart city?

una ciutat intel·ligent? 
les ciutats ho poden ser?
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anem que ho veurem! 
pugem al bus?

si!

*la fundació tarragona smart mediterranean 
city es va crear per impulsar una ciutat inte-
l·ligent mediterrània. això ens fa tenir un punt 
de vista diferent a la resta de ciutats europees 
que tenen projectes com el nostre.

*la targeta del club dels tarraconins amb 
transport integrat permet als alumnes de fins 
a 16 anys la possibilitat de viatjar gratis des 
de l’1 de setembre al 30 de juny. es pot de-
manar a l’oficina de l’omac.
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aquest bus que ens porta és 
respectuós amb el medi ambient. 

els busos de tarragona circulen amb un 
motor que fa que contaminin poc la ciutat

vols dir que gairebé no emeten 
gasos contaminants com el co2?

exacte!

*l’emt està compromesa amb el medi ambient 
i la sostenibilitat. per això els busos de la 
ciutat es renoven per contaminar cada cop 
menys, per l’apliacció del sistema de gestió 
ambiental segons la norma line iso 14001 i 
gestionant els residus que es generen
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és millor que sempre que puguem 
ens moguem amb bus, més que no 

pas amb el cotxe

sí, i tant! “millor mou-te” a peu, 
en bici, en bus... baixem aquí!

som-hi!
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mira! sembla que aquest 
gronxador s’ha trencat.
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només hem de fer una foto 
i indicar en quin lloc ho 

hem trobat.

que bé! així podem tenir la 
ciutat tal i com ens agrada!

doncs això hauríem d’avisar-ho, sinó algú s’hi podria fer mal. 
 farem servir l’aplicació per a mòbils “epp” així ho podrem 

comunicar i de seguida vindran a arreglar-ho. 

*més informació a http://emtanemambtu.cat. 
et pots descarregar l’aplicació a les botigues 
android i iphone posant “epp! tarragona
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va, que agafarem l’autobús
i anirem cap al port.

ja hi som! ja hem arribat 
al port de tarragona

vaja... sí que és gran!
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sí! el port de tarragona és molt important, 
ja que cada dia hi arriben molts vaixells per 

descarregar-hi productes de tot tipus. 

el port fa servir llum solar per obtenir electricitat i 
disposa d’un sistema molt modern per controlar tots 
els llums per tal de que només funcionin aquells que 

es necessiten.

el port de tarragona és 
un port intel·ligent!

*el port de tarragona és un dels principals 
motors econòmics del nostre territori, dinamit-
zador de l’activitat empresarial i industrial, 
i un dels ports més importants del mediterrani.
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anem a l’amfiteatre? sí i de camí llençaré aquests 
papers que porto a la motxilla.

mira, un contenidor blau. 
els papers van aquí.

sí, i al marró hi va la matèria orgànica, al groc 
els envasos, al verd les ampolles i envasos de 

vidre, i al gris tot el que no pot anar als altres.
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*un trajecte en autobús ocupa 20 vegades 
menys espai urbà que el mateix trajecte en 
cotxe.

*amb l’aplicació ETMOU tindràs 
disponible la funció Porta’m que 
et permetrà planificar els teus 
viatges. 
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ja hem arribat!

t’imagines com hauria 
sigut una lluita de 

gladiadors?

t’agradaria veure-ho? farem 
servir l’aplicació per a mòbil 
“imageen tarraco” i viatjarem 
fins a la tàrraco romana. 

*l’any 2000 la unesco va declarar el 
conjunt arqueològic de tàrraco patrimoni 
mundial de la humanitat. 
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guau! quina 
passada!

*descarregant-la al telèfon o tauleta, 
el visitant es submergeix a la tarragona 
romana. 
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és important també controlar bé el 
consum d’aigua, ja que és un recurs 
fonamental per les persones. per 
això des de ematsa es controla la 

qualitat de l’aigua potable.
és veritat. i també es pot fer 
servir l’aigua per a obtenir 

electricitat!

sí i tant! ematsa aprofita el moviment de l’aigua per a que tinguem prou electricitat 
per a que puguem carregar un telèfon o una tauleta.
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és una ciutat on les persones són el més
important. per aixo és respectuosa amb el medi

ambient, amb la nostra cultura i patrimoni. 
una ciutat smart ha de servir per fer-nos la 

vida més fàcil.

sí! és una ciutat que vol 
treballar per millorar 

la qualitat de vida de les 
persones

què t’ha semblat? et sembla que
 tarragona és una ciutat intel·ligent?
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EVOLUCIÓ DEL PROJECTE SMART CUB

Contenidor vell cedit per desenvolupar el projecte Smart Cub.

A la part davantera del contenidor, s’hi ha obert una finestra.

Els alumnes del Pere Martell treballant en la remodelació de 
l’interior del contenidor.

Una part dels alumnes de l’IES Pere Martell que han treballat en 
la transformació de l’Smart Cub.
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Per part de l’IES Pere Martell han participat en la creació de l’Smart Cub els alumnes i profes-

sors dels estudis de: Arts Gràfiques, Edificació i Obra Civil, Electricitat i electrònica, Energia i 

aigua, Fabricació mecànic, Fusta i moble, Imatge i so.

Preparant la instal·lació elèctrica de l’Smart Cub.

Fase final de la remodelació de l’interior.

La lona exterior que recobreix el contenidor. Un gran canvi 

d’imatge.




