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Barcelona acull 
fins dijous una 
fira mundial 
amb els nous  
avenços per a  
les urbs del futur

El lliure accés a 
les dades de les 
administracions 
aporta una nova 
perspectiva al 
servei públic

¿Què queda de la democràcia de 
l’antiga Grècia, bressol de la civi·
lització occidental, on les assem·
blees de ciutadans decidien el fu·
tur de les polis? Eren ciutats amb 
pocs habitants i això feia possible 
que tots els homes lliures se succe·
ïssin en el poder. Amb el pas dels 
segles, les urbs han anat augmen·
tant en densitat de població i su·
perfície, i la capacitat d’influència 
del ciutadà ha minvat de manera 
inversament proporcional, assu·
mint un rol cada vegada més pas·
siu en la gestió del seu entorn. Pa·
radoxalment, la tecnologia, tantes 
vegades criticada per deshumanit·
zar la societat, pot contribuir que 
el ciutadà recuperi el protagonis·
me perdut. 
 Els pròxims 40 anys, el 75% de la 
població mundial viurà en ciutats, 
una xifra que obliga a un replante·
jament urbanístic per evitar el col·
lapse socioeconòmic i el desastre 
mediambiental. Les tecnologies de 
la informació són les eines per pro·
cessar aquest canvi necessari, pe·
rò cap smart city és possible sense 
el ciutadà intel·ligent, autèntica 
ànima del procés i gran beneficia·

ri de la transformació. «En aquestes 
urbs, els habitants són sensors per 
recopilar informació de l’entorn, de-
tectar anomalies i traslladar-les al 
mapa, però també per aportar cre-
ativitat», resumeix Peter Hirshberg, 
que és conseller delegat de The Re·
imagine Group i participant en el 
congrés mundial Smart City Expo, 
que acull la Fira de Barcelona a par·
tir de demà.  

Detectant sots

Un exemple del ciutadà sensor és a 
Boston, que ha creat una aplicació 
per a smartphones capaç de detectar 
sots a l’asfalt. Al registrar una batze·
gada brusca en els trajectes en cot·
xe, envia un avís a l’ajuntament de 
la localitat pertinent amb la geolo·
calització del forat perquè pugui ser 
reparat. Amb un ínfim esforç de l’in·
dividu, milloren les infraestructu·
res, s’estalvien recursos públics i, a 
més a més, hi ha premi: el veí veurà 
com, al final, se li redueixen les ta·
xes municipals. Empreses de tot el 
món ja demanen als ciutadans que 
a través dels seus dispositius mòbils 
transmetin dades de pol·lució i con·
taminació acústica. Unes estadísti·
ques que, per exemple, voldran con·
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L’ànima de la ciutat intel·ligent
Els habitants de les ‘smart cities’ seran clau per convergir cap a unes ciutats més participatives, competitives i 
sostenibles H La tecnologia confereix un rol més actiu a les persones, els millors sensors de les incidències de l’entorn

ciutadanes i alleugeriran els pres-
supostos públics. I allà on no arribi 
la inversió privada, ho acabarà fent 
l’Administració».
 Per Hirshberg, les ciutats més 
intel·ligents sabran millorar el seu 
horitzó amb una fórmula «trans-
versal i inclusiva», en què la partici·
pació ciutadana serà una «font vital 
de desenvolupament i innovació». 
Així, la metròpolis serà un espai 
més competitiu, amb una «Admi-
nistració transparent», en què els 
ciutadans, que coneixen més bé 
que ningú els problemes que hi ha 
al barri, comprovaran «amb qui-
na eficiència s’estan resolent», sub·
ratlla Almirall.
 Encara que no ho sembli, molts 
d’aquests problemes són comuns 
en ciutats dels cinc continents, 
de manera que val la pena com·
partir experiències per afrontar 
els desafiaments del futur. A par·
tir d’aquesta idea neix el City Pro·
tocol, un projecte impulsat per 
Barcelona que engloba empreses, 
universitats i urbs de tot el món 
perquè els avenços en sostenibili·
tat, eficiència i serveis millorin la 
qualitat de vida dels veïns del Ra·
val i dels de qualsevol barri de Li·
ma, Maputo o Istanbul. H

sultar les famílies que estiguin pen·
sant a mudar·se de barri.
 La democratització de la infor·
mació és una de les claus que expli·
quen l’extraordinari potencial de 
les urbs intel·ligents. Si els ciutadans 
poden accedir a les valuoses bases de 
dades recopilades per administra·
cions públiques durant dècades, és 
molt probable que entre les masses 
sorgeixi algú amb una idea genial, 
en què ningú havia pensat fins ales·
hores. És el fenomen de l’open data, 
que permet comparar estadístiques 
i avaluar amb més rigor els recursos 
disponibles per a la societat. «L’ob-
jectiu és modificar el concepte de 
ciutat subministradora de serveis 
per passar a ser gestora d’ecosis-
temes», reflexiona Esteve Almirall, 
professor de Direcció de Sistemes 
d’Informació d’ESADE. Una nova 
via per la qual aposta Sascha Hasel·
mayer, cofundador de la companyia 
Citymart, al considerar·la una «gran 
oportunitat de negoci per a moltes 
empreses».
 Josep Ramon Ferrer, director 
de Tecnologies de la Informació de 
l’Ajuntament de Barcelona, confir·
ma aquest punt: «Si hi ha possibili-
tat d’explotació econòmica, les cor-
poracions cobriran les necessitats 

ADOPCIÓ D’UNA 
BOMBA D’AIGUA

Un ciutadà en cuida 
una a canvi d’una
reducció d’impostos

VEHICLES ELÈCTRICS

Usar-ne, amb punts de recàrrega
a la ciudad, permet reduir
sorolls i emissions de CO2

INFORMACIÓ DE BUSOS

Parades amb panells
que informen de l’hora
d’arribada del bus,
incidències, o altres 
informacions

GRAFITS AUTORITZATS

Una aplicació posa 
en contacte veïns
i grafiters per acordar
quines parets poden pintar. 
Redueix el vandalisme

‘CAR SHARING’

Els vehicles
compartits
permeten estalviar
costos de 
manteniment
i redueixen 
la pol·lució

DETECCIÓ DE SOTS

Una aplicació mòbil 
detecta el sotrac
i envia un avís a 
l’ajuntament amb les 
coordenades perquè
el repari

SENSOR DE SOROLL

Connectat al mòbil, 
passa les dades a una 
web que mostra
el nivell de 
contaminació
acústica

TELEGESTIÓ DEL REG

Sensors que permeten
fer una gestió
intel·ligent del reg,
com aturar-lo si plou

EFECTE ‘HIGH LINE’

Parcs en antics
viaductes de tren,
impulsats i cuidats 
pels veïns de la zona

TAXI COMPARTIT

Un programa al mòbil 
permet veure les rutes
dels taxis, per compartir-los
i estalviar diners i gasolina

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Una plataforma digital 
permet compartir
propostes sobre què es pot
fer amb un local o solar tancats

MICRODONACIONS

Petites aportacions
per crear projectes 
verds, com un corral 
de gallines que proveeixi 
d’ous (proteïnes) 
famílies pobres

AVENÇOS QUE MILLOREN LA VIDA AL BARRI
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