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Els ‘smartphones’ són la clau en el desenvolupament
de les ciutats intel·ligents a curt termini,
el mitjà d’obtenir serveis, però també de participació

Connexió per mòbil

MANÉ ESPINOSA

Dos participants en el congrés Smart City Expo

Algú us segueix les passes
EL MIRADOR
Jaume V. Aroca
Personalment, un sempre
ha pensat que les smart cities era una cosa que havien
inventat els grans proveïdors de serveis per passar
el tràngol de la crisi: com
que al món occidental ningú no els encarregaria una
nova línia de metro, se’ls
va acudir que una altra
manera d’esgarrapar diners eren els sensors, els
xips, les xarxes i altres
artefactes. Després de visitar el congrés de les
smart city, res no desmenteix aquesta sospita. De
fet, moltes firmes que
abans venien tuneladores
ara venen programes de
gestió pública ben sofisticats. Tot i això, pot haver
passat que l’òrgan hagi
creat la necessitat –o en
termes més ajustats al sector públic: l’oferta ha creat
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L

es plataformes que exerciran com a cervells digitals de les ciutats, les
que serviran per unificar sensors, informació i prendre
decisions, han estat les estrelles
aquest any de l’Smart City, però
mentre es continua treballant en
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la demanda– i avui dia ja
no és cap disbarat afirmar
que vivim en ciutats tridimensionals: la primera
dimensió la posen els carrers; la segona, la gent, i la
tercera és la ciutat virtual.
En la cruïlla d’aquestes
tres dimensions ja hi ha les
nostres vides computades.
No sorprendrem a ningú si
els expliquem que a les
nostres ciutats ja hi ha sensors instal·lats a l’espai
públic que segueixen les
nostres passes, saben quantes vegades passem per un
carrer al llarg de l’any o
quin model de smartphone
fem servir. Assimilada
aquesta tercera dimensió,
el que hom es pot preguntar és quines regles regeixen a aquesta cara virtual
de ciutat, quins drets legals
i avantatges econòmics per
al bé públic, quines ordenances de civisme. Tret
que vostè sigui un liberal a
ultrança, hauria de començar a pensar en tot això.

aquestes plataformes globals, els
telèfons mòbils no han perdut
protagonisme. A curt termini són
el mitjà que està a l’abast dels ciutadans per fer possible la nova realitat urbana, però també de participar-hi.
Entre diverses aplicacions que
s’han pogut veure aquests dies a
la fira, destaca el projecte guanyador dels premis que lliura el saló:

una plataforma-app creada pel
govern de Tel Aviv perquè els
seus ciutadans participin directament en plans del govern, fins i
tot en els mateixos pressupostos
municipals via telèfon intel·ligent. Perquè sigui possible, s’ha
estès una potent xarxa wifi per tota la ciutat.
Perquè, malgrat que el projecte de drons per donar resposta sanitària equipats amb una càmera
i desfibril·ladors amb base a les
teulades de la ciutat de Barcelona (el DEA Drones) ha estat un
dels projectes més vistosos del
certamen, l’smartphone i les aplicacions no han perdut força. En
aquest context, una altra de les
empreses guardonades pel certamen ha estat la nigeriana Mobbicure, pel desenvolupament d’una
aplicació destinada al Govern del
país africà perquè els ciutadans
puguin resoldre dubtes i rebre
consells en matèria sanitària respecte als seus fills i filles seguint
directrius de l’OMS. I també s’ha
prodigat la presentació d’aplicacions per evitar que en aquestes
ciutats enormes, i en el cas d’Occident, també envellides, els seus
habitants no estiguin sols. Algunes aplicacions, una espècie de
barreja entre xarxes i telèfons
d’assistència, ja neixen amb la
idea d’integrar-se a les plataformes globals de ciutat que desenvolupen enginyeries, i en alguns
casos, també empreses de telecomunicacions –Telefónica ha
anunciat al saló que invertirà al
voltant de 15 milions d’euros en
la seva.
“Si tenim una ciutat intel·ligent, el que és interessant és que
ho sigui aquesta urbs i les del vol-

