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1. INTRODUCCIÓ

Tal com va escriure María Zambrano: «Organitzar la vida a la ciutat és fer polí-
tica»; i també: «La ciutat, primera forma de vida democràtica, és el mitjà de
visibilitat de l’home i la dona, on apareixen en la seva condició d’éssers
humans».1 I aquesta organització es dóna en el temps i en l’espai.

Per tant, es proposa repensar l’espai urbà en funció del temps, en funció dels
temps diversos de la societat contemporània.

El temps a la ciutat global

Si acceptem el concepte de «globalització» com a caracteritzador de la con-
dició contemporània, podem emprar el terme de «ciutat global» per definir les
tendències de la ciutat a partir de l’últim quart del segle XX. La ciutat posa
de manifest les crisis d’un model urbà marcat per la funcionalització del ter-
ritori, per la difusió i dispersió d’àrees urbanes que conformen un mosaic de
fragments sense cap relació entre ells. Aquesta situació és reforçada per la
pèrdua de l’espai públic en benefici d’interessos sectorials i individuals que
s’apropien de la memòria i de l’herència col·lectiva, i les redueix a simples
escenografies.

La ciutat global, basada en un consum d’energia al límit, s’organitza a partir
d’unes autopistes per on se circula a una velocitat que impedeix veure l’altre
i la realitat concreta. És una ciutat habitada per la por davant d’allò desco-

1 ZAMBRANO, María: Persona y democracia: la historia sacrificial, Barcelona: Anthropos, 1988. 
2 La Carta d’Atenes es va redactar arran dels Congressos Internacionals d’Arquitectura Moder-
na (CIAM) de l’any 1933, i va ser publicada per Le Corbusier l’any 1943.
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negut i en la qual els altres són percebuts com a enemics. Les parts essen-
cials d’allò que també podem denominar «ciutat tardocapitalista» són una
derivada de la formulació de zonificació funcional de la ciutat promoguda per
la Carta d’Atenes,2 la qual encaixa amb l’ideal de ciutat sense atzar; una ciu-
tat caracteritzada per l’individualisme, la segregació i el consum, i que con-
tinua aplicant la fragmentació que defineix la ciutat global.

El primer element urbà essencial de l’urbanisme tardoracionalista són les auto-
pistes, que han substituït els carrers com a estructura vertebradora de la
metròpoli. Les autopistes s’han conformat en contra de l’espai públic tradi-
cional dels carrers i s’han convertit en la negació de la seva essència. Ja al
començament de la civilització de l’automòbil, el mateix Henry Ford, que havia
inventat la cadena de muntatge i la producció en sèrie per fer milers de cot-
xes iguals, promovia la construcció de barris residencials situats fora de les
ciutats i als quals només s’hi podia accedir amb els vehicles privats que ell
fabricava. A partir de la dècada del 1950, l’entronització de la civilització de
l’automòbil va comportar la configuració de les ciutats a partir de les auto-
pistes: l’espai genuí per a l’automòbil i la velocitat.

El predomini de les autopistes i de les vies ràpides implica un tipus de vida
específic, basat en l’aïllament dins la bombolla de l’automòbil: podem arribar
a qualsevol lloc amb rapidesa, i el temps i l’espai es mesuren en funció dels
desplaçaments en vehicle privat. Es percep un món real que, a través de la

finestra horitzontal i en moviment del
parabrisa, esdevé una ficció llunyana,
una mena de programa de televisió, un
quadre bidimensional. S’entra a les
autopistes de la mateixa manera que
s’encén el televisor. S’ha creat un món
pensat perquè sigui servit amb eficàcia
des de les entrades i sortides de les
autopistes. S’ha conformat l’àmbit urbà
exclusivament des de la seva vampirit-

zació, des del seu ús, des de la seva accessibilitat a través de ponts, túnels
i nusos: un món que afavoreix uns quants discriminadament. És a dir, en un
món pensat des del vehicle privat i per al vehicle privat, no hi ha lloc per a la
diversitat de persones, de temps i de necessitats, i l’espai públic s’empobreix
i queda reduït a una funció: la de circular.

La ciutat real, ara invisible des de la velocitat i la posició elevada de l’auto-
mòbil, ja no és un lloc per al compromís ni la cultura crítica. Tal com explica
Lewis Mumford, el suburbanita que ha abandonat la ciutat no es compro-
met amb la vida comunitària del suburbi ni amb les associacions civils, polí-
tiques ni professionals de la ciutat, que és on va a treballar.3 A mesura que
augmenten els sistemes de seguretat (blindatge, cinturons, coixí de segure-
tat, aire condicionat, etc.), augmenta l’aïllament a l’automòbil i augmenten
la vulnerabilitat i debilitat dels vianants i motoristes davant l’automòbil. El
trànsit esdevé l’organització simbòlica de la ciutat, i l’automòbil n’és la cèl·lula

3 MUMFORD, Lewis: La ciudad en la historia. Tomo II, Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1979
(1961).

En un món pensat des 
del vehicle privat i per 
al vehicle privat, no hi 
ha lloc per a la diversitat 
de persones, de temps 
i de necessitats, i l’espai
públic s’empobreix i 
queda reduït a una 
funció: la de circular.
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bàsica, conformadora d’una manera de ser individualista i competitiva, vio-
lenta i insolidària.4

