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Abstract 

Com és sabut, les ciutats estan experimentant canvis qualitatius i quantitatius de primera 

magnitud. Al mateix temps -i de forma estretament vinculada amb l’anterior- les noves 

tecnologies i les seves aplicacions estan evolucionant exponencialment. Com és natural, tot 

això està tenint i tindrà un impacte extraordinàriament significatiu en el ciutadà. 

Les més afortunades de les ciutats d’aquesta era de la tecnologia s’aglutinen orgulloses sota el 

qualificatiu d’Smart Cities. I les menys afortunades lluiten amb totes les seves energies per 

arribar a entrar també com a membres de ple dret -i quan abans millor- en aquest grup 

selecte.  

Molts dels representants de les Smart Cities, afirmen solemnement que la raó última de ser de 

les Smart Cities es troba en els seus ciutadans que, per extensió inevitable, passen 

automàticament a ser qualificats com a Smart Citizens. Des del meu punt de vista, però, 

l’evidència empírica aconsella més aviat pensar que l’smartness dels ciutadans es manté 

estadísticament i tossudament estable des de fa ja uns quants milers d’anys. I es podria pensar 

inclús que va a la baixa: només cal veure alguns twits de celebrities que la gent 

incomprensiblement retwiteja a tort i a dret. Tot i això, no és menys cert que les Smart Cities i 

les noves tecnologies estan impactant de forma molt significativa, potser no en la intel·ligència 

del ciutadà, però sí en les seves condicions de vida, la seva visió del món, el seu 

comportament, les seves maneres de comunicar-se i relacionar-se, i les seves necessitats, 

desitjos i anhels. 

Ens trobem doncs amb unes ciutats tecnològiques, dràsticament i ràpidament canviants, i uns 

ciutadans que tenen ja molt poc a veure amb els fills de la segona revolució industrial, 

l’higienisme i l’economia industrial tradicional, clàssics i principals fonaments conceptuals dels 

serveis urbans d’aigua en l’actualitat. 

En la ponència que aquí proposem, analitzarem en primer lloc els aspectes diferencials que 

caracteritzen actualment les Smart Cities i els seus ciutadans. D’aquesta anàlisi deduirem els 

reptes que la nova situació planteja al binomi aigua-ciutat, des dels punts de vista operatiu, 

funcional, econòmic, tecnològic i social. Veurem en conseqüència que els principals reptes que 

l’aigua planteja al ciutadà de l’smart city ja no són tècnics o econòmics, sinó més aviat 

mediambientals, socials, inclús polítics, i amb un marcat caràcter interdisciplinari i transversal. 

Finalment, un cop vist que aquí també ens trobem -com no?- a les portes d’un canvi de 

paradigma, especularem que el paper de futur (necessàriament immediat) que ha de jugar 

l’aigua a la ciutat s’ha de construir sobre la base d’estratègies disruptivament innovadores. 

Només així es podran superar els reptes actuals, en coherència amb el tarannà del ciutadà de 

la Smart City. 


