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Objectius assolits

el 2017 
SMARTCUB a CIBERÀGORA a

DISSEMINACIÓ CATEDRALS POSTGRAU a

EXPO VEHIA a CONVENI IPHES a

HACK DAY URV a BIOECONOMIC a

EXPO WORLD 

CONGRESS / 

CONGRÉS A TGN

a FORMACIÓ I 

REFLEXIÓ

FÒRUM SMART a

PECT 2017 a

CONVOCATÒRIA 

PORT OF THE 

FUTURE

a PARTICIPACIÓ, 

TRANSPARÈNCIA, 

GOVERNANÇA 

LÍNIA DE 

PARTICIPACIÓ I 

GOVERNANÇA

a

INNOVACIÓ I 

PROJECTES

AUDITORIA 

EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA

a USOS DEL 

PATRIMONI

a

RIS3CAT a MAPA DE LA 

POBRESA

a

RECI a REVISIÓ / IMPULS 

PLA 2022

a

SMART CATSUD a

MUNTANYETA a

CLÚSTER TIC a

SMART 

PORT-CIUTAT

a



Innovació i

Projectes



Innovació i projectes

Taula de la pobresa

energètica

Espai de planificació, 

coordinació, anàlisi, debat, 

recerca d’alternatives i 

propostes que garanteixin

l’accés al consum energètic

de les famílies amb

vulnerabilitat. La Fundació és

la responsable de la 

implantació a Tarragona. 



Innovació i projectes

Jocs Mediterranis 

Tarragona 2018

La Fundació ha col·laborat en el 

procés d’smartització de les 

instal·lacions i obres de 

construcció de l’Anella 

Mediterrània de Campclar, l’àrea 

en la qual s’ubicarà el nucli de 

l’activitat durant la competició 

esportiva que s’ha de celebrar a 

Tarragona.



Innovació i projectes

Instal·lació de carregadors cotxes elèctrics

La Fundació ha impulsat la instal·lació de nous

carregadors de vehicles elèctrics als pàrquings municipals

de la ciutat i a l’Anella Verda. Actalument es compta amb

més d’una dotzena de punts de càrrega



Innovació i projectes

Auditories energètiques

La Fundació ha impulsat

auditories energètiques per

detectar posibles estratègies

per millorar el consum al

CEIP Pau Delclós, l’Institut

Campclar i l’Institut Els

Pallaresos



Innovació i projectes

Pla 2022

Monitorització, per part de la Fundació, del pla estratègic de ciutat, que aglutina i dóna coherència a tot un

seguit de plans sectorials i territorials que proposen diferents actuacions sobre el mateix territori. Durant

l’any 2017, la Fundació va avaluar la idoneïtat dels objectius establerts al pla i en va determinar el grau

d’assoliment.



Innovació i projectes

Hack Day URV

La Fundació va col·laborar

activament en la segona

edició tarragonina de les

jornades d’innovació i

divulgació tecnològica que se

celebren a nivell mundial. En

concret s’hi va contribuir

mitjançant patrocini i es va

participar en la presentació de

l’esdeveniment.



Innovació i projectesRECI (Red Española de 

Ciudades Inteligentes)

Associació formada per

65 ciutats de l’Estat amb

vocació Smart. La

Fundació representa la

ciutat de Tarragona i ha

estat present en les

diferents reunions que es

van celebrar durant el

2017.



Imageen

Aplicació per a la recreació en

realitat virtual del patrimoni

romà de Tàrraco. Difusió en

diferents espais i implementació

en el mateix territori, fomentant

les descàrregues per a

smartphones dels visitants.

Innovació i projectes



SmartCatSud

Participació del grup de treball

format per 10 ajuntaments de la

província, tres consells comarcals i

la Diputació de Tarragona. El grup

de treball busca potenciar

l’administració electrònica i

desenvolupar ciutats intel·ligents.

La coordinació del grup de treball

va a càrrec de la Fundació

Tarragona Smart Mediterranean

City.

Innovació i projectes



Innovació i projectes

Clúster TIC Catalunya Sud

Continuació del projecte, d’àmbit provincial, 

que agrupa empreses TIC i institucions 

públiques. La Fundació és co-coordinadora 

del grup de treball d’smart cities i forma part 

de la junta directiva.



Innovació i projectes

Forum Ser Innovació

Col·laboració i promoció

del Fòrum sibre

innovació de la Cadena

SER. A través del

seminari i tallers es va

reflexionar sobre com

aplicar el concepte Smart

a nivell empresarial.



Innovació i projectes

Jornada 'Infraestructures que transformen les ciutats'

Les jornades van reflexionar sobre les problemàtiques

que envolten el trànsit en les ciutats i com l'aplicació de

les noves tecnologies poden solucionar-les. Durant

aquesta es va presentar la proposta del projecte de

façana marítima.



