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*  Desenvolupament	  urbà	  sostenible	  
*  Aplicació	  de	  la	  ciència	  i	  tecnologia	  a:	  
*  planificació	  urbana	  
*  gestió	  del	  transport	  	  
*  gestió	  de	  l’energia	  	  
*  innovació	  social	  
*  Creixement	  intel·∙ligent,	  sostenible	  i	  inclusiu	  	  

Què	  és	  el	  CORE	  Ciutats?	  



*  Departaments:	  Eng.	  Química,,	  Microelectrònica	  i	  Sistemes	  Electrónics,	  
Eng.	  Electrònica,	  Arq.	  Computadors,	  Eng.	  de	  la	  Informació,	  
Telecomunicacions	  i	  Eng.	  de	  Sistemes,	  Biologia	  Animal	  Vegetal	  i	  Ecologia,	  	  
Geografia,	  Economia	  aplicada	  
*  Centres:	  ICTA,	  CVC,	  IERMB,	  IGOP,	  ICPS,	  CAIAC,	  Escola	  Enginyeria	  
*  Centres	  Tecnològics:	  ASCAMM	  
*  Empreses:	  HP,	  IBM,	  Schneider,	  Ontrace	  	  
*  Arquitectura	  i	  urbanisme	  
*  Vicerectorat	  d’Investigació:	  campus	  sostenible	  i	  saludable	  
*  OPIR,	  Parc	  de	  Recerca	  UAB	  
*  Esfera	  UAB-‐CEI	  	  
	  

Qui	  el	  formem?	  



*  Vocació	  de	  servei	  
*  Projectes:	  quàdruple	  Hèlix	  
*  Administració,	  Universitat,	  Empresa,	  Societat	  Civil	  

*  Xarxa	  d’activitats	  
*  Coordinació	  d’accions	  
*  Estratègia	  coordinada	  respecte	  a	  R+D	  en	  temes	  ciutats	  
*  Expertesa	  UAB	  en	  “smart	  cities”	  
*  Suport	  específic	  

Per	  què	  serveix	  el	  CORE	  ciutats?	  



*  Networking	  
*  Visualització	  i	  promoció	  d’activitats	  
*  Propostes	  d’iniciatives 	  	  
*  Projectes	  
*  Reunions,	  workshops,	  esdeveniments	  
*  Reunions	  individuals	  per	  fer	  mapa	  capacitats	  per	  4-‐helix	  
*  Web	  d’activitats	  i	  grups	  
*  Altres	  iniciatives	  

Activitats	  





Reptes	  



*  Construcció	  i	  creació	  de	  l’entorn	  urbà:	  	  
*  Gestió	  energètica	  i	  aprofitament	  dels	  recursos	  
*  Sostenibilitat	  
*  Participació	  ciutadana:	  solucions	  a	  qüestions	  socials	  amb	  
la	  participacio	  dels	  ciutadans	  
*  Transparència:	  Open	  data,	  Open	  knowledge	  a	  la	  gestió	  
pública	  
*  Nous	  serveis	  per	  a	  una	  economia	  digital	  

Reptes	  tecnològics	  socials	  





*  Recerca	  col·∙laborativa:	  ser	  capaços	  de	  crear	  valor	  en	  
projectes	  on	  
LA	  DEFINICIO	  DE	  L’OBJECTIU	  FINAL	  FORMA	  PART	  DEL	  
PROPI	  PROJECTE	  	  

*  Atraure	  finançament	  de	  reptes	  socials	  EU	  
*  Incrementar	  relacions	  amb	  les	  ciutats	  veïnes	  
*  Campus	  com	  a	  un	  Living	  Lab	  

Reptes	  de	  la	  Universitat 	  	  





*  Solucionar	  reptes	  socials	  amb	  Ciència	  I	  Tecnologia:	  oferir	  
solucions	  útils	  pels	  usuaris	  
*  Actuar	  sobre	  entorn	  local:	  Campus	  i	  municipis	  
*  Ser	  rellevants	  en	  les	  noves	  maneres	  de	  gestionar	  les	  
actuacions	  sobre	  els	  entorns	  urbans	  
*  Treballar	  amb	  agents	  del	  canvi,	  ser	  una	  plataforma	  
d’innovació	  dels	  reptes	  definits	  	  

Visió	  



Alguns	  Exemples	  











	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Safecast	  –	  Citizen	  Science	  

Global	  sensor	  network	  for	  collecting	  and	  sharing	  radiation	  
measurements	  to	  empower	  people	  with	  data	  about	  their	  
environments.	  



*  Barcelona	  is	  a	  City	  Lab:	  Mobile	  World	  Congress,	  Smart	  cities	  
expo,	  Innovation	  European	  Capital	  
*  Mitjans:	  
*  EIP:	  European	  Innovation	  Partnership	  on	  Smart	  Cities	  and	  

Communities	  
*  RIS3:	  Research	  innovation	  strategies	  for	  smart	  specialisation	  
*  Programa	  FEDER	  CATALUNYA	  2014-‐2020:	  smart	  universities	  
*  H2020:	  Alejandra	  Campos	  
*  City	  Protocol	  Society	  
*  ENoLL:	  European	  Network	  of	  Living	  Labs	  

Oportunitat	  



UAB	  Smart	  Campus	  @	  ENoLL	  



Barcelona	  smart	  city	  project	  

	  
	  
	  
	  
Lighthouse	  scaling	  projects:	  	  

	  real	  deployment	  and	  integration	  of	  solutions	  
Per	  Blixt,	  DG	  Connect,	  EU	  Comission	  



*  Antonio	  Espinosa	  
*  Escola	  d’Enginyeria.	  	  
*  Despatx	  QC-‐3018	  (3a	  planta)	  

*  Telefon:	  93	  5813533	  
*  Core.ciutats@uab.cat	  

Contacte:	  


