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Smart tourist cities. Una eina 
indispensable?
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A quins reptes s’han d’enfrontar les ciutats? (I)

Un municipi adopta una estratègia de ciutat intel·ligent com un instrument, basat en la
redefinició de processos i en l’ús de les TIC, per fer front als reptes i les barreres que ha
de superar per poder arribar al model i visió de ciutat que desitja.
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A quins reptes s’han d’enfrontar les ciutats? (II)

Polítics:
• Pressupost públic limitat

(especialment el capítol
associat a inversions).

• Canvis en les necessitats de la
ciutadania i les empreses.

Mediambientals:
• Canvi climàtic.
• Limitació dels recursos naturals

i energètics.
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Socioeconòmics:
• Progressiu creixement de la

població
• Augment de l’esperança de vida i

envelliment de la població.
• Garantia de la prosperitat

econòmica del territori.
• Accés i cobertura dels serveis de

salut.
• Desigualtat i fractura social.
• Creació de llocs de treball i

retenció del talent.
• Recursos limitats i sobreestrès de

les infraestructures existents.

Els principals reptes comuns que, en general, afronten els municipis són els següents:
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Turisme

Problemes de mobilitat
• Retencions als accessos
• Retencions dins dels municipis
• Dificultats d’aparcament i sorolls

Problemes recursos 
turístics essencials

• A les platges
• Als seus accessos
• Al patrimoni

Reptes de mobilitat, d'accessibilitat i comportament del visitant
FONT: Consell Comarcal del Baix Empordà (Marc Genès)

Enfoc 
clàssic

Despotisme il·lustrat

Els responsables dels 
serveis prenen les 

decisions
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Beneficis

Diferenciació i 
singularització de 

l’oferta

Noves maneres 
d’interpretar el 

producte

Nous models de 
negoci

Nova manera de 
generar experiències 

turístiques

Gestionar la 
destinació d’una 

manera més efectiva

TIC i Turisme
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Promoció 
Econòmica i 

Turisme
Turisme

DESCRIPCIÓ FUNCIONALITATS

Mitjançant una App que el turista descarrega des del seu país d’origen o un cop arriba a la ciutat, es geolocalitza la seva posició podent crear una base de
dades dels moviments del turisme per la ciutat amb la capacitat d’afegir filtres com el país de procedència per tal d’utilitzar aquestes dades per promoure
el comerç local, posar campanyes d’esdeveniments en els llocs on puguin tenir més incidència, oferir serveis i activitats a un públic objectiu, etc.

Retorn 

econòmic

BENEFICIS

 Dinamitzar el comerç local
 Capacitat de segmentar el turisme podent oferir

diferents serveis i activitats segons les
preferències de cada segment

 Promoció de la ciutat com a destí turístic
 Eficiència del medis de promoció al conèixer on

es troba el públic objectiu de cada producte o
activitat

Sostenibilita

t Ambiental

Visibilitat 

Ciutadà

 

IMPLICACIONS DERIVADES DE LA SOLUCIÓ

SERVEI

Traçabilitat dels moviments 
del turista per la ciutat

Exemple de serveis



ACCIONS
 Promocionar la App

en països on es trobi 

el turisme potencial 

de la ciutat, avions, 

etc.

 Promocions 

d’activitats, 

descomptes i més 

disponibles a la App
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Participació ciutadana
No podem dimensionar les ciutats en funció dels pics, sinó de la situació estacional. La
tecnologia ens ajuda a mitigar els pics

La Participació és un element clau per a la millora de la confiança i relació entre els 
Governs i la Ciutadania

Cal treballar en la incorporació de diferents eines participatives en qualsevol projecte 
liderat per un ajuntament

FONT: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (Lluis Just)
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La RIS3 – RIS3CAT

“La ciutadania ha de proposar solucions per donar resposta als seus problemes”

“La tecnologia ens pot ajudar i dona eines per fer-ho”

INNOVACIÓ SOCIAL

És innovació social el que estem fent? Per saber-ho hem de poder respondre afirmativament a 
les següents preguntes:

• El repte que volem resoldre és social? Afecta a la gent? De quina manera?
• En el procés de buscar la solució hi intervenen administracions públiques, empreses, 

universitats i els ciutadans?
• El resultat final revertirà a la societat en el seu conjunt o només beneficiarà uns pocs?
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Reptes i solucions

La innovació és un procés de transformació i millora (incremental o disruptiva) que té
diferents estadis. Sovint es parla de les quatre fases del procés d’innovació.

Identificació i 
anàlisi de reptes

Proposta de 
solucions i 

disseny

Experimentació 
de solucions

Implementació 
de solucions

La primera premissa és decidir en quin àmbit volem treballar: mobilitat, salut, benestar,
educació... Aquesta decisió s’ha de consensuar entre la ciutadania en funció de la realitat
les nostres capacitats i els nostres interessos

CAL DISPOSAR DE DADES
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Innovació oberta. Hackaton d'idees o Ideathon

Objectiu

Metodologia

ComposicióEspai

Resultats

Identificar 
reptes/problemes i 

solucions 

Amb tallers creatius 
(hackathon)

Persones que 
coneguin les 

problemàtiques a 
tractar

Ubicació per fer 
dinàmiques de grup 

àgils, fugint 
d’estereotips rígids

Mapa de 
problemes a partir 

del qual 
clusteritzar
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Adequació de les ciutat intel·ligents a les estratègies municipals.
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Metodologia de treball

Per a la recollida d’informació, identificació dels reptes de ciutat, identificació del model i definició
del pla, la metodologia a seguir serà:

Tècnics municipals

Regidors

Òrgans de participació 
ciutadana

Associacions empresarials

Focus group

Enquestes on-line

Reunions individuals

Stakeholders
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Per finalitzar

Smart tourist cities. Una eina indispensable?

“Son necessàries, però insuficients”



"The only way to do great
work is to love what you do“

Steve Jobs

La informació continguda en aquest document és confidencial i propietat de BARKENO ADVISORS, S.L.. Aquesta informació ha estat facilitada única i
exclusivament als efectes objecte del document, al rebre-la, el/s destinatari/s es compromet/en a no modificar-la, explotar-la, reproduir-la, distribuir-
la o fer-ne divulgació a excepció de rebre el consentiment exprés i per escrit de BARKENO ADVISORS, S.L., la no resposta a la sol·licitud, en cap cas es
podrà entendre com a autorització presumpta de la utilització de la informació. BARKENO ADVISORS S.L. es reserva el dret de recuperar totes les
còpies existents de la documentació un cop finalitzat el procés d’avaluació.

© 2016, BARKENO ADVISORS S.L. – NIF: B65648388. Tots els drets reservats.

Barkeno Advisors, S.L.
NIF: B65648388

Carrer Provença, 385, 4t 5a
08025 Barcelona

T. 931 240 573

@BarkenoAdvisors
http://www.linkedin.com/company/barkeno-advisors
info@barkeno.biz
www.barkeno.biz

http://www.barkeno.biz/
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