LA NOVA AGENDA URBANA:
DE LA DECLARACIÓ A LA PRÀCTICA REAL.
Nacions Unides estima que en pocs anys les ciutats, les vil·les i les àrees
urbanes concentraran més població que les àrees rurals. Un moment històric
on tanmateix una de cada quatre persones d’aquestes àrees urbanes acabarà
vivint en slums, favelas o altres tipus d’assentaments informals mancats de
qualsevol indici d’urbanització.
Un moment històric on també es qüestiona el model global i estandarditzat
d’urbanitzar, de fer ciutat, on augmenta la privatització de l’espai urbà en
detriment de l’espai públic, on els interessos privats passen per damunt dels
interessos col·lectius; on el consum de sòl i de recursos es fa insostenible, i la
creació artificial de valors i estils de vida que contribueixen a crear espais de
segregació, d’aïllament, d’exclusió i d’inseguretat.
Un moment històric on la sostenibilitat ha de passar de la retòrica a l’acció,
modificant aquest model d’urbanització, de fer ciutat, que acabarà per modificar
tant les condicions ambientals de les ciutats, que ja no s’hi podrà viure.

En aquest context, la Nova Agenda Urbana posa l’accent i l’ambició en
recuperar el caràcter transformador, inclusiu, democràtic que poden tenir
els processos d’urbanització i reivindica la posició de les persones al
centre de qualsevol intervenció en l’espai que aquestes habiten.
Reconeix el paper cabdal de l’habitatge i de l’espai públic, ambdós en quantitat
i qualitat i es proposa recuperar sense nostàlgies el protagonisme i la
importància del planejament urbanístic com una eina de treball. Un planejament
participatiu en la seva formulació i inclusiu en els seus resultats, i reivindica el
seu potencial per desplegar idees transformadores i promoure reformes socials
en condicions equitatives.
La seva adopció serà enguany l’objecte central de la Conferència per
l’Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible que aquest mes d’Octubre
Nacions Unides celebra a Quito, Habitat III. Hereva de molts esforços,
declaracions i acords que es venen succeint en diferents escenaris, així com de
les seves edicions anteriors Habitat I a Vancouver al 1976 i Habitat II a
Estambul al 1996, recull un dels objectius del recent adoptat acord a París dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030:
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Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin
inclusius, segurs, resilients, i sostenibles.

En aquest mateix sentit apareixen iniciatives a escales territorials diverses que
es fan ressò dels continguts de la NAU, del potencial dels processos
d’urbanització i de la urgència de revisar-los per fer de les ciutats espais
sostenibles i inclusius. Fan part d’aquestes iniciatives, el Pacte d’Amsterdam o
Agenda Urbana de la Unió Europea i la Nova Agenda Urbana Catalana, que
impulsa la Generalitat de Catalunya amb l’element central de la nova Llei de
Territori.
Cadascun d’aquests documents presenten les particularitats pròpies del territori
al qual fan referència però comparteixen el fet comú de buscar i promoure
àrees urbanes sostenibles i inclusives. Un repte comú que en la NAU global de
Nacions Unides l’èmfasi en promoure creixements urbans sostenibles i
inclusius mentre que en a Europa i Catalunya l’èmfasi es posa per redreçar
espais urbans ja madurs i consolidats per fer-los sostenibles i inclusius.
En el marc del
Congrés d’Arquitectura 2016, promogut pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, l’Incasòl, amb una llarga trajectòria com agent

urbanitzador del Govern de Catalunya, proposa una jornada de debat
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dedicada a la Nova Agenda Urbana obrint un espai de reflexió de com
passar de la declaració a la pràctica real.
Aquest pas de la NAU cap a la pràctica real no és un repte menor, i ens
equivocaríem si penséssim que no hi ha res de nou. Aquest pas implica
renovar mirades sobre espais coneguts, renovar instruments i pràctiques
molt arrelades, implica, per damunt de tot, superar inèrcies en la manera
de planificar, construir, governar i gestionar les ciutats i els assentaments
humans.
Els arquitectes, a través de l’arquitectura i l’urbanisme, han tingut i tenen
un rol molt actiu en el disseny i construcció de les ciutats i els
assentaments humans. En algunes ocasions han estat protagonistes en
solitari obviant el debat i la participació activa, tant de professionals
d’altres disciplines, com de la pròpia ciutadania. La complexitat del repte
requereix d’una revisió crítica de les pràctiques de l’arquitectura i de
l’urbanisme que ha de propiciar una aproximació renovada i integral, de
mirades diverses on els coneixements, l’experiència i la creativitat es
posen al servei d’una tasca comuna: portar la NAU de la declaració a la
pràctica real.
El nostre país compte amb una llarga experiència de transformació i
millora de condicions de vida en l’àmbit urbà, de vegades amb encerts,
d’altres amb fracassos; tanmateix, la NAU no és cosa només de entorns
urbans emergents o en expansió, també ens ateny a les ciutats, regions i
estats urbanitzats. La sostenibilitat, la equitat i la democràcia no són
valors aliens a la nostra societat, i cal seguir avançant per assolir els
compromisos adoptats. Desplegar la NAU requerirà moltes mans, també
les dels professionals de l’arquitectura per fer possible un veritable canvi
de paradigma.
Aquesta jornada és una oportunitat per avançar en aquesta direcció,
obrint el debat en el sí dels professionals de l’arquitectura per renovar les
actituds, les mirades i les pràctiques en els processos d’urbanització com
a contribució en el desplegament de la NAU. El compromís no està en el
acord sobre el full de ruta comú, sobre la NAU, sinó en desplegar-la,
convertir-la en polítiques, propostes i projectes que assoleixen els
objectius de sostenibilitat i inclusiu que ens hem marcat.
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