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PREGUNTES BÀSIQUES 
 
Quins són els objectius del City-Zen Roadshow? 
City-Zen té com a objectiu desenvolupar i demostrar el concepte de Ciutats i Regions d’Energia Zero. 
Més de 20 socis City-Zen treballen junts per aconseguir-ho a partir de diversos conceptes tecnològics i 
socials. El City-Zen Roadshow col·loca fermament ciutadans en el centre d'aquest desafiament. Té un 
enfocament científic i proposa un disseny urbà on els ciutadans poden desenvolupar el seu propi 
programa de ciutat sostenible. 
 

Per quines ciutats ha passat el Roadshow? 
Amsterdam (Holanda), Belfast (Regne Unit), Izmir (Turquia) y Dubrovnik (Croàcia). 
 
Com funciona? 
Escullen una zona de treball: a Menorca treballaran simultàniament una zona urbana de Maó (àrea al 
voltant de J. A. Clavé, Sínia Costabella i Avinguda Menorca) així com el conjunt de l’illa. Sobre aquestes 
bases, s’estudien tots els aspectes de sostenibilitat i fan un projecte de futur enfocat a 0 emissions de 
CO2, tenint en compte la mobilitat, l’ús de l’aigua, l’energia i els residus. 
 
Quines activitats hi ha previstes pel proper Roadshow City-Zen a Menorca? 
L’equip del Roadshow incorpora experts en urbanisme sostenible i arquitectura, la comptabilitat del 
carboni, la cartografia potencial d’energia i tecnologies eficients reconegut internacionalment. 
Aquestes especialitats globals han de trobar sinèrgies amb el coneixement, la societat, l’economia i les 
iniciatives locals. Hi ha previstos tallers, classes magistrals i seminaris amb un programa intensiu de 
treball que pretén tenir un efecte màxim 
 
Quins són els resultats esperats? 
Projectar un futur sostenible a partir de tota la feina feta, que es reuneix en una conclusió en forma de 
visió de futur per a una illa sostenible. Els resultats estan específicament relacionats amb una sèrie 
d’escenaris energètics i el potencial del territori insular. Segons el grau de compromís de les entitats i 
agents locals, es pot desenvolupar un projecte a llarg termini amb finançament i assessorament expert 
per part de la Unió Europea. 
 

Com es finança? 
Totes les despeses corren a càrrec del programa City-Zen. Només demanen uns espais de treball i 
conferències, així com la implicació de les institucions i entitats locals, amb l’assistència i implicació de 
quanta més gent millor. 
 
Quin serà l’idioma? 
Quasi totes les activitats seran en anglès, excepte el “Tour Persones i Tecnologia”, que serà en castellà. 
En tot cas, hi haurà assistència per traduir i fer d’enllaç per salvar barreres idiomàtiques. L’acte final 
(divendres 28 al Consell Insular) tindrà traducció simultània. 
 
On es celebrarà? 
En principi tots els esdeveniments es faran a l’IME, excepte la conferència “Disseny Bioclimàtic” que 
serà al Col·legi d’Arquitectes i la cerimònia final “Illa Sostenible – La visió de futur”de despedida que 
serà a la sala de plens del CIM. 
 
Quines Dates? 
CITY-ZEN ROADSHOW del 24.04.2017 fins el 28.04.2017 



 
 
Qui participa? 
La institució responsable de portar el Roadshow a Menorca és l’IME, que ha comptat amb la 
col·laboració del CIM, l’Ajuntament de Maó i el COAIB (demarcació de Menorca). 
Les persones responsables són el Dr. Craig Lee Martin (Universitat Tècnica de Delft) i el profesor Greg 
Keffee (Queen’s University de Belfast i assessor de la Unió Europea). A Menorca la coordinació es fa 
des de l’IME-DEM (Jesús Cardona). També vindran altres experts i càrrecs de la Unió Eropea. 
Totes les activitats estan obertes a la gent en general que pugui estar interessada, però animen 
especialment a participar tots els sectors implicats: institucions públiques, sector de l’energia, 
construcció, arquitectura, medi ambient, etc. 
 
Referències: 
Descripció: 
http://www.ime.cat/contingut.aspx?idpub=12955 
http://www.cityzen-smartcity.eu/sustainable-island-menorca-roadshow-april-2017/ 
http://smartcities-infosystem.eu/newsroom/interview/craig-lee-martin-city-zen-sustainability-
needs-people-who-bring-qualitative-and 
 
Programa en català: 
http://www.ime.cat/WebEditor/Pagines/file/Menorca%20Roadshow%20Timetable%2013_cat.pdf 
Programa en anglès: 
http://www.cityzen-smartcity.eu/wp-content/uploads/2017/04/menorca-roadshow-timetable-
13_eng.pdf 
Programa en castellà: 
http://www.cityzen-smartcity.eu/wp-content/uploads/2017/04/menorca-roadshow-timetable-
13_spa.pdf 
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