El segle XXI serà
à més que cap
c altre el de la civilittzació urban
na. El creixxement dem
mogràfic
de less ciutats éss un fenomen progresssiu i sense
e retorn. I la causa pprincipal d’a
aquesta
concen
ntració rau en les poss
sibilitats de desenvolup
pament eco
onòmic, però
rò també pe
ersonal,
que ofe
fereixen les ciutats.
Des d
de la prime
era revoluciió industria
al aquest procés
p
migrratori ha affectat a totes les
civilitza
acions provvocant forte
es tensions a les ciutatts com a co
onseqüènciia de la nec
cessitat
d’acollir a milers de
d nous ciutadans en ccurts períod
des de temp
ps.
es ho va viu
ure el segle
e XIX. La se
eva població es va multiplicar perr cinc, en po
oc més
Londre
d’una ccentúria asssolint la xifrra de cinc m
milions sis-cents mil habitants l’anyy 1900. Al lllarg del
uio, El Cairro o Sao Paulo
segle X
XX ciutats com Nova York, Tòqu
P
varenn protagonittzar els
augme
ents de població més espectacula
e
ars.
I ara, lles ciutats asiàtiques,
a
però també
é les d’Amé
érica del Sud i d’Àfrica , experimen
nten un
creixem
ment especctacular.
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ar en aqueests proces
ssos de
L’habittatge consttitueix el prrincipal pro blema que cal afronta
creixem
ment i caussa sovint el trencamen
nt dels mod
dels tradicio
onals d’urbaanització. La
a ciutat
implossiona i ja no son vàlid
des les pau
utes urbanís
stiques de la ciutat prreexistent. De fet,
l’urban
nisme neix com a con
nseqüència de la crisi social i habitacional pprovocada per les
migraccions vuitcentistes. Tan
nt en el
manife
est de Fried
dich Engels sobre la siituació de la classe ob
brera com een els estud
dis que
Cerdà utilitza pe
er formular la seva Teoria General de la Urbaniització, apa
areixen
esgarrrifoses desscripcions de
d les con
ndicions de
e vida de bona parrt de la població
trasllad
dada a les ciutats.
c
En aq
quests docu
uments es fa referèn
ncia a la manca
m
de condicions d’higiene de les
implan
ntacions urb
banes, fruit de l’apilon
nament, de la manca de
d ventilaciió i de la brutícia,
b
en el prov
però ssobretot fruit de les mancances
m
veïment d’aigua i en l ’evacuació de les
aigüess brutes. Elss enginyers
s varen ser també prottagonistes d’aquell
d
prim
mer urbanis
sme tot
impulssant les prim
meres xarx
xes d’abasttament i, all mateix temps, projecctant sistem
mes de
saneja
ament que varen
v
transfformar radiccalment la qualitat
q
de vida
v
i la saluut dels ciuta
adans.
L’aigua
a passava a constituir un elemen
nt clau en la
a construcció de la ciuutat. La projectació
dels sistemes de proveïmentt d’aigua po
otable i de recollida
r
de
e les aigüess residuals era
e una
peça cclau del dissseny urbà. Una vegada
a més, Ildeffons Cerdà com a paraadigma. No
o és pot
entend
dre el seu Projecte
P
d’E
Eixample de
e Barcelona
a sense les seves secc
ccions transversals
on apa
areixen, amb tot luxe de detalls, le
es solucions
s per a cada
a xarxa.
Des d’’aleshores els
e sistemes vinculats a l’aigua ju
uguen un pa
aper clau een l’urbanism
me i en
l’orden
nació del territori. Ho fa
an amb mé
és intensitatt, d’ençà qu
ue s’adoptaa una visió integral
i
del ciccle de l’aigu
ua. En l’ac
ctualitat, dess de l’econ
nomia circular i des ddels planteja
aments
basatss en el mettabolisme de
d les ciuta
ats, l’aigua pren encarra més valoor com a un
u dels
vectorss fonamentals per a ga
arantir la sa
alut i la qualitat de vida de la ciutaddania.
La inte
ensa ocupa
ació del territori no h
ha estat se
empre respectuosa am
mb el medi hídric
natural. Això, junttament amb
b la incidèn cia del canv
vi climàtic en
e el règim de pluges, fa que
es pug
gui incrementar signific
cativament e
el risc per in
nundació. Al
A objecte d’’acotar aquest risc
cal actualitzar elss criteris pe
er assegura
rar un corre
ecte drenattge del terrritori urbà, incidint
especiialment en el
e control de
e l’ocupació
ó de les zon
nes inundab
bles.
La dissponibilitat de les no
oves tecnollogies i l’a
aplicació de
e nous sisstemes de gestió
esdeve
enen eleme
ents a tenirr en compte
e en el ma
arc d’una so
ocietat el pprogrés de la qual
noméss serà possible en la mesura
a que s’a
aconsegueix
xi una eficcaç interfície de
col·lab
boració entrre el sectorr públic i el privat. La ciutat juga també aquuí un rol de primer
ordre: es el camp de joc on es multip
pliquen les possibilitatts de contaacte entre tots
t
els
agentss.
Per aixxò, convé aprofundir en
n el coneixe
ement del binomi
b
AIGU
UA - CIUTA
AT en el marrc de la
govern
nança, dels models urbanístics, i de la gestiió del cicle de l’aigua qque han de
e donar
respossta als repte
es del tercer mil·lenni.
El worrkshop que es presentta, pretén p
posar en contacte profe
essionals i experts d’a
ambdós
àmbitss - l’urbanissme i l’aigu
ua - amb l ’objectiu de
e contrapos
sar experièències i de cercar
resposstes de cara
a el futur immediat.
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Recepció dels assistents
a
Obertura
Frrancesc Torres, rectorr de la Universitat Polittècnica de B
Barcelona
Albert Martín
nez Lacamb
bra, directo
or general AGBAR
A
Jo
ordi Agustí, director de
e l’Agència català de l’Aigua

Visió
ó històrica


La
a ciutat co
onstruïda a partir de l’aigua
a. Manel G
Guardia, doctor en
Arq
quitectura i professor ttitular de la Universitat Politècnicaa de Catalun
nya



La
a ciutat dels higienis
stes (com el progrés
s tecnològiic contribu
ueix a la
ciu
utat del XIX). Teresa
a Navas, doctora
d
en Geografia i professo
ora de la
Un
niversitat Po
olitècnica de
e Catalunya
a



La
a construcc
ció de l'Eix
xample i l''aigua: de Cerdà a G
Garcia Fària. Manel
Ma
artín Pascua
al, doctor e n Història i catedràtic d’Institut
d

Discu
ussió
Pausa
a cafè
Els re
eptes de la
a ciutat ac
ctual






La
as nuevas fuentes
f
de
e agua: principios y estrategias
e
s. Rafael Mujeriego,
M
catedràtic d’E
Enginyeria A
Ambiental de la Universitat Politèccnica de Ca
atalunya i
pre
esident de l’Associaci ó Espanyo
ola de Reuttilització Soostenible de l’Aigua
(AS
SERSA)
Inc
cidència de
e la urbaniització del territori en
n el risc peer inundaciió. Josep
Do
olz, catedrà
àtic d'Engi nyeria Hidràulica a la Universsitat Politèc
cnica de
Ca
atalunya i diirector de l'IInstitut FLU
UMEN
La
a transició energètic
ca. Santi Martínez,
M
do
octor en C
Ciències Po
olítiques i
dirrector Execu
utiu d’Estab
banell Energ
gia

Discu
ussió
Dinarr
Visió
ó prospecttiva




L’a
aigua i el ciutadà
c
de la smart city.
c
Fernando Rayón, director d’Innovació
de Negoci a Suez
S
Spain
a revolució digital i e
el seu efectte a les ciu
utats. Ram
mon Torra, gerent
g
de
La
l’À
Àrea Metropolitana de B
Barcelona
La
a ciutat sà
àvia, col·la
aborativa i cooperativa. Pere Macias, professor
p
d’U
Urbanisme de la Uni versitat Po
olitècnica de
d Catalunyya i Ramirro Aurín,
consultor en enginyeria
e
i gestió de l’aigua

Discu
ussió
Sessió de disc
cussió de les conclu
usions Pere Macias i Josep Do
olz
La jornad
da serà mo
oderada pe
el professor de period
disme Lluíss Reales
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Ingeniero de Cam
minos por la Universidad
U
Politécnica
P
dde Cataluña.
Directtor General d
de la Asocia
ación por la Excelencia
E
dde los Servic
cios
Públic
cos y de OSU
UR-Observatorio de los Servicios
S
Urbbanos.
Pione
ero de la inge
eniería ambiental en España a travéés del Taller de
Ingeniería Ambien
ntal que dirig
gió durante 15 años.
Directtor del Plan IIntegral del Delta
D
del Ebrro.
Consu
ultor internaccional en Ing
geniería y Go
obernanza deel Agua.
Fundad
dor y Directo
or en diversas
s etapas de las revistas:





Ingeniería y Territorio, español,
e
edittada por el CICCP
C
Water Mon
nographies, inglés y esp
pañol, editada por UNW
WATER y ell CCE-Cons
sejo
Mundial de Ingeniería Civil
C
OURNAL OF
F APPLIED W
WATER ENG
GINEERING AND RESE
EARCH, ingllés,
JAWER-JO
editada porr la IAHR y el
e CCE
RIBAGUA-Revista Ibero
oamericana del Agua, es
spañol, editada por la IAH
HR y el CCE
E

Autor d
de numerosa
as colaboraciiones en librros y publicaciones especializadas y de informac
ción
general.

Doctor Enginyer
E
de Camins, Ca
anals i Ports
s i Catedràttic d’Enginye
eria
Hidràulica
a a l’Escola Tècnica Sup
perior d’Enginyers de Caamins, Cana
als i
Ports de la Universita
at Politècnica
a de Cataluny
ya.
La seva tasca proffessional ab
basta les trres vessantss de l’activ
vitat
università
ària: docènccia, recerca i transferè
ència de cooneixement. La
docència ha estat impartida principalmen
nt en: hidrràulica bàsiica,
hidràulica
a de preses, dinàmica flu
uvial i gestió dels recursoos hídrics.
La investigació i la transferrència de tecnologia s’han centrat
fonamenttalment en: hidràulica de
d preses, anàlisi
a
del rissc d’inundac
ció,
estudi de
e la incidènci a dels emba
assaments en
n la dinàmicaa natural del riu
i la planifficació dels re
ecursos hídrrics.
ó FLUMEN. Es
Va ser,, fa quinze anys,
a
un dels
s impulsors de la creació del Grup d’Investigació
d
tracta d
d’un grup inte
erdisciplinar format per b
biòlegs, llicen
nciats en cièn
ncies ambienntals, enginy
yers
de cam
mins i engin
nyers geòleg
gs l’activitat del qual s’’orienta a l’enginyeria hhidrològica i la
dinàmicca fluvial. Arran d’aqu
uest grup d
d’investigació l’any 2012 es va crear l’Insttitut
d’Invesstigació Flum
men UPC-CIM
MNE del quall Josep Dolz
z n’és el direc
ctor.
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Docto
or arquitecte
e, professor titular
t
d’universitat del D
Departament de
Comp
posició Arquiitectònica de
e la Universitat Politècnicca de Catalun
nya
- Barc
celonaTECH
H.
Imparrteix cursos d’Història de
e l’Art i de l’Arquitecturaa, en el primer i
segon
n cicle, i Hisstòria Urban
na i de l’Urb
banisme, en el tercer cicle
(Docttorat, Màsterr i Postgrau)). Participa en
e el program
ma de docto
orat
de Teoria i Històrria de l’Arquitectura i imp
parteix l’assiggnatura ‘Aigu
ua i
Ciutat’ en el Màstter d’Interven
nció Sostenible en el Meedi Construït de
la Un
niversitat Pollitècnica de Catalunya - BarcelonaT ECH. La se
eva
recerca s’ha cen trat en els estudis
e
urbana i de l’urbbanisme, i s’ha
s
dedic
cat en bona part a la història
h
urbana de Barceelona i d’alttres
ciutats catalanes, així com le
es aproxima
acions comp
parades a escala interrnacional. S’ha
S
interesssat en particular en les
s relacions entre l’aigua i la ciutatt, i ha estaat comissari de
l’exposició i autor del
d catàleg. La
L revolució de l'aigua a Barcelona : de la ciutatt preindustria
al a
la metrrópoli moderna : 1867-19
967, celebra da pel MUH
HBA al Saló del
d Tinell el març-setembre
del 201
11.

Docttor en Enginyyeria de Cam
mins, Canals
s i Port per laa UPC.
Director estratè
ègic del Prrojecte de Connexió dde les xarx
xes
tram
mviàries de B arcelona.
Consultor estrattègic en mattèria de gov
vernança d’innfraestructurres,
di ambient. Profesor
P
titullar d’Urbanissme de l’Esc
cola
planificació i med
de Camins de la UPC. Dirigeix
D
la Càtedra
C
d’em
mpresa Cerrcle
d’Inffraestructure s. Ha estat promotor
p
i presideix la F
Fundació Cerrcle
d’Inffraestructure s. És mem
mbre funda
ador de R
RUITEM, xarxa
universitària que
e aplega departaments vinculats a l’ennginyeria de 10
països d’Iberoam
mèrica. Docència en mà
àsters de laa FUPC i de
e la
Universsidad del Paccífico de Lim
ma.
Ha esta
at Alcalde d’’Olot, preside
ent de la Dip
putació de Girona,
G
Cons
seller de Meddi Ambient i de
Política
a Territorial i Obres Púb
bliques de la
a Generalitatt, senador i diputat al C
Congrés, on va
presidirr les Comissions d’Habita
atge i de Seg
guretat Viària
a i Mobilitat Sostenible.
S
Autor d
de 10 llibres i de múltiples
s articles sob
bre territori i infraestructures.
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Catedràtic d’En
nsenyament Secundari. Llicenciat, M
Màster i Doc
ctor
en Història
H
Conttemporània.
Ha ocupat dive
ersos càrrecs
s de respon
nsabilitat en aquesta fra
anja
del sistema ed
ducatiu i ta
ambé en l’ensenyamennt primari. Ha
col·laborat en lla implantaciió de la norm
ma de Qualitaat ISO 2008 en
el sistema educcatiu català.
Auto
or de diverssos llibres, articles,
a
conferències i iitineraris. Bo
ona
partt de la seva recerca s’ha
a centrat en la història dde l’abastament
d’aigua a Barce
elona en èpo
oca Contemp
porània. En aquest terre
eny,
entre altres, destaq
quen els títols
s següents: E
El Rec Comttal, 1822-187
79.
La lluita
a per l’aigua a la Barcelo
ona del segle
e XIX (1999)), Aigua i soc
cietat a Barccelona entre les
dues exxposicions (1
1888-1929) (2007),
(
Barce
elona: Aigua
a i ciutat. L’ab
bastament d ’aigua entre les
dues e
exposicions (1888-1929
(
(2009) i Aig ües de Barc
celona, 150 anys al servvei de la ciu
utat
(1867-2
2017) (2017)).
Darrera
ament ha actuat com a comissari
c
de
e l’exposició Passat, pres
sent i futur ddel Rec Com
mtal,
que ha comptat am
mb el suport de
d l’Ajuntame
ent de Barce
elona i d’Aigü
ües de Barceelona.

