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Cap a on van les ciutats...

❖ Els propers anys hi haurà un canvi notable en el model energètic urbà.

❖ Estem vivint la transició cap a una nova concepció de la mobilitat; més sostenible i

innovadora, i entesa com un servei en la seva globalitat.

❖ Veurem com l’adquisició i captura, preservació i la gestió de les dades (Big Data) proveiran

de serveis de valor afegit així com nous comportaments de la ciutadania i de la forma de

gestionar les ciutats des d’una perspectiva holística, més sostenible i més eficient.

❖ Participació: Les noves TIC’s generen una ciutadania més activa i participativa, millors

possibilitats de transparència i possibilitats de govern online i obert

Quina resposta dona la Fundació per tal de capacitar i apoderar a les ciutats i 

agents del Camp de Tarragona enfront als canvis que està vivint el territori...?
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INTRODUCCIÓ
La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City vol esdevenir un

agent nexe entre l’empresa, el sector del coneixement, les

administracions públiques, l’emprenedoria i la ciutadania, amb

l’objectiu de consensuar un conjunt de polítiques i programes

destinats a la transformació de la regió de Tarragona i extrapolar-les a

altres ciutats del Mediterrani.

Amb aquest document es pretén construir una estratègia sòlida de la

Fundació que permeti establir un full de ruta per a la transformació

urbana, construint al mateix temps un relat de territori per apoderar a

les ciutats i als ciutadans dels actius disponibles i del potencial que

aquests disposen per créixer com a regió sostenible, vertebradora i

cohesionada en l’àmbit de la innovació.

Quàdruple Hèlix
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MARCS DE REFERÈNCIA
Marc estratègics de referència a tenir en compte per la definició dels eixos estratègics de l’estratègia Tarragona Smart Mediterranean

City. 

REFERÈNCIA 1: OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE NN.UU. (SDGs)

REFERÈNCIA 2: HABITAT III, Nacions Unides 2016 

REFERÈNCIA 3: UNIÓ EUROPEA – ESTRATÈGIA 2020 i EUROPA 2030

REFERÈNCIA 4: URBAN AGENDA FOR THE EU 

REFERÈNCIA 5: PLAN NACIONAL DE TERRITORIOS INTELIGENTES 2017 I AGENDA DIGITAL 

PER A ESPANYA 

REFERÈNCIA 6: ESTRATÈGIA SMARTCAT

REFERÈNCIA 7: AGENDA URBANA DE CATALUNYA
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MARCS DE REFERÈNCIA
Marc estratègics de referència a tenir en compte per la definició dels eixos estratègics de l’estratègia Tarragona Smart Mediterranean

City.

REFERÈNCIA 8: ESTRATÈGIA RIS3CAT

REFERÈNCIA 9: DECLARACIÓ DE TARRAGONA SOBRE LES CIUTATS INTEL·LIGENTS DEL 

MEDITERRANI

REFERÈNCIA 10: PLA CATALUNYA SUD: REGIÓ DEL CONEIXEMENT 

REFERÈNCIA 11: UNIVERSITAT, INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT REGIONAL A LES 

COMARQUES DE TARRAGONA 

REFERÈNCIA 12: ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY 

REFERÈNCIA 13: MEDITERRANEÏTAT I ÀREES DE TREBALL ACTUALS (2017)
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OBJECTIUS DE 

DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE, 

Agenda 2030, Nacions 

Unides, 2015 (SDGs) 

REFERÈNCIA 1:

MARCS DE REFERÈNCIA
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HABITAT III 

REFERÈNCIA 2:

MARCS DE REFERÈNCIA
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REFERÈNCIA 3:

UNIÓ EUROPEA – ESTRATÈGIA 2020

CREIXEMENT: SOSTENIBLE – SMART – INCLUSIU

OBJECTIUS PER EL 2020

• Reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle un 20%

• Augmentar al 20% la quota de les renovables en el consum final d'energia.

• Augmentar un 20% l'eficiència energètica.

• Taxa d'ocupació del 75% per a dones i homes de 20 a 64 anys

• Taxes d'abandó escolar per sota del 10% i almenys el 40% de les persones de 30 a 34 anys 

d'edat completin estudis de nivell terciari (o equivalent).