En aquest model de creixement urbà desenvolupat a l’Amèrica del Nord a
partir de la dècada del 1950, període en què es promou conscientment la
segregació social basada en els habitatges unifamiliars, els itineraris dels fer-
rocarrils es desmantellen per construir autopistes i substituir els sistemes de
transport públic per una immensa xarxa de vies ràpides, finançades amb fons
federals. El ferrocarril havia atorgat un cert ordre i límits a l’expansió dels sub-
urbis. D’una banda, la distància entre les estacions venia determinada pel
mitjà de transport i, de l’altra, establia una distància que es podia recórrer a
peu i que, un cop superada, deixava de ser viable. Les regles de l’automòbil,
però, són diferents, i ara la dispersió ja no té límits. 

Aquestes són les arrels de la tendència que caracteritza les grans ciutats:
créixer segons les autopistes i els barris residencials perifèrics i aïllats; una
tendència que, des del seu sorgiment i arreu del món, ha dominat amb més
o menys força la construcció territorial i urbana. A més, segons aquest model
de predomini de l’automòbil i de les autopistes, la gran ciutat es va omplint
d’estacions de servei que se situen en els millors punts urbans —les canto-
nades— i que, amb les seves botigues i bars oberts les 24 hores, es conver-
teixen en substituts dels autèntics negocis artesanals i de les cafeteries. La
ciutat esdevé un lloc per passar-hi, no pas per estar-hi.

Tal com ha escrit Salvador Rueda: 

«L’automòbil, un mitjà mecànic per moure’s, que pesa més d’una tona
i que adquireix velocitats que no són humanes, posa en risc els altres
mòbils […] dóna lloc a una planificació que cerca la continuïtat del movi-
ment en el conjunt de la xarxa, en detriment de la continuïtat del movi-
ment dels altres mòbils: els vianants, els minusvàlids, la bicicleta».5

Entenem que aquesta crítica no va dirigida contra l’automòbil en si mateix,
sinó contra el seu mal ús i el fet d’haver construït les ciutats prioritzant la mobi-

litat en vehicle privat. Cal tenir en comp-
te que l’ús i l’abús de l’automòbil és
promogut per uns models de vida i de
consum que justifiquen com a destí inelu-
dible el procés d’individualització de la
societat contemporània. La fragmenta-
ció i l’atomització dels temps, així com
dels usos dels espais quotidians, exigei-
xen un pensament creatiu, complex, plu-
ral i polièdric que permeti projectar i

gestionar un transport públic flexible; és a dir, que abasti des de les xarxes
de trens d’alta velocitat fins als sistemes de car-sharing.

4 Sobre les autopistes, vegeu MCSHANE Clay: Down the asphalt path. The Automobile and
the American City, Nova York: Columbia University Press, 1994.
5 RUEDA, Salvador: «L’espai públic: una aproximació sistèmica des de l’ecologia urbana», a
AD: La U urbana. El llibre blanc dels carrers de Barcelona, Barcelona: FAD/Ajuntament de Bar-
celona, 2009.

La fragmentació i
l’atomització dels temps,
així com dels usos dels
espais quotidians,
exigeixen un pensament
creatiu, complex, plural 
i polièdric que permeti
projectar i gestionar un
transport públic flexible.
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El segon element urbà essencial és l’aglutinació de l’energia empresarial i
representativa als centres terciaris, on predominen la densitat de l’edificació
i l’alçària dels edificis, de manera que els valors de la modernitat capitalista
s’expressen per mitjà de les tecnologies més avançades. Els centres tercia-
ris es proposen com a espais de diversitat i de recuperació de la vida urba-
na, fins i tot de la memòria col·lectiva, sense tenir en compte que la ficció
creada amb una falsa varietat amaga una homogeneïtat social estèril.

Els centres terciaris també tendeixen a l’exclusió dels estranys i a la selecció
dels seus pobladors, i s’estructuren a partir dels serveis de les autopistes, de
l’accés ràpid en vehicle privat i de la disponibilitat de grans àrees d’aparca-
ment. Si a les autopistes només hi entren els propietaris de vehicles privats
veloços, als centres terciaris només hi entren els que tenen targetes: d’iden-
tificació, de crèdit, d’aparcament. Aquests sistemes dràstics de control envaei-
xen l’espai públic urbà que envolta els centres terciaris. Així, les voreres més
àmplies, que semblen places públiques, són espais sobre els quals s’este-
nen els dominis de la lògica de l’espai privat, encara que l’aparença formal
ens indiqui el contrari.

Dins dels centres terciaris, l’element més depredador és el gratacel. I enca-
ra que el gratacel —emblema de les topologies a la ciutat contemporània—,
ben utilitzat, és capaç de crear ciutat —vegeu els exemples clàssics de Chi-
cago i Nova York—, la ciutat global els utilitza en el sentit especulatiu de la
tipologia que permet aconseguir una millor rendibilitat amb la inversió míni-
ma, en un entorn que queda depredat i del qual se’n vampiritzen les millors
qualitats sense aportar res a canvi.