Innovació i projectes

Jornades d’economia circular

Jornada d’economia circular, que

va comptar amb la col·laboració

de la fundació. La fundació va

aportar ponents i recursos. La

jornada va comptar amb debats

sobre el concepte d’economia

circular i va presentar casos

reals de la seva aplicació.



Innovació i projectes

Jornada sobre els usos del Patrimoni Històric

Debat sobre els usos del patrimoni, quins criteris s’han de seguir per declarar un edifici com a element

patrimonial, la compatibilització del turisme amb el dia a dia de la ciutat en diferents espais o la gestió de

rehabilitació de façanes.



Formació

i reflexió



Formació i reflexió

Postgrau URV 

en Smart Cities

El 2017 van finalitzar les 

classes del Postgrau



Formació i reflexió

Smart Cub

Finalització de l’Smart

Cub i inici de la funció

pedagògica. Realitzat

amb l’IES Pere Martell de 

Tarragona



Formació i reflexió

Parc Infantil

La Fundació va oferir un 

taller de retallables i un 

còmic sobre les Smart 

City. Els nens i nenes 

també van poder visitar 

l’Smart Cub



Activitat divulgativa a les escoles per informar i impulsar 

entre els alumnes bones pràctiques d’eficiència i estalvi

energètic

Formació i reflexió



Jornades de l’eficiència energètica

Cicle de quatre jornades realitzades a finals d’any sobre 

eficiència energètica. La jornada va comptar amb la 

col·laboració de la càtedra i va formar sobre maneres de reduir 

el consum energètic en llars i empreses.

Formació i reflexió



Open Future Tarragona

Desenvolupament del projecte destinat a convertir 

idees de negoci en empreses viables

Formació i reflexió



Petits

enginyers a les 

escoles

Amb la col·laboració de la 

Fundació, Petits

Enginyers ha iniciat uns

tallers de robòtica a les 

escoles tarragonines

Formació i reflexió



Formació i reflexió

Jornada Smart 

Region

Trobada sobre 

desenvolupament urbà

intel·ligent, organitzada pel

Clúster TIC Catalunya Sud i 

FiraReus al Tecnoparc de 

Reus el 27 de juny. La 

Fundació va participar en la 

organització i moderant una 

taula rodona. 



Formació i reflexió
Congreso de 

Ciudades 

Inteligentes

Esdeveniment celebrat a 

Madrid el 26 i 27 d’abril, que 

es va inaugurar amb la 

presentació de l’estudi

publicat per la Càtedra

Tarragona Smart 

Mediterranean City. 



Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City de la URV

Activitats de formació, recerca i divulgació al voltant del concepte

Tarragona Smart Mediterranean City. Dirigida per Santiago 

Castellà

Formació i reflexió



· Formació i reflexió

Pendrives amb 

material educatiu

Enviament d’un pendrive 

amb material educatiu 

sobre Tarraco a més de 

100 escoles de la 

demarcació

Formació i reflexió



Formació i reflexió
Cicle de conferències 

BioEconomic

Cinquena edició del cicle 

sobre mobilitat sostenible i 

intel·ligent amb vehicles 

elèctrics, híbrids i 

alternatius Curs de millora de la 

seguretat viària en moto

Destinat a universtaris. 

Impulsat amb la URV i el 

Servei Català de Trànsit, en 

el marc de les jornades 

BioEconomic



Computació Ubiqua

Assignatura del Master d’Intel·ligència

Artificial de la URV. Casos pràctics

proposats per la Fundació

Formació i reflexió



Jornades

Impulsa

Amb l'objectiu de 

proporcionar oportunitats

per millorar el projecte o la 

trajectòria professional

dels assistents i dotar-los 

de coneixement. La 

Fundació hi va col·laborar.

Formació i reflexió



Disseminació



Expo VEHiA

Fira de professionals

amb 30 estands al 

Campus Catalunya 

de la URV, en el marc

de les jornades

BioEconomic

Disseminació



Disseminació

Jornada Smart 

Region

Trobada sobre desenvolupament 

urbà intel·ligent, organitzada pel 

Cluster TIC i la FTSMC al 

Tecnoparc de Reus



Fòrum Smart

Trobada d’experts que 

exposen propostes i 

experiències sobre 

participació i governança

Disseminació



Col·laboració amb la iniciativa de 

creació d’un got reciclable i 

reutilitzable per les festes de la 

ciutat

Disseminació



Jornada Smart 

Digital Port

Organització d’una jornada de 

debat i d’intercanvi 

d’experiències al Port de 

Tarragona

Disseminació



Social Atlas

Presentació de la plataforma per impulsar projectes 

socials a Tarragona

Disseminació



Co-organització de 

l’InJUÈ SMART 

Challenge

Primera edició del programa educatiu

que combina l’estudi del territori amb

l’aprenentatge sobre el bon ús de les

noves tecnologies, i que ha

organitzat la Fundació juntament amb

la cooperativa Combinats.