Doctor en Ciència Política. Màster
M
en Societat
S
de la Informac
ció,
llicenciatt en Investtigació i Tècniques
T
de Mercat i llicenciat en
Administtració i Direccció d’Empreses.
Director Financer de
e la filial espanyola de Massive
M
Lightting i Contro
oller
oci d’enllum enat domès
stic de Philip
ps Lighting a la Peníns
sula
del nego
Ibérica. Director Exe
ecutiu d’Estabanell Energ
gia. (Estabannell es dedica a
la generració hidroelè
èctrica, distrribució d’elec
ctricitat al Ri pollès, Oson
na i
Vallès Oriental,
O
Co
omercialitzac
ció d’electricitat, Càrregaa de Vehciles
Elèctrics
s, sistemess d’autoconsum amb
b bateries,, operació i
comercia
alització de fibra òptic
ca, internet, telefonia fixa i mòbil i
plataform
ma de televvisió). Participa en diversos projecttes de recerca
finança
ats per la Comissió Europea. V
Vicepresiden
nt de GEO
ODE (Assocciació Europ
pea
d’elèctrriques locals). Membre de l’Executiva
a de PIMEC al Vallès Oriental
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Catedrático de Ingeniería Ambiental
A
en
n la Escuelaa de Ingenieros
de Caminos, Ca
anales y Pu
uertos de la Universidad Politécnica de
Catalunya, dond
de ha ejercid
do la docenc
cia y la invesstigación des
sde
197
76 hasta su ju
ubilación en 2011.
En 2010, reccibió la dis
stinción de Personaje del Año en
Reu
utilización d el Agua po
or parte de la Americaan WateReu
use
Ass
sociation porr “sus contrib
buciones sign
nificativas al progreso de
e la
reuttilización dell agua y su continuada dedicación a la comunid
dad
de la reutilizació
ón del agua”..
Fue
e Presidente
e del 1r Sim
mposio Internacional de la IWA sobre
Reutilizzación del Agua,
A
celeb
brado en Ca
astell Platja d’Aro, Giro
ona, en 19991 y de la 8ª
Confere
encia Interna
acional de la
a IWA sobre Regeneraciión y Reutiliz
zación del A
Agua, celebra
ada
en Barcelona en septiembre de 2011. Es Preside
ente de la Asociación Española de
Reutilizzación Sostenible del Agu
ua desde 20 08.

afia
Llicenciada e
en grau en Història de l’Art i Doctorra en Geogra
per la Univversitat de Barcelona, amb la tessi “Planificac
ció,
Construcció i Mobilitat: la
l modernització de la xa
xarxa viària a la
regió de Barcelona (1761-1969))”. Ha esttat professora
d’Urbanisme
d
e i d’Història
a de les Obres Públiq ues a l’Esc
cola
d’Enginyeria
d
a de Camins (ETSEC
CCPB) de la Univers
sitat
Politècnica d
de Cataluny
ya i, actualm
ment, professsora associa
ada
del
d Departa ment de Te
eoria i Histò
òria de l’Arq uitectura de
e la
UPC. La sevva recerca s’ha
s
centrat en història uurbana i de les
infraestructu
ures en l’Àrrea Metropo
olitana de Barcelona, en
història
a de l’Enginyyeria Civil i Gestió
G
del Pa
atrimoni Cultu
ural. Ha publicat el llibree Història de les
carreteres del territtori de Barce
elona (2007) i ha estat co
omissària de
e diverses exxposicions com
c
La políttica pràctica:: Cerdà i la Diputació
D
de Barcelona (2
2009), Els ca
arrers del terrritori. 150 an
nys
de carrreteres de la
a Diputació de
d Barcelona
a (2013), i co-comissàri
c
a de “150 aanys de tren de
Sarrià. Del tren urbà al metro re
egional. 1863
3-2010”(2013
3).
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Màste
er Enginyer de Camins, Canals i Ports (UP
PV). Màster in
Business Admin
nistration (E
Euroforum). Màster enn Innovació
ó i
Empre
enedoria (E
ESADE). Màster in Digital Businness (ESAD
DE).
Actua
alment Directtor d'Innovació de Nego
oci a Suez S
Spain. Dilata
ada
carrerra com a diirectiu en la
a gestió de l'aigua, a nnivell naciona
al i
internacional (Esp
panya, Xile, Argentina,
A
Colòmbia,
C
...)). Des del 20
011
ha ce
entrat la seva
a activitat en
n la innovació de negocii vinculada a la
econo
omia i el can
nvi digitals, amb
a
especia
al dedicació a les àrees de
smartt cities, corpo
orate venturiing i intrapreneurship, esssent l’autor del
blog OpcionDig ital (https:///opciondigita
al.wordpresss.com). Sobre
aques
sts temes pu
ublica article
es, i particip
pa com a coonferenciant en
divers
sos fòrums i congresso
os. És mem
mbre tambéé dels conse
ells
d'admin
nistració de diverses
d
filials de Suez S
Spain i d’starrt-up en les que
q Suez Sppain inverteix
x en
la seva
a política de corporate
c
venturing.

