
Programa La ciutat que no veiem La ciutat que veiemLa ciutat que imaginem

Totes les activitats són gratuïtes. Cal inscripció prèvia. Més informació actualitzada al nostre web (barcelona.cat/smart-city-week)

DILLUNS 09

Exposició: Una visió 
analògica de la des-
igualtat digital
Organitza:
Smart City Week en col·laboració amb 
Domestic Data Streamers 

El poder de les dades per 
lluitar contra el racisme

19:00 h

Organitza:
Espai Societat Oberta 

Inauguració SCW20: 
‘Reconnectem Barcelona’ 
per reduir l’escletxa 
digital

11:20 h

Nous models de ciutats 
per a noves necessitats 
urbanes

17:00 h

DIMECRES 11

Wi�, tauletes i covid-19, o 
com reduir l’escletxa 
digital a l’escola
Organitza:
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
(PEMB), Diari Ara

12:00 h

Ciutat proactiva: la 
innovació al servei de 
l’arquitectura

17:00 h

Organitza:
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Artesania digital: Com fer 
una guitarra elèctrica

18:00 h

Organitza:
Ateneu de Fabricació Les Corts

Diàleg amb Nicol Turn-
er-Lee i Mara Balestrini: 
Com crear una cultura 
digital inclusiva

18:00 h

Reptes de la innovació 
urbana en temps de 
pandèmia

10:00 h

DIUMENGE 15

Documental: City Dream-
ers (VO sense subtítols)

19:00 h

DIMARTS 17

Activitats Tomorrow.city: 
com accelerar el desenvo-
lupament de ciutats 
sostenibles i inclusives
Organitza:
Tomorrow City

DIMARTS 10

Pla de xoc contra la 
bretxa digital i per a la 
inclusió i capacitació de la 
ciutadania ciutadania

10:00 h

Organitza:
Generalitat de Catalunya

Barcelona després de la 
covid-19: com fer una 
ciutat més intel·ligent i 
inclusiva

16:00 h

Organitza:
Barcelona Activa

5G: una nova oportunitat 
per construir una ciutat 
digitalment inclusiva?

16:00 h

Organitza:
CIDOB

Projecte Cangur: Benestar 
per als bebès prematurs

18:00 h

Organitza:
Ateneu de Fabricació Les Corts

Ampliant la mirada de la 
inclusió digital

19:00 h

Organitza:
Espai Societat Oberta

Diàleg amb David 
Weinberger i Renata 
Ávila: Com millorar la 
inclusió digital en un 
món canviant

18:00 h

Hacking col·lectiu: 
Prototipant des de la 
inclusió digital
Organitza:
Smart City Week en col·laboració amb 
Lichen Innovación Social

16:00 h

Activitat ISUF: Què fer 
amb la ciutat que tenim?

16:00 h

Organitza:
ISUF-H

Arquitectura i art: From 
virtual to reality

18:00 h

Organitza:
Ateneu de Fabricació Les Corts

Diàleg amb Kent Larson i 
Daniele Quercia: Les 
ciutats del futur, més 
resilients i inclusives

18:00 h

DIJOUS 12

Debatem tendències en 
innovació: IND+I Club 
Gavà
Organitza:
IND+I Club, Ajuntament de Gavà, Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

17:00 h

Organitza:
Ateneu de Fabricació Les Corts

18:00 h

Performance: un recorre-
gut artístic per les venes 
del Big Data

Documental: City Dream-
ers (VO sense subtítols)

19:00 h

DIVENDRES 13

Taller participatiu – La 
pandèmia, motor de 
noves idees i iniciatives 
emprenedores

10:00 h

Organitza:
Barcelona Activa

OpenFAB, generar i 
compartir coneixement a 
la ciutat

10:00 h

Organitza:
INS Milà i Fontanals

Visita guiada a Ca l’Alier: 
un edi�ci circular i 
sostenible

13:00 h

11:00 h

Crea els teus biomaterials 
des de casa
Organitza:
Ateneu de Fabricació de Gracia

17:00 h

Taller: Il•lumina si cal
Organitza:
Ateneu de Fabricació La Fàbrica del Sol

Diàleg amb Thembiso 
Magajana i Cristina 
Aranda: L’accés igualitari 
a les tecnologies o com 
reduir la bretxa de 
gènere

18:00 h

19:00 h

Documental: The Great 
Disconnect (VO amb 
subtítols en anglès)

18:00 h

Projecte inclusiu: Aquam, 
el cicle de l’aigua
Organitza:
Ateneu de Fabricació Les Corts

12:00 h

Els efectes de la Covid -19 
en la Bretxa Digital
Organitza:
22@ Network BCN

DISSABTE 14

Documental: The Great 
Disconnect (VO amb 
subtítols en anglès)

19:00 h

10:30 h

Digijove: Creem un joc 
amb Scratch
Organitza:
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana

16:30 h

Taller online per a 
famílies amb Big Van 
Ciència: com fer la ciència 
més inclusivav

DEL 9 AL 15 DE NOVEMBRE DEL 2020

ITINERARIS DE LA SMART CITY WEEK 2020

Les persones, la ciutat, la tecnologia, i els lligams visibles 
i invisibles que les uneixen. Aquest és el �l argumental que 
articula el programa de l’Smart City Week 2020, i que 
explica la ciutat que tenim i la ciutat que volem al voltant 
de tres itineraris singulars.

La ciutat que imaginem és la ciutat del futur. És la ciutat que 
implementa millores per esdevenir resilient, sostenible, 
segura i saludable. És la ciutat que aposta per la innovació, 
la ciutat valenta que canvia les coses per al benestar de 
tothom.

Aquest itinerari s’associa a activitats relacionades amb 
l’ecosistema innovador i de projecció de futur.

La ciutat que imaginem

La ciutat que no veiem, com en qualsevol organisme viu, és 
el que passa sota la pell. És el que percebem, el que podem 
intuir i interpretar amb la informació adquirida. És allò que 
també la fa respirar, de forma silenciosa. Són les infraestruc-
tures subterrànies, i les màquines que dibuixen territoris 
digitals inèdits.

Aquest itinerari s’associa a activitats relacionades 
amb l’explicació de la ciutat digital i la capacitació de 
la ciutadania.

La ciutat que no veiem

La ciutat que veiem és la ciutat que vivim i sentim, la que 
batega cada dia amb l’activitat als carrers o als parcs i 
jardins; la que es re�ecteix en l’arquitectura i els elements 
patrimonials, les infraestructures de mobilitat i els diferents 
paisatges.

Aquest itinerari s’associa a activitats relacionades amb 
l’accés a la tecnologia, els espais connectats, i l’explicació de 
l’espai urbà. pai urbà.pai urbà.pai urbà.

La ciutat que veiem


