
 
TROBADA D’ESTIU 

MENORCA, SMART ISLAND 
18 de Juliol  de 2014– Cercle Artístic Ciutadella 

 
El passat 18 de juliol es va celebrar la Trobada d’Estiu del Cercle d’Economia de 
Menorca al Cercle Artístic de Ciutadella. El president del Cercle, Francisco Tutzó, va 
donar la benvinguda als assistents i als conferenciants, tot agraint la seva presència a 
Menorca. Per ordre d’intervencions, Álvaro Nicolás-Loscos,  enginyer i consultor 
d’Anteverti, SL, Lluís Cases, Doctor en Dret, professor de la UAB i responsable del 
departament de Garrigues Smart City Group, Arturo Gavilán, enginyer i responsable 
de Clients de Sector públic a IBM i José Ramon Morales, advocat, soci del 
departament de Dret Mercantil de Garrigues i membre del grup Garrigues Smart 
Cities. 
 
ÁLVARO NICOLÁS-LOSCOS  
“Les Smart Cities són la suma de sostenibilitat, innovació i persones” 
 
Va prendre la paraula definint el concepte Smart City com aquelles ciutats que tenen 
un creixement urbà, es preocupen per les emissions de CO2 i els esdeveniments 
climàtics, vetllen per les infraestructures, el seu ús i l’obsolescència, utilitzen les 
tecnologies de la informació i les comunicacions i es preocupen per el benestar de les 
persones i els efectes  de la densitat de població. Ciutats, comunitats o illes que 
treballen en l’energia, la tecnologia, la sostenibilitat, la mobilitat, la governança i la 
societat intel·ligent.  
Nicolás-Loscos va destacar que l’energia ha de passar d’un model centralitzat a un 
model distribuït, on les energies renovables tinguin més pes. Cal revisar el consum i la 
eficiència de l’energia. La mobilitat, per la seva banda, ha de passar de moure cotxes 
a moure persones.  No es necessiten els cotxes actuals, es necessiten diferents 
vehicles de fonts d’energia renovable, amb punts de recàrrega o bé, que permetin un 
canvi de bateria. Cal racionalitzar l’ús i l’eficiència. 
Menorca, pel fet de ser una illa, pot ser un bon lloc per aplicar aquests sistemes de 
mobilitat. Cal aplicar les noves tecnologies en el transport públic o utilitzar-les per 
l’autoconducció d’un vehicle  que estigui connectat amb els altres.  Les noves 
tecnologies també es poden aplicar en el tractament de les aigües residuals, per 
exemple per depurar directament l’efluent residual de cada casa individualment. 
La governança és important per arribar i veure com arribar als objectius marcats. Tots 
els actors de la societat (polítics, universitats, veïns, etc.) han de pensar què necessiten 
per crear la nova ciutat. Un exemple és el cas d’una plataforma d’Estat Units que ajuda 
a recollir les idees dels veïns i a tenir governança electrònica i online, adaptada a 
dispositius mòbils amb l’objectiu d’aconseguir la implicació de la ciutadania. Álvaro 
Nicolàs va continuar posant exemples d’Smart Cities com el cas de la High Line Park 
de New York, una antiga via de tren alçada que havia de ser enderrocada, però amb la 
proposta d’un parell de veïns de conservar-la i crear un parc, s’ha convertit en una de 
les atraccions més visitades de la ciutat. Un altre cas que va citar va ser la construcció 



 
de biblioteques enmig de xaboles de la ciutat de Medellin, on s’ensenya a llegir, s’ha 
implicat a tots els veïns i fins i tot, s’ha creat un telefèric per poder accedir sense 
dificultats a aquest indret.  
Per finalitzar la seva exposició, va citar altres projectes propers com la Illa del Hierro, 
100% renovable, Texel, a  Holanda,  o Maine Islands, al Canadà.  
 