Arqu
uitecte per l’E
ETSAB
Ha estat
e
arquite
ecte municip
pal i Director de Serveiss Territorials
s a
l’Ajun
ntament de Granollers (1982-1992
2), i Directo
tor de Serv
veis
Tècn
nics de la Ma
ancomunitat de Municipis
s de l’Àrea M
Metropolitana de
Barc
celona fins l’a
any 2008.
Actualment, és G
Gerent de l’À
Àrea Metropo
olitana de Baarcelona (AM
MB),
administració ressponsable de la redacciió i gestió ddel planejament
metropolità, gesttió de residu
us, cicle integral de l’aiggua i transpo
ort i
mobilitat entre d
d’altres, i Co
onseller Delegat de l’IM
MPSOL (Insttitut
S i Gestió Patrimonial).
P
Metropolità de Prromoció de Sòl
Ha reda
actat diferen
nts figures de
e planejamen
nt, com el Plla General de Granollerss, Pla Territo
orial
Metropolità de Barccelona, i Plan
ns parcials i especials en
ntre d’altres, així com divversos projec
ctes
d’espaii públic i arqu
uitectònics.
És proffessor en currsos de màsters i postgra
au de la UPC
C i l’EAPC, membre
m
del ttribunal de PFC
P
a l’ETS
SAB i confere
enciant sobre
e temes relaccionats amb l’urbanisme i l’arquitectuura, en difere
ents
països.. Ha escrit arrticles per diferents mitja
ans especialitzats, llibre d’espai
d
públicc i publicacio
ons
sobre la
a gestió pública.
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L’aigua
a d’escorrentia, l’aigua
a com a ferttilitzant, l’aig
gua com a procuradorra de biodiv
versitat,
l’aigua
a de boca, l’’aigua com a medi de transport, i més endav
vant l’aigua com energia, han
ecisius en els assentaments aggrícoles, urrbans i
estat a
al llarg de la història
a factors de
industrrials. En aq
questa qües
stió les vari ables crítiq
ques han an
nat variant, però la ge
estió de
l’aigua
a sempre ha
a estat cen
ntral i decissiva i, al lla
arg de la hiistòria, sem
mpre hi hag
gut una
estreta
a relació enttre innovacions tècniqu
ues i innova
acions socia
als.
Tot se
embla indiccar que els
e primers assentam
ments on es
e va iniciiar el proc
cés de
sedenttarització, i en conseq
qüència el pas del pa
aleolític al neolític, i taambé els primers
p
centress urbans al setè i sisè mil·le
enni abans
s de Crist, van sorggir sobre entorns
e
hidrom
mòrfics moltt singulars. El rol de la
a gestió de l’aigua a le
es grans pllanes al·luv
vials de
Mesop
potàmia, a Egipte
E
o a l’’Indo en l’em
mergència de
d les grans civilitzacioons històriq
ques ha
estat e
encara mé
és estudiat.. Hi ha un
na relació molt estretta entre geestió de l’a
aigua i
organittzació socia
al. L’aigua pot ser obje
ecte de con
ntrol gerenc
cial d’un pooder centrall, o pot
ser ge
estionada a partir de pràctiques
p
comunitàrie
es difuses i compartiddes. Per ex
xemple,
Pietro Laureano ens
e explica com els oa
asis no són fenòmens naturals,
n
sinnó el resulta
at de la
gestió d’un aigu
ua molt escassa
e
pe
er grups humans
h
qu
ue comparrteixen tèc
cniques
hidràuliques tradicionals. So
ovint menysstenim la ge
estió hidràu
ulica a les ccomunitats locals,
perquè
è resulta difusa
d
i po
oc visible, i ens fixe
em en can
nvi en les estructures més
monum
mentals i visibles
v
imp
pulsades pe
er poders centralitzats
s. Aquest és el cas de les
especttaculars obres hidràuliiques realittzades a l’a
antiga civilització romaana. Però no
n hem
d’oblid
dar que l’e
escala i la
a monumen
ntalitat dels aqüeduc
ctes romanns eren un
n acte
d’everg
getisme. Més
M
que a assegurar les bases productives
s de l’econnomia de l’Imperi,
tenien un objectiu
u principalm
ment consum
mptiu, perquè alimenta
aven princippalment les fonts i
les term
mes públiqu
ues.
El cas de Barcelo
ona permett posar en evidència moments
m
i aspectes ddiversos d’a
aquesta
canvia
ant relació entre
e
aigua
a i ciutat. C
Com en altrres ciutats, a la baixaa edat mitja
ana les
formess del creixxement fora
a del recin
nte romà estan moltt condicionnades per l’aigua
d’esco
orrentia: els torrents i le
es rieres. D’’altra banda
a, si comparrem l’aqüedducte romà amb el
Rec Comtal del se
egle XI, que
e seguia se
ensiblementt el mateix curs,
c
s’evideencia la dife
erència
radicall entre la lògica de la
l ciutat an
ntiga, sostinguda bàsicament peer les estru
uctures
polítiqu
ues i essen
ncialment consumidor
c
ra, i la de la ciutat ba
aix-medievaal on la din
nàmica
econòm
mica adquiireix una autonomia
a
ccreixent i acaba
a
esde
evenint un centre pro
oductiu.
L’aqüe
educte rom
mà s’alimen
ntava d’una
a deu, era un condu
ucte tancatt i proporc
cionava
essenccialment aigua consum
mptiva, me
entre el Re
ec Comtal captava
c
aiggua d’un assut al
Besòs, era un can
nal obert i tenia una fu
unció essencialment prroductiva (m
molins, agric
cultura,
oficis iindustrials).. En efecte la gestió d
de l’aigua del
d Rec Comtal i del M
Merdançar, també
canalittzat i desviat del curs del torren t original, acabaren
a
articulant
a
el barri més actiu i
producctiu de la ciu
utat.
La form
mació a pa
artir del seg
gle XIV del sistema de les fonts de Barceloona té una
a lògica
comple
etament different. És una
u
de les màximes manifestaciions de la consolidació d’un
poder urbà que havia sup
perat els p
particularism
mes, havia adquirit a utonomia i havia
converrtit el ‘bé co
omú’ en bas
se de la sevva legitimita
at. La principal innovacció no era tècnica
t
sinó so
ocial. Les tè
ècniques em
mprades no
o tenien res
s de noves. Si en altress indrets d’E
Europa
s’identtificava el ‘plombier’ amb el me
estre les fo
onts. A Ba
arcelona noo hi han notícies
n
d’utilitzzació del plom fins mo
olt més tarrd, i el term
me no hagu
ués tingut ccap sentit. Es
E van
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ar les tècniques més compartides
c
s dels mestres de cas
ses, el condductes d’ob
bra i de
imposa
terrissa
a, més fàccils de sup
pervisar i m
menys dep
pendents d’oficis espeecialitzats. D’altra
banda, tot el sisstema resp
ponia a unss valors i a un ordre
e social. E
El sistema estava
estreta
es institucionals: Consell de C
ament lliga
at al principals centre
Cent, Gene
eralitat,
Catedrral, Palau del
d Rei, Pla
au de la Re
eina, Llotja, Hospital, convents,
c
eetc. També alguns
casals de prou sttatus tenien
n dret a l’aig
gua de la ciutat
c
com a privilegi. R
Resulta, en
n canvi,
especiialment sorrprenent qu
ue hi hagué
és tan poques fonts a l’àrea méés densa i activa:
l’autèn
ntic motor de
e la ciutat, on
o hi vivia m
més del 40%
% de la pob
blació.
El sisttema era costós
c
de mantenir.
m
E
Era molt sensible a les oscil·lacioons hídriqu
ues, es
ue el 1414 es va insta
deterio
orava amb facilitat.
f
De
e manera qu
aurar el càrrrec de mes
stre de
les fonts. Calie
en constan
nts, reparaccions i su
ubstitucions, i com q ue les difficultats
d’abasstiment van ser recurre
ents, es va
an fer succe
essives ampliacions ddes del segle XIV,
que se
empre van
n resultar in
nsuficients. Aquestes tensions van
v
esdeveenir especiialment
agudess al segle XVIII.
X
El 17
703 es va a
ampliar la dotació amb una presaa d’aigua del
d Rec
Comta
al a l’alçada
a dels moliins del Clo
ot: l’anomen
nada ‘fibla del Clot’ q ue arribava
a a les
Canale
etes, al cap
pdamunt de la Rambla,, i des d’allà
à servia tot el Raval. D
Després del Decret
de Nova Planta, l’escasseta
at de recurssos de l’aju
untament borbònic va coincidir amb
a
un
període de gran creixement
c
que durant el segle XV
VIII va triplic
car la poblaació (1718: 34.005
habs / 1787:100.5
580 habs). També de un gran inc
crement de les activitaats i d’augm
ment de
deman
ndes d’aigua per part de
d les famíílies que es considerav
ven dignes d’aquest privilegi.
La perrsistent man
nca d’aigua va portar, des de 177
78, a impuls
sar la consttrucció d’una mina
sota e
el Besòs i el Ripoll per
p captar aigua pel Rec Comta
al que havvia de pal·liar les
necesssitats de la ciutat. Però
ò aquesta vvoluntat no es va concretar fins ell 1824-1826
6, quan
es va ffer l’anomenada mina de Montcad
da que porttava l’aigua fins a la caaseta de Je
esús. El
cabal es va multiplicar gaire
ebé per deu
u i va perme
etre un augment imporrtant de la dotació
d
pública
a, i també una
u ampliació molt se
ensible del mercat de cabals per al consum privat.
L’expa
ansió del sisstema va se
er substanccial, però de
e fet es limittava a fer uun ús més in
ntensiu
de les tècniques tradicionals
s. No impliccava cap in
nnovació destacable, ni significava cap
canvi ttecnològic rellevant.
r
La inflexió decisivva és la ruptura de l’e
edat industrrial. Però convé rema rcar que no
o és la
indústrria, sinó la necessitat
n
de
d dotar d’a
aigua a l’Eix
xample, el motor
m
del caanvi en el sistema
s
d’abasstament de Barcelona
a. La Mina de Montca
ada portava aigua roodada des de les
galerie
es filtrants de
d Montcad
da a la case
eta de Jesú
ús, que que
edava a unss 4 metres sota la
cruïlla de Pau Cla
aris-Consell de Cent. L
La seva cotta no perme
etia abastir l’eixample que es
projecttava entre Barcelona
B
i Gràcia. El mestre de les fonts de la ciutat, Joosep Fontserè, va
propossar instal·la
ar una bom
mba de va
apor per elevar
e
2.50
00 m3/cadaa dia d’aig
gua de
Montca
ada a una alçada
a
de 23 metres. P
Però no es va
v fer. La passivitat muunicipal va facilitar
f
l’eclosió d’empresses privade
es que prop
posaven un
na resposta lucrativa aal problema
a. Ja el
1857 la societat “Palau, Garcia i Cia
a” havia iniciat el pro
ojecte de dderivació d’’aigües
subterrànies de le
es valls de Dosrius am
mb aquesta
a intenció. Però
P
no va ser fins a 18661867 q
quan es van
n precipitar els canvis.. El 1866 s’’aprovà la Llei
L d’Aigüees que faciliitava la
iniciativva privada. El 1867 una empre
esa privada, la “Sociedad Ensannche y Mejora de
Barcelona”, va prrojectar la Torre de le
es Aigües del
d carrer Llúria
L
56, qque captava
a aigua
d’un pou a la llera
a del torren
nt de l’Olla i l’elevava a un dipòsitt que serviaa als immob
bles de
l’Eixam
mple; i és encara mé
és significattiu que el mateix 186
67 es consstitueix a Lieja
L
la
Compa
anyia d’Aig
gües de Ba
arcelona p romoguda per capital belga i ffrancès que, ben
capitallitzada i am
mb àmplia capacitat
c
tè cnica, va adquirir
a
l’em
mpresa que feia la con
nducció
d’aigüe
es de Dos Rius. Quan
n observem
m l’opuscle de Distribució d’Aigüees de Dosrius que
publica
a la Compa
anyia d’Aigü
ües el 1873 , constatem
m fins a quin
n punt els ccanvis tecnològics
es corrrespon amb
b el canvi de
e marc sociial, econòm
mic i institucional.
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En la introducció
ó del progra
ama d’aque
est workshop sobre aigua
a
i ciuttat s’alerta de les
reperccussions poc desitjable
es que una mala gestiió de l’aigua ha demosstrat tenir, al llarg
de la h
història, sobre el medi natural i lles societatts humanes
s. I en el ceentre de to
otes les
mirade
es hi ha el fenomen urbà que ha
a estat des de sempre
e el lloc on es manifes
sten de
manerra més crua
a les proble
emàtiques d
derivades de
d l’obtenció
ó, ús i evaacuació de l’aigua.
Ciutatss que van començarr a desenvvolupar-se sobre uns paràmetrees de creix
xement
impenssables abans de l’arrib
bada de la industrialitz
zació i que segueixenn estenent el
e seus
teixits urbans al punt
p
de quallificar el seg
gle XXI com
m el de la civ
vilització urbbana.
Avui, ccom tots elss problemes
s que afecte
en el món que
q habitem
m, l’escala éés planetàrria però
els oríígens de la relació complexa e
entre aigua
a i ciutat en
e sentit m
modern es troben,
certam
ment, a less ciutats occidentals
o
a partir de mitjan segle XV III i, de manera
m
genera
alitzada, en el segle XIX. Remarq
quem en se
entit modern
n perquè el control de l’aigua
com a recurs vita
al per a la vida huma
ana i també
é com a factor energèètic ja havia
a estat
presen
nt des del sorgiment de
d les prim
meres aglom
meracions urbanes
u
i een determin
nà ben
sovint la seva esttructura terrritorial. En e
el cas de la ciutat europea, hi ha aautors que han fet
una le
ectura sugge
eridora del paper cen tral de l’aig
gua per enttendre no nnomés l’estructura
urbana
a sinó tamb
bé com el seu aprofittament va condicionar
c
r el desenvvolupament sòcioeconòm
mic i, per ta
ant, les condicions de vida en el medi
m
urbà. És l’estudi exemplar d’André
d
Guillerrme al seu volum
v
Les temps
t
de l’e
eau, de 198
83.
Una perspectiva històrica àmplia, amb
b vocació de transvers
salitat, que tingui en compte
c
l’anàlissi dels canvvis físics de
e les societtats urbane
es en paral·lel a la inttroducció de nous
paradig
gmes cien
ntífics, de nous corre
ents de pe
ensament i de sollucions tèc
cniques
innova
adores és la
l que es proposa a
aquí per ap
proximar-no
os al momeent d’inflex
xió que
caracte
eritza el pa
as cap a la
a gestió de
e l’aigua a partir de l’etapa
l
conntemporània
a de la
història
a, europea i occidental. La ruptura
a amb les formes
f
d’habitar de la cciutat tradic
cional a
conseq
qüència de
e les transfformacions econòmiqu
ues i també polítiquess de la revolució
industrrial condue
eixen a un marc de preocupac
cions i, seg
guidament, a la recerca de
solucio
ons sobre el
e cos urbà que
q adquire
eixen un pro
otagonisme
e sense preccedents am
mb gran
influèn
ncia en la producció
p
de
d ciutat a partir del segle
s
XIX. És a dir, eel que hem vingut
anome
enant la ciuttat moderna
a.
Serà, doncs, inte
eressant ce
entrar-se en
n l’afirmació
ó d’aquesta
a nova actittud que po
orta als
seus ccontemporanis a repensar i reflexi onar de ma
anera obses
ssiva sobre la ciutat he
eretada
així co
om sobre la
a que estav
va emergint per supera
ació de les condicionss anteriors. Durant
els seg
gles XVIII i XIX apareg
gué i es con
nsolidà la necessitat de
e coneixem
ment del medi urbà
i dels sseus mecanismes, es focalitzà e
en les cause
es que prod
duïen les seeves disfun
ncions i
que ta
ant afectave
en al conjun
nt de la ciuttat com a l’individu en
n particular.. A continua
ació, el
repte ccreixent perr reformar le
es urbs, cad
da cop més
s complexes
s i inabastaables, acom
mpanyat
sovint d’una visió
ó negativa que va esttimular prop
postes reformadores dde la realita
at amb
certes dosis d’uto
opia però que, sobreto
ot, va supos
sar la posada en marxxa d’interve
encions
efectivves des del camp de l’u
urbanisme ccom a nova disciplina.
Aquests aspectess descrits són
s
consub
bstancials a l’etapa històrica quee estem relatant i
configu
uren, com s’ha referrit, una acctitud que li és cara
acterística la qual ha
a anat
evoluccionant per poder rec
conèixer-la encara din
ns dels nos
stres planteejaments actuals.
a
Aigua i ciutat es van
v converttir en qüestiions essenc
cials i, de la
a mateixa foorma que fe
em ara,
la refle
exió sobre l’objecte d’’estudi es vva abordar des de differents cam
mps del sab
ber. En
primerr lloc, metge
es i científic
cs proceden
nts del món de la quím
mica i les cièències en general,
que va
an desenvo
olupar una
a concepció
ó ecològica
a de la me
edicina (Urrteaga, 198
80) per
explica
ar l’afectació de les malalties de tipus infecc
ciós que de
elmaven less poblacions, amb
