La Plataforma Social Digital creada per POWER
permet una visió integral que incrementarà el
potencial per a l’avaluació comparativa de totes
les ciutats implicades. Altres ciutats aportaran
també els seus coneixements i experiència. Els
resultats del projecte POWER es transferiran a
altres 50 ciutats. Els membres de l’EIP Action
Group, City Blueprints i NETWERC H2O s’involu-

craran quan el DSP funcioni correctament.
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Political and sOcial awareness on
Water EnviRonmental challenges

Objectius de POWER
• Establir un procés de participació directa
combinant la informació obtinguda dels
grups d’interès amb les dades reals de vigilància ambiental

POWER obre camins
i mostra solucions
a les ciutats i als
seus habitants

• Facilitar la posada en comú dels avenços,
coneixements, opinions i millors pràctiques
en una consulta oberta mitjançant la implementació d’una Plataforma Social Digital
• Mobilitzar accions socials per a respondre al
canvi climàtic amb estratègies locals

Model d‘innovació social de POWER
El model d’innovació social de POWER es dirigeix a
quatre prioritats dels EIP WATER ACTION GROUPS:

Les accions de POWER permetran
• El desenvolupament de polítiques locals
més efectives en relació al canvi climàtic
• La involucració dels ciutadans en el control
de consum i la presa de decisions informades com a consumidors
• El coneixement de noves pràctiques, la
creació de noves capacitats i el desenvolupament d’estratègies locals en resposta a la
mitigació i adaptació al canvi climàtic a les
comunitats locals de ciutadans
• La creació col·lectiva de coneixement ambiental
• La innovació social gràcies a l’ “efecte xarxa”
que el model de POWER generarà

1. Reducció del consum d’aigua
2. Qualitat de l’aigua

3. Fenòmens meteorològics extrems
(risc d’inundació)

4. Variables relacionades amb l’eficiència de
la xarxa d’aigua

Ciutats involucrades
• Milton Keynes (Regne Unit)
• Sabadell (Espanya)
• Leicester (Regne Unit)
• Jerusalem (Israel)
POWER compta amb el recolzament de més
de 50 ciutats d’ “EIP Water, City Blueprint” i
“Netwerc H2O”

