
DE L’SMART CITY A L’SMART REGION: 
L’OPORTUNITAT CATALANA 
"Les ciutats i els seus ciutadans han de seguir avançant, però ho han de fer sota la influència de nous paradigmes de 

gestió, basats en l'eficiència i la reducció de la despesa" 

Jaume Batlle 

CTecno 

Enguany la ciutat de Barcelona acull el segon congrés mundial sobre Smart Cities, un fet molt important a nivell 

mundial i pel nostre país. 

 

Aquest segon congrés, que ha de ser el de la consolidació, ha de donar la força per tal que el nostre país i les 

nostres empreses segueixin estant en primera línia en tecnologia i innovació, i perquè puguem construir el nostre 

futur basant-nos més en el coneixement. Estem segurs que serà molt profitós per a tots els que hi participem i per 

al conjunt del país. 

 

CTecno no podria deixar passar aquesta oportunitat d'estar present en un esdeveniment de tanta transcendència 

i importància per a les nostres ciutats, per a la gent que hi vivim i per a Catalunya. 

 

L'any 2011 ja hi vàrem col•laborar i enguany ho tornem a fer sent part del comitè tècnic que ha avaluat part de les 

propostes tecnològiques que diferents empreses han presentat i amb d'altres col•laboracions que anirem 

concretant per tal de difondre la missió de la nostra Fundació, les empreses que ens donen suport i estar en el 

llocs clau on es crea i s'aposta per la innovació i les TIC. 

 

Les noves propostes per dotar d'intel•ligència a les ciutats és una aposta estratègica que ha de portar-nos cap a un 

futur més eficient i amb infraestructures sostenibles, tant des del punt de vista ecològic, econòmic i social. Cada 

cop més les ciutats presten nous serveis públics i s'hi fan moltes actuacions urbanístiques potents. Les ciutats i els 

seus ciutadans han de seguir avançant, però ho han de fer sota la influència de nous paradigmes de gestió, basats 

en l'eficiència i la reducció de la despesa. Aquí és on els nous models de ciutats intel•ligents i les TIC hi jugaran 

un paper crucial per tal que el progrés i la qualitat de vida de tots nosaltres segueixi avançant. 

 

Les TIC són una eina que, sinó és suficient per ella mateixa, si que és imprescindible i seguirà sent una palanca de 

canvi per fer avançar l'economia i el progrés de Catalunya. Per això CTecno aposta per aquest nous models de 

gestió des del primer moment i per les empreses que hi creen innovació i negoci. 

 

També s'estan movent coses a nivell municipal, que és l'àmbit d'aplicació natural d'aquest nou paradigma de 

gestió de les ciutats. Evidentment Barcelona n'és la capdavantera, i això ajuda a moltes altres ciutats del nostre 

país que possiblement no tenen els mateixos recursos que la nostra capital, però si les mateixes necessitats 

d'eficiència i de nous models de gestió. 

 

En aquest àmbit hi ha ciutats mitjanes que ja s'estan organitzant, i conjuntament amb Barcelona i sota la seva 

marca estan promovent projectes per avançar en una sola regió Smart cap a Europa, que és i ha de ser el nostre 



àmbit d'actuació prioritari per poder seguir fent avançar els nostres pobles i ciutats, i en definitiva el nostre país. 

Per això s’està creant la marca SmartCat, que aglutina totes aquestes actuacions, aquesta nova oportunitat 

catalana. 

 

Igual que les nostres empreses han d'agafar volum per poder ser més competitives, les nostres ciutats han de fer 

el mateix, i aprofitant sinergies entre elles i la marca Barcelona, han d'unir-se en projectes comuns i mirar 

d'aprofitar-ho per seguir sent innovadors i presentar la nostra Smart Region a Europa. 

 

Ho tenim tot per fer-ho: la industria, organitzacions de la societat civil (entre elles la Fundació CTecno), la 

voluntat política de les institucions i el nom del nostre país que a Europa està més ben considerat que d'altres, 

per la seva seriositat i compliment en allò que cal fer en cada moment. 

 

Catalunya és alguna cosa més sota el sol, i això la gent que no són d'aquí ho nota i ho sap. I nosaltres ho hem de 

saber i creure'ns-ho; sota el sol tenim molt d'smart, i ho hem de potenciar i posar-ho en valor. Som-hi !!! 

 


