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‘Smart Ports: Piers of the Future’, una finestra al món 

Mostrar al món els avenços en digitalització i sostenibilitat dels ports és necessari per afavorir el 
desenvolupament i la descarbonització de les activitats marítim-portuàries. I Smart City Expo World 
Congress, un esdeveniment internacional centrat en l'evolució urbana i la innovació, s'ha convertit 
en l'escenari ideal. 
 
Per això, en la novena edició celebrada al novembre de 2019, el Port de Barcelona va organitzar un 
espai d'exhibició -Smart Ports: Piers of the Future- on van estar convidats els ports més avançats 
del món en aquest àmbit: Anvers, Hamburg, Los Angeles, Mont-real i Rotterdam. Aquest any es 
torna a celebrar una nova edició de 'Smart Ports: Piers of the Future' i, com a novetat, estarà també 
present el Port de Busan, el més gran de la península de Corea. 
 
En aquesta ocasió, degut a la situació actual de pandèmia, 'Smart City Expo World Congress' se 
celebrarà en format virtual, de la mateixa manera que es desenvoluparà 'Smart Ports: Piers of the 
Future', que es podrà seguir en streaming. La cita tindrà lloc els dies 17 i 18 de novembre sota el 
lema 'Thinking Ahead, Globally'. 
 
‘Smart Ports 2020’ es perfila com l'oportunitat ideal per a l'intercanvi d'idees, projectes i iniciatives 
relacionades amb el sector i exercirà de global partner d’Smart City Expo World Congress. Es tracta 
d'un esdeveniment de rellevància mundial que persegueix donar visibilitat a propostes, models de 
negoci i innovació, focalitzats en ports i en la seva relació amb el món. Un esdeveniment que 
servirà per mostrar la importància de tenir un port intel·ligent i digitalitzat, compromès amb el 
medi ambient però, sobretot, connectat amb els habitants de les ciutats i del planeta. 
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