El gratacel, especulatiu i aïllat, amb el seu rebuig i menyspreu per les carac-
terístiques topològiques, ecològiques, humanes, patrimonials i socials del
lloc, és la màxima expressió del capitalisme. A més, la vida social que s’hi
pot desenvolupar sempre és molt limitada: el gratacel aïllat no genera espai
públic, perquè s’aïlla de la ciutat real; no permet la trobada, perquè tota la
vida social se centra en el vestíbul i l’ascensor. A això cal afegir-hi que el gra-
tacel és un gran consumidor d’energia, ja que es basa en la climatització arti-
ficial i en l’ús de l’ascensor per a qualsevol moviment; potencia una vida insana
i pot generar un efecte màscara sobre la llum solar del barri.6

En el model de la ciutat global s’ha anat consolidant un tercer gran element:
el centre comercial o shopping center, conformat per grans edificis massa
que esdevenen autèntiques catedrals del consum.7 Els grans centres comer-
cials han estat pensats com a edificis autònoms dins dels quals eclosionen
tota mena d’activitats dedicades a l’entreteniment i al consum. L’artificialitat
constitueix la base per a la identificació dels espais proposats pels centres
comercials: es crea un ambient que és un simulacre de la naturalesa, de la
història o d’una fantasia futurista; s’estableixen moviments «assistits»; s’in-
trodueix la temperatura artificial i la il·luminació controlada. En definitiva, es
crea un estat ideal per a l’estada sense límit i, per tant, amb les possibilitats

6 PAQUOT, Thierry: «El regreso de las torres», a AD: Urbanismo, arquitectura y globalización,
Santiago de Xile: Le Monde Diplomatique, 2008.
7 RITZER, George: El encanto de un mundo desencantado: revolución en los medios de con-
sumo, Barcelona: Ariel, 2000 (1999).
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màximes de consumir: un no-lloc que es pretén que sigui aliè a qualsevol
conflicte, dret urbà, reivindicació o reclamació. Així, a moltes ciutats nord-
americanes i asiàtiques, bona part de la vida social i familiar es desenvolupa
en aquests centres tancats.

Són espais de consum on suposadament es poden fer les compres quoti-
dianes a un preu més econòmic. Tanmateix, són espais que només perme-
ten d’arribar-hi en vehicle privat i que requereixen que es disposi d’un temps
exclusiu, ja que per comprar-hi no es pot fer servir el temps entre activitats:
els centres comercials estan lluny dels llocs on es duen a terme les activitats
quotidianes. Al malbaratament del temps s’hi afegeix la compra compulsiva
que provoquen aquests entorns; per tant, el que se suposa que és un estal-
vi de diners, en realitat no ho és, perquè es compra de més i es fa servir un
temps d’una manera exclusiva. A més, cal tenir en compte que el tipus de
relació social que s’hi estableix és contrari a les xarxes: és una relació sim-
plement comercial, sense cap compromís ni reconeixement mutu.

De la mateixa manera que l’autopista metropolitana substitueix el paper ver-
tebrador del carrer urbà, el shopping center intenta substituir l’espai públic
de la plaça, del mercat, de la galeria o del carrer comercial ple de petites boti-
gues. I, quan ho aconsegueix, perquè la gent ha abandonat la ciutat, les con-
questes socials assolides en l’espai públic tornen a estar sotmeses a les
normes, la vigilància i els guardes de seguretat dels centres comercials tan-
cats. Amb tot, el pitjor és quan la ciutat, per tal de competir amb aquests
mons segregats i coercitius, adopta les característiques fictícies d’aquests
llocs. En copia les regles, formes i dissenys; substitueix l’espai públic i el pri-
vatitza; moltes ciutats deixen d’oferir alternatives al passeig o a la reunió quo-
tidiana. La substitució gradual de les petites tendes i dels mercats populars
per shoppings impedeix que les capes modestes, els immigrants i els grups
nòmades s’integrin en la societat mitjançant el procés tradicional del petit
comerç i dels llocs d’artesania. Tan sols queda la possibilitat del treball pre-
cari dependent de les grans cadenes comercials i les franquícies. Així es con-
suma un canvi de model i de cultura. Per això és tan important que en
l’urbanisme dels barris es prevegi l’existència d’espais petits per a botigues
i negocis que en reforcin l’economia i que no siguin centres tancats i únics
que empobreixen i desertifiquen.

Amb tot, els centres d’oci i els shoppings no han de ser necessàriament nega-
tius per a les ciutats. És cert que, en general, són productes urbans que han
estat projectats des de fora, sense tenir en compte l’entorn urbà ni paisat-
gístic, que no tenen cap relació amb la ciutat ni amb la seva cultura, introver-
tits, conformats com a rateres en què és fàcil d’entrar-hi però difícil de sortir-ne;
fins i tot es converteixen en elements que augmenten les desigualtats socials
i els problemes del seu entorn immediat. No obstant això, si aquests centres
comercials aporten espais públics, si s’hi pot accedir des del nivell del car-
rer, si es poden creuar amb facilitat i se’ls ha sabut integrar en la cultura de
la ciutat, poden arribar a ser positius, com és el cas de l’Illa Diagonal de Bar-
celona (1986-1993), de Rafael Moneo i Manuel Solà-Morales.