especiial virulència sobre les
s urbanes. L
La importàn
ncia conced
dida a l’estaat dels llocs va ser
determ
minant per al
a sorgimen
nt del moviiment de l’higienisme i el seu foocus posat en les
condiccions insalu
ubres de le
es primeress ciutats industrials. Unes
U
condiccions que havien
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ons ja existe
ents però q ue ara esdevenien rao
ons de saluut pública i, al seu
aguditzzat situacio
torn, d
de medicina
a social, noc
cions totalm
ment noves que van se
er assumidees en l’exerrcici de
respon
nsabilitats pròpies
p
de l’esfera delss poders púb
blics.
L’oblig
gació de tro
obar solucio
ons a la ciu
utat industria
al va involu
ucrar així taambé als po
olítics i
als jurristes amb la irrupció d’una legisslació específica derivada de l’hiigienisme. Alhora,
A
aquestt moviment va ser, en propiettat, la base de pens
sament quee va informar el
desenvvolupamentt de l’urba
anisme com
m a disciplina nascud
da per inteentar abord
dar els
problemes de less urbs dom
minades ara
a per les re
elacions de
e la produccció fabril (Dupuy,
1996) i, cal no oblidar-ho,
o
per l’afirm
mació de la propietat privada am
mb el consegüent
desple
egament de
el negoci im
mmobiliari. A
Així, entre projectes utòpics, refoormadors so
ocials i
tècnicss que es van anar es
specialitzantt en la ciuttat es va te
eixir un coss de pensa
ament i
d’actua
acions que va sobrep
passar clara
ament les propostes
p
urbanístique
u
es concrete
es i va
tenir se
empre implicacions de
e caràcter ecconòmic, so
ocial i culturral.
No po
odia ser d’a
altra manera
a en tracta
ar-se de so
ocietats hum
manes: un dels vectorrs més
compa
artit va ser la
l consecuc
ció de la miillora social (Grau, 200
09). Ara bé,, al llarg de
el segle
XIX la
a transforma
ació material de les cciutats va confiar
c
en els avençoos tecnològics per
assegu
urar el tan desitjat pro
ogrés i la im
mplementac
ció de les xa
arxes d’infra
raestructure
es aviat
va dem
mostrar la seva solvènc
cia en millo
orar les cond
dicions de vida
v
de la pooblació. Co
om s’ha
posat de relleu ta
ants cops –la
– bibliogrrafia francesa, en lloc destacat-, els professionals
sortits de les esco
oles d’engin
nyeria de ca
amins van ser
s els més
s competentts en el dom
mini de
les tècniques ap
preses en l’extensió de les obres públiq
ques a esscala territo
orial –
l’anivellació, el càlcul de flu
uxos, els p
pressuposto
os- per pos
sar-les al sservei de la
a nova
branca
a de l’enginyeria mun
nicipal (Herrce, 2013).. La seva crítica als límits teòrrics de
l’higien
nisme –Cerrdà en va ser
s un exem
mple- va afa
avorir la seva apropiacció del disc
curs tot
imbuin
nt-lo de pe
ensament pragmàtic.
p
Els operad
dors de xa
arxes sovinnt dependents de
conglo
omerats empresarials van
v fer la re
esta per a la
a consolidac
ció completaa del model.
Eviden
ntment, per bé que no era una con
ndició suficient, la pres
sència de lees infraestru
uctures
d’abasstiment d’aig
gua i de sanejament –
–juntament amb els altres serveis urbans-, s’erigeix
com una condició
ó imprescin
ndible per a l’eclosió de
d la ciutatt moderna ddel segle XIX.
X
La
ciutat q
que hem he
eretat i que en alguns del seus aspectes mé
és essenciaals ara es posa en
el seu fun
discussió quan qüestionem
q
ncionament com a eco
osistema i la seva afe
ectació
sobre e
el medi natural.
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La seg
gona meitat del segle XIX i els inicis del segle
s
XX va
a ser un deels període
es amb
majorss transforma
acions urba
anes i socia
als de Barcelona. La capital
c
catallana va pas
ssar de
ser un
na ciutat re
eclosa dins del seu re
ecinte emm
murallat med
dieval a coonvertir-se en
e una
moderrna i cosmo
opolita urbs mediterrà
ània, constructora d’un eixamplee burgés, seu
s
de
moderrnes empre
eses, organ
nitzadora d
de l’Exposic
ció Univers
sal de 18888, impulso
ora del
catalan
nisme políttic i bresso
ol de movim
ments d’ava
antguarda cultural
c
com
m el mode
ernisme
català..
El creixement dem
mogràfic i urbanístic
u
e
experimenta
at fou accelerat. La pooblació de la
a ciutat
es va multiplicar. El territori necesssari per localitzar les
s instal·laccions indus
strials i
comerccials i els equipaments i habitattges necessaris augm
mentà la seeva superfície de
forma espectacula
ar. Les due
es fites princcipals foren
n l’ocupació de l’Eixam
mple, especiialment
des de
els anys settanta, i l’an
nnexió de vu
uit poblacio
ons de les rodalies enttre 1897 i 1921. Al
mateixx temps, la
a nova ciuttat va este
endre la se
eva influènc
cia envers la incipient regió
metrop
politana que
e s’anava configurant
c
perifèricam
ment cap al Baix Llobreegat, el Valllès i el
Maresme. El proccés industrialitzador, m
motor de l’ex
xpansió urb
bana i demoogràfica, fou el de
major abast i inte
ensitat de l’àmbit esp
panyol, com
mparable no
omés amb els grans centres
c
urbanss i fabrils eu
uropeus.
Aquesta evolució de creixem
ment va ana
ar acompan
nyada pel desenvolupaament de diversos
equipa
aments i serrveis públic
cs que verte
ebraren l’expansió de la
a ciutat: less xarxes tèc
cniques
del transport, el subministram
s
ment de ga
as, el servei d’electricita
at, el telegrràfic, el tele
efònic o
el provveïment hid
a incessant construcció d’habitattges va fer que la
drològic. Aix
xí mateix, la
propiettat immobiliiària fou un dels àmbitss d’inversió
ó més cobejats.
En el m
marc d’aquesta Barcellona, l’evolu
ució social i política es
sdevingué fforça agitad
da. A la
segona
a meitat de
el segle XIX
X, en plena
a revolució industrial, les
l elits bu rgeses, urb
banes i
finance
eres dispossaven d’un poder decissori sobre la urbanitza
ació i la induustrialització de la
ciutat. L’impuls del
d creixeme
ent econòm
mic va generar una nombrosa caapa social obrera
obligad
da a viure en condicio
ons de marrginació al vell centre històric dee la ciutat o a les
barriad
des popularrs de les po
oblacions p roperes. Els règims po
olítics d’aquuelles dèca
ades es
van su
ucceir sensse resoldre les contra
adiccions que
q
generav
va el procéés de creix
xement
barcelo
oní. Les autoritats
a
estatals, pro
ovincials i municipals
s es limitarren a afav
vorir el
creixem
ment industtrialitzador i apaivagarr els esclats
s de descon
ntentament social o po
olític. A
les primeres dècades del segle XX, e
el catalanism
me polític i el republiccanisme, que van
aconse
eguir fer-se
e amb el po
oder municiipal, es van
n mostrar im
mpotents peer jugar un
n paper
destaccat en la redistribució del cre
eixement econòmic generat.
g
Lees limitacio
ons de
l’Ajunta
ament de Barcelona, amb esca
assos recurrsos econò
òmics propiis, subordin
nat als
poderss provincial i estatal i mancat d’u
una línia cla
ara d’actuació, van im
mpedir contrarestar
els dessequilibris que
q Barcelo
ona venia pa
atint des de
e dècades enrere.
e
L’evolu
ució de l’abastament d’aigua a la Barcelona de l’època respon ambb fidelitat a aquest
quadre
e general. El
E servei de proveïmen t i les condicions higièniques de laa ciutat eren força
deficie
ents l’any 1859, data d’aprovació
d
ó del projec
cte d’Eixam
mple. L’aigu a a disposició de
Barcelona proced
dia dels po
ous particu lars de l’in
nterior del recinte
r
de Ciutat Vellla i de
l’abasttament mun
nicipal. Les aigües del subsòl de la ciutat antiga, explotaades per miilers de
pous, presentave
en risc d’’esgotamen
nt per sob
breexplotació i un ccreixent pe
erill de
contam
minació perr les filtracio
ons dels no
ombrosos pous
p
negres
s, de l’obsoolet clavegu
ueram i
dels re
esidus indusstrials que abocaven
a
fà
àbriques i ta
allers.
L’abasstament de titularitat municipal
m
pro
oporcionava
a aigua perr a les fontss públiques i per a
les ne
ecessitats d’institucion
d
ns com la Catedral, l’Ajuntament o la Diiputació, diversos
establiiments ecllesiàstics i militars o negocis i habitatges
h
de
d particulaars de l’elitt social
barcelo
onina. Aqu
uests cabals
s eren capttats a les deus
d
de la serralada
s
dee Collserola
a i a la
mina fiiltrant de Montcada, orrigen també
é del mil·len
nari Rec Comtal. Aqueest proveïment era
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aç d’atendre
e les nece
essitats de l’antiga ciu
utat emmurallada. El volum d’a
aigua a
incapa
dispossició no passsava de 50
5 litres dia
aris per hab
bitant i la major
m
part dde la pobla
ació no
dispossava d’aigua
a a l’interio
or de les se
eves cases. A més, l’A
Ajuntamentt de Barcelo
ona no
podia a
augmentar els cabals que obtenia
a de Montca
ada sense comptar am
mb el vist i plau
p
de
la resta de socis de la Socie
etat de prop
pietaris de la mina, regants i titullars de fàbrriques i
molinss. D’altra ba
anda, el volu
um d’aquesstes aigües depenia de
e la irregularritat estacio
onal del
clima mediterranii i el mal estat
e
de la xarxa de conducció
c
i distribució les exposa
aven a
fuites constants i a perillo
oses filtraciions del su
ubsòl. Finalment, quuan arribaven per
graveta
at a la ciuta
at ho feien
n amb una cota de pre
essió que amb
a
prou feeines era suficient
per alim
mentar les font públiqu
ues de veïn
nat i les esc
comeses prrivades a nivvell de carrrer dels
privileg
giats edificiss que en dis
sposaven.
Els pro
ojectes de modernitzac
m
ció del servvei municipa
al d’aigua posterior
p
a ll’aprovació del pla
de Montcada van
d’Eixam
mple no van tenir èxit. L’intent d’a
augmentar els cabals procedents
p
topar a
amb la febllesa finance
era de l’Aju ntament i amb
a
els inte
eressos diveergents dels
s altres
integra
ants de la Societat
S
de propietariss de les aigües de la mina.
m
La inaauguració el
e 1879
d’una central d’exxtracció d’a
aigües freàttiques de la
a conca de
el Besòs a Montcada dotada
amb ttecnologia de vapor projectada per Rovira i Trias fou
f
molt ccontestada. Altres
explota
acions prop
peres del baix
b
Besòs se’n consideraven pe
erjudicadess, tot argum
mentant
que la Llei d’Aigü
ües no perm
metia nous afloramentts que fessiin disminuirr els ja auto
oritzats
prèviam
ment. A mé
és, la manc
ca de clared
dat jurídica en la prop
pietat municcipal dels te
errenys
de la ccentral va ser denunc
ciada i el ccontenciós no
n es va re
esoldre finss el 1910 a canvi
d’acce
eptar no aug
gmentar la capacitat d
d’explotació
ó. Tampoc es
e va porta r a terme un
u altre
projectte de l’arqu
uitecte Rov
vira i Trias, elaborat entre
e
1876 i 1880, peer tal de do
otar de
suficient pressió a l’aigua de
e Montcada
a i de renov
var les velle
es conducciions de disttribució
per la ciutat antig
ga. Es tracta
ava de consstruir una estació
e
elev
vadora ambb un gran diipòsit a
la cruïïlla de l’avin
nguda Diag
gonal amb e
el passeig de Sant Jo
oan. El munnicipi barceloní no
estructures necessàries per milllorar de manera
dispossava de l’a
aigua ni de
e les infrae
m
significcativa el se
ervei tradicio
onal que ja proporcion
nava a la ve
ella ciutat i no es trobava en
condiccions de sub
bministrar aigua
a
a la no
ova ciutat de
d l’Eixamplle. El buit deeixat per re
enúncia
de l’Aju
untament de Barcelona
a va ser ocu
upat per la iniciativa de
e l’empresaa privada.
En elss primers anys
a
poste
eriors a l’ap
provació de
el Pla d’Eixample s’eesperava que
q
les
caracte
erístiques de
d la nova urbanització
ó, edificacio
ons de carà
àcter resideencial i centtres de
negociis i de so
ocialització burgesos , generarie
en una grran demannda d’aigua
a. Les
expecttatives de consum
c
van animar, prrimer, la cre
eació de diversos projeectes empre
esarials
de pro
oveïment hidrològic de
es de 1865 a 1885. I segon,
s
va aparèixer
a
ell mercat prrivat de
l’aigua
a a Barcelon
na amb une
es caracterísstiques mod
dernes, pròpies de la ssocietat industrial i
liberal en que s’an
nava conve
ertint la ciuta
at de Barcelona.
Aquestes empresses tenien sistemes de
e tecnologiaa assimilables a la
e gestió financera i de
resta d
de les branques produ
uctives i de
e serveis. Algunes
A
eren societatss amb accio
onistes
catalan
ns i altres tenien
t
capittal francès, belga o an
nglès. Molte
es disposavven de tecn
nologia
de vap
por per a l’extracció i elevació de
e l’aigua i de
d sistemes
s de pressiió i regulac
ció dels
cabalss explotats. La fase d’eufòria i de cconfiança del
d capital en les possibbilitats expa
ansives
de l’abastament d’aigua que es va generar va comença
ar a decauure cap a 1885.
L’incre
ement de la demanda d’aigua va ser molt menor del qu
ue es preveeia degut a factors
com l’a
absència del clavegue
eram adequ
uat, la pers
sistència d’hàbits d’higgiene tradic
cionals,
les difiicultats d’acccés de les classes po
opulars al servei
s
pel co
ost de les ttarifes i la manca
d’oferta
a en els ba
arris perifèrics i el poc interès dels propietarris dels habbitatges de lloguer
en mo
odernitzar els
e sisteme
es de provveïment do
omèstics. D’altra
D
bandda, les em
mpreses
distribu
uïdores obtenien esca
assos bene
eficis ja qu
ue competien pels m
mateixos barris de
majoria
a burgesa. Empreses que ja ope
eraven van començar a tenir dificcultats per re
etornar
els pré
éstecs dem
manats amb
b els que s’’havien aco
onseguit les
s concessioons i construït les
infraesstructures de
d captació
ó i conduccció. La fa
allida de la majoria de les so
ocietats
proveïd
dores no es
e va fer es
sperar i el sservei d’aba
astament privat
p
de Baarcelona, in
nclòs el
seu Eixample, ess va conce
entrar cap a l’any 189
96 de manera gairebéé exclusiva
a en la
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a amb més experiència
a de gestió
ó del servei i amb les bases financera i
SGAB, l’empresa
a suficients per sobrev
viure a les d ificultats de
el mercat de
e l’aigua barrceloní.
tècnica
En aq
quests anyss finals del segle XIX bona part de la pobla
ació barcellonina, en continu
c
creixe
ement, no disposava d’’aigua corre
ent a les sev
ves llars i la
a ciutat no ttenia una xa
arxa de
claveg
gueram mo
oderna i efic
caç, ni a C
Ciutat Vella ni a l’Eixample. Ambb el doble objectiu
o
d’univversalitzar el
e servei do
omèstic i d
de posar en
n marxa el sistema dde sanejam
ment de
circula
ació continu
ua, l’Ajunta
ament de B
Barcelona va posar en marxa a ppartir de 1891 tres
importtants mesures per fer front a les sseves responsabilitats
s envers la hhigienització de la
ciutat i el seu proveïment d’aigua. Prrimer, l’apro
ovació del projecte dee claveguerram de
Pere G
García Faria. Segon, les noves O
Ordenances
s municipalls, segons les quals le
es llars
barcelonines hau
urien d’esta
ar dotades d’un mínim
m de 250 litres d’aig ua diaris. Tercer,
T
augme
entar els ca
abals d’aigu
ua a dispossició de la ciutat.
c
Fou l’objectiu méés difícil d’a
assolir.
Amb e
el servei mu
unicipal bas
sat en les ccaptacions de
d Montcad
da no era poossible i la SGAB,
que disposava de
e la capacittat necessà
ària, tenia co
om a objectiu rendibilittzar les inve
ersions
realitzzades i pro
oporcionar un extens servei de proveïmen
nt popular a baix pre
eu era
incom
mpatible.
Davan
nt d’aquesta realitat, l’Ajuntam
