El se
egle XXI serà
s
més que
q cap al tre el de la
a civilitzac
ció urbana.. El creixement
dem
mogràfic de
e les ciutatts és un fe
enomen prrogressiu i sense rettorn. I la causa
c
princcipal d’aqu
uesta conc
centració rrau en les
s possibilita
ats de dessenvolupament
econ
nòmic, però
ò també pe
ersonal, qu
ue ofereixe
en les ciuta
ats.
Des de la prim
mera revolu
ució industrrial aquestt procés migratori haa afectat a totes
les ccivilitzacion
ns provoca
ant fortes t ensions a les ciutats
s com a coonseqüència de
la ne
ecessitat d’acollir a milers
m
de no
ous ciutadans en currts períodees de temp
ps.
Lond
dres ho va viure el se
egle XIX. L
La seva po
oblació es va
v multipliccar per cinc, en
poc més d’una
a centúria assolint la
a xifra de cinc milion
ns sis-centts mil habitants
l’anyy 1900. Al llarg del se
egle XX ci utats com Nova York
k, Tòquio, El Cairo o Sao
Paullo varen prrotagonitza
ar els augm
ments de població
p
mé
és espectaaculars.
I ara
a, les ciuttats asiàtiques, perrò també les d’Amé
érica del S
Sud i d’À
Àfrica,
expe
erimenten un creixem
ment especctacular.
L’habitatge co
onstitueix el princip
pal problem
ma que cal
c afrontaar en aqu
uests
proccessos de creixemen
nt i causa ssovint el trrencament dels mod els tradicio
onals
d’urb
banització.. La ciutat implosiona
a i ja no so
on vàlides les pautes urbanístiq
ques
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a ciutat pre
eexistent. De
D fet, l’urrbanisme neix
n
com a conseqüèència de la
a crisi
de la
socia
al i habitaccional prov
vocada perr les migrac
cions vuitc
centistes. T
Tant en el
man
nifest de Friedich Engels sobre
e la situac
ció de la classe obreera com en els
estudis que Cerdà utilitza per formular la seva Teoria G
General de
d la
Urba
esgarrifos es descrip
anització, apareixen
a
pcions de les condicioons de vid
da de
bona
a part de la
a població traslladad a a les ciutats.
En a
aquests do
ocuments es
e fa referrència a la manca de
e condicionns d’higien
ne de
les im
mplantacio
ons urbane
es, fruit de l’apilonam
ment, de la manca dee ventilació
ó i de
la brrutícia, perrò sobretott fruit de le
es mancan
nces en ell proveïmeent d’aigua
a i en
l’eva
acuació de
e les aigüe
es brutes. E
Els enginy
yers varen ser tambéé protagon
nistes
d’aquell primer urbanism
me tot impu
ulsant les primeres xarxes
x
d’a bastamentt i, al
mate
eix temps, projecta
ant sistem es de sa
anejament que vareen transfo
ormar
radiccalment la qualitat de
e vida i la ssalut dels ciutadans.
c
L’aig
gua passavva a consttituir un ele
ement clau
u en la construcció dde la ciuta
at. La
proje
ectació dels sisteme
es de provveïment d’a
aigua pota
able i de rrecollida de les
aigües residua
als era una
a peça clau
u del disseny urbà. Una
U vegadaa més, Ilde
efons
Cerd
dà com a paradigma
a. No és pot entend
dre el seu
u Projecte d’Eixamplle de
Barccelona sen
nse les sev
ves seccion
ns transversals on ap
pareixen, aamb tot lux
xe de
deta
alls, les solu
ucions perr a cada xa
arxa.
Des d’aleshorres els sis
stemes vin
nculats a l’aigua juguen un paper clau en
e l’ordena
ació del terrritori. Ho fan
f amb més
m intensittat, d’ençà
à que
l’urbanisme i en
opta una visió
v
integrral del cicle
e de l’aigua
a. En l’actu
ualitat, dess de l’economia
s’ado
circu
ular i des dels
d
plantejjaments ba
asats en ell metabolis
sme de less ciutats, l’a
aigua
pren
n encara més
m valor co
om a un de
els vectors
s fonamenttals per a ggarantir la salut
i la q
qualitat de vida de la ciutadania
a.
La in
ntensa ocu
upació del territori no
o ha estatt sempre respectuossa amb el medi
hídriic natural. Això, junta
ament am b la incidè
ència del canvi
c
climààtic en el règim
r
de p
pluges, fa que
q es pugui increm
mentar sign
nificativame
ent el risc per inund
dació.
Al o
objecte d’a
acotar aqu
uest risc ccal actualittzar els criteris
c
perr assegura
ar un
corre
ecte drena
atge del territori
t
urrbà, incidin
nt especia
alment en el contro
ol de
l’ocu
upació de les zones inundabless.
La d
disponibilitat de les noves teccnologies i l’aplicació de nouus sisteme
es de
gesttió esdeve
enen eleme
ents a ten
nir en com
mpte en el marc d’uuna societtat el
prog
grés de la qual nomé
és serà po
ossible en la mesura
a que s’acoonsegueixi una
efica
aç interfície
e de col·la
aboració en
ntre el sec
ctor públic i el privat.. La ciutat juga
tamb
bé aquí un
n rol de primer ordre
e: es el ca
amp de jo
oc on es m
multipliquen les
posssibilitats de
e contacte entre tots els agents
s.
Per això, convvé aprofund
dir en el co
oneixemen
nt del binom
mi AIGUA - CIUTAT en el
marcc de la go
overnança, dels mo dels urban
nístics, i de
d la gest ió del cicle de
l’aigu
ua que han
n de donarr resposta als reptes del tercer mil·lenni.
El w
workshop que es pres
senta, prettén posar en contactte professiionals i experts
d’am
mbdós àm
mbits - l’urrbanisme i l’aigua - amb l’o
objectiu dde contrap
posar
expe
eriències i de cercar respostes de cara 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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Silv
via Borge
es
Coo
ordinadorra d’Activitats
Fun
ndació Ce
ercle d’Inffraestructtures
T. 9
934 017 345
3
M. 6
653 107 750
7
@ ssilvia.borg
ges@upc
c.edu
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