Finalment, una part essencial de la ciutat global queda definida pels conjunts
residencials que adopten situacions, morfologies i tipologies molt ben defini-
des, com ara les estructures més suburbanes de barris d’habitatges unifa-
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miliars d’accés controlat —aquest control existeix, si més no, perquè tan sols
s’hi pot arribar en cotxe privat, perquè hi predominen els carrers en cul-de-
sac, o perquè hi ha una manca d’activitats que invitin a passejar pel barri—,
o bé tipologies d’edificis en alçada, amb tanques o reixes que separen l’es-
pai obert privat —amb zones esportives, piscines o pistes de tenis— del car-
rer. En tots dos casos, es nega la ciutat com a espai de relació, i el carrer és
reduït a un espai simplificat de fluxos.

Per regla general, les persones de les grans ciutats —tant dels països des-
envolupats com d’aquells en vies de desenvolupament— que no valoren la
memòria urbana ni comprenen que l’essència de la ciutat sigui la diversi-
tat, consideren que el discurs de la falta de seguretat a la ciutat justifica que
se’n marxi.  

Si l’essència de la ciutat és el seu caràcter públic, en convertir-ne algunes
parts en privades, la ciutat perd la seva funció i esdevé una aberració. Aques-
ta negació de la ciutat existent com a lloc per a la vida pública no és més que
un miratge; el treball, l’educació, l’oci i el subministrament continuen depe-
nent de la ciutat que s’ha negat.

En analitzar els components de segregació del model de l’urbanisme global
es comprova que, en realitat, es tracta del cant del cigne de l’urbanisme tar-
doracionalista, que no és res més que la ulterior reformulació, considerada
des d’un punt de vista financer i rendible, de la zonificació de l’urbanisme
racionalista. El model urbà i territorial que proposa el neoconservadorisme
liberal, els interessos econòmics que no tenen arrels enlloc, pretenen substi-
tuir l’entorn natural, els centres històrics, els carrers i els espais públics per
simulacres del consum i pel control. La ciutat global ha continuat emprant la
segregació simplificada derivada de l’urbanisme racionalista de la Carta d’A-
tenes: habitació, treball, lleure i circulació. Tanmateix, es conforma d’una
manera fins i tot molt més objectual i inconnexa que la propugnada per la ciu-
tat moderna de la Carta d’Atenes.

No obstant això, existeixen diferències de plantejament entre l’urbanisme
racionalista i el tardoracionalisme, ja que el primer formava part d’un projec-
te social i ètic que aspirava a millorar les condicions d’habitabilitat de tots i
totes, mentre que el segon és un projecte financer i especulatiu. Una altra
diferència important entre el model urbà de la Carta d’Atenes i el model de
la ciutat global és el suburbi residencial de baixa densitat, el qual consumeix
i contamina el territori de manera sistemàtica. El model teòric de la separa-
ció de funcions encaixava a la perfecció amb el model de construcció d’un
territori falsament urbanitzat que hem viscut als Estats Units d’Amèrica des
de la Segona Guerra Mundial i arreu del món, amb especial incidència durant
l’últim quart del segle XX i el primer decenni del XXI.

En una època en què el projecte urbà necessita alternatives plurals, amb dife-
rents atractors, mecanismes de sostenibilitat i estratègies per enriquir el ter-
ritori ambiental, l’urbanisme de la ciutat global no és res més que una
simplificació empobridora de les ciutats. Com a negoci especulatiu i financer,
que cada vegada intenta ser més ràpid i rendible, hipoteca cada vegada més
el futur de les ciutats, del territori i de la seva població. És un urbanisme que
encara està pensat pels homes i només per als homes. Un home laboralment



actiu, que té una feina remunerada, que viu en una llar on alguna altra perso-
na li resol les qüestions quotidianes, i que circula amb pressa en el seu 4 x 4
amb aire condicionat, d’acord amb el patró masclista del modulor de Le Cor-

busier: un home model, musculat, de
mitjana edat i d’1,82 metres d’alçada.
És un urbanisme sense multiplicitat de
protagonistes, ancorat en concepcions

duals i antagòniques. Aquest urbanisme oblida que aquest home, en algun
moment de la seva vida, també va ser un infant, i que més endavant serà una
persona gran i potser, fins i tot, dependent.

Ha arribat l’hora que uns altres protagonistes pensin i dissenyin les ciutats,
de manera que davant la ciutat especulativa i segregativa, dominant, s’incor-
porin punts de vista plurals que puguin reinventar la ciutat humana.

Per tant, incorporar el temps en el projecte urbà és una manera d’aconsegu-
ir que tots i totes incorporem les altres experiències i necessitats. Vol dir fer
una ciutat pensada pels homes i per les dones reals que l’habiten.