• Reduir almenys en 20 milions el nombre de persones en situació o risc de pobresa i 

exclusió social.

• Renovació amb el projecte Europa 2030

MARCS DE REFERÈNCIA
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REFERÈNCIA 3:

UNIÓ EUROPEA – VISIÓ REFERENT A SMART CITIES & TERRITORIES 

Model d’eixos estratègics de Smart City

Aquest model, àmpliament acceptat a nivell

europeu, proposa dividir en sis eixos les

iniciatives de les smart cities.

• SMART GOVERNANCE

• SMART ECONOMY

• SMART MOBILITY

• SMART ENVIRONMENT

• SMART PEOPLE

• SMART LIVING

El plantejament de la Comissió Europea en temes smart es troba actualment 

focalitzat en les ciutats, però alhora:

✓ Les directrius i iniciatives de la comissió en relació a smart cities promouen

• CREACIÓ DE XARXES DE CIUTATS

• REPLICACIÓ / REUTILITZACIÓ DE SOLUCIONS

• COMPARTICIÓ -> PLATAFORMES TIC & CONEIXEMENT

✓ La plataforma que impulsa els temes smart és diu “Smart Cities and

Communities” obrint l’abast a regions, països o qualsevol altre mesura 

territorial.

MARCS DE REFERÈNCIA
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REFERÈNCIA 4: 

URBAN AGENDA FOR THE EU

L’agenda Urbana Europea té per objectius treballar els següents 

instruments bàsics de la política comunitària: 

• Millorar la regulació de les polítiques, la legislació i els instruments per 

les àrees urbanes que ja existeixen a la Unió europa per implementar-

los de forma més eficient. 

• Identificar i millorar les fonts de finançament per estructurar de forma 

més eficient els fons de la UE per les àrees urbanes 

• Millorar el coneixement sobre temes urbans i en especial facilitar 

l’intercanvi de bones pràctiques  

MARCS DE REFERÈNCIA
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REFERÈNCIA 5:

MARCS DE REFERÈNCIA

AGENDA DIGITAL PER A ESPANYA 

L'Agenda Digital per a Espanya conté 106 línies d'actuació estructurades entorn de 

sis grans objectius:

1. Fomentar el desplegament de xarxes i serveis per garantir la connectivitat digital

2. Desenvolupar l'economia digital per al creixement, la competitivitat i la 

internacionalització de l'empresa espanyola

3. Millorar l'administració electrònica i els serveis públics digitals

4. Reforçar la confiança en l'àmbit digital

5. Impulsar la R+D+i en les indústries de futur

6. Promoure la inclusió i alfabetització digital i la formació de nous professionals TIC
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ESTRATÈGIA SMARTCAT

REFERÈNCIA 6:

MARCS DE REFERÈNCIA
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AGENDA URBANA DE CATALUNYA

Marc de desenvolupament urbà sostenible, sota el

paraigües de la conferència Habitat III de les Nacions

Unides i de la aplicació de la Agenda Urbana a Europa.

OBJECTIUS

• Habitatges urbans saludables

• Qualitat de vida

• Benestar

• Prosperitat

• Dimensió territorial

• Bon govern

* Objectius pendents d’aprovació. 

REFERÈNCIA 7:

MARCS DE REFERÈNCIA
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REFERÈNCIA 8:

MARCS DE REFERÈNCIA

ESTRATÈGIA DE RECERCA I INNOVACIÓ PER A 

L'ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT DE CATALUNYA (RIS3CAT)
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DECLARACIÓ DE TARRAGONA SOBRE LES 

CIUTATS INTEL·LIGENTS DEL MEDITERRANI

VISIÓ:

El Mediterrani-ciutat com a regió emergent
en un món polièdric i global

MISSIÓ:

Fer de les smart cities del Mediterrani un
potent motor de creixement i transformació
de la regió

CINC EIXOS DE TREBALL PER A LES SMART CITIES

DEL MEDITERRANI:

• Aigua

• Mobilitat

• Eficiència energètica

• Salut i dieta mediterrània

• Turisme i patrimoni

REFERÈNCIA 9:

MARCS DE REFERÈNCIA
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LA CATALUNYA SUD: REGIÓ DEL CONEIXEMENT 

Marc on es descriu la necessitat que Catalunya es doti d’un sistema de

presa de decisions en àmbit regional sobre la planificació i

desenvolupament , del qual ha de formar part el que correspongui a les

comarques meridionals.

