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El certamen acull altres reunions com el C40 Talks, la Digital Future Society i la Sharing Cities Summit 

Smart City Expo World Congress centra una edició 
de rècord en assolir ciutats més habitables 

Smart City Expo World Congress (SCEWC), el principal esdeveniment 
internacional sobre ciutats, celebrarà el 2018 la seva vuitena edició sota 
el lema Cities To Live In – ciutats per viure – per subratllar l'objectiu 
últim i comú de les ciutats intel·ligents: convertir-se en llocs més 
habitables. Organitzat per Fira de Barcelona al recinte de Gran Via del 
13 al 15 de novembre, el certamen acollirà la seva major edició fins a la 
data amb 840 empreses expositores, 700 ciutats presents i un 
creixement del 31% en l'espai d'exposició, ocupant per primera vegada 
dos pavellons. 

Entre eles més de 844 empreses que participaran en l'edició de 2018 figuren 
Alstom, Bosch, Cellnex, Cisco, Dassault, Deloitte, FCC, Ferrovial, FiWare, 
Hexagon, Huawei, Indra, Mastercard, McKinsey, Microsoft, Deutsche 
Telekom, Engie, Huawei , Mastercard, Microsoft, Mshereib Properties, 
Epson, NTT, SAP, Siemens, Suez i Urbaser, entre d'altres. 

El director de l'esdeveniment, Ugo Valenti, has assegurat que "a mesura que 
avancem en el desenvolupament de ciutats intel·ligents a tot el planeta i 
implementem solucions intel·ligents, hem de tenir en compte la raó 
fonamental que impulsa tots aquests canvis: fer de les ciutats llocs millors en 
els quals viure. És la nostra responsabilitat, tant individual com col·lectiva, 
aprofitar totes les eines que tenim a mà per transformar les ciutats i fer 
d'elles els millors llocs possibles per als seus habitants actuals i també per 
als del futur". 

Nous eixos temàtics 
En línia amb l'enfocament temàtic de l'esdeveniment, el programa del 
congrés es reestructurarà en 2018 en cinc eixos, Digital Transformation, 
Urban Environment, Mobility, Governance & Finance, and Inclusive & Shared 
Cities; i abordarà temes com Data-driven Cities, 5G and the future of 
Connectivity, Resilient Cities, gentrification, Innovative Transport Systems, 
Multilevel Governance, Sharing and Collaborative Economy, Circular 
Economy i Cities for All. 

Per fer-ho, l'esdeveniment compta amb més de 400 ponents de camps que 
van des de la tecnologia i la governança intel·ligent fins a l'economia 
compartida i la mobilitat. Entre els principals conferenciants de l'edició de 
2018 figuren l'empresari social, banquer i economista de Bangladesh 
Muhammad Yunus, guanyador del Premi Nobel de la Pau el 2006; Rufus 
Pollock, economista i fundador d'Open Knowledge International; Andrew 
Keen, economista i autor de How to Fix the Future i Cult of the Amateur; 
Víctor Pineda, especialista en desenvolupament social i defensor dels drets 
dels discapacitades; i Yochai Benkler, catedràtic de dret a la Universitat de 
Harvard i un dels majors experts mundials en l'economia compartida i en 
com la col·laboració en xarxa fa possible que les tecnologies de la informació 
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tinguin efectes transformadors per a l'economia i la societat. 

Capital de les ciutats intel·ligents 
SCEWC reuneix a 2018 a representants de més de 700 ciutats, entre elles Amsterdam, Atlanta, Barcelona, 
Berlín, Brussel·les, Buenos Aires, Colònia, Estocolm, Florència, Hannover, Kobe, Melbourne, Montevideo, 
Moscou, Munic, Praga, San Diego, Seül, Taipei, Tel Aviv o Viena. A més, també participen amb pavelló 
propi països i territoris com Àustria, Alemanya, Colòmbia, Dinamarca, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, 
Holanda, Índia, Israel, Itàlia, Japó, Noruega, Suècia, Tailàndia i els Estats Units. En aquest sentit, resulta 
particularment destacada la presència de més d'un centenar d'alcaldes, entre ells els d'Atenes (Gràcia), 
Barcelona (Espanya), Berlín (Alemanya), Dubrovnik (Croàcia), Eindhoven (Holanda), Kampala (Uganda) , 
Lima (Perú), Milà (Itàlia), Praga (República Txeca), Pobla (Mèxic), Pune (Índia), Santiago de Xile (Xile), 
Seattle (EE. UU.) i Xangai (Xina). 

Smart Mobility Congress 
En el marc de SCEWC, també se celebrarà la segona edició de Smart Mobility Congress (SMC), el saló i 
congrés centrat en el transport urbà i interurbà intel·ligent abordarà sota el lema The Next Move els reptes 
que un horitzó amb major concentració urbana planteja en termes de mobilitat, entre ells aspectes com les 
xarxes de transport públic, la mobilitat sostenible, els vehicles autònoms, nous models disruptius de 
transport, sistemes de pagament, logística i Ferrocarril. 

Esdeveniments paral·lels 
SCEWC acollirà tres esdeveniments paral·lels que reforçaran el posicionament de saló com cimera 
internacional de les ciutats: el Digital Future Society (DFS), la Sharing Cities Summit i els C40 Talks. El 
DFS serà una trobada impulsada per Mobile World Capital Barcelona per entendre, afrontar i resoldre els 
reptes ètics, legals i d'inclusió de la transformació digital i l'avanç tecnològic a nivell global. El dia 13 se 
celebrarà a SCEWC un taller, a porta tancada, per abordar alguns d'aquests reptes i publicar unes 
conclusions consensuades entre tots els participants.. 

La Sharing Cities Summit és una reunió internacional sobre economia col·laborativa, com afecta la vida de 
la ciutat i quines mesures es poden prendre per augmentar els seus efectes positius. L'esdeveniment 
celebra la tercera edició del 13 al 18 de novembre, després de fer-ho abans a Amsterdam i Nova York, i 
estarà organitzat per l'Ajuntament de Barcelona, el grup de recerca Dimmons de la Universitat Oberta de 
Catalunya, SCEWC, les ciutats de Nova York, Amsterdam, París i la resta de la xarxa Sharing Cities. 

El 14 de novembre, l'esdeveniment acollirà la segona edició dels C40 Talks: Cities Getting the Job Done, 
una sessió especial que explorarà els ambiciosos objectius climàtics que s'han fixat les ciutats europees 
per assolir un futur millor. Organitzada per C40, l'Ajuntament de Barcelona i Fira de Barcelona, la reunió 
proposa fomentar l'acció climàtica que es porta a terme a les ciutats després de l'últim informe sobre 
l'escalfament global que situa en 1,5 ºC la pujada màxima de temperatures per evitar un canvi climàtic 
catastròfic. 

Towards Zero Waste 
El compromís de SCEWC amb el medi ambient i la sostenibilitat l'ha portat a posar en marxa la iniciativa 
més ambiciosa en aquesta matèria en un saló organitzat per Fira de Barcelona. Per aconseguir generar el 
mínim impacte mediambiental i aconseguir l'objectiu de residu zero, el saló prescindirà de qualsevol plàstic 
d'un sol ús, reaprofitarà tots els materials de construcció d'estands de l'esdeveniment i realitzarà accions de 
compensació de les emissions de carboni. 

El 2018, el certamen es realitzarà conjuntament amb iWater i la Circular Economy European Summit, 
creant una plataforma sense igual per al sector de la sostenibilitat. 
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