Ha arribat l’hora que uns
altres protagonistes pensin
i dissenyin les ciutats.
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2. EL DRET A LA CIUTAT 
I A L’ÚS SOCIAL DEL
TEMPS

Els temps d’usos de la ciutat són diversos. Tradicionalment, però, la ciutat s’ha
projectat d’acord amb dos temps bàsics separats. D’una banda, el temps del
treball productiu, amb hores punta que han condicionat l’organització del temps
de la ciutat pública en funció dels horaris, la freqüència i la priorització dels
transports públics i els traçats viaris en benefici de dues activitats principals:
l’entrada i sortida de les persones que treballen als centres productius i a les
universitats. De l’altra, el temps invisible del treball reproductiu, el qual ha dut,
entre d’altres coses, a la denominació errònia de «barris dormitori». Aquesta
denominació és fruit de l’experiència exclusiva de qui se’n va a treballar vuit
hores a una fàbrica, però no respon a la majoria de la població que passa els
seus dies en aquell indret. La separació d’aquests temps es va veure reforça-
da per la zonificació funcional de la ciutat, que feia molt difícil compatibilitzar
els temps propis, els del treball productiu i els del treball reproductiu. Aques-
ta divisió espacial, funcional i temporal ha estat possible gràcies a la invisibilit-
zació dels altres, especialment de les experiències i necessitats derivades del
rol de gènere femení. Això vol dir que s’ha donat prioritat a la distribució de
zones d’activitats exclusives, al transport privat, i al disseny dels espais públics
en funció de les necessitats del gènere masculí, perquè es considerava que
els requeriments derivats dels rols de gènere femení o del treball reproductiu
no eren prioritaris i es podien encabir en les escletxes deixades pels altres
requeriments. No eren prioritaris perquè les estructures patriarcals no perme-
tien la presència de les dones en llocs públics i de decisió. Evidentment, aques-
ta divisió espacial no només ha marginat les dones, sinó que, a més a més,
no ha considerat els altres i ha obviat les desigualtats de classe, ètnia i edat.
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Les ciutats i els territoris pensats d’aquesta manera potencien la segregació
funcional i la dispersió territorial, cosa que, no tan sols comporta un malba-
ratament dels recursos físics i econòmics, sinó també d’un recurs limitat: el
temps de les persones.

En definitiva, el resultat és un model urbà insostenible, perquè la ciutat sos-
tenible també té a veure amb un ús social del temps.

Projectar i remodelar ciutats i barris que contribueixin a un ús eficient d’un
bé tan escàs com el temps constitueix un repte: emprar una distribució espa-
cial que tingui en compte la complexitat de la vida i les necessitats quotidia-
nes, així com els temps diferents de les persones que puguin tenir capacitats
físiques diferents. Es tracta de repensar el projecte urbà des de diferents
temps i necessitats, la qual cosa comporta un disseny atent a les diferèn-
cies, no pas per reforçar-les, sinó per respondre acuradament a cadascuna
d’elles i aconseguir una ciutat inclusiva.

2.1. La ciutat i les tradicions 
d’interpretació del temps

Els usos del temps a la ciutat expressen la relació entre l’espai i el temps.
L’espai és el suport físic creat per l’ésser humà, durant segles, com una herèn-
cia feta d’edificis i d’espai públic. El temps és la vida, l’experiència i les rela-
cions humanes en aquest espai. 

Si bé a l’hora d’interpretar el temps es pot recórrer a dues tradicions dife-
rents —una de newtoniana, basada en la permanència i l’objectivitat, i una
altra basada en l‘experiència i la vida, la transformació i la subjectivitat—, no
hi ha una única concepció del temps, sinó moltes. Hi ha el temps infinit de
l’univers; el temps dels cicles orgànics de la natura i la vida; el temps racio-
nalista i mesurable de la producció; el temps viscut de l’experiència i la rela-
ció amb els altres i amb la realitat; el temps en el món dels somnis, explorats
per la psicoanàlisi i els surrealistes; el temps de la cultura i la història, cons-
truït a partir d’escoles artístiques, períodes històrics i patrimoni visible; i també
hi ha el temps de l’esclat, de l’acció instantània, de la revolta.

Per tant, pensar les ciutats des de l’ús social del temps comporta una òpti-
ca integral de les qüestions relatives a les persones: igualtat de gèneres, igu-
altat d’oportunitats per a homes i dones, convivència entre generacions,
diferents tipus d’ocupacions del temps — remunerat o no—, accessibilitat
als equipaments de proximitat, cohesió social, relacions intersubjectives,
transport públic, polítiques d’habitatge, polítiques que permetin compatibi-
litzar la feina amb la vida familiar i la personal… Això vol dir atendre totes les
experiències vitals de les persones que habitem la ciutat, evitant una sola
mirada excloent i falsament neutra. La vida quotidiana és molt més comple-
xa, en el temps i en l’espai, del que tradicionalment s’ha reflectit des de la
planificació, i la ciutat ha de respondre a aquesta complexitat. En definitiva,
s’ha de tenir en compte la diversitat d’usuàries i usuaris.
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2.2. Barris per viure-hi

Què tenen els millors barris on hem viscut o que hem visitat, bé com a habi-
tants estables o temporals?

A més de l’afecte que envolta tots els espais on hem viscut durant alguna
època de la nostra vida, hi ha un afecte vers l’exterior, vers allò públic de les
nostres vivències: els espais de la sociabilitat. Les possibilitats de fer i d’es-
collir són el que distingeix aquests llocs. Els llocs de pas quotidians, les boti-
gues i la seva gent es converteixen en el nostre suport, en la nostra seguretat.
És una certesa que ve donada pel reconeixement del lloc i pel fet de saber
llegir la seva normalitat quotidiana, viscuda i habitada per gents diverses.

