
50

EMPRESA

VIUNOV2018 - EMPRESA

“HEM DE COMPARTIR I ADOPTAR 
SOLUCIONS INTEL·LIGENTS I 

TECNOLÒGIQUES PER A LA
GESTIÓ DE LES CIUTATS”

Aquest mes d’octubre el regidor de Promoció Econòmica i d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Reus, Marc Arza, ha esta nomenat vicepresident

de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region

Jordi Salvat
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”L’ENTRADA DE REUS 
A LA FUNDACIÓ 
S’HA D’INTERPRETAR
EN EL CANVI GENE-
RAL DE RELACIONS 
ENTRE REUS I 
TARRAGONA ELS 
DARRERS ANYS”

VIUNOV2018 - EMPRESA

esprés de 

la incor-

p o r a c i ó 

del con-

s i s t o r i 

r e u s e n c , 

aquesta és la nova  deno-

minació de la fins ara Ta-

rragona Smart Mediterra-

nean City. L’Ajuntament 

de Tarragona, la Univer-

sitat Rovira i Virgili i les 

empreses Agbar i Repsol 

són els altres patrons de 

la fundació.

Per què l’Ajuntament 

de Reus s’ha incorporat 

a la Fundació Tarragona 

Smart Mediterranean Re-

gion? S’ha d’interpretar en el 

canvi general de relacions en-

tre Reus i Tarragona experimentat 

els darrers sis o set anys, que va co-

mençar en aquelles cimeres entre al-

caldes i les trobades entre els regidors 

perquè ens coneguéssim entre nosal-

tres per buscar compartir projectes. 

Hi ha molts reptes de les dues ciutats 

que s’escapen de la competència mu-

nicipal, per exemple en els àmbits de 

l’habitatge, la promoció econòmica, 

les infraestructures i també les smarts 

cities. I hem de sumar esforços. A Reus 

s’ha desenvolupat els darrers anys el 

Cluster TIC i a Tarragona, la Fundació  

Tarragona Smart Mediterranean City, 

que forma part del Cluster TIC i és un 

dels únics tres membres que no són 

empreses, junt amb el mateix Ajunta-

ment de Reus i la Cambra de Comerç 

de Reus. Fa uns mesos la presidenta i 

D

el gerent de la Fundació ens van oferir 

entrar-hi, el govern ho vam veure bé i 

ho vam portar al ple municipal que ho 

va aprovar. La Fundació és la tercera 

organització en què estem conjun-

tament Reus i Tarragona, després del 

Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) 

i Sirusa.

Com podrà notar la ciutadania 

aquesta suma d’esforços entre Reus 

i Tarragona? Fins ara ja hem col·labo-

rat en projectes que estan en marxa. 

N’hi ha un que aviat podria ser una 

realitat i és l’aplicació per smartpho-

nes d’aparcament en zones blaves. A 

Reus i Cambrils en tenim una des de fa 

uns anys i a Tarragona, un altre. Volem 

que hi hagi una única aplicació per a 

tota la regió i això és més comoditat 

pels usuaris. A Reus tenim un WIFI 

urbà gratuït que funciona molt bé i si 

els interessa pot estendre’s a Tarrago-

na. Hem de compartir i adoptar solu-

cions intel·ligents i tecnològiques per 

a la gestió de les ciutats.

Parlen de regió. Quins límits té 

aquesta regió? Hi hauria tres nivells. Un 

són les sis comarques del Camp de Ta-

rragona. L’altra és la Regió del Coneixe-

ment que impulsa la Universitat Rovira i 

Virgili -que engloba la província- i una 

tercera és la Ciutat del Camp, que són 

cinc municipis amb una pràctica con-

tinuïtat urbana: Tarragona, Reus, Cam-

brils, Salou i Vila-seca. Funciona cada 

cop més com una ciutat i aquests cinc 

ajuntaments treballem conjuntament 

en més coses, sobretot en l’impuls de 

les infraestructures estratègiques. Però 

podem anar més enllà.

En quins més àmbits treballa la 

Fundació? A Reus tenim diversos pro-

jectes en marxa que volem estendre 

a la Fundació. Aquest darrer any hem 

treballat l’Open Data, amb 24 indica-

dors de ciutat, que són oberts a la ciu-

tadania. També hem instal·lat un banc 

de prova per carregar telèfons mòbi-

ls. Si funciona ho posem a disposició 

d’altres municipis. O el servei de bus 

a demanda, amb algunes parades que 

queden fora de les línies d'autobús i on 

el servei es desvia quan hi ha algú a la 

parada que ho demana. Quan fem una 

reunió de projectes smart city a l’Ajun-

tament de Reus ens trobem 60 o 70 

projectes que estan en marxa, en pro-

va o en fase d’estudi.

La participació ciutadana també 

és un àmbit de treball de les smart 

cities. A l’Ajuntament de Reus hem 

vist que la gestió telemàtica ha fun-

cionat molt bé en els pressupostos 

participatius. En els darrers hi han 

participat 4.000 persones i ha estat 

un èxit. Li hem de donar continuïtat i 

millorar aquests processos. Cada cop 

es poden fer més tràmits telemàtics i 

relacionar-te amb el teu ajuntament 

des casa, les 24 hores.

I la mobilitat? En aquest àmbit tro-

bem traves per part de la Generalitat, ja 

que sempre que hem proposat que les 

empreses de transport públic puguin 

treballar fora dels seus termes muni-

cipals hem trobat una oposició total. 

Als autobusos de Reus ens aniria molt 

bé arribar a les Gavarres, Constantí o 

la Plana però la llei catalana d'aquest 

sector ho impedeix. Sí que ens plan-

tegem una aplicació metropolitana del 

transport que ofereixi totes les línies 

públiques del territori.


