
Proposta metodològica per a repensar l'estratègia de Ciutat Intel·ligent

València  ha  sigut  una  ciutat  pionera  en  el  nostre  entorn  més  proper  a  l'hora
d'incorporar l'emergència del discurs de la Ciutat Intel·ligent.
Si bé la «Smart City» ha aconseguit assentar-se com un dels conceptes de referència al
voltant de les ciutats, no ha estat exempt de qüestionaments. Entre unes altres, les
crítiques a l'absència d'un valor públic clar i un paper protagonista de la ciutadania. 
En aquest context, l'Ajuntament de València està impulsant un procés de redefinició
de la seua estratègia de «Ciutat Intel·ligent». Un procés en el qual, al costat de l'equip
humà de l'Ajuntament, la ciutadania ha de jugar un paper central.
Per  a  la  redefinició de l'estratègia s'ha dissenyat  un procés en tres  fases:  Reflexió-
Debat Ciutadà-Redacció.

La  primera  fase  de  reflexió  parteix  d'un  diagnòstic  de  situació  (prenent  com  a
referència  el  «Pla  Estratègic  València  Smart  City  2013»  i  l'anàlisi  de  la  seua
implementació).  Fruit  d'aquest  diagnòstic  (en  el  qual  s'ha  comptat  amb  el  suport
extern d'Enerlis), es disposa d'un «Document base per a la reflexió».
Aquestes són les entrades disponibles per a iniciar el  procés de reflexió en el  qual
plantegem  un  treball  paral·lel:  d'una  banda,  el  treball  de  reflexió  del  propi
Ajuntament. D'altra banda, el treball de reflexió d'actors clau amb interès específic en
les temàtiques que en el «Document base per a la reflexió» s'apunten com a claus per
al desenvolupament d'una estratègia de Ciutat Intel·ligent.
I plantegem la I  Setmana  de  la  Innovació com un punt d'arrencada per a aquest
procés de reflexió. Així, es dedicaran tots els matins de la setmana a aquest procés de
redefinició de l'estratègia de Ciutat Intel·ligent. 

[Més informació sobre el programa de la Setmana de la Innovació, punxa ací]
Acabada  la  Setmana  de  la  Innovació,  s'obrirà  un  període  d'un  mes  en  el  qual
l'Ajuntament i els actors clau seguiran reflexionant i fent aportacions a l'estratègia. En
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el cas dels actors clau, es planteja aquest espai per tal que traslladen la reflexió als
seus propis espais organitzatius, sumant així veus i opinions a aquest procés.
Finalitzat  aquest període d'aportacions,  es realitzarà un treball  de síntesi  entre les
propostes  treballades  des  del  propi  Ajuntament  i  les  treballades  pels  actors  clau.
Aquest  document  de  síntesi  es  farà  públic  i  s'obrirà  un  nou  període  per  al  debat
ciutadà, en el qual totes les persones que resideixen a València puguen fer les seues
aportacions. 
Finalment, amb totes les aportacions rebudes es durà a terme l'última fase del procés,
la de redacció de l'«Estratègia de Ciutat Intel·ligent».