Aquestes descripcions no són nostàlgiques, ni responen a l’escenografia d’un
món perfecte, sinó que configuren un sistema obert de possibilitats (de tro-
bades, d’activitats, d’intercanvis…). 

Com podem rehabilitar, remodelar i construir barris que permetin aquestes
possibilitats? 

Per crear aquest suport a les xarxes socials, no n’hi ha prou amb la creació
d’habitatges, sinó que també cal crear llocs de treball, comerços, serveis i
equipaments, perquè tothom pugui tenir diverses oportunitats de feina i d’ac-

tivitats econòmiques al barri. Són les
dues cares de la mateixa moneda: la
necessitat de crear serveis que entrelli-
guin l’habitar amb un bon desenvolu-
pament quotidià per a tots i per a totes,
i el fet que aquests equipaments, boti-
gues o serveis creïn llocs de treball prò-

xims a les llars. Estem parlant de xarxes complexes que involucrin totes les
vides. Per tant, es tracta d’oferir espais de socialització diversos —tant per
al món productiu com per al reproductiu— que configurin un barri. 

El fet que a la nostra ciutat s’hagi optat per una ciutat de serveis vol dir que
s’han de crear llocs de treball de qualitat per a la cura de les persones, acti-
vitats de suport social, d’intercanvis i manteniment. Les ciutats de serveis no
només són ciutats per al lleure, el consum o els congressos, sinó que són
ciutats per a les persones i de les persones.

Les ciutats de serveis no
només són ciutats per al
lleure, el consum o els
congressos, sinó que són
ciutats per a les persones 
i de les persones.

Per això, la manera de resoldre el suport físic urbà pot condicionar d’una
manera positiva o negativa les persones que viuen en una ciutat: des de detalls
mínims de resolució de trobada entre voreres i carrers, fins a la distribució
d’equipaments en el territori; des de la il·luminació, fins a les xarxes de trans-
ports públics; des de la barreja social i d’usos, fins a les tipologies d’habitat-
ges adequats a les diferents necessitats; des de la ciutat amable amb els
infants, fins als espais per a les persones grans. 
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Els espais urbans es poden interpretar com chronotopes; és a dir, com àrees
físiques caracteritzades per models d’usos de diferents poblacions. A més a
més, aquestes àrees formen part de xarxes multiescalars: com a espais físics,
amb la seva dimensió material i històrica; com a llocs caracteritzats per diver-
ses formes d’ús per part de les diferents poblacions (residents, població tem-
poral, diferents edats, diferents condicions de mobilitat, etc.) segons periodicitats
pròpies; i com a espais de relació de diferents escales territorials. Per tot això
hem de reconèixer la forta relació existent entre els patrons de relacions socials
i els llocs on se situen.

Els canvis que la postindustrialització ha provocat en les ciutats del primer
món han fet que els patrons de moviments més propis del gènere femení a
la ciutat industrial —és a dir, els moviments en ziga-zaga— ja no siguin exclu-
sius de la població femenina. Els diferents temps de treball, les raons cada
vegada més diverses que impulsen els desplaçaments, i la utilització del temps
lliure reforcen la necessitat d’una ciutat que sigui, alhora i cada dia, més varia-
da i més propera. Les polítiques de temps i de treball que estan conduint a
la flexibilització del temps laboral, bé diàriament o temporalment, han afavo-
rit nous models d’horaris, tant diaris com anuals, que comporten noves estra-
tègies per a la compatibilització dels temps propis, de producció i de cura. I
en una ciutat cada cop més terciària, que funciona nit i dia sense interrup-
cions, calen nous models de serveis públics.

Un altre temps que s’ha de tenir en compte en el projecte urbà és els dels
habitants temporals de les ciutats. La població urbana a la ciutat, amb rela-
ció als patrons de moviments i a la transformació del temps de treball, es pot
descriure com una població integrada per habitants residents i habitants tem-
porals —per exemple, els que utilitzen la ciutat com a turistes o assistents a
congressos—; els que fan intercanvis modals; i els que treballen i es mouen
a escala metropolitana. Aquests quatre tipus de poblacions fan servir el mateix
espai físic, però amb condicionants temporals diferents.8

8 ZAJCZYK, Francesca; MAREGGI, Marco: Social Research in Urban Time Policy: Methodo-
logical Aspect, Universitat degli Studi di Milano Bicocca, Facolta di Sociologia.
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3. BREU RESSENYA DELS
ORÍGENS DE LA RELACIÓ
ENTRE TEMPS I POLÍTICA
URBANA

