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Estan les ciutats prou preparades davant situacions catastròfiques?
El bon funcionament dels serveis municipals està garantit?
Com ha d’afrontar la ciutat els impactes i les tensions?

Dimarts, 15 de gener, a les 18 h a la Jazz Cava
(Passatge de Tete Montoliu, 24, 08221)

Amb la presència de:
Sr. Naohito Watanabe, Cònsol General del Japó a Barcelona
Sr. Jordi Hereu i Boher, Ex-Alcalde de Barcelona i soci fundador de IdenCity
Sr. Francesc Canalias i Farrés, Director del Consorci de Medi Ambient i
Salut Pública de la Garrotxa - SIGMA
Sra. Ares Gabàs Masip, responsable de Resiliència Urbana, Gerència Adjunta de Mobilitat i
Infraestructures, i Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona
Moderarà l’acte:
Sr. Ignasi Fontanals, CEO i cofundador d’Opticits Towards Resilience
Parlem sobre la capacitat de les ciutats de donar resposta als esdeveniments que puguin
afectar el seu normal funcionament i el benestar, la qualitat de vida i la seguretat de la ciutadania.
S’oferirà copa de cava i espai de Networking al final de l’acte. Acte obert a totes les persones
i entitats interessades, prèvia inscripció a www.terrassa.cat/smartcity

Què és la resiliència urbana?

És la capacitat d’una ciutat per:
 Prevenir les amenaces
 Resistir els impactes
 Respondre a les situacions de crisi




Recuperar les funcionalitats del sistema urbà
Aprendre de l’experiència

Per què és necessari implantar la gestió resilient en els sistemes urbans?
Per garantir el correcte funcionament de les econòmic estable
 Per evolucionar cap a una ciutat intel·ligent
nostres infraestructures
 Per facilitar la transició cap a la sostenibilitat  Per millorar la qualitat i la seguretat dels
del sistemes urbans
serveis municipals
 Per assegurar un futur territorial, social i
 Per protegir el benestar de la ciutadania

Com ho farem?

Creant un projecte obert i participatiu, on col·laborin els agents ciutadans implicats en el
funcionament dels serveis públics, interns i externs, públics i privats, i la ciutadania en general.
Vols saber més? Amplia aquesta informació a www.terrassa.cat/smartcity
L’espai és físicament accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Si requereixes suports a la
comunicació o mesures d’accessibilitat addicionals, fes-nos-les saber abans del dia 8 de gener.
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