ment de Ba
arcelona disposava
d
només de
e dues
alterna
atives. O bé es plante
ejava moderrnitzar i am
mpliar el seu
u propi sisteema d’abastament
municcipal, o bé podia inten
ntar la mun icipalització
ó de l’emprresa que doominava el servei
privat.. Tot depe
enent de le
es conjuntu
ures econòm
miques i socials i dee les succe
essives
alterna
atives políttiques, des
s de 1891 a 1911 el consisto
ori va optaar per la primera
p
possib
bilitat i des de 1911 a 1920 per la segona. Aquest co
onjunt d’inicciatives púb
bliques,
però, va fracassar i el serv
vei privat de
e la SGAB es va imposar com a servei do
ominant
quasi exclusiu.
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El nottable incremento de población registrado durante las últimass décadas, hasta
situarn
nos en 7,6 millardos
m
de
e personas , junto con la tendenc
cia crecientee a concentrarnos
en núccleos urban
nos cada ve
ez más gra
andes y exttensos está
án plantean do unos re
etos sin
preced
dentes a la hora de asegurar
a
el suministro de agua, en cantidadd y calidad
d, a los
nuevoss núcleos urbanos
u
y la
as actividade
es comercia
ales, agríco
olas e indusstriales asoc
ciadas.
La región mediterrránea, desd
de Portuga l hasta Orie
ente Medio, está considderada una
a de las
áreas g
geográficass donde los efectos de l cambio climático será
án más marrcados. Las
s zonas
costera
as españollas particip
pan de ese
e clima mediterráneo, caracterizaado por pe
eríodos
limitad
dos de lluviias, interca
alados por períodos más
m
largos de falta dde precipita
ación y
consid
derable inso
olación. El tercer Inforrme sobre Cambio Climático en Catalunya revela
una co
onstancia en
n la precipittación medi a anual, jun
nto a una no
otable irreg ularidad en
ntre sus
valoress anuales y estacio
onales. En definitiva, si a la relativa coonstancia de
d las
precipiitaciones an
nuales se superpone
s
u
una mayor irregularida
ad, la imageen resultantte será
de una
as lluvias más
m breves e intensas, generadore
es de inund
daciones, y unos perío
odos de
sequía
a más largos y también
n más intenssos, genera
adores de desertificacióón.
Para ssatisfacer la
as demanda
as de agua
a de las pob
blaciones, utilizando
u
loos recursos
s finitos
dispon
nibles en cada
c
zona geográfica
a, dispone
emos de seis estrateegias básic
cas de
actuacción: 1) la protección
p
de las fuen
ntes de agua disponib
bles, evitanndo sobre todo
t
el
deterio
oro de su calidad, 2) el ahorro y el uso eficiente
e
de
el agua, deedicando el
e agua
estricta
amente neccesaria para cada usso, 3) la re
egulación de
d los recuursos dispo
onibles,
median
nte el uso de embalse
es y acuífe
eros naturalles, 4) el in
ntercambio y la transfe
erencia
entre u
usuarios/co
oncesionario
os, mediantte formas de
d gestión como
c
las m
mancomunidades y
los co
onsorcios, 5)
5 la regen
neración y la reutiliza
ación del agua,
a
mediaante aplica
aciones
técnica
as del sector de la po
otabilización
n y 6) la de
esalación de
d aguas saalobres y salinas,
s
utilizan
ndo modern
nas tecnolog
gías de dessmineralizac
ción.
Para a
asegurar lo
os beneficios potencia
ales de es
sas estrategias, su im
mplantación
n debe
hacersse siguiendo unos critterios opera
ativos básic
cos y contrrastados: 1 ) planifican
ndo las
actuacciones (med
dio y largo plazo), evvitando las urgencias y las emeergencias, con
c
los
costess extraordinarios que éstas
é
comp
portan, 2) diversificando las fuente
tes de agua
a y sus
estrate
egias de usso, como fo
orma de ap
portar fiabiliidad y resilliencia al s istema hídrrico, 3)
equilib
brando la exxplotación de
d las infrae
estructuras
s y la gestió
ón de todo el sistema hídrico
(smartt systems), para asegu
urar y optim
mizar sus beneficios; la
a gestión dde los servic
cios es
con fre
ecuencia un
n factor limitante, inclu
uso en las sociedades
s desarrollaadas, 4) aplicando
criterio
os de soste
enibilidad (ambientale
(
es, sociales
s y económ
micos) y 55) ofreciend
do una
gestión
n ágil, eficie
ente y transparente a la
a población
n.
El Área
a Metropolittana de Barrcelona, el C
Consorci de
e la Costa Brava
B
y el pproyecto dell Camp
de Tarragona co
onstituyen ejemplos
e
e mblemático
os de los progresos
p
rrealizados en las
diversa
as estrategias de gestiión de los re
recursos híd
dricos, a la vez que ofrrecen un po
otencial
muy d
destacado para bene
eficiarse de
e formas de gestión
n que aúnn gozan de
d una
implan
ntación limitada. Los planes de
e saneamie
ento de nu
uestros ríoss y vertido
os han
permitido la recu
uperación de
d esos ca
auces com
mo parte in
ntegral de nuestros núcleos
n
urbano
os, aunque
e siguen pllanteando la necesida
ad de que el criterioo de que “el
“ que
contam
mina paga” alcance nu
uevas cotass (futuro san
neamiento 2.0)
2 que asseguren rea
almente
que nu
uestros med
dios acuátic
cos recuperran su calidad y alcanz
zan el buenn estado eco
ológico
exigido
o por las no
ormativas eu
uropeas.
La inccorporación de la reu
utilización p
planificada del agua aparece ccomo una de las
estrate
egias más novedosas
n
de gestión de los rec
cursos hídric
cos. Aunquue disponem
mos de
destaccadas realizzaciones y de
d experien
ncia contras
stada, todavía hemos de conseguir que
pase a ser un elemento es
sencial de la gestión integrada de
d los recuursos hídric
cos. La
desala
ación de aguas salobre
es y marina
as también despierta
d
un gran atracctivo, en ra
azón de
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en zonas co
osteras y la posibilidadd de incorpo
orar las
la abundancia de este tipo de recurso e
aguas producidass directamente a los sisstemas hídrricos existentes.
periencia de
e territorios de clima m
mediterráne
eo como el sur del estaado de Callifornia,
La exp
con grrandes y extensos
e
de
esarrollos u
urbanos en áreas con
n recursos hídricos lim
mitados
(zonass de climato
ología desé
értica) está
á poniendo de manifiesto el grann potencial que la
reutilizzación (no potable y potable) ttiene como
o opción práctica
p
paara generar unas
aportaciones neta
as de recurs
sos hídricoss con los qu
ue poder sa
atisfacer loss consumos
s de los
sectore
es agrícola
a, jardinería
a, industria e incluso de consum
mo humanoo, tanto de forma
indireccta como dirrecta.
La reu
utilización del
d agua ha
h progresa
ado genera
almente a la par o pprecedida de
d una
reglam
mentación específica.
e
Una de la
as facetas más complejas de resolver ha sido
tradicio
onalmente la
l necesida
ad de disipa
ar y superar el rechazo cultural, em
mocional y técnico
t
que ssuscita la reincorpora
ación del agua resid
dual, con un determ
minado gra
ado de
tratamiento, al cicclo del agua
a de consum
mo humano
o (agua pottable). Es nnecesario le
egitimar
está p
práctica que
e, desde el
e inicio de
e la epidem
miología en 1850 y laa adopción
n de la
potabillización del agua a principios de
el siglo XX
X, carece de aceptacióón pública y está
incluso
o prohibida o desestimada por la n
normativa y el sentir de
e la poblaciión actuales
s.
Un aná
álisis del prroceso histó
órico seguid
do por los pioneros
p
de la reutilizacción puede ser de
utilidad
d para perfe
eccionar nu
uestro siste ma, tanto a nivel nacio
onal como de la UE. El
E caso
de Ca
alifornia tien
ne un gran interés pa
ara nosotro
os, debido a las numeerosas similitudes
climato
ológicas, de
emográficas
s, geográficcas y de ac
ctividad agrícola que ttiene con nuestra
n
cuenca
a mediterránea.
La prim
mera realiza
ación institu
ucional para
a establecerr una justific
cación cienttífica y técn
nica del
uso de
el agua reg
generada para
p
riego agrícola de
e productos
s de consuumo crudo fue el
proyeccto de Mon
nterey en California,
C
e
entre 1980 y 1985. El
E proyecto de Monterrey fue
promovido directa y exclus
sivamente p
por la adm
ministración del estadoo: el Cons
sejo de
Contro
ol de los Recursos
R
Hídricos y e
el Departam
mento de Salud
S
Públiica sufraga
aron su
presup
puesto de 5 millones de
d dólares . Los resultados expe
erimentales obtenidos tras 5
años d
de cultivo de
d cuatro variedades
v
vegetales (alcachofa
a, coliflor, leechuga ice
eberg y
brócolii) en 7 ha de terre
eno agríco
ola de Mo
onterey, sig
guiendo prrácticas ag
grícolas
conven
ncionales, puso
p
de ma
anifiesto qu
ue el uso de un agua regeneradaa con una calidad
c
microb
biológica an
nalíticamentte compara
able a la de
e un agua de
d consumoo público permitía
proteger la salud pública de los consum
midores. El agua obtenida mediaante el proceso de
regene
eración auttorizado (u
una estació
ón potabiliz
zadora) tam
mbién satissfacía los límites
aplicab
bles a los metales
m
pes
sados y otro
os compues
stos de inte
erés en aquuel momento
o. Este
proyeccto de demo
ostración permitió
p
legiitimar la reg
glamentació
ón que poccos años an
ntes se
había aprobado (título 22 de
d la Ley d
del Agua) y marcó el punto de expansión
n de la
prácticca del riego sin restricc
ción con agu
ua regenera
ada de prod
ductos agríccolas de co
onsumo
crudo, de camposs de golf y de todo tipo
o de riego de
d jardinería. La idoneeidad y la vigencia
de esttos límites de calidad microbioló
ógica fueron confirmad
das en 20112 por un comité
asesorr, en base a los mode
elos cuantita
ativos de evaluación
e
de
d riesgo ddisponibles en ese
momento.
arición, dura
ante los año
os 80 y 90, de diversos
s proyectos de reutilizaación de agua que
La apa
compo
ortaban la re
ecarga de acuíferos
a
de
e uso potab
ble planteo la
l necesidaad de elaborrar una
normativa aplicab
ble a esta aplicación
a
m
mucho más exigente sobre
s
la cal idad del ag
gua, en
cuanto
o que es ing
gerida por las persona
as, aunque sea de forrma indirectta, tras su mezcla
con otrras fuentes de agua co
onvenciona les que lleg
gan al acuífe
ero.
A diferrencia del proyecto
p
de Monterey, la comprob
bación de la
a idoneidad de la reutilización
potable
e indirecta recayó sobre los prom
motores de la
a iniciativa, autorizadoos a funcionar bajo
el principio del “ccaso por caso” y bajo u
un estrecho
o programa
a de vigilanccia y contro
ol tanto
de la p
producción del agua como de la ccalidad del agua extra
aída del acuuífero. El prroyecto
de reu
utilización potable
p
ind
directa de agua de Orange
O
County consttituye un ejemplo
e
emblem
mático de esta
e
nueva forma
f
de va
alidar la ido
oneidad de este
e
tipo dee reutilizació
ón. Los
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ados de dé
écadas de seguimien to, intensifficado desd
de que en 2008 emp
pezó a
resulta
funcion
nar el proye
ecto Ground
dwater Rep
plenishmentt System de
el OCWD coon una cap
pacidad
inicial de 82 hm3
3/año, ha sido el mate
erial de refe
erencia usa
ado por lass administra
aciones
estatalles, tras su evaluación
n por panele
es de expertos convoc
cados, paraa aprobar en 2014
la norrmativa aplicable a otros
o
proye
ectos simillares. Esta
a normativaa ha servido de
inspira
ación para la
as normativ
vas aprobad
das o en fas
se de aprob
bación por ootros estado
os.
El pro
oceso seg
guido dura
ante las ú
últimas dé
écadas parra evaluarr y adaptar las
reglam
mentacioness vigentes a la varia
ante de reutilización potable inddirecta (me
ediante
ón a la red de distribución) se haa ido configurando
embalsse) y potab
ble directa (incorporació
en torrno a una serie de etapas co
omplementa
arias: 1) la
a utilizació n de la extensa
e
investigación que
e universida
ades y cen
ntros de inv
vestigación públicos y privados vienen
hacien
ndo sobre la calidad microbioló
ógica y qu
uímica que los proceesos técnic
cos de
potabillización y depuración
d
son capace
es de alcan
nzar, 2) la evaluación
e
conjunta de esos
estudio
os y experiiencias, jun
nto con otro
os plantead
dos específficamente, bajo el pattrocinio
compa
artido de la
as asociaciones profe
esionales y las administracioness públicas;; estos
proyecctos de evaluación
e
suelen sa
alir a con
ncurso ante grupos organizados de
universsidades, ce
entros de investigación
n y proyecto
os operativo
os de reutiliización de agua a
escala
a real, 3) la
a valoració
ón de esoss estudios comparado
os específiccos, por pa
arte de
panele
es asesoress creados y patrocinad os por las administrac
a
iones públiccas, formad
dos por
experto
os independientes e in
ncluso funciionarios esttatales, con objeto de vvalorar y proponer
textos reglamenta
arios sobre la estrategiia de reutiliz
zación en cuestión;
c
y 44) la adopción por
los serrvicios técnicos y jurídiicos del esttado de una
a normativa específica , que es so
ometida
a conssulta pública
a para su ap
probación d
definitiva.
Todo e
este esfuerrzo regulato
orio implica una motiva
ación considerable o m
mayoritaria de los
usuario
os, en térm
minos de ob
bjetivos y p resupuesto, que, basá
ándose en el conocimiento y
ente, conssigue despe
las exxperiencias disponibles
s y otras o
obtenidas específicam
e
ertar la
colabo
oración de las adminis
straciones p
públicas (sa
alud pública
a y recursoos hídricos)), tanto
desde el punto de
d vista téc
cnico como
o presupues
stario. Esa colaboraciión culmina
a en la
elabora
ación de un
na propuesta de regla mentación aplicable a la forma dde reutilizac
ción del
agua q
que se dese
ea.
Un critterio generralmente ad
doptado pa
ara impulsar la implantación de lla reutilizac
ción de
agua h
ha sido divu
ulgar amplia
amente el avvance de la
as iniciativas
s, tanto regglamentarias
s como
de apllicación téccnica, con objeto de conseguir la mayor complicidad
c
d de la población
implica
ada, de mo
odo que se sienta mottivada y en
ntusiasmada
a a particippar en el prroyecto
que se
e les plantea. Ha ha
abido caso
os en que un plantea
amiento inaadecuado de las
iniciativvas ha resu
ultado en un
u fuerte recchazo público, lo que ha llevado a su cance
elación
de form
ma tempora
al o incluso indefinida.
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INC
CIDÈNCIA DE
D LA URB
BANITZACIIÓ DEL TER
RRITORI EN EL RISC
C PER INUN
NDACIÓ
A les regions me
editerrànies com Catallunya, el ris
sc natural amb
a
més i mpacte eco
onòmic i
social són les inun
ndacions as
ssociades a les riuades provocades per plugges intenses
s.
banització del
d territori no és sem
mpre respec
ctuosa amb
b el medi hhídric naturral. Això,
La urb
juntam
ment amb la
a possible fu
utura incidè
ència del canvi climàtic
c en el règim
m de pluges
s, fa que
es pug
gui incrementar signific
cativament e
el risc per inundació. A l’objecte dd’acotar aquest risc
cal acctualitzar elss criteris per
p assegurrar un corrrecte drena
atge del terrritori urbà,, incidint
especiialment en el
e control de
e l’ocupació
ó i ús de les
s zones inun
ndables.
1. FAC
CTORS QU
UE CONDIC
CIONEN LES
S RIUADES
S
En less petites i nombroses
s conques de caràcte
er torrencia
al existentss a Catalunya, les
ment les elevades
intense
es pluges locals i les
s caracteríístiques mo
orfològiques
s (especialm
e
pendents) són le
es causes naturals d’’avingudes amb eleva
at risc. Tott seguit s’a
analitzen
aquestts factors.
1.1
1