La idea de relacionar el temps i l’espai urbà prové de les ciutats del nord d’I-
tàlia, i es refereix a l‘organització dels temps que regulen les relacions huma-
nes en el context urbà. Aquests estudis i posteriors aplicacions polítiques van
prendre com a punt de partida l’experiència de les dones a la ciutat. Aques-
tes propostes innovadores es van començar a formular de manera fragmen-
tada a partir de l’any 1985 des de diferents àrees: els grups feministes, les
recerques i treballs en el camp acadèmic, l’acció des de les Administracions
i la política. Des d’aleshores, més de cent setanta ciutats italianes han parti-
cipat en projectes orientats al temps o a plans de temps, o bé en l’estudi del
temps social urbà. Els primers estudis sobre els temps de les dones a les
ciutats tenien un caràcter exclusivament quantitatiu, ja que l’objectiu era remar-
car les asimetries presents a les famílies.9

Els estudis del temps amb relació a la ciutat consisteixen a fer visible la com-
plexitat de la vida dels diferents habitants, la qual cosa posa en relació espai,
activitats i temps. Aquests estudis van néixer des de la perspectiva de gène-
re amb el propòsit d’incorporar diferents estratègies que permetin fer més
sostenible l’ús quotidià del temps femení i millorar significativament la vida

9 PAOULUCCI, Gabriella: «Introduzione. Lo studio del tempo femminile e la politiche urbana»,
a PAOULUCCI, Gabriella (ed.): Donne, tempi e spazi. Contributi per una diversa cultura dell’a-
bitare, Nàpols: Liguori Editore, 2008.
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urbana. Les primeres aproximacions, dutes a terme per grups feministes a
les ciutats del nord d’Itàlia, van establir quantitativament la distribució dels
temps a l’interior de les famílies; això va revelar l’estructura sexuada del temps
social i la distribució desigual del recurs del temps entre els dos sexes. 

En el camp de les ciències socials, la pionera en enunciar les polítiques de
temps va ser Laura Balbo, que el 1987 va publicar Time to care. Politiche del
tempo i diritti quotidiani. Aquest text va ser el primer en reclamar la necessi-
tat de valorar el treball reproductiu i el temps que comporta com a fonament
per al desenvolupament d’una nova cultura que permeti assolir els drets de
ciutadania per a totes i tots. Balbo ressalta la importància d’una qüestió, nova
per a les ciències socials: el temps de cura. Des d’un punt de vista social i
econòmic, s’ignorava el temps d’aquesta activitat i , si bé eren del tot impres-
cindibles per a la reproducció de les persones i per a la societat. El reconei-
xement d’aquest temps i les tasques desenvolupades és fonamental per
trencar amb les anàlisis de necessitats tradicionals que només consideraven
el temps laboral. 

Tal com s’explica a Papers 49:

«Balbo es feia ressò dels debats que arribaven del nord d’Europa, on
algunes científiques socials criticaven les polítiques de l’estat del ben-
estar perquè suposaven una falta d’igualtat entre homes i dones. La
sociòloga italiana recollia, així mateix, els arguments i les reflexions teò-
riques que aquesta problemàtica havia suggerit a Europa a partir del
1968 amb el ressorgiment del moviment feminista […] La reivindicació
del temps es convertia en fonamental, atès que les anàlisis convencio-
nals del treball, “cegues al gènere”, no eren capaces de veure que hi
havia un altre temps necessari per viure. Un temps que anava més enllà
del temps dedicat a la producció, fixat per la jornada laboral, i que no
es corresponia solament amb el temps d’oci, tal com la societat indus-
trial havia organitzat. Es tractava del temps de la reproducció de la vida,
del temps de cura, i existia de la mateixa manera que existia un altre
treball, el treball domèstic, també denominat “treball de la reproducció”
o “treball de cura”, que també existia a més del treball remunerat, assa-
lariat o productiu. Eren un temps i un treball als quals calia parar esment
ja que, a més de proporcionar benestar, eren —i són— protagonitzats
per la majoria de dones adultes en les societats contemporànies, i per-
què la seva negació i invisibilització feia oblidar o menysprear la situa-
ció de doble presència.»10

Aquest procés innovador és l’expressió de la necessitat de canviar l’organit-
zació social del temps, manifestada per nombroses protagonistes, les quals
es van transformar en promotores d’accions de canvi en àrees específiques.
Una de les primeres iniciatives va ser una proposta legislativa d’iniciativa popu-
lar que es va conèixer com «Les dones canvien els temps» (1988). Aquesta
iniciativa va crear un fòrum de dones per reflexionar sobre les seves expe-
riències de temps, obrint i explorant noves formes de comportament, i apro-

10 TORNS, Teresa; BORRÁS, Vicent; MORENO, Sara; RECIO, Carolina: «Las políticas del tiem-
po en Europa», a Tiempo y territorio. Las políticas del tiempo en Europa. Papers 49.
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11 ZAJCZYK, Francesca; MAREGGI, Marco: «Social Research in Urban Time Policy: Metho-
dological Aspect», Universitat degli Studi di Milano Bicocca, Facolta di Sociologia.
12 El 2010, l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’apropar-se als diferents temps de la ciutada-
nia, ha ampliat el seu horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres fins a les 20:00 hores, i
els dissabtes al matí.
13 DI CARA, Fanny; GIUSTI, Mariangela: «Qualità dell’abitare fra tempi e spazi. Alcune note di
presentazione», a PAOULUCCI, Gabriella (ed.): Donne, tempi e spazi. Contributi per una diver-
sa cultura dell’abitare, Nàpols: Liguori Editore, 2008.