Addicionalment planteja els elements que aquest sistema hauria de tenir,

a partir de la oportunitat que representa la política europea de cohesió i

desenvolupament regional centrada en l’especialització intel·ligent, la qual

permet identificar les regions amb activitat econòmica i social basada en

el coneixement.

REFERÈNCIA 10:

MARCS DE REFERÈNCIA

La Càtedra Universitat i Regió del 

Coneixement de la URV 

assumeix la missió de 

facilitar i contribuir a l’organització d’un 

sistema de governança per a la Catalunya 

Sud com a regió del coneixement. 
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DIPUTACIÓ TARRAGONA REGIÓ DEL CONEIXEMENT: 

UNIVERSITAT, INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT REGIONAL A LES COMARQUES DE 

TARRAGONA

Estudi que es fonamenta en una anàlisi geogràfica regional per identificar les característiques de les comarques de la

demarcació de Tarragona com a regió del coneixement i, al mateix temps, destacar els reptes i les oportunitats que ha

d’afrontar aquest espai per aconseguir-ho plenamanent. Identifica els següents punts:

Reptes:

• Un PIB i una renda familiar inferiors a la mitjana catalana

• Un paper de l’economia del coneixement encara poc desenvolupat

• Un nivell de formació inferior a la mitjana catalana

• Una regió amb importants desequilibris Territorials

• Una feble governança

• Manca d’un lideratge regional clar

REFERÈNCIA 11:

MARCS DE REFERÈNCIA

Oportunitats:  

• Un teixit econòmic diversificat, amb sectors consolidats 

• Una millora sostinguda dels nivells de formació de la població

• Una estructura urbana policèntrica

• Una bona dotació infraestructural

• El paper de la Universitat com a impulsor del desenvolupament regional
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ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA 

SMART MEDITERRANEAN CITY 

MISSIÓ:

Impulsar i acompanyar l’evolució de les ciutats del Camp de

Tarragona cap a models de ciutat intel·ligents i sostenibles, cercant

estratègies i solucions tecnològiques innovadores pel

desenvolupament urbà.

La Fundació s'emmarca en l’Agenda Urbana europea i en els

SDGs, i participarà en aquest desenvolupament integral de la

regió i dels seus municipis, des de l’evolució cap a una economia i

societat del coneixement, al posicionament en un món global i a

la cohesió social i l’augment de les oportunitat vitals i la qualitat

de vida de les ciutadanes i ciutadans.

LES ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ:

1. Participació i aportació de coneixement a la planificació i

desenvolupament estratègic del camp de Tarragona

2. Impulsar i acompanyar la transformació de les ciutats promovent

el sorgiment d’iniciatives i projectes públics destinats al

desenvolupament econòmic, mediambiental i socialment

sostenible

3. Gestions relacionals de recerca i de divulgació

4. Impulsar el posicionament de la regió i les seves ciutats

5. Harmonitzar i coordinar esforços de tots els agents en

estratègies i projectes Smart

6. Liderar l’estandardització de protocols Smart

7. Participació en entitats, xarxes relacionades amb les seves

finalitats

8. Realitzar activitats, esdeveniments i congressos, relacionades amb

difusió i promoció de la ciutat

REFERÈNCIA 12:

MARCS DE REFERÈNCIA
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MEDITERRANEÏTAT I ÀREES DE TREBALL ACTUALS (2017)

• La problemàtica al voltant d’aigua com a recurs escàs

• La convivència quotidiana urbana amb el patrimoni

històric i artístic

• L’elevada despesa energètica per a la refrigeració

• El desordenat creixement urbà al voltant del litoral

• L’espai públic com a forma de vida al carrer, de

democràcia, tolerància i civisme

• Les formes de vida saludables lligades al lleure,

l’esport i la nutrició

El model ciutat smart és un propi de ciutat mediterrània, 
adaptat a les necessitats pròpies de la nostra posició 
geogràfica

REFERÈNCIA 13:

