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El paer en cap va participar a la tribuna “SmartCity. Foro de la Nueva Ciudad”, a Madrid. © Santi Burgos

Smart City, una eina de millora social
• Conferència del paer en cap a Madrid organitzada per Nueva Economía Fórum
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha assegurat que el concepte de Smart City
s’ha d’associar a la innovació social i va
remarcar que una ciutat intel·ligent ha
d’anar més enllà de la incorporació de
tecnologia i de coneixement als serveis públics. “Smart City ha de ser molt
més que això. Ha de representar un
salt qualitatiu des de l’òptica del ciutadà, que s’ha d’assolir apostant pels
actius humans i immaterials de la ciutat. I aquests són la cultura, la cohesió

Ros diu que una ciutat
intel·ligent ha d’apostar per
la cultura, la cohesió social
i la creació d’ocupació
social, la creació d’oportunitats laborals, l’atenció a les persones, l’increment
de la pràctica democràtica i les formes
d’evolució territorial cap a un model de
xarxa de ciutats”, va dir.

El paer en cap va pronunciar a Madrid una conferència sobre l’evolució
dels nuclis urbans cap al concepte de
ciutat intel·ligent en la tribuna “SmartCity. Foro de la Nueva Ciudad”, que organitza Nueva Economía Fórum. A la
sessió hi van assistir prop de 200 persones, entre directius d’empreses, representants d’entitats, de fundacions i del
món acadèmic, alcaldes, diputats i senadors, entre d’altres. L’alcalde de Lleida va situar les smart cities en un marc
geogràfic estructurat en una xarxa de
ciutats d’àmbit europeu i mundial, que
cooperen i competeixen entre elles.

L’alcalde proposa un decàleg
de mesures per desenvolupar
les potencialitats de la
societat del coneixement

Prop de 200 persones de sectors econòmics i empresarials van ser a la xerrada. © S. Burgos

La dissertació va incloure un decàleg
de mesures per desenvolupar les potencialitats de la societat del coneixement i les tecnologies associades i per
avançar cap a una ciutat intel·ligent al
servei del progrés dels ciutadans. •••
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