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tat als serveis (mercat, centre 
d’atenció primària, biblioteques...).  

“El repte en aquest àmbit ha de ser 
la Barcelona dels cinc minuts: la vida 
de barri”, emfatitza, deixant de ban-
da la mobilitat laboral, que és la que 
més utilitza el cotxe, i que dona per 
ben abastida en transport públic i bi-
cicleta dins de la ciutat en uns temps 
raonables. En canvi, l’assignatura 
pendent és la Barcelona metropoli-
tana dels 15 minuts (o uns quants 
més) amb projectes a mig fer com la 
L9, l’enllaç del tramvia o la necessà-
ria millora de Rodalies.  

El 22@ i la Vila Olímpica 
Però també dins de Barcelona l’equi-
libri d’usos dins de cada barri no és ho-
mogeni: pot resultar difícil trobar una 
carnisseria al Barri Gòtic –molt espe-
cialitzat en el comerç enfocat al turis-
me–, una botiga de roba al 22@ –la zo-
na d’oficines per excel·lència– o algun 
comerç en determinades àrees més 
perifèriques, on hi ha bàsicament 
blocs de pisos. L’estudi sobre la vita-
litat urbana que van fer el 2018 els in-
vestigadors del departament de geo-
grafia i de l’Institut de Ciència i Tec-
nologia Ambientals de la UAB Carme 
Miralles i Xavier Delclòs ja evidenci-
ava desigualtats, i assenyalava la Vila 
Olímpica o el 22@ com zones de no-
va creació on no es va tenir en comp-
te la necessària barreja d’usos. “A la Vi-
la Olímpica hi ha poca densitat de ve-
ïns i hi falten serveis”, radiografia Mi-
ralles, que defensa que la vitalitat no fa 
diferència de rendes: en tenen barris 
rics i barris pobres, tot i que és més 
clau en els segons per compensar les 
possibles mancances dels habitatges.  

Per anar aconseguint la mixtura, 
l’Ajuntament confia en plans com el 
que es va anunciar aquesta setmana 
per invertir 16 milions en comprar 
plantes baixes en desús i treure-les a 
lloguer podent escollir quin tipus de 
comerç necessita cada barri, o en pro-
jectes per construir habitatge en zo-
nes que van faltades de veïns. L’exem-
ple: el redisseny del 22@. 

Per avaluar si la distribució de ser-
veis permet realment parlar d’una 
Barcelona pensada per als 15 minuts, 
els politòlegs Laura Páez, Roger Bar-
res i Marçal Farré han fet la prova 
d’agafar les dades sobre la ubicació 
d’equipaments i comerços i situar-los 
al mapa. I el resultat és que el model 
equilibrat de Barcelona s’assoleix en 
bona part de la ciutat, però no a tota: 
les zones més mal abastides són els 
barris de muntanya –amb una densi-
tat de població molt més baixa– com 
Vallvidrera o les Planes, però també la 
part alta d’Horta i de Nou Barris i, en 
alguns aspectes, la franja del Besòs.  

Per serveis concrets s’observa, per 
exemple, que quasi el 90% dels bar-
celonins poden arribar al seu centre 
d’atenció primària en desplaça-
ments a peu de menys d’un quart 
d’hora i que pràcticament tots (ex-
cepte un 2,7%) tenen a aquesta dis-
tància una zona de jocs infantil. Hi ha 
més diferències en equipaments 
com les escoles de música (un 14,7% 
queden fora de l’objectiu). Barres, 
que forma part de l’Institut d’Estu-
dis Regionals i Metropolitans de Bar-
celona, remarca el pes que van tenir 
les lluites veïnals per aconseguir 
aquesta distribució homogènia dels 
equipaments, però apunta que l’as-

signatura pendent és la de la mobi-
litat laboral i estendre l’estratègia a 
l’àrea metropolitana.  

Viure a prop de la feina 
L’equilibri entre llocs de treball i ha-
bitatges a cada barri és el que ha ana-
litzat la consultora immobiliària 
CBRE. El seu director, Xavier Güell, 
defensa que el “futur va de tenir ciu-
tats equilibrades”, i que això és el que 
marcarà qui “atraurà el talent”, per-
què, assegura, tothom busca treballar 
i viure en llocs on té qualitat de vida, 
en què la possibilitat d’arribar a la fei-
na a peu és un punt fonamental: tenen 
una enquesta que demostra que el 
51% dels treballadors prefereixen viu-
re a menys d’un quart d’hora de l’ofi-
cina abans que un augment de sou del 
7% o tenir tres dies més de festa a 
l’any. A Barcelona, apunten, els barris 
amb més equilibri entre pisos i ofici-
nes són Galvany, Poblenou, la Marina 
de Port, Pedralbes, l’Antiga Esquer-
ra de l’Eixample i les Tres Torres. 

El salt de la Barcelona dels 15 mi-
nuts a la Catalunya dels 45 té per da-
vant el repte de les connexions fer-
roviàries. Segons la degana del Col·le-
gi d’Arquitectes de Catalunya, As-
sumpció Puig, que és una de les 
professionals que s’ha significat en la 
seva defensa, l’exemple on emmira-
llar-se ha de ser Holanda, amb una 
xarxa que et permet arribar amb bo-
na combinació d’horaris a qualsevol 
ciutat mitjana en un temps accepta-
ble. A Catalunya, explica, la connexió 
ha de ser bona des dels diferents 
punts a Barcelona, que com a capital 
té molta oferta, però també entre els 
diferents municipis mitjans.e

Cap a la Barcelona dels 15 minuts
La ciutat necessita barris equilibrats en serveis, habitatges i oficines per reduir els desplaçaments
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Que per anar a comprar productes 
bàsics, anar al metge o fins i tot a la 
feina no calgui més d’un quart d’ho-
ra: trajectes curts a peu o en bicicle-
ta que estalviïn temps i redueixin la 
petjada ecològica dels transports 
que utilitzem. És l’essència del con-
cepte “ciutat dels 15 minuts”, que la 
crisi del covid i el programa electo-
ral de l’alcaldessa de París, Anne Hi-
dalgo, han posat a l’agenda política. 
“Ens han robat el temps útil”, la-
menta l’urbanista i assessor d’Hidal-
go Carlos Moreno a l’hora de reivin-
dicar la necessitat de repensar les 
ciutats per evitar que hi hagi zones 
amb usos excessivament especialit-
zats –barris on es dorm i barris on es 
treballa– i garantir que tothom ho té 
tot dins d’una àrea de proximitat. 

Barcelona també debat aquest 
objectiu, però ho fa sobretot en clau 
metropolitana, en el marc del Pla 
Estratègic Metropolità, i planteja 
tant avançar cap a la gran Barcelona 
dels 15 minuts –per fer que la distri-
bució de serveis sigui homogènia i 
millorin les connexions en trans-
port sostenible– com cap a la Cata-
lunya dels 45 minuts, que implica 
millorar l’enllaç en tren entre totes 
les ciutats mitjanes del país. Per mi-
da i dibuix descentralitzat, Barcelo-
na ja és una ciutat molt més abasta-
ble a peu que no pas París, i la tinent 
d’alcaldia d’Urbanisme, Janet Sanz, 
defensa que l’objectiu dels 15 mi-
nuts ja és una realitat en bona part 
dels barris si es valora la proximi-

BARCELONA
MARIA ORTEGA Mobilitat 

El repte 
pendent és 
millorar les 
connexions 
dins de l’àrea 
metropolitana

Barcelonins movent-se a peu 
o en bicicleta pel centre de  
la ciutat. MARC ROVIRA