MARCS DE REFERÈNCIA
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REFERÈNCIA 13:

MARCS DE REFERÈNCIA

MEDITERRANEÏTAT I ÀREES DE TREBALL ACTUALS (2017)

INNOVACIÓ I 
PROJECTES 

FORMACIÓ I 
REFLEXIÓ 

DISSEMINACIÓ

PARTICIPACIÓ, 
TRANSPARÈNCIA, 
GOVERNANÇA 

Objectius 2017 assolits:
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PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC | EIXOS ESTRATÈGICS VERTICALS I VALORS TRANSVERSALS

EIX 1: ECOSISTEMA 

I DINAMITZACIÓ 
ECONÒMICA

EIX 2: 

TRANSFORMACIÓ 

DE LES CIUTATS

EIX 3: TALENT I 

CAPACITACIÓ 

DIGITAL

VERTEBRACIÓ I COHESIÓ TERRITORIAL

SOSTENIBILITAT

POSICIONAMENT, PROJECCIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ 
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PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC | EIXOS ESTRATÈGICS VERTICALS I VALORS TRANSVERSALS
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DEFINICIÓ EIXOS ESTRATÈGICS | PLUJA D’IDEES

EIXOS ESTRATÈGICS

EIX 2: Transformació de les 

ciutats

EIX 1: Ecosistema i 

dinamització econòmica

Coordinar esforços

EIX 3: Talent i capacitació 

digital
Incorporació ciutadana 

en la societat digital

Ecosistema atractiu
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DEFINICIÓ EIXOS ESTRATÈGICS | PLUJA D’IDEES

VALORS TRANSVERSALS:

VALOR 1 | SOSTENIBILITAT 

VALOR 2 | VERTEBRACIÓ

I COHESIÓ TERRITORIAL

VALOR 3 | POSICIONAMENT,

PROJECCIÓ I

INTERNACIONALITZACIÓ

Reutilització d’aigua

Intercanvi 

d’experiències
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DEFINICIÓ OBJECTIUS ESTRATÈGICS | EIXOS ESTRATÈGICS

Dinamitzar el teixit econòmic

així com involucrar a tots els

agents de la quàdruple hèlix

per potenciar el seu teixit

productiu mitjançant la

innovació i tecnologia.

Així mateix, crear un entorn i

ecosistema cohesionat i

punter per tal de coordinar

esforços enfront la promoció

econòmica tot acompanyant

la transició digital del sector.

EIX 1 | ECOSISTEMA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

Consolidar i potenciar el creixement 

i les sinergies entre les empreses 

locals o establertes al territori

Impulsar l’articulació d’un teixit 

innovador, productiu, competitiu, 

cohesionat i punter a través de la 

interacció dels agents

OBJECTIUS

Fomentar col·laboració i l’agregació 

de l’oferta dels actius del territori

Promoure un canal de interrelació 

directe entre l’ecosistema econòmic 

i les administracions públiques

Impulsar la cultura digital a 

l’ecosistema econòmic i de la 

indústria IoT del territori
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DEFINICIÓ OBJECTIUS ESTRATÈGICS | EIXOS ESTRATÈGICS

Promoure una visió holística

de ciutat per la transformació

urbana mitjançant solucions

innovadores per la millora de

la qualitat de vida dels

ciutadans i l’emergència de

noves oportunitats. Fer-ho tot

preservant l’entitat i patrimoni

històric de les ciutats del

Camp de Tarragona.

Al mateix temps, reforçar el

paper de les administracions

locals per enfrontar els reptes

de futur.

EIX 2 | TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS

Promoure el turisme d’experiència, 

sostenible i equilibrat,  lligat al 

patrimoni cultural i a través de la 

gastronomia, cultura, platja, 

esdeveniments i comerç

Facilitar l’impuls de la ciutat per 

esdevenir sostenible, més habitable 

i intel·ligent sobre lògiques 

d’Economia Circular 

OBJECTIUS

Donar resposta als reptes de ciutat 

mitjançant innovació tecnològica i 

social (laboratori urbà)

Assegurar l’escalabilitat de les 

solucions i la replicabilitat territorial 

així com l’agregació de recursos

Potenciar la digitalització de les 

administracions locals i apropar les 

eines digitals al ciutadà



31© DOXA Innova & Smart

DEFINICIÓ OBJECTIUS ESTRATÈGICS | EIXOS ESTRATÈGICS

Apropar al talent local la

innovació oberta i fomentar la

democratització digital,

impulsant l’apropament de la

recerca a l’empresa per

aplicacions reals. Així mateix,

apoderar el talent per innovar i

emprendre en el món digital,

potencial motor de la societat

del futur de la regió.