Disseminació



Social Smart



Innovació i projectes

La Fundació ha participat de forma

activa en l’aplicació del programa de

prevenció de les addiccions entre

persones joves. Realització de la

pàgina web del 2d Workshop del

projecte, que es realitzarà a l’abril de

2018, i suport en la promoció i

programació d’aquest.





Social Smart

Programa educatiu d’Economia

Col·laborativa i Circular a Sant 

Pere i Sant Pau, amb la 

participació de 12 alumnes de 

l’Institut Sant Pere i Sant Pau. 

Aquests, contrueixen una 

impressora 3D i fabriquen 

elements que faciliten el dia a 

dia dels usuàris del l’APPC La 

Muntanyeta.







Projecte pel qual els ciutadans poden aportar idees de gestió del patrimoni de Tarragona a través de la xarxa 

social Messagenes

Social Smart







Comunicació



Web

Més de 3.000 

visites

Un centenar 

de noves 

publicacions

Nou 

disseny

Comunicació



Butlletí mensual

Subscriptors

865 (+312)

Clicats

7184 Total 

mails 

enviats

26987

Donats de 

baixa

0.16%

Taxa de 

queixa

0.00%

Comunicació



Total 

contactes

1.231

Seguidors 

pàgina

267

Xarxes socials

Seguidors 

al perfil

405

Tuits (des 

d’octubre)

75

Comunicació



Likes

681

Seguidors 

pàgina

703 

Xarxes socials:

Facebook SMART REGIONComunicació



Aparició en 

mitjans d’abast 

nacional i 

internacional

Presència 

destacada i 

sostinguda en 

mitjans locals

165 notícies

generades

Resum clippingComunicació



19 videos 

publicatsComunicació



· Comunicació

Article quinzenal al Diari de Tarragona



Objectius

2018



Continuació de 

projectes ja en 

curs

Desenvolupar un mínim de 

35
Projectes

Reforçar i incrementar les 

sinèrgies institucionals

Nous projectes 

vinculats als 

àmbits d’actuació 

de la Fundació

Noves 

edicions 

d’esdevenim

ents

18 més que el 2016 i 8 més que el 2017



Projecte

Hèlix
Projecte

d’assessorament en 

eficiència energètica

per a la nova 

residència de 

persones amb

paràlisi cerebral

Finalització

projecte

pobresa

energètica
Presentació

conclusions

Paisatge i 

patrimoni

identitari

d’Europa
Seguiment i 

implementació del 

projecte RecerCaixa

2016-2018

Línia 

Governança 

i participació
Participació a un 

congrés

Pla 

estratègic 

territori
Elaboració pla 

territorial i ingrés 

mes territoris
Postgrau 

URV
Activació de la 2ª 

Edició

Fer-ho internacional



Port de 

Tarragona
Smart Fòrum

Obtenció 

fons 

europeus
Seguiment de fons 

competitius 

europeus per 

convocatòries de 

Tarragona

Projecte 

Horitzó2020
Projecte aigua amb 

ematsa
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



Smart 

Chalenge
Repte per a més de 

300 infants

Workshop 

YUZZ
Participació en la 

taula de treball i 

dades adiccions

RECI
Participació 

representant 

Tarragona i 

participació en els 

grups de treball

Proposta de fer una 

assemblea a 

Tarragona

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



Jornades 

BioEconomic
Nova celebració del 

cicle a la ciutat

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

Congrés 

esport i salut

Congrés  

Smart 

Heritage

Fira Expo 

VEHiA
Centrada en la 

Smart Mobility 

Universitat-Ciutat



Projecte 

Mobilitat 

amb 

Lüleburgaz

(Turquia)

Congrés 

smart Ports
Segona edició

Presentació 

Projecte 

smart Jocs
Diversos congresos

Presentació 

proposta a la 

convocatòria 

de Destinos 

Inteligentes 

de RED.ES

Suport 

comunicació 

JOCS 



Projecte 

sobre els 

usos del 

patrimoni
Amb el suport de 

Messagenes

IMPULS 

MOBILITAT I 

COTXE 

ELÈCTRIC

Auditoria 

eficiència

energètica
Seguiment resultats

Publicació 

nou llibre
Titulat 50 

experiències Smart 

al Camp de 

Tarragona

Auditoria 

elements 

smart 

ajuntament

Projecte big 

data 

contracte 

BIR i 

JARDINERIA



Annex



· Annex

Tasques realitzades per al Departament de Medi Ambient 

de l’Ajuntament de Tarragona del 75% de la jornada total

Sanejament

Clavegueram

Litoral

Potables

Passejades pel territori

Comissió de la Xarxa de ciutats i pobles 

cap a la sostenibilitat

Àrees de caça

Redacció de plecs tècnics

Taula de pobresa energètica



Moltes gràcies


