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La societat demana carrers
amb més llum per qüestions
econòmiques —estímul del
negoci— i de seguretat viària
i per a les persones. I, al
mateix temps, els municipis
es troben confrontats a una
situació en què cal establir
una vigilància fèrria sobre
les despeses, fins i tot les de
serveis essencials. En aquest
context, neix l’interès de molts
municipis catalans per adop-
tar sistemes innovadors de
gestió de l’enllumenat públic
que permetin donar satisfac-
ció a les dues necessitats
esmentades, sense cap contra-
dicció. Sant Cugat del Vallès
ha posat en marxa un experi-
ment pilot de gran interès en
aquesta línia. Es tracta del
primer carrer intel·ligent inte-
gral de Catalunya que, a
través d’una sensorització
completa, permet gestionar
serveis com la recollida d’es-
combraries, el reciclatge, la
mobilitat i la il·luminació. Pel
que fa a aquest darrer aspec-
te, el carrer s’il·lumina en fun-
ció de la franja horària i el pas

de vianants, ja que en les
hores nocturnes la llum s’apa-
ga i s’encén només quan hi
hagi vianants.

A la resta d’Europa ja fa
anys que la sostenibilitat en
l’enllumenat públic a través
de l’eficiència s’ha convertit
en una prioritat, com ho
demostra el projecte E-Street-
Intelligent Road and Street
Lighting in Europe, que es
va desenvolupar del 2006 al
2008. En aquest període es
van instal·lar sistemes de

gestió intel·ligent a 20.000
punts de llum i algunes com-
panyies van aportar sistemes
que permeten un estalvi de
fins a un 70 %. Tot i que la
tecnologia ha avançat des
d’aleshores, l’informe final
del projecte —consultable a
la xarxa amb l’entrada Pro-
ject Report E-Street— és de
gran interès perquè aprofun-
deix en les eines legislatives,
administratives i de finança-
ment relacionades amb aquest
tema.�

INNOVACIÓ

L’Smart City Expo World Congress, celebrat el passat novembre a Barcelona, va servir per
visualitzar per on passa el futur immediat de la gestió de les ciutats. La sensorització de
l’espai públic es va revelar com una eina de primera magnitud en aconseguir una gestió
més eficient dels recursos i, en particular, de l’energia que es fa servir en il·luminació.

L’enllumenat públic
Gestió més eficient de la llum
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Els fanals 
del primer
carrer
intel·ligent
català només
s’encenen
quan algú 
hi passa per
sota.
o
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