Plugess intenses

Malgra
at que pode
en existir d’’altres causses (per exe
emple la fu
usió ràpida de la neu), als rius
medite
erranis les avingudes són norma
alment degudes a pluges intensees provoca
ades per
factorss de tipus geogràfic i meteoro
ològic. Aquests darrerrs afavoreiixen que la major
probab
bilitat d’avin
nguda es presenti a la tardor. Com exem
mple de ppluges inten
nses cal
mitja (Figue
esmen
ntar: 370 mm. en quattre hores i m
eres, 20/9/1
1971); 423 mm. en un
n dia (La
Molina
a, 7/11/1982
2); 128 mm
m. en una hora (Mon
ntserrat 10//6/2000). LLes pluges de més
intensiitat sovint afecten
a
una petita supe
erfície i són
n de curta durada
d
(infeerior a una hora), el
que esstà directam
ment relacio
onat amb e l risc per in
nundació de
e les petitess conques situades
en l’àm
mbit urbà.
Segon
ns el Tercerr Informe so
obre el Can
nvi Climàtic a Cataluny
ya, per al pperíode 195
50-2014 i
consid
derant tot Catalunya,
C
no
n es dete
ecta una tendència es
stadísticameent significa
ativa del
nombrre de dies/a
any de pluge
es intensess, ni de la màxima
m
prec
cipitació en vint-i-quatrre hores.
Amb re
elació a l’evvolució futura, els esce
enaris no só
ón concloen
nts, però s’aaprecia un possible
augme
ent en la fre
eqüència de
e les pluges locals d’ele
evada intensitat.
1.2
2