Tel Aviv crea una ‘app’
perquè els ciutadans
participin fins i tot
en els pressupostos
locals de la ciutat
tant, i a més que es puguin comunicar entre si, que ho puguin fer
els seus diferents sistemes. Que
siguin compatibles”, assenyala el
director de producte d’Abertis
Telecom, Raúl González. I la
clau en això també és l’smartphone i les aplicacions que també
poden traduir sistemes. Encara
que sobretot és important la
col·laboració a escala global
–mundial– que ha de començar
pel més proper. Amb aquesta
idea, sis ajuntaments del Baix Llobregat i l’Hospitalet ja disposen
d’una mateixa aplicació de seguretat connectada amb les seves
respectives policies locals. La primera aplicació de seguretat interterritorial d’Europa que coordina diferents cossos de seguretat.
L’Smart City, que va tancar
ahir les portes després de rebre
10.000 visitants, va anunciar que
celebrarà el 2016 una edició a la
ciutat mexicana de Puebla.c

A la presó l’autor
del crim de Sant
Pere Pescador

Els taxistes
tornaran a cobrar
un euro per maleta

GIRONA w El jutjat d’instrucció número 7 de Figueres va
decretar ahir presó provisional per al veí gambià de Sant
Pere Pescador que dilluns
passat va matar a ganivetades
la seva dona al pis que compartien. El jutge el fa responsable d’un presumpte delicte
d’assassinat en l’àmbit de la
violència masclista així com
un altre d’amenaces, ja que
després de cometre el crim
va intentar agredir el seu
cunyat. A més a més, se li
prohibeix acostar-se o comunicar-se amb cap dels tres
fills menors. / S. Oller

BARCELONA w Els taxistes de
Barcelona i la seva àrea metropolitana tornaran a cobrar
un euro per cada maleta. Els
taxistes recuperen aquest
suplement dos anys després
de suprimir-lo. Les tarifes
del taxi de l’any vinent
s’aprovaran la setmana que
ve al Consell del Àrea Metropolitana de Barcelona. Preveuen una pujada general d’un
0,6% i una tarifa fixa de 39
euros entre el port i l’aeroport. Entre la resta de suplements, la major part baixaran lleugerament o bé es
mantindran. / Redacció

Nens de l’escola Ramon Llull jugant al carrer Biscaia

FUNDESPLAI

Escoles i esplais tallen carrers
perquè 10.500 nens juguin
BARCELONA w Prop de 10.500
nens d’escoles i esplais van
participar ahir en la campaña #DretalLleure, que promou la Fundació Catalana
de l’Esplai (Fundesplai), per
reivindicar el dret al joc i a
l’educació en el temps lliure. Un total de 20 escoles i
37 esplais de Barcelona van
tallar els carrers i els van
omplir de jocs perquè la
canalla jugués, amb motiu
de la celebració avui del 25è
aniversari de l’aprovació de
la convenció dels Drets de

la Infantesa que se celebra a
tot el món. Molts centres
educatius i entitats socials
es van unir a aquesta
campanya que pretén reivindicar el dret al joc de la infantesa, que recull l’article
31 de la Convenció dels
Drets de la Infantesa. La
mobilització #DretalLleure
té previst tornar a tallar els
carrers demà, dissabte,
perquè nens i monitors reivindiquin plegats el dret al
joc i a l’educació en el
temps lliure. / Redacció

El jutge paralitza la Pressupost
deportació exprés de la Diputació:
d’un senegalès
811 milions el 2015
TARRAGONA w El jutjat d’instrucció número 3 de Tarragona ha suspès cautelarment
l’expulsió d’un jove senegalès
amb una filla de 15 dies. La
mare de la nena i esposa de
Modou sí que té permís de
residència. El senegalès, a
Espanya des del 2006, ha
rebut el suport d’una campanya impulsada a favor del
tancament dels centres d’internament d’estrangers
(CIE). Tanquem els CIE denuncia l’auge de deportacions “exprés” en avions contractats pel Ministeri de l’Interior. / E.Giralt

BARCELONA w La Diputació
de Barcelona va aprovar ahir
els pressupostos amb els vots
a favor dels grups de CiU, el
PSC i ERC, mentre que ICV
es va abstenir, com també va
fer el grup popular. El pressupost incrementa globalment
la despesa en un 9,5% fins a
assolir els 811,93 en el seu
còmput consolidat, que inclou els organismes autònoms. D’aquesta quantitat,
dues terceres parts corresponen a l’aportació de l’Administració central, que puja un
4,24%, i a un crèdit de 73 milions. / Redacció