LLUIS CASES 
“L’Administració ha de pensar en un nou model de contracte interrelacionat, que tingui 
en compte els indicadors i que abandoni la verticalitat” 
 
Amb una perspectiva jurídica, Lluís Cases va centrar-se en el paper de les 
administracions. Va explicar que cal tornar a enfocar les temàtiques de les concessions 
administratives perquè les concessions de gestió de residus sòlids urbans, 
d’enllumenat, de gestió centralitzada, de neteja viària o de telecomunicacions eren 
prestacions verticals, però en una Smart City, aquestes concessions s’haurien 
d’interrelacionar, on cada empresa dugués a terme una funció. Per aquest professor 
de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens hem d’enfocar a la triple 
eficiència tant social (on prima la qualitat de vida dels veïns), ambiental i econòmica. 
Segons Cases, això s’ha d’aconseguir en un entorn normatiu a través de la legislació de 
contractes de l’administració.  
 
Quatre aspectes a destacar:  

- una preparació de l’espai públic. Urbanisme i projecte,  
- la gestió de la informació on es requereix un flux de dades 
- la introducció de canvis en la organització administrativa 
- interrelació de diferents serveis. (Guadalajara, per exemple, en un sol contracte 

ha englobat 16 serveis) 
 

Tots aquestes concessions d’obres, de prestació de serveis o de gestió de serveis 
requereixen de finançament i per tant, afecten al deute públic. El contractes poden ser 
diversos perquè ja no ha d’existir un únic model. El nou contracte a les Smart City cal 
que sigui definit en funció dels riscos, de la retribució, el model de negoci, les 
característiques del projecte, i de com sigui operat (privat o públic). Per finalitzar, 
Cases va remarcar que cal contractar en funció dels indicadors de nivell de servei 
(SLA’s) i no per unitats de recursos utilitzats. Tot i ser més complicat, l’eficiència i el 
resultat és molt millor. L’empresa privada va ser la pionera en aplicar contractacions 
per SLA’s (Service Level Agreements) i mica en mica, les administracions s’han anat 
sumant a aquesta metodologia on s’obtenen millors resultats i més eficiència. 
 
ARTURO GAVILÁN 
“Cal aplicar i agrupar la informació. Tenim la tecnologia més avançada i hem de pensar 
què volem fer. La internet de les coses ( IoT, internet of things) és aquí per quedar-se”. 
 
Gavilán va abordar els temes més tecnològics de les Smart Cities. Va començar 



 
explicant que ell utilitza el concepte Smarter ja que en el fons, és fer les ciutats més 
sostenibles i intel·ligents. Va exposar que hem d’afrontar problemes que són molt 
complexos, ja que es tracta de “sistemes de sistemes” i que si, per exemple, fem 
canvis en la logística del transport, produïm canvis en els comportaments dels 
comerços. Per tant, que tot està relacionat amb tot. Seguint el mateix fil conductor 
dels altres ponents, va posar en valor que s’ha de veure la gestió més horitzontal del 
que ara l’entenem, que cal la col·laboració de tots en un món interrelacionat. També 
va assenyalar  que la tecnologia actual es molt avançada i el que cal és pensar  què 
podem fer amb la tecnologia disponible. Cal aplicar i agrupar la informació. 
Segons Gavilán, també hi ha dos enfocs de projectes, els més verticals i els més 
horitzontals. De tota manera, la clau és  tenir la informació, veure com la podem 
utilitzar, entendre el què passa, millorar cap al futur, coordinar els recursos més 
eficientment i aplicar la horitzontalitat als projectes. Per exemple, les dades de trànsit 
ens poden servir per millorar el servei d’escombraries.  
En aquest sentit cal: 
 

- Obtenir dades en un món instrumentat, ple de capturadors de dades 
- Recollir dades i filtrar-les.  
- Cal correlacionar i veure com estan interrelacionades.  
- Donar resposta amb les eines disponibles. 