Morfologia de la conca
c

Les pe
etites conqu
ues de pendent elevatt afavoreixe
en la ràpida
a concentracció de l’esc
colament
superfficial provoccat per una pluja. Sii aquesta és
é d’intens
sitat elevadda, ambdós
s factors
propiciien la forma
ació de riua
ades que e
es propague
en per les lleres amb gran veloc
citat. Per
aquestt motiu, a més del risc
r
d’inund
dació (territtori submerrgit), cal teenir present el risc
associat a l’acció dinàmica de
d l’aigua (iimpacte i arrossegame
ent). Això éés més acus
sat quan
el corrrent transporta un important perrcentatge de
d material sòlid. L’ellevada velo
ocitat de
propag
gació abanss esmentad
da, fa que el temps de
d resposta
a (temps traanscorregutt des de
l’inici d
de la pluja
a fins que es presen
nta l’avingu
uda en un determinatt punt de la llera)
d’aque
estes conqu
ues sigui molt
m curt i, p
per tant, s’incrementi el seu riscc donat qu
ue no es
dispossa pràcticam
ment de tem
mps per pren
ndre mesurres de prote
ecció.
Un cla
ar exemple del que s’h
ha exposatt anteriorme
ent és l’avin
nguda del 225 de setembre de
1962 a
al Vallès Occcidental. L’elevat
L
nom
mbre de víc
ctimes que va provocaar van ser degudes,
d
en la m
major part, a l’acció din
nàmica de l’’aigua i del material sò
òlid transporrtat pel corrrent. A la
Riera de les Are
enes (Terrrassa) en sser supera
ada la capacitat de lla llera, l’a
aigua va
enderrrocar i arro
ossegar nom
mbrosos ha
abitatges. Cal
C dir que
e l’intens i desordenat procés
urbanittzador dels anys 50 va
a suposar l’o
ocupació de
e la major part
p de la lleera.
1.3
3

Alteracció de la coberta vegettal

L’estatt de la cobe
erta vegetal i els usos del sòl en una conca tenen una clara incidè
ència en
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s
aving
gudes, pod
dent increm
mentar-se nootablement la seva
les característiques de les seves
a d’una me
enor infiltracció i d’una velocitat de
e l’escolam
ment superficial més
magnittud a causa
gran. N
Normalment aquest és el cas qua n s’urbanitz
za un territo
ori.
2. OCUPACIÓ DE ZONES INUNDABLE
ES
es planícies
s al·luvials s’hi ha con
ncentrat una
a gran part de l’activita
at socioHistòricament a le
els factorss favorables
mica. Cal reconèixer
r
s que reuneixen aqueests territorris per a
econòm
l’activittat urbana, agrícola, in
ndustrial i pe
er ubicar-hii les infraes
structures d e transport. Davant
d’aque
estes aptituds, hem de
e contrapo sar els risc
cos per inu
undació als quals norm
malment
aquesttes zones estan
e
especialment exxposades. Per
P tant, l’o
ocupació dee zones inu
undables
ha de preveure una localitz
zació racio nal d’usos d’acord am
mb els risccos assumibles per
cadasccun d’ells. Sovint la in
ntensa i rà
àpida ocupa
ació del terrritori esdevvinguda als
s darrers
les seves ccaracterístiq
anys n
no s’ha fet preservant
p
ques hidrolò
ògiques natturals. En ocasions,
o
ni tan sols s’ha considerat
c
de
d manera rrigorosa el risc d’inund
dació preexxistent a l’ocupació.
ntment, tot això
a
ha contribuït a inccrementar notablementt el risc assoociat a les riuades.
r
Eviden
3. MESURES A ADOPTAR
A
PER REDU
UIR EL RISC
C ASSOCIA
AT A LES R
RIUADES
ecte de reduir el risc associat a le
es riuades es
e poden co
onsiderar differents mes
sures.
A l’obje
3.1
1

Norma
ativa legal sobre l’ocup
pació de zon
nes inundab
bles

Existeiix un marc legal que regula
r
la occupació de zones inun
ndables, l’oobservació estricta
e
i
sistem
màtica del qu
ual comportaria una d isminució del
d risc. Cal una decidiida voluntatt política
per exxigir el seu
u compliment, així com
m per dota
ar a l’Administració P ública dels
s mitjans
adientss per tal de fer possible
e la seva ap
plicació efic
caç.
Per la rellevància que té, cal esmentar l a Directiva 2007/60/CE
E referent a l’avaluació
ó i gestió
dels riiscos d’inun
ndació i la seva transsposició mitjançant
m
el Real Deccreto 903/2
2010. En
compliiment d’aqu
uest Real Decreto
D
s’ha
a elaborat el
e Pla de Gestió
G
del R
Risc d’Inund
dació del
Districtte de Concca Fluvial de Catalun
nya (que es
s troba en fase final de tramita
ació) i el
corresponent Pro
ograma de Mesures. La Directiva permet no inclourre les inun
ndacions
degude
es a l’esco
olament urbà (xarxes d
de clavegue
eram i circu
ulació de caabals pels carrers).
De la mateixa ma
anera que a molts altrres països, la transposició a Esppanya no co
onsidera
aquestt tipus d’inu
undacions (pluvial flood
ding). Actua
alment s’està analitzannt a escala europea
la posssibilitat que siguin inclo
oses en el ffutur desenv
volupamentt de la Direcctiva.
El riscc per inunda
ació està estretament
e
t vinculat a la reserva d’espai peer a les llerres. A la
ciutat lla llera té un
n valor afeg
git, donat qu
ue pot supo
osar un elem
ment de graan interès a la xarxa
d’espa
ais lliures i de zones verdes, fe nt partícip al ciutadà de la riquuesa ecològ
gica que
compo
orta el sistem
ma fluvial, sense
s
oblida
ar però el riisc associatt.
Existeiixen zones urbanes inundables a les quals el
e risc és ba
aix, bé per lla baixa freqüència,
bé perr poca alçad
da i velocita
at de l’aigua
a. En aquests casos és
é possible assolir un nivell de
segure
etat accepta
able si la urbanització e
es duu a terme prenen
nt les mesurres necessà
àries per
poder admetre la
a inundació d’aquest te
erritori. Perr això cal que la ciutatt tingui un “disseny
hidràulic”, de ma
anera que durant
d
la in
nundació els elements
s pensats pper facilitarr la vida
ciutada
ana actuïn com
c
elements eficaçoss per conten
nir i transpo
ortar l’aiguaa. Així, per exemple,
e
el dissseny dels carrers ha de perme
etre una cirrculació de
e cabals accord amb la xarxa
hidrogràfica pree
existent. Ev
videntment , l’adopció d’aqueste
es mesuress és pràcticament
possib
ble tan solss en zones de nova u
urbanització
ó, i requere
eix d’una nnormativa concreta.
c
Aquest tipus d’acctuacions ja
a han estat posades en pràctica en
e altres paaïsos i reprresenten
un nota
able estalvii en infraesttructures clà
àssiques co
om són el grans col·lecctors.
3.2
2

Preserrvació de les caracterísstiques hidrrològiques naturals
n

L’ocup
pació i ús del territori és
é aconsella
able que es
s realitzi de
e manera q ue es respectin les
seves característiques hidrològiques. E
Es poden prrendre mesures per lim
mitar i/o com
mpensar
la impe
ermeabilitza
ació que és un factor a
agreujant en
n la formació de les riu ades a les conques
urbane
es.
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3
3.3

Infraesstructures per
p disminui r el risc a zones inundables

Les m
mesures esstructurals clàssiquess per dism
minuir el risc per i nundació són els
embasssaments per regular els
e cabals i els endega
aments per confinar el cabal circu
ulant. En
el cas de petites conques urbanes
u
les actuacions
s equivalents són els dipòsits i els
e grans
col·lecctors. Del qu
ue s’ha exp
posat als ap
partats anteriors es des
sprèn el claar interès qu
ue tenen
les me
esures no esstructurals com l’orden
nació de l’oc
cupació del territori. M algrat tot, no
n té cap
sentit ccontraposar els avanta
atges i els iinconvenien
nts que pod
den represeentar les ac
ctuacions
estructturals davant de les no estructura
rals. Han de
e ser les ca
aracterístiquues del pro
oblema a
resoldrre les que
e fixin la id
doneïtat d’ una determ
minada actuació o, m
millor, d’un conjunt
d’actua
acions complementàrie
es basadess en una visió integral del
d problem
ma a resoldre
e.
En àre
ees urbaness consolidad
des, les me
esures estru
ucturals són
n pràcticameent les úniq
ques que
es pod
den implem
mentar per disminuir de manera
a significativa el risc per inunda
ació. Els
endega
aments i grrans col·lec
ctors han de
e ser disse
enyats de fo
orma que eel seu funcio
onament
s’adap
pti al compo
ortament de la xarxa de drenatg
ge natural evitant, en tant que possible,
p
l’existè
ència de me
ecanismes que
q preteng
guin el seu control. Si tenim en coompte la tra
adicional
dificulttat en la co
onservació de les infrraestructure
es, agreujad
da en aqueest cas pel marcat
ment comp
caràcte
er esporàdiic del seu ús,
ú l’eficàci a de l’actua
ació pot estar seriosam
promesa.
Això p
pot ser enccara més problemàtic
p
a conques
s petites, on
o el caràccter esporàdic i les
dificulttats en el manteniment
m
t són més a
acusats i, alhora, la velocitat amb què es pre
esenta la
riuada fa pràcticament impos
ssible prend
dre decision
ns quan una
a infraestru ctura no ac
ctua com
era pre
evist.
3.4
4

