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PRESENTACIÓ
Amb el títol “Smart Cities: tecnologia i ciutadania” la Universitat
de València presenta la 2a edició de la Universitat de Tardor de
l’Eliana fruit de l’estreta col·laboració entre la Universitat de
València i l’Ajuntament de l’Eliana, i amb el finançament de la
Diputació de València.
La tecnologia ens embolica i està present en cada vegada un major
número de les activitats quotidianes de la ciutadania, al mateix
temps que té un paper decisiu en el funcionament de les ciutats i els
territoris. Aquests han de planificar com utilitzar la tecnologia per
a cuidar i incrementar la qualitat de vida de les persones procurant
un desenvolupament sostenible que permeta mantindre aquest
estatus al llarg del temps.
Una ciutat intel·ligent és un sistema de persones interactuant amb
i per mitjà de fluxos d’energia, materials i serveis per a promoure el
desenvolupament sostenible i la qualitat de vida. El plantejament
serà intel·ligent mitjançant l’ús estratègic de la innovació i les
infraestructures i serveis de tecnologies de la informació i de la
comunicació per a la gestió urbana transparent i participativa que
responga a les necessitats socials i econòmiques de la societat.
En aquesta edició s’abordaran diversos aspectes del desenvolupament de la tecnologia a les ciutats intel·ligents i el seu impacte
sobre la ciutadania, amb especial atenció a la situació d’implantació de territoris intel·ligents a l’Eliana i en altres poblacions de
la Comunitat Valenciana i de la resta d’Espanya.

19:15 Conferència:
Privacitat i protecció de dades personals
a les ciutats intel·ligents
Ricard Martínez Martínez

Professor del Departament de Dret Constitucional (UV)

20:00 Preguntes i debat amb participació
dels assistents
Modera: Vicente Cerverón Lleó

Professor del Departament d’Informàtica (UV)

30 D’OCTUBRE
17:30 Experiències de tecnologia
al servei de les persones

• Ecobarris: el barri La Pineda
Ignacio García Faubel (Director d’Innovació)
• Visualfy: tecnologies d’ajuda en edificis públics
Manel Alcaide Dias (CEO)

17:50 Presentació: Smart City l’Eliana,
experiències desenvolupades, novetats, projectes
Jorge Pérez Comeche

Regidor Delegat de l’Ajuntament de l’Eliana

18:10 Experiències d’empreses emprenedores
de l’entorn de l’Eliana
Responsables dels diferents projectes

PROGRAMA
28 D’OCTUBRE
17.30 Inauguració

Salvador Torrent Catalá. Alcalde de l’Eliana
Empar Folgado Ros. Diputada Delegada d’Inclusió Social

18:30 Projecte de rutes escolars segures
Teresa Bonet Segura (Ajuntament de Torrent)
i Antonio García Celda (IRTIC-UV)

19:00 Mesa redona: Desenvolupaments de ciutats
intel·ligents en la Comunitat Valenciana
Mentxu Balaguer Pastor. Diputada Delegada d’Informàtica
i Tecnologia (Diputació de València)

Josep Maria Gil Alcamí. Regidor Delegat Àrea d’Hisenda,

i Educació

Noves Tecnologies, Manteniment i Aigües (Ajuntament de Sagunt)

i Societat(UV)

Juan Lucas Jodar Martínez. Regidor de Smart City i Atenció a la
Ciutadania (Ajuntament de Paterna)

Jorge Hermosilla Pla. Vicerector de Projecció Territorial
Vicente Cerverón Lleó. Coordinador de la Universitat

de la Tardor de l’Eliana

17:45 Conferència:
5G, tecnologia i serveis a la ciutadania
Carmen Botella Mascarell

Professora del Departament d’Informàtica (UV)

18:30 Conferència:
Realitat virtual i realitat augmentada:
reptes i oportunitats
Sergio Casas Yrurzum

Professor del Departament d’Informàtica (UV)

Andrés Campos Casado. Diputat Delegat de de Joventut i Esports.
Regidor Delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia (Ajuntament
de Torrent)

20:00 Preguntes i debat amb participació
dels assistents
Modera: Manuel Herrero Más

Cap de Servei de Modernització Tecnològica i Informàtica en l’Ajuntament
de Torrent i professor associat del Departament d’Informàtica (UV)

20:25 Cloenda de la Universitat de la Tardor de l’Eliana