Esdevenir nexe entre el sector

del coneixement, l’empresa i

organitzacions per fer convergir

les necessitats d’un i l’altre.

EIX 3 | TALENT I CAPACITACIÓ DIGITAL

Captar i formar talent, capacitant la 

societat digital (Xarxa de fab lab’s, 

Formació en impressió 3D,...) 

Apoderar el talent per mitjà de la 

capacitació digital

OBJECTIUS

Impulsar del moviment emprenedor 

de les ciutats i el territori

Potenciar la recerca innovadora de la 

Fundació com pol d’atracció i retenció 

de talent

Impulsar el foment de la recerca 

innovadora de la regió a través de la 

captació de fons europeus

Reforçar els actius del sector del 

coneixement de la regió que 

contribueixen a l’impuls del talent i 

emprenedoria
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DEFINICIÓ OBJECTIUS ESTRATÈGICS | VALORS TRANSVERSALS

Sensibilitzar l’ecosistema local

per esdevenir més sostenible,

circular i sense emissions,

alhora que es promou el

desenvolupament sostenible

de la societat, liderant un fort

compromís enfront al canvi

climàtic així com un benestar

social i econòmic mitjançant

la creació d’entorns i

comunitats referents per la

seva qualitat de vida.

VALOR 1 | SOSTENIBILITAT (ambiental, econòmica i social) 

Promoure l’economia circular, i 

esdevenir un territori net, sostenible i 

eficient

OBJECTIUS

Fomentar el creixement sostenible i 

equitatiu des del punt de vista social 

i econòmic 

Garantir la democratització digital 

territorial per a la millora continua 

dels ciutadans

Generar comunitats inclusives i uns 

entorns de qualitat

Ús eficient de l’energia, residus i 

l’aigua
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DEFINICIÓ OBJECTIUS ESTRATÈGICS | VALORS TRANSVERSALS

Promoure la col·laboració

entre els municipis del Camp

de Tarragona i convertir-se

en una entitat que ofereix

recursos i oportunitats de

valor als municipis, per al seu

posicionament i divulgació,

impulsant noves sinergies de

futur.
La cultura digital com

paraigües d’unió i cohesió de

la regió serà catalitzador

vertebrador del territori i

d’una riquesa col·laborativa.

VALOR 2 | VERTEBRACIÓ I COHESIÓ TERRITORIAL

Promoure l’entramat col·laboratiu 

entre ciutats i territoris perquè el 

camp de Tarragona esdevingui una 

Smart Region de referència

Fomentar la vertebració dels 

municipis i agents que conformen la 

Fundació

OBJECTIUS

Assegurar l’escalabilitat de projectes 

innovadors i la replicabilitat 

territorial

Enfortir les aliances i col·laboracions 

territorials amb la indústria i 

l’empresa privada 

Posar en valor els actius del territori 

per facilitar la innovacio i atraure 

inversió
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DEFINICIÓ OBJECTIUS ESTRATÈGICS | VALORS TRANSVERSALS

Potenciar la projecció de la

regió i donar visibilitat al

territori comunicant el

compromís i lideratge d’una

estratègia de transformació

digital, així com posicionar les

bones pràctiques a l’exterior

obrint nous mercats

potencials.

Al mateix temps, ser proactiu

en la participació en xarxes

internacionals, permetent

l'intercanvi d’experiències i

escalabilitat de projectes

innovadors locals.