 
Arturo Gavilán també va introduir el concepte anomenat “la internet de les coses” 
(IoT, Internet of Things)) amb el que podem recollir dades des de qualsevol mitjà. Per 
exemple, els comptadors intel·ligents o les xarxes socials on el 80% de la informació 
no està estructurada. D’aquí també neix l’anomenat “Big Data”, tractament de dades 
de gran volum, molt variades i que s’obtenen  amb un flux elevat. La tecnologia és 
capaç de tractar qualsevol dada però cal aplicar la informació. Un primer pas seria la 
observació de l’evolució de dades, passar-les per un model matemàtic, abocar-les a un 
entorn de col·laboració de xarxes socials i finalment, passar-les a un entorn emocional. 
El conferenciant va posar l’exemple del Port de Galway, on van aconseguir dades a 
través d’un sistema de boies (mesurant temperatura, vent, qualitat de les aigües, etc.) 
i les van enviar a cada sector productiu del Port que podia estar interessat. Va suposar 
un banc de informació per diferents sectors, que mai s’havia fet.  El segon exemple va 
ser el Digital Delta a Holanda on diferents organismes es van coordinar per optimitzar 
dades. L’últim exemple va ser el MIAMI DATE, un projecte de turisme a Miami de 
vitalitat econòmica que recollia informació i la donava a conèixer a tots els turistes 
nous que arribaven a la ciutat. Aquest projecte també anava enfocat al sector 
comercial. 
Va acabar dient que el més important era la planificació. 
 
JOSÉ RAMON MORALES 
“Un dels temes on està treballant la Unió Europea és la protecció de la intimitat i la 
privacitat de les persones front el flux d’informació i dades que generen les Smart Cities” 
 



 
La darrera intervenció va correspondre a l’advocat José Ramon Morales, que va iniciar 
la seva exposició dient que el concepte Smart City havia vingut per quedar-se. La seva 
exposició va centrar-se en aspectes com la privacitat i la generació d’informació donat 
que la informació és vital perquè tot es produeixi. El conflicte apareix perquè sovint, la 
informació és privada però vivim en un entorn on cada vegada perdem més la 
privacitat. L’exemple es la geolocalització a que obliguen moltes aplicacions i que ens 
fa més transparents. Per altra banda, això genera informació que fins ara era 
impossible d’aconseguir. En aquest sentit, a la Unió Europea s’està estudiant com es 
dóna impuls al servei ciutadà però alhora, es protegeix la seva privacitat i és que el 
tema de les Smart Cities, ja està a l’agenda de la Unió Europea. Va començar fa uns 
anys pel tema d’energia i s’han afegit les TIC com l’eina que pot millorar la producció i 
el consum energètic, la seva eficiència, els sistemes de transport intel·ligent, etc. 
Morales va parlar també de les  “Smart Cities & Communities” on no només és una 
ciutat la que haurà d’aplicar el concepte, sinó tot l’entorn territorial.  
 
Al igual que altres ponents, també va parlar de l’ internet de les coses. Va comentar 
que les connexions mòbils seguiran creixent i que qualsevol cosa que imaginem, 
podria arribar a portar sensors: en diferents llocs de les mateixes ciutats i no només als 
mòbils. Tot estarà interconnectat i això pot generar  una certa por als ciutadans. Per 
exemple, les assegurances podrien fer-se adequades al ús del cotxe, en funció dels 
llocs que es freqüentés i de les hores que s’utilitzés. Seria fàcil obtenir les dades per les 
companyies ja que els cotxes tindrien internet. Algunes vegades podríem no ser 
conscients de que es produís una connexió automàtica entre els nostres dispositius i 
dispositius aliens.  
Va acabar la seva intervenció explicant un programa de la Comunitat Europea per la 
internet del futur aplicada al concepte de les Smart Cities; una proposta per invertir en 
un ecosistema que faciliti a les ciutats, l’aportació de dades per part dels ciutadans. 
Així es crearia una plataforma comuna i es  podrien generar projectes on les empreses, 
majoritàriament pimes, podrien participar en las infraestructura comuna i fer proves 
pilot.  
 