L’Administració Hidràulica
H

És ne
ecessari inccrementar la
l cooperacció entre les diferentts administtracions per a una
definicció i un finan
nçament eficaços de le
es mesures preventives i d’auxili. Cal evitar la
a imatge
tan fre
eqüent i su
ummament frustrant p
per al ciuta
adà com és l’intercannvi d’assign
nació de
respon
nsabilitats quan
q
es prod
dueix una in
nundació.
És ne
ecessari do
otar l’Administració H
Hidràulica d’uns
d
mitjans materiaals i d’uns
s equips
interdissciplinaris que
q permetin dur a term
me una ges
stió eficaç del risc per innundació.
4. PER
RCEPCIÓ DEL
D
RISC
Les riu
uades han de
d ser cons
siderades ccom una carracterística hidrològicaa natural, prròpia del
nostre país i amb
b la qual he
em de convviure. Aques
sta convivè
ència compoorta uns ris
scos que
cal red
duir fins als nivells que la Societat consideri acceptables
a
s.
A diferrència del que
q passa amb
a
altres rriscos, el ciiutadà pens
sa que li sóón totalmentt alienes
les cau
uses del rissc per pluge
es intenses i, per tant, creu que la
a seva preveenció és ún
nicament
respon
nsabilitat de
e l’Administració. Perr tant, sembla lògic acceptar
a
quue les me
esures a
prendrre donin co
om a resultat que el rrisc per inu
undació sigu
ui molt infeerior a d’alttres més
quotidiians i que el ciutadà
à admet a
amb més conformitat.
c
Per tant, no són to
otalment
aplicab
bles els criteris estricta
ament racio
onals que te
endeixen a la fixació d’ un repartim
ment dels
os disponib
recurso
bles amb l’o
objecte d’op
ptimitzar la seguretat global
g
del ppaís. Així doncs els
criteriss han de se
er en gran mesura
m
pol ítics, tot ce
ercant el consens sociaal. Aquest consens
ha serr basat en una correctta percepciió del risc emfatitzant
e
que és imppossible eliminar-lo
totalme
ent siguin quines
q
siguin les mesurres adoptad
des.
Cal no
o perdre la memòria
m
his
stòrica i ten
nir present l’elevada
l
prrobabilitat dde que tots els anys
haguem de patirr en algun punt de l a nostra geografia
g
pluges de ggran intens
sitat que
provoq
quin inunda
acions amb risc greu per a pers
sones i ben
ns. Només d’aquesta manera
existirà
à prou senssibilitat per impulsar le
es mesures que facin possible
p
unna prevenció
ó eficaç,
tot sup
perant l’acttitud tradicio
onal de pre
endre decis
sions de fo
orma reactivva com a resposta
r
immed
diata i no du
urable a un episodi dra
amàtic.
S’ha d
d’evitar la se
ensació de seguretat p
pràcticamen
nt absoluta que freqüeentment gen
nera una
mesura
a estructura
al, ja que se
empre existtirà una pro
obabilitat de que no ressulti suficien
nt. S’han
de con
nsiderar aqu
uestes mesures com a
atenuants de
els risc pree
existent i, een principi, no
n ha de
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es per a au
ugmentar e
el nombre de
d persone
es i de benns exposats
s al risc.
confiarr-se en elle
Massa
a sovint el risc
r
no tan sols no ess redueix, sinó
s
que so
orgeixen no us problem
mes a un
ritme ig
gual o supe
erior a aque
ell amb el q
qual s’actua per tal de solucionar--ne d’altres.. Això es
deu, en gran messura, a una ocupació d el territori poc
p prudent i alhora pooc respectuo
osa amb
les sevves caracte
erístiques hidrològique
h
es naturals.. Cal dedicar una atennció espec
cial a les
lleres ssituades aig
gües avall dels
d
grans e
embassame
ents, on la freqüència dde les aving
gudes de
petita i mitjana magnitud disminueix de manera no
otable desprès de la seeva constru
ucció, no
essentt així en les de més gra
an entitat, p
persistint, pe
er tant, el risc que hi teenen associiat.
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Quan p
parlem de transició
t
energètica am
mb visió sisttèmica, veie
em que si lees fonts d’en
nergia, o
els sisttemes de generació d’electricitat ssón diferents dels actu
uals, això poot comporta
ar canvis
al siste
ema producctiu i social.
Sembla que hi ha
a acord en la necessiitat de fer una
u
transiciió que ens ha de porttar de la
situació actual, basada
b
en l’ús de co
ombustibles
s fòssils co
om si es ttractés d’un
n recurs
il·limita
at, cap a un
n model ene
ergètic basa
at en fonts de
d generació renovablees, doncs volem
v
un
futur sostenible, que
q no és possible
p
si e
es segueixe
en cremantt els estalvi s energètic
cs que hi
ha al ssubsòl, acum
mulats al lla
arg de milerrs d’anys.
Es pod
den apagarr totes les centrals
c
nucclears i sub
bstituir-les per
p plaquess solars i molins
m
de
vent?. No hi ha ca
ap problema, ni des de
el punt de vista
v
tecnolò
ògic ni econnòmic. Ara bé, hem
de sab
ber que pod
drem tenir la
a mateixa en
nergia, però
ò no la mate
eixa disponnibilitat de potència.
Una ce
entral nucle
ear o una gran
g
centrall hidràulica,, com les que tenim a l Pallars, acumulen
molta e
energia, qu
ue si la aporten en pocc temps rep
presenta mo
olta potènciia. Un equip
p per fer
resson
nàncies mag
gnètiques necessita
n
m
molta potènc
cia, és a dir, molta ennergia feta servir
s
en
un esp
pai de temps molt cu
urt i, per ai xò, de cap
p manera podria
p
funciionar alime
entat per
plaque
es solars, mentre
m
no es
s disposi de
e sistemes que
q puguin acumular m
molta electriicitat.
El mod
del econòm
mic i social dels
d
païsoss desenvolu
upats es basa en la dissponibilitat de tanta
potènccia com es desitja. Si només com
mptem amb
b fonts d’energia renovvable, la po
otència a
l’abastt de la indússtria serà lim
mitada, men
ntre no es desenvolupi
d
in nous sisttemes d’acu
umulació
d’electtricitat a gra
an escala.
Ens va
an convidarr a fer una ponència a unes sess
sions sobre transició ennergètica, el
e primer
cap de
e setmana de
d desembrre, a Erreka
aleor, un barri molt especial de Vittoria-Gasteiz.
Erreka
aleor (“un món
m
millor” en Euske
a construir els anys 50, per ac
collir els
era) es va
treballa
adors que hi
h van anarr per ocupa r els llocs de
d treballs creats
c
per ll’expansió industrial
d’aque
ells anys.
Despré
és de molttes vicissitu
uds, el 201
13 es volie
en desallotjjar els últim
ms residen
nts, amb
l’objecctiu d’enderrrocar els ed
dificis i pro
omoure una
a nova urbanització, pperò els pis
sos buits
van se
er ocupats per deu es
studiants de
el campus de Vitoria--Gasteiz, dee la Univerrsitat del
País B
Basc, donan
nt-li el nom d’Errekale or Bizirik (E
Errekaleor és
é viu), perr iniciar un projecte
social, trencant motllos
m
per explorar sisstemes coo
operatius de
e treball i cconvivència
a i aturar
l’especculació imm
mobiliària.
No cal dir que l’Ajjuntament de
d Vitoria-G
Gasteix no ho va celebrrar pas.
Actualment hi viu
uen uns 12
20 okupes, organitzats
s en diferen
nts comitèss que es re
euneixen
setman
nalment, qu
ue fan ana
ar el forn d
de pa, una impremta i uns hortss per al se
eu autoabastim
ment, a més de tallers i cursos ob
berts a totho
om, com aquell en el q ue vam parrticipar.
Al maig del 2017 es va prod
duir un canvvi radical en el seu dia
a a dia, donncs els van
n tallar el
submin
nistrament elèctric. No
o per això van renunciar al seu projecte, ssinó que van voler
explora
ar la transicció energètica al seu e
extrem. Com
m expliquen
n, en cap m
moment s’ho
o havien
plantejjat, però la necessitat els
e va porta
ar a tenir que prendre decisions
d
dee caire enerrgètic.
Van fe
er sessionss informatives i man
nifestacions, desprès de les quuals van obrir una
campa
anya de coo
opfunding, a la que 1 .100 ciutad
dans van aportar
a
els 100.000 eu
uros que
necesssitaven perr comprar i instal·lar u
un sistema d’autoprod
ducció. Ho van aconseguir en
noméss 35 dies.
Les pla
aques ja esstan instal·la
ades, les ba
ateries tamb
bé, el petit generador
g
qque ha de permetre
p
cobrir emergèncie
es és al se
eu lloc, aixíí com el va
ariador de potència
p
i eel transform
mador. A
finals d
de desembrre confiaven
n en poder--ho posar en marxa.
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a el nivell d
de confort de les llars
s okupadess abans de
el tall de
Si prenem com a referència
nistrament, la llista de renúncies é
és molt important.
submin
Elles fa
an servir molt la paraula precariettat.
Ara, alls pisos no hi pot have
er electrodo
omèstics, i tant les ren
ntadores coom les neve
eres són
en una
a zona com
munitària, com les dutxxes. Als pis
sos es pot carregar eel portàtil, el
e mòbil i
tenir il··luminació, depenent del
d generad
dor, i més en
ndavant en funció del nnivell de càrrega de
les batteries.
El que
e han de ferr, bàsicament, és adap
ptar el seu consum
c
al cicle
c
solar, ccom han ap
près dels
veïns de Lakabe, un poblett abandona
at i okupat l’any 1980, on ara ja hi viu una
a tercera
genera
ació, en una
a comunitatt d’unes 50 persones. Tenen una nevera, doos congelad
dors, i un
forn on
n produeixe
en 800 kg de pa a la se
etmana que
e els procurren els ingreessos suficiients per
fer viab
ble el projeccte.
En aqu
uests mome
ents, ningú a Errekale
eor acceptaria tornar a estar connnectat a la xarxa
x
de
distribu
ució, doncss per a elles
s prima l’au tonomia i la
a vivència, que reforçaa el seu pro
ojecte de
canvi ssocial.
Plantejjar la transsició energè
ètica ha de servir com
m a element de reflexióó, perquè totes
t
les
decisio
ons tenen conseqüènc
c
cies, i les d
decisions en
e matèria energètica
e
solen comportar la
creació
ó o destrucció d’infraes
structures, que no nom
més tenen costos
c
molt elevats, sin
nó que a
més so
on perllonga
ades en el temps.
t
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Com é
és sabut, le
es ciutats estan experiimentant ca
anvis qualitatius i quanntitatius de primera
magnittud. Al matteix temps -i de form
ma estretam
ment vincula
ada amb l’aanterior- le
es noves
tecnolo
ogies i les seves
s
aplica
acions esta n evolucion
nant expone
encialment. Com és na
atural, tot
això esstà tenint i tindrà
t
un im
mpacte extra
aordinàriament significa
atiu en el ciiutadà.
Les més afortuna
ades de les
s ciutats d’a
aquesta era
a de la tec
cnologia s’aaglutinen orrgulloses
sota e
el qualificatiu d’Smart Cities. I le
es menys afortunades
a
s lluiten am
mb totes le
es seves
es per arrib
energie
bar a entrar també co
om a memb
bres de ple dret -i quaan abans millorm
en
aquestt grup seleccte.
Molts d
dels represe
entants de les Smart C
Cities, afirm
men solemne
ement que la raó últim
ma de ser
de les Smart Citiies es troba en els se
eus ciutada
ans que, pe
er extensió inevitable, passen
automà
àticament a ser qualifficats com a Smart Citizens. Des
s del meu ppunt de vistta, però,
l’evidència empíriica aconsellla més avi at pensar que
q l’smartn
ness dels cciutadans es
e manté
estadíssticament i tossudame
ent estable des de fa ja uns qua
ants milers d’anys. I es
e podria
pensarr inclús que
e va a la baixa:
b
nomé
és cal veure alguns tw
wits de celeebrities que
e la gent
incomp
prensibleme
ent retwiteja a tort i a dret. Tot i això, no és menys cert que le
es Smart
Cities i les novess tecnologie
es estan im
mpactant de forma molt significativva, potser no en la
gència del ciutadà,
c
perrò sí en less seves con
ndicions de vida, la sevva visió del món, el
intel·lig
seu co
omportame
ent, les seves manerres de com
municar-se i relacionaar-se, i les seves
necesssitats, desitjjos i anhels
s.
Ens tro
obem donccs amb unes ciutats te
ecnològique
es, dràsticam
ment i ràpiddament can
nviants, i
uns ciu
utadans que tenen ja molt
m poc a veure amb els fills de la segona revolució in
ndustrial,
l’higien
nisme i l’ecconomia ind
dustrial trad
dicional, clà
àssics i prin
ncipals fonaaments conceptuals
dels se
erveis urban
ns d’aigua en
e l’actualita
at.
En la p
ponència qu
ue aquí proposem, ana
alitzarem en
n primer lloc
c els aspecttes diferenc
cials que
caracte
eritzen actu
ualment les Smart Citi es i els seu
us ciutadan
ns. D’aquessta anàlisi deduirem
d
els rep
ptes que la
a nova situ
uació plante
eja al binom
mi aigua-ciutat, des ddels punts de vista
operattiu, funcion
nal, econòm
mic, tecnolò
ògic i soc
cial. Veurem
m en consseqüència que els
princip
pals reptes que l’aigu
ua planteja
a al ciutadà de l’sma
art city ja no són tè
ècnics o
tals, socials
econòm
mics, sinó més
m aviat mediambient
m
s, inclús polítics, i amb un marcat caràcter
interdissciplinari i transversal. Finalment, un cop vistt que aquí també
t
ens ttrobem -com
m no?- a
les portes d’un canvi
c
de paradigma, e
especularem
m que el pa
aper de futuur (necessà
àriament
immed
diat) que ha
a de jugar l’aigua a la ciutat s’ha
a de constru
uir sobre laa base d’esttratègies
disrupttivament in
nnovadores
s. Només així es podran superar els rreptes actu
uals, en
coherè
ència amb el
e tarannà del ciutadà d
de la Smart City.
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LA REVOLUC
CIÓ DIGITA L I EL SEU
U EFECTE A LES CIUT
TATS
La majjoria de me
etròpolis arrreu del món
n planifiquen
n el seu futur amb políítiques enfo
ocades a
millora
ar la qualita
at de vida, en fer méss eficients els
e serveis urbans i m
més sostenibles els
sistem
mes que la conformen.
c
Tenim una metrò
òpolis geogrràficament d
definida pe
er la serrala
ada prelitoraal, els dos rius (Riu
Besòs i Riu Llob
bregat) i la costa de més de 42
2 km, que configura
c
u na metròpo
olis més
compa
acta en el pla
p de Barce
elona i méss heterogèn
nia i disconttínua en el seu entorn. Tot i la
seva d
densitat, l'à
àrea metrop
politana de Barcelona
a compta amb més deel 52% del territori
d'espa
ais lliures o naturals.
La Mettròpolis Barrcelona s'orrganitza en 36 municip
pis que ocup
pen una supperfície tota
al de 636
km² i h
hi viuen més de 3,2M de
d persone s, de les qu
uals 1,6M viuen al munnicipi de Ba
arcelona.
Estem davant don
ncs, d'una metròpolis
m
d
de ciutats, d'un
d
sistema
a de ciutatss entrelligad
des entre
espaiss lliures que
e aporten valors
v
amb ientals, eco
onòmics i socials
s
mol t beneficios
sos pels
al fet que la
ciutada
ans, i que afavoreixen
a
a vida sigui més habita
able, eficiennt i saludable.
Barcelona i la se
eva àrea metropolitan
m
na, és també, una de
e les metròòpolis més denses
d'Euro
opa amb 5.093 habitants per km2
2, sobretot a la capita
al, on hi troobem conso
olidat un
teixit u
urbà divers: habitatges, oficines, sserveis, i on
n s'hi concentra un graan intercanv
vi social i
cultura
al, i d'ell és crea
c
coneix
xement, cre ativitat i inn
novació.
La ciuttat, és l'esp
pai on hi con
nviuen molttíssims serv
veis i fluxos
s. Fluxos d'aaliments, d'energia,
de ma
atèries prim
meres, de vehicles
v
i persones. Tot plegat genera prroductes, residus
r
i
emissions, de forrma cíclica, com si es tractés d'u
una gran mà
àquina mettropolitana. És aquí
on dess de l'AMB parem espe
ecial atenció
ó, en la ges
stió dels serveis metroopolitans, ag
grupant i
compa
artint els serrveis dels 36 municipiss que forme
en l'àrea metropolitana..
Com a conseqüèn
ncia del cre
eixement urb
bà i el canv
vi climàtic, han
h apareguut nous repttes en la
gestió dels serve
eis urbans. Les infrae
estructures i els proce
essos de geestió ja no han de
compliir només la seva funciió immediatta d'abastim
ment o man
nteniment, ssinó que a més ara
assolir nove
han d'a
es exigènciies mediam
mbientals, econòmiques, socials, dde segureta
at i fins i
tot cultturals.
Vist aq
quest marc, i entenent la ciutat co
om un gran sistema de sistemes, ll'AMB ha as
ssumit el
repte d
de com inte
egrar les TIC
T en el d ia a dia de
e la gestió de la ciutatt. Per tal d'abordar
d
aquestt gran repte
e, l'AMB ha desenvolup
pat una plattaforma cog
gnitiva ente nent el territori com
un Eco
osistema d'iinnovació Obert
O
Les no
oves tecnologies i el creixent em
mpoderame
ent de la ciutat en la gestió de serveis
s
i
processsos urbans ens perm
met millora
ar en l'eficiència i l'op
ptimització de resulta
ats, però
ot, a construir una me
és sostenib
sobreto
etròpolis mé
ble per a millorar
m
la quualitat de vida
v
dels
que l'h
habiten i la visiten.
v
L'AMB
B canalitza la gestió de
els serveis metropolita
ans per una
a banda, m
minimitzant recursos
r
fixant-n
nos en econ
nomies d'es
scala i per l 'altre fent els
e processo
os compartitts més eficients:
Les no
ostres ciuta
ats ja dispo
osen d'intel ·ligència en
n els seus sistemes dd'informació
ó i en la
prestació de servveis. El qu
ue ens perm
meten les noves solu
ucions "smaart" és sob
breposar
informa
ació digital a la infraes
structura físsica, de tal manera
m
que
e, tot i que eels futurs paisatges
urbanss semblaran
n el mateix
x a primera
a vista, sera
an densos en milions de dades de nous
sensorrs i actuad
dors. Aques
sta informa
ació perme
etrà la pres
sa de decissions àgil i ràpida
buscan
nt l'eficiènccia i la sa
atisfacció de
e les nece
essitats rea
als de les metròpolis
s. Es fa
impresscindible im
mpulsar un procés
p
de rre-enginyeriia de les ciutats i la m
modelització
ó del seu
funcion
nament si volem
v
uns serveis més eficients i una
u millor i més àgil addaptació al canvi.
La xarx
rxa és el faccilitador dels
s territoris i ntel·ligents i ens dóna l'oportunitaat per desen
nvolupar
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u model urb
bà que perm
meti un creixxement sosttenible.
un nou
Cal tre
eure rendim
ment de les possibilitats
p
s que ens ofereix
o
la intternet de less coses (Iot) per tal
de pod
der oferir un
ns serveis públics
p
inno
ovadors, i que
q realmen
nt donen reesposta a le
es noves
deman
ndes de la
a ciutadaniia, entenen
nt que aquestes pos
ssibilitats aapliquen ta
ant a la
visualittzació d'info
ormació com
m al modela
at de les inffraestructure
es.
Els sensors i actu
uadors intro
oduïts a tott arreu, sob
breposats a la realitat, produint quantitats
massivves de dad
des i requ
uerint una gestió com
mplexa com
mportarà unn incremen
nt de la
deman
nda d'infrae
estructures digitals so
ofisticades (xarxes de
e quarta geeneració, xarxa
x
IP,
telefon
nia mòbil, GPS
G
...) a tott el territori.
Incorpo
orar la utilittzació de la
a xarxa com
m a quarta utilitat (a més
m de l'eleectricitat, l'a
aigua i el
gas na
atural) perm
metrà la in
ntegració d
dels sisteme
es, redundant en favvor de ciutats més
eficien
nts i sostenib
bles.
Sense cap mena
a de dubte
e, les ciuta
ats hauran de desenvolupar i iimplementa
ar noves
ormes tecno
ològiques que
q
facilitin
n aquesta necessària
n
platafo
innovació en la prestació de
serveiss. Cal atendre a la co
omplexitat q
que comporrta la intera
acció que eenllaça ecos
sistemes
naturals amb infra
aestructures
s que moue
en les energ
gies, person
nes, béns, rresidus i aig
gua.
ció en línia i una comprrensió avan
nçada de
La utiliització massiva de les xarxes de col·laborac
milionss d'accions de la gentt dia a dia,, facilitarà l'anàlisi en temps real dels nous hàbits i
estils d
de vida delss nostres co
onciutadanss.
L'expe
eriència de l'AMB,
l
es basa en una
a estratègia integrada que
q dóna suuport a la gestió del
manteniment, a la
a neteja, a les obres p
públiques i a les activittats que s'hhi desenvolu
upen, en
els àm
mbits dels parcs,
p
platg
ges, rius, ttractament de residus
s i la mobillitat. La pla
ataforma
tecnolò
ògica cread
da permet compartir
c
in
nformació amb
a
els mu
unicipis i am
mpliar les àrees
à
de
col·lab
boració entre diferents empreses, ajuntamentts i ciutadan
nia, a travéss de portals
s en línia
i Apps mòbils de gestió
g
per als
a tècnics i altres apps
s informatives pels usuuaris.
mençar el 2014
2
i ja esstà implanta
at en la ges
stió dels parrcs, les plattges, els
El projjecte va com
rius, ell tractamentt de residus
s, el manten
niment de grans
g
infraes
structures i el transporrt públic.
Per exxemple sob
bre els 51 parcs metrropolitans que
q
hem ge
estionat, duurant el 20
017, s'ha
implem
mentat un sistema
s
GIS
S que ident ifica 51.000
0 elements d'actius i s'han atès més de
5239 in
ncidències de manteniiment, amb una mitjana
a de 655 incidències aal mes.
Aquest model de gestió és eficient
e
i inno
ovador per la recollida de dades qque se'n de
eriva, per
a com
prendre de
mpartir amb
b els Ajunttaments i p
ecisions mé
és adients.. D'altra ba
anda es
comple
ementa am
mb una aplic
cació adreççada a l'usu
uari, que permet impliicar als ciu
utadans i
recollirr opinions sobre
s
la qu
ualitat del sservei. Així doncs, el sistema opperatiu es completa
c
amb u
un model de
e control de qualitat q
que permett minimitzarr les incidèències i actuar amb
rapidessa.
Un alttre exemple, donant servei a 42 KM de
d platges: disposem d'uns con
ntenidors
semi ssoterrats am
mb sensors
s per detecctar el nivell de càrreg
ga i milloraar l'eficiènc
cia de la
recollid
da de residus que es
e generen . D'aquesta manera s'optimitzeen els itine
eraris de
recollid
da en funció de l'ocupació de
els 129 co
ontenidors instal·lats i reduir l'impacte
mediam
mbiental.
S'han integrat tam
mbé a les platges del littoral metrop
polità un tottal de 51 bààculs de me
egafonia,
aquestt és un sisttema, basatt en IP, perr poder tran
nsmetre de manera insstantània missatges
m
sobre seguretat i emergències, estat d
del mar, inc
cidències, etc,
e de mannera centrallitzada o
individualitzada a través de les dades transmese
es des del mòbil
m
"in siitu". El bàcul és un
elemen
nt autònom que a més
s s'impleme nta amb se
ensors i xarx
xa wifi, i s'aalimenta perr energia
solar o elèctrica.
La inttegració urbana de les infraesttructures del transporrt és un ddels reptes
s a què
s'enfro
onten moltes metròpolis d'arreu de
el món. Des
s de l'AMB estem ara desenvolup
pant una
platafo
orma de ge
estió integra
ada pel ma
anteniment i les incid
dències de les més de
d 4.000
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es de bus esteses arre
eu del territo
ori metropolità.
parade
Altres exemples d'ús de les
s eines dig itals és am
mb la prese
ervació els boscos urb
bans. Es
tracta d'un sistem
ma de vigilàn
ncia i d'actu
uació mitjan
nçant senso
ors, per la pprevenció i l'extinció
d'incen
ndis, un problema substancial sobretot durant
d
l'èpo
oca d'estiuu en el cliima sec
medite
errani. Una altra aplica
ació d'aque
est sistema
a és el control de plaggues mitjan
nçant un
dron per la fumiga
ació.
nt d'aquest canvi de paradigma
p
en la mane
era de viurre i treballaar, s'ha de reforçar
Enfron
l'educa
ació digital tant
t
a la ind
dústria en g eneral, com
m a la societat per a gaarantir la igu
ualtat i la
inclusió
ó social. Des de l'AMB col·laborrem amb altres empre
eses i entitaats, teixint aliances
publico
o-privades per fomen
ntar la cre
eativitat, la creació de start-upss, i sobrettot, molt
ant, promovent l'educació digital per dismin
importa
nuir les dife
erències quue suposa la bretxa
digital en l'àmbit social
s
des del
d punt de vista generacional i econòmic. É
És el cas de
el Citilab,
aquestt és un labo
oratori ciuta
adà, és una
a barreja en
ntre un cen
ntre de form
mació, un centre de
recerca
a i una inccubadora d'iniciatives
d
empresaria
als i socials
s. Des del 2007, el Citilab
C
ha
impulssat la seva activitat co
om a centre
re digital d'innovació ciutadana
c
pper a la diffusió i el
fomentt de la Societat del Coneixement, des del mu
unicipi de Cornellà.
Per co
onstruir les smart cities
s del futur, hem de ser capaços d'abstraure'
d
'ns de la re
ealitat de
les ciutats actualss, això ens ha de perm
metre crear nous
n
entorn
ns ciutadanss adaptats als nous
hàbits de consum
m vetllant pe
er la sosten ibilitat en els terrenys del medi am
mbient, l'en
nergia, el
transpo
ort públic, la integració soci al i la prosperitat
p
econòmicaa i aposttant pel
desenvvolupamentt d'infraesttructures d
de telecom
municacions
s i d'enerrgia de su
uport al
desple
egament de l'activitat per part delss agents que
e hi proporc
cionen servveis.
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LA CIU
UTAT SÀVIA
A, COL·LAB
BORATIVA
A, COOPER
RATIVA I L’’AIGUA
Les trransformacions de les
s ciutats de
els segle XXI
X
no només abasteen les qüe
estions
tecnolò
ògiques pe
er bé que aquestes
a
s iguin molt destacades
s i permeti n portar a terme
actuaccions que mai
m abans havien esttat possible
es. Les ciuttats evoluc ionen perquè les
societa
ats evolucio
onen. Té molt
m poc a vveure la po
oblació (urb
bana) del 22018 amb la d’un
quart d
de segle ab
bans. Els Millennials ess comporten
n de manerra substanccialment dife
erent a
com ho
o feia la ge
eneració que els ha pre
ecedit. Es cert
c que es distingeixeen per l’ús massiu
m
de les eines digitals, però encara més per un can
nvi de conducta: preferreixen gaud
dir que
no pass posseir, ta
ant se val si parlem d’a
automòbils, habitatges o bens de consum. El canvi
de la ssocietat no es
e limita al canvi Inter generacion
nal: els coho
orts d’una m
mateixa gen
neració
han exxperimentatt modificacions ben sig
gnificatives: una simple
e ullada al ccomportam
ment de
la gent gran ho posa
p
de ma
anifest. Es per tot això que conv
vé, més ennllà dels ele
ements
ògics que s’han
s
analitz
zat en ponè
ències anterriors, conèix
xer els tretss de les ciutats del
tecnolò
segle X
XXI.
En primer lloc ess tracta de una ciutatt sàvia. Aquest qualifiicatiu va m
molt més en
nllà de
l’habitu
pot ser perrfectament definida peer l’acrònim
ual smart city.
c
Una ciutat sàvia p
m de la
seva traducció an
nglesa: WIS
SE, la ciuta
at del benestar (welfarre), de la inntegració, smart
s
i
ecològ
gica.
La ciuttat ha de se
er una ciuta
at col·laborrat iva. El filòsof Danie
el Innerarityy ha desenv
volupat
aquestt concepte. Ens explic
ca que la ccomplexitat contemporrània rau enn la diversiificació
dels ce
entres de decisió i que
e cap organ
nització de caràcter
c
jerà
àrquic està en condicio
ons de
controlar-la. Per ell
e les organ
nitzacions, ccom la políttica, han de
e transitar ddes de la jerrarquia
a la he
eterarquia, de
d l’autorita
at directa a lla connexió
ó comunicattiva, de la pposició centrral a la
compo
osició policè
èntrica.
La ciuttat també ha
h de ser co
ooperativa. Ha de faciilitar un enttorn en el qqual les inic
ciatives
compa
artides tingu
uin altes prrobabilitats de ser exe
ecutades amb èxit. I no estem parlant
p
noméss d’iniciativves socials
s, sinó ta
ambé d’inic
ciatives ec
conòmiquess o simpllement
d’inicia
atives vitalss. El car-sh
haring o l’e
energia distribuïda en son dos eexemples, però
p
el
amb unes possibilitats
insospitadees.
blockcchain en con
nstitueix el paradigma
p
a
p
Es pod
dria parlar de la CIUT
TAT DE LE
ES SINERG
GIES, la ciutat on es troben punts de
contaccte, on la co
ol·laboració
ó substitueixx l’exclusivis
sme, on les
s lluites perr l’exclusivittat son
substittuïdes per un
u ample marc
m
de coo
operació. En aquesta ciutat,
c
quinss reptes pre
esenta
la gesttió del cicle de l’aigua?
?
Per re
espondre aq
questa pregunta, es presenta, a partir de les ponènccies anterio
ors un
esquem
ma de l’evo
olució de la
a relació en
ntre la ciuta
at i l’aigua. Des de less fonts púb
bliques
quan cconstituïen a la ciutat antiga, un p
primer signe de civilita
at fins al tanncament de
el cicle
amb la
a reutilització.
Algú podria resstar en l’e
escenari n
n-1, el d’u
una econo
omia circullar perfecttament
dimenssionada i tè
ècnicamentt ben eficie
ent. Greu errada.
e
Per més voltess que li donen al
cercle i per méss discussio
ons banals entorn a com han de
d ser gesstionats els
s seus
elemen
nts, no aco
onseguirem transcend ir al segle XX. Ara to
oca un nouu esquema,, on el
cercle sencer es instrumenta
al i on la im portància ra
au en la cèl·lula de l’úss. Tota la saviesa
de la ciutat s’ha de concen
ntrar en acconseguir disminuir
d
la
a magnitud dels fluxos i en
augme
entar el carà
àcter coope
eratiu de l’ú
ús. On aban
ns es parlav
va d’un usuuari que “ga
astava”
aigua, ara parlem
m de l’ús, de l’estalvvi, de la re
eutilització en origen, de compa
artir el
consum
m...
Sota a
aquesta òpttica el para
adigma ja n
no és l’eficà
àcia del cicle, sinó la saviesa de
el node
usuari..
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