VALOR 3 | POSICIONAMENT , PROJECCIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ

Dinamitzar i organitzar jornades de 

divulgació 

Promoure la participació en xarxes o 

grups de lobby internacional

OBJECTIUS

Esdevenir pol d’excel·lència de 

projectes innovadors a nivell 

internacional

Impulsar un observatori de 

tendències i intercanvi 

d’experiències alineats amb 

SmartCAT

Alinear les estratègies i accions de la 

Fundació amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenibles
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DEFINICIÓ VISIÓ| CONCEPTES I IDEES INSPIRADORES

S’ha sintetitzat en un mapa de conceptes els actius de la regió i les necessitats pròpies del model smart del Camp de Tarragona, que

s’utilitzarà per la definició del mantra de visió de futur de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City.

patrimoni

viure

Sector del coneixement

quàdruple hèlix
Ciutat digital

Sostenible

talent

Ciutat saludable i segura

turisme
Integrador sostenible

smart

Actius del territori

qualitat de l’entorn

mobilitat

smart heritage

Laboratori urbà

Divulgació

ciutadà

Recurs del territori

Democratització digital

internacionalització

Inclusió social

Ciutat connectada

ecosistema empresarial

Persones al centre

Riquesa del 

territori

qualitat de vida

Apoderament 

del talent

Cohesió territorial

Monitorització de 
l’estalvi energètic

clusterització

innovadora

Impuls de l’emprenedoria

mediterraneïtat

riquesa col·laborativa

Jocs Olímpics del 

Mediterrani

mar

observatori de tendències

comerç

Regió del 

coneixement 

ECONOMIA 

BLAVA
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DEFINICIÓ VISIÓ| EXEMPLES DE REFERÈNCIA

Definir en una frase, un mantra, la visió de llarg termini “Què volem o somiem que la Fundació Tarragona Smart

Mediterranean City esdevingui en els propers 20 anys?”

Es detallen a continuació, com a exemple, les visions/mantres d’algunes ciutats i territoris referents en estratègies smart.
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Volem vertebrar la innovació com nexe d’unió 

entre les ciutats i els agents de la quàdruple hèlix, 

acompanyant-los per esdevenir pols d’atracció de 

talent, garantir el benestar social, a través de la 

democratització digital, i sensibilitzar per construir 

territoris i comunitats més sostenibles.

Volem vertebrar la innovació entre les ciutats així 

com cohesionar els agents del camp de 

tarragona, sensibilitzant sobre el nostre 

compromís enfront al canvi climàtic i 

acompanyant a les regions per esdevenir pols 

d’excel·lència d’atracció de talent, referents pel seu 

benestar social a través de la democratització 

digital.

Volem vertebrar la innovació entre les ciutats 

així com cohesionar els agents del mediterrani, 

acompanyant-los per esdevenir una regió amb 

societats digitals inclusives i sostenibles, i 

garantir el benestar social territorial.

Volem cohesionar una societat digital i 

emprenedora entre les regions del camp de 

Tarragona, construint un ecosistema innovador 

i vertebrat que asseguri un territori sostenible, 

equitatiu i just, preservant l’entitat del patrimoni 

i posicionant-se com un pol turístic de 

referència. 

DEFINICIÓ VISIÓ| PROPOSTES
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Mapeig de les iniciatives existents i planificades de la Fundació a Tarragona, que s’espera

que en un futur, pugui alimentar-se amb la incorporació de nous municipis, tot exercint

d’un rol d’interlocutor entre ciutats i SmartCAT i facilitant l’escalabilitat de solucions entre

els municipis del Camp de Tarragona.

MAPEIG INICIATIVES DE LA FUNDACIÓ
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Transformació de la ciutat:

o Solucions innovadores de mobilitat, aigua 

i il·luminació urbana

o Reurbanització d’espais

o Digitalització de l’Administració

Talent i capacitació digital 

o Formació en Smart cities

o Empoderament del ciutadà

o Xarxa de centres d’innovació

Ecosistema d’innovació i dinamització 

econòmica  

o Emprenedoria 

o Clúster

o Generació d’oportunitats 

Sostenibilitat Posicionament projecció 
i internacionalització 

Vertebració i
cohesió territorial 

EIXOS VERTICALS 

EIXOS TRANSVERSALS 

MAPEIG INICIATIVES DE LA FUNDACIÓ AMB EIXOS

S’ha analitzat l’impacte de cadascun dels eixos estratègics verticals i

dels valors transversals sobre el mapeig d’iniciatives, per tal d’identificar

les necessitats i prioritats dels municipis i per tant, i contribuir en la

presa de decisions de la Fundació.
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VINCULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA AMB ELS SDGs
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MAPEIG DE L’ESTRATÈGIA AMB ELS SDGs
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MAPEIG DE L’ESTRATÈGIA AMB ELS SDGs
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Tant els eixos verticals com els valors transversals de

l’estratègia de transformació digital de la Fundació

Tarragona Smart Mediterranean City posen de relleu un

fort compromís enfront a combatre les desigualtats

socials mitjançant projectes innovadors que permetin la

cobertura i cohesió entre els ciutadans del Camp de

Tarragona.

