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750 persones visiten l'estand de Sant Cugat a l'Smart City Expo World Congress
L'estand de Sant Cugat a l'Smart City Expo World Congress
ha rebut la visita d'unes 750 persones que s'han interessat pels
tres projectes d'Smart City amb què el municipi vol millorar
les necessitats socials dels ciutadans. Un Living Lab a la
Biblioteca de Volpelleres, una aplicació per a Google Glass i
l'entrada de Cugat.cat a la Smart TV són les apostes de la
ciutat, que també han interessat un centenar de representants
empresarials amb qui s'ha establert un primer contacte
comercial per explorar futures col·laboracions.

En declaracions al programa 'La tarda' de la Xarxa, la regidora de Tecnologia, Joana Barbany, ha explicat que
en aquest congrés s'ha notat un canvi de rumb pel que fa als temes d'interès dins de la fira. Si anteriorment,
afirma Barbany, les solucions 'smart' se centraven en l'energia, la mobilitat i la sostenibilitat, enguany hi ha
hagut un gir cap a la governança, la transparència i el concepte social 'smart'. Barbany ha destacat també que
ser una ciutat de mida mitjana i tenir amb una ciutadania jove facilita la implantació i l'interès per aquesta
mena de solucions.
La regidora de Tecnologia ha ressaltat que unes 750 persones han visitat l'estand de Sant Cugat a la fira i que
també s'han establert un centenar de contactes comercials.
Joan Barbany: Hi van passar unes 250 persones cada dia durant els tres dies i, a banda, amb un
centenar es va establir un contacte comercial.
L'Smart City Expo World Congress ha tingut lloc entre dimarts i dijous de la setmana passada a Barcelona i ha
acollit més de 400 ciutats de tot el món i gairebé 250 empreses.
Sant Cugat s'ha incorporat aquest dilluns a la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents conjuntament amb
Paterna, Molina de Segura, Mèrida, Arganda del Rey i Almeria. Amb aquestes incorporacions, l'ens està
format ara per 60 municipis.
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