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Un any més, arriba la Setmana 
Europea de la Mobilitat per  
recordar-nos la urgència 
d’apostar localment i global-
ment per una mobilitat soste-
nible i col·lectiva, que respon-
gui a les necessitats de la  
ciutadania.  

La mobilitat és un eix ver-
tebrador per al desenvolupa-
ment del territori, l’economia 
i la societat, ja que reflecteix 
com cap altre indicador quina 
és la visió estratègica del país. 
No obstant això, la mobilitat 
també és un vector indispen-
sable per fer front a la crisi 
més greu: el canvi climàtic. 
Part d’aquesta crisi és visible, 
com els fenòmens meteorolò-
gics, però una altra no ho és 
tant: la contaminació atmos-
fèrica, lumínica i acústica, que 
posen en perill el nostre futur. 

Hashim Sarkis, comissari 
de la Biennal d’Arquitectura 
de Venècia d’enguany, propo-
sa reflexionar detingudament 
al voltant de la pregunta «Com 
viurem junts en el futur?». La 
resposta catalana, de la mà de 
l’arquitecta Olga Subirós, va 
ser clara i contundent: «Viu-

rem en l’aire net», reivindi-
cant així el disseny de l’aire 
com a part del disseny de la 
ciutat. En aquests moments,  
la contaminació d’algunes 
ciutats, d’alguns municipis,  
és alarmant, per això, totes les 
mesures que es prenguin se-
ran benvingudes. 

Resoldre les dificultats de 
transport de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona ha de dei-
xar de ser un desideràtum. Les 
retencions habituals de cada 
matí empitjoren la qualitat de 
l’aire,  que, com sabem, afecta 
la nostra salut, la nostra vida. 
Sens cap mena de dubte, quan 
no hi ha alternativa en trans-
port públic, la responsabilitat 
de l’ús massiu del cotxe no no-
més recau en el conductor, si-
nó en la baixa oferta de trans-
port col·lectiu. 

Es parla de Catalunya com 
un país petit, però la mida d’un 
país no l’ha de definir només la  
seva superfície, sinó la seva 
capacitat per materialitzar els 
anhels de la seva ciutadania i 
per donar resposta als reptes 
presents i futurs. Ens cal pen-
sar en gran. 

Un factor clau del progrés 
descansa en la connectivitat 
entre les ciutats mitjanes cata-
lanes amb Barcelona i la seva 
regió metropolitana. Aquesta 
idea, anomenada la Catalunya 
dels 45 minuts, col·laboraria a 
resoldre problemàtiques com 

la crisi d’habitatge de moltes 
ciutats; revertint les dinàmi-
ques centralitzadores de Bar-
celona i actuant com a motor 
per a les grans infraestructures 
necessàries de cara a la crisi 
climàtica. Cal tenir sensibilitat 
i reconèixer la personalitat 
pròpia de ciutats de la segona 
corona, que aporten industria-
lització i millora en la produc-
tivitat catalana, com són Man-
resa, el Vendrell o la zona del 
Camp de Tarragona, i que són 
imprescindibles en el futur del 
país, dotant-les d’infraestruc-
tures de transport suficients. 

Des de l’arquitectura de-
fensem el relat territorial i la 
transformació de les ciutats en 
espais més amables, equitatius 
i resilients a través de la reno-
vació urbana. La pandèmia ha 
posat sobre la taula la urgència 
de naturalitzar els municipis i 
de garantir l’accés al treball, a 
l’oci i al descans evitant des-
plaçaments innecessaris.  

Trobem la llibertat en ciu-
tats amb qualitat arquitectò-
nica, on les persones són en el 
centre de les seves dinàmi-
ques, i que posen al seu abast 
transports públics i sosteni-

bles, facilitant així el des- 
envolupament personal i  
professional.  

No podem deixar de banda 
la importància de parlar sobre 
la convivència a l’espai públic. 
La coexistència de vianants, 
patinets, ciclistes, i d’altres,  
dificulta transitar a peu tran-
quil·lament. Adaptar les nostres 
ciutats a les bicicletes i altres 
vehicles de transport individu-
al i col·lectiu ha de ser prioritari 
per poder garantir la seguretat 
de tothom. Els Països Baixos, 
per exemple, han resolt no 
permetre els patinets elèctrics 
fins que no comptin amb una 
reglamentació consensuada 
que reguli la seva circulació.  

Per acabar, és imprescindi-
ble i cal remarcar que totes les 
polítiques públiques han de 
comptar amb el coneixement i 
l’expertesa dels professionals, 
que aporten rigor, donat que 
les grans transformacions  
que necessitem van més enllà 
de calendaris electorals. Per 
assolir projectes de país ver-
tebradors, cal participació, 
compromís i consens. Els pro-
fessionals estem a disposició 
per mediar, superar bloquejos 
i polítiques tàctiques que im-
pedeixen el canvi. n 
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