Així mateix, el full de ruta de la regió permetrà generar

sinergies entre els municipis així com garantir el

benestar social a través de la democratització digital i

l’impuls de les regions per fer front als reptes

particulars referents, entre d’altres, dels recursos

escassos, la despesa energètica i el desordenat

creixement urbà.

MAPEIG DE L’ESTRATÈGIA AMB ELS SDGs
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VINCULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA AMB L’AGENDA URBANA EUROPEA
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MAPEIG DELS EIXOS ESTRATÈGICS vs AGENDA URBANA EUROPEA



49© DOXA Innova & Smart

MAPEIG DELS EIXOS ESTRATÈGICS vs AGENDA URBANA EUROPEA

La Fundació es compromet a donar resposta als

reptes vinculats amb l’Agenda Urbana Europea, i

a acompanyar als municipis del Camp de

Tarragona impulsant els seus actius territorials

alineats a les àrees de transformació urbana.

Al mateix temps, l’alineació de l’estratègia amb

Europa, permetrà posicionar la Fundació en

l’ecosistema d’innovació internacional.
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26/10
Climathon

07/11
Integrating Cities
Conference VIII

22/12
WSA Global 

Congress 2018
22-23/11

2018 Annual Polis 
Conference

08-11/10
European Week of
Regions and Cities

(EWRC)

13-15/11
Smart City Expo 
World Congress

19-21/09
Civitas Forum

27-28/06
EIP-SCC General 

Assembly

25-27/09
Nordic Edge Expo 

2018

24/02
World Resources 

Forum

13-14/09
URBACT City 

Festival 

28-30/11
EUROCITIES 

Edinbugh

08-12/07
World Cities 
Summit 2018 

27-28/06
Smart City Event 

2018

19-22/06
ICLEI World

Congress 2018

05-07/07
UCLG Intermediary 

cities Forum

16/07
Local and 
Regional 

Governments’ 
Forum (UN)

27-31/08
Metropolis Annual 

Meeting 2018 22-24/10
Nordic Smart 

Cities

13-15/02
World Symposium
on Climate Change 

and Tourism

[Esperat Nov’18]
IV International 

Conference PPP for
Cities

22-23/11
POLIS Conference 

for sustainable 
cities

25/09
Global District 
Energy Days

17-19/10
Eurocities 

Environment Forum 
meeting

18-19/09
OECD Forum for Local 

Development
24-26/10

Local Renewables
Conference 2018

04-06/12
ICT 2018

12-16/12
Barcelona 

Resilience Week

16-22/09
European Mobility

Week

06-07/12
European Year of
Cultural Heritage

closing conference

25-27/10
Autonomy Urban 
Mobility Forum

JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER

CALENDARI D’ESDEVENIMENTS 2018-2019

https://climathon.climate-kic.org/
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/integrating-cities-conference-viii-milan-it
https://www.worldsummitawards.org/2017/12/22/wsa-global-congress-2018-tickets/
https://www.polisnetwork.eu/2018conference
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/home
http://www.smartcityexpo.com/en/home
http://civitas.eu/news/save-date-civitas-forum-2018
https://eu-smartcities.eu/events/eip-scc-general-assembly-2018
https://www.nordicedgeexpo.org/
https://www.wrforum.org/event/world-resources-forum-2019/
http://urbact.eu/urbact-city-festival-2018-save-date
http://www.eurocities.eu/eurocities/calendar/events_list/EUROCITIES-2018-Edinburgh-WSPO-ATDSC6
http://www.worldcitiessummit.com.sg/
https://www.smart-circle.org/smartcity/
https://worldcongress2018.iclei.org/
https://intermediarycities.uclg.org/en
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=13&nr=2837&menu=1634
https://www.metropolis.org/metropolis-annual-meetings
https://www.nordicsmartcities.com/
https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/events/tourism2019.html
http://www.pppcities.org/events/
https://www.polisnetwork.eu/2018conference
http://www.2018dedays.org/
https://bit.ly/2HrD5ay
http://www.oecd.org/leed-forum/activities/14th-leed-forum.htm
http://www.local-renewables-conference.org/freiburg-and-basel-2018/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe
http://urbanresiliencehub.org/resiliencedays/
http://www.mobilityweek.eu/
https://europa.eu/cultural-heritage/about_en
http://www.eurocities.eu/eurocities/calendar/events_list/Autonomy-Urban-Mobility-Summit-Call-for-speakers-WSPO-AW9GXX
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PROPOSTA DE PROJECTE EUROPEU

ELCARAIS – ELder CAre by Remote Artificial Intelligence System

Convocatòria H2020: SCQ-DTH-11-2019 – Large scale pilots of personalised & outcome-based integrated care

❖ Objectiu: 

❖ Socis

❖ Tarragona:

❖ Data d’entrega:

Desenvolupar una solució tecnològica que permeti a la gent gran viure de forma 

independent i segura a les seves llars i que faci més eficient la feina de les persones que 

els ofereixen assistència a través d’un sistema d’Intel·ligència artificial que interpreti la 

informació rebuda de sensors. 

Coordinador de la proposta: Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Nodes de socis a 3 països: Noruega (Stavanger), Bèlgica (Brussel·les i/o Anvers), 

Espanya (Madrid i Barcelona).

24 d’abril 2019, a les 17.00h.

Tarragona es posiciona com a ciutat seguidora de la 

tecnologia: Participació en workshops per a la 

definició del concepte i d’intercanvi d’idees amb

altres ciutats.  Aporta al consorci dades per a poder 

adaptar la tecnologia al seu cas per una possible

implementació futura si la solució es desenvolupa

satisfactòriament. 

CONFIDENCIAL

Iniciativa recolzada per 
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MISSATGES CLAU DE LA FUNDACIÓ

❖ Oportunitat de la Fundació d’esdevenir nexe d’unió i dinamitzador entre els agents de la

quàdruple hèlix del Camp de Tarragona per promoure l’atracció i formació del talent.

❖ Capacitar digitalment a les regions del Camp de Tarragona per donar resposta als reptes del

territori i de les comunitats; recurs escàs de l’aigua, creixement urbà desordenat,...

❖ Acompanyament en la projecció i posicionament de les ciutats de la regió a través de

l’intercanvi d’experiències i dels projectes innovadors, obrint així nous mercats potencials.

❖ La Fundació pot convertir-se en un dels impulsors de l’emprenedoria i la innovació oberta

del Camp de Tarragona, tot construint una xarxa de centres de fabricació digital i esdevenint

una regió de coneixement.

❖ Potenciar la participació de les ciutats i actors territorials en projectes europeus, permetent

l’intercanvi d’experiències, així com en la recerca de fons de finançament esdevenint pol

d’excel·lència de projectes innovadors.
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MISSATGES CLAU DE LA FUNDACIÓ

❖ La Fundació i la seva funció de cohesió territorial poden ser un agent clau per garantir la

comunicació vertebrada des del punt de vista del dinamisme, la mobilitat i la infraestructura

TIC.

❖ La Fundació com agent clau per sensibilitzar l’ecosistema local per esdevenir més sostenible,

circular i sense emissions, així com fomentar el creixement sostenible i equitatiu garantint l’ús

eficient de l’energia, l’aigua i els residus.

❖ Promoure el turisme d’experiència, sostenible i equilibrat, lligat al patrimoni històric a través

de la gastronomia, cultura, platja, esdeveniments i comerç.

❖ Liderar un fort compromís en front al canvi climàtic així com un benestar social i econòmic

mitjançant la creació d’entorns i comunitats referents per la seva qualitat de vida.

❖ Promoure la col·laboració entre les lògiques de la transformació urbana.

❖ Fomentar una visió holística de ciutat per la transformació urbana mitjançant solucions

innovadores per la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
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