fitant el coneixement del nexe entre el temps individual, el temps de treball i
l’organització de les taules horàries urbanes. Un segon pas important per part
de l’Administració pública local va ser un article (142/90)11 a la reforma de la
Constitució, el qual permet als alcaldes canviar i coordinar els horaris d’ober-
tura i tancament dels serveis públics. Com a resultat d’aquesta normativa,
per exemple, la ciutat de Bolonya ha ampliat l’horari d’obertura i atenció al
públic dels serveis públics, i ara els dijous obren fins a les 20.00 hores; és el
que s’ha anomenat «Dia de la ciutadania».12 Amb aquesta llei, l’Administra-
ció local, que és la més propera als ciutadans i ciutadanes, pot coordinar la
majoria dels horaris que intervenen en la vida quotidiana, atès que els ajun-
taments són els principals proveïdors o reguladors del funcionament dels ser-
veis públics i comercials.

L’experiència italiana ens parla de la dificultat que suposa fer efectiva la
incorporació transversal de les polítiques d’espai i de temps. Encara que
els efectes positius de l’aplicació de les polítiques de temps són immediats
sobre la qualitat de vida i la qualitat urbana, sorgeixen moltes resistències13
a l’hora d’aplicar-les. Els models urbans posen en relació una sèrie d’inte-
ressos, i quan s’estableix quin destí tindrà una part de la ciutat o del terri-
tori, també s’estableix un model d’ús del temps i de la ciutat per als homes
i les dones. 

Quan s’apliquen models que no han tingut en compte els diferents temps, ni
les diferents responsabilitats derivades dels rols de gènere, es perpetuen les
desigualtats. Això és perquè el temps que predomina és el productiu, que
condiciona el temps personal i el reproductiu, i dóna lloc a la incompatibilitat
de temps i funcions. Es tracta, per tant, d’activar polítiques pensades a par-
tir de la conciliació entre els diferents temps de les nostres vides, de manera
que contribuïm, no solament amb polítiques socials, sinó també amb la con-
figuració de la ciutat. On i com es desenvolupen les nostres vides és fona-
mental per a la qualitat de vida. No només es tracta de polítiques socials, sinó
també d’una organització espacial del territori i de la mobilitat.

La base de les polítiques de temps-espai consisteix a no considerar en abs-
tracte els habitants i el territori. Tal com diu Sandra Bonfiglioli: 

«…els temps individuals i socials no es poden concebre al marge de
l’organització funcional del territori, que és generada tant pel sistema
públic dels horaris com pels condicionants urbanístics. La idea de qua-
litat de vida es defineix com la qualitat de viure en el lloc […] no d’un
individu anònim […] sinó d’una persona representada en diferents edats
(i circumstàncies) de la vida […] és aquest subjecte parlant que practi-
ca la vida quotidiana a diferents llocs dels seus espais de viure, segons
l’ús del seu temps de vida, posant a prova conjuntament els drets for-
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mals de ciutadania dels quals gaudeix i els espais funcionals i simbò-
lics del lloc mateix».14

El que és interessant ressaltar és que en el camp de les polítiques de temps,
l’atenció no ha recaigut en la supervisió o mesura de l’efectivitat de l’acció
dels plans com a tal, sinó en el procés de definició dels objectius, com ara
la construcció en funció de les demandes socials, donant lloc a una interre-

lació entre usos, temps i espais que
s’ha tingut en compte a l’hora de fer
els projectes d’espais i edificis
públics. La innovació que va supo-
sar la incorporació del temps en la
planificació urbana deriva de l’estu-
di de les relacions existents entre for-
mes i ritmes d’ús d’un lloc, de les
raons de l’ús i dels equipaments del
lloc. L’ús de l’espai públic té relació

amb l’augment d’activitats en el temps lliure del treball a la societat postin-
dustrial, en què aquest temps lliure és generador de moviments i d’activitats
culturals, comercials i econòmiques. La transformació del temps no dedicat
al treball en un temps lliure i escollit per la ciutadania implica equipar i plani-
ficar l’espai públic per a la trobada, el contacte social i la xerrada. Es tracta
d’oferir condicions per a l’exercici efectiu del dret a la ciutat per part dels
veïns i veïnes, que sovint són exclosos d’aprofitar el patrimoni integrat pels
llocs públics de la ciutat.

De manera més general, els objectius de les polítiques de temps es poden
basar en quatre àrees: la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciu-
tadanes mitjançant una millor organització i localització dels temps de viure
i de treball; la modernització de les Administracions públiques simplificant
els seus procediments, obrint serveis orientats a demandes temporals, i des-
centralitzant i integrant serveis i oficines en taulells únics; la millora dels espais
públics per tal d’afavorir xarxes de socialització; i la conciliació de la com-
petència entre residents i habitants temporals, entre treballadors i usuaris
dels serveis.

Pensar en altres habitants, amb necessitats i temps diferents —com els turis-
tes, estudiants i professionals lluny de casa seva—, vol dir que els urbanis-
tes i arquitectes han de projectar les carreteres, places, passatges, voreres
i cafeteries de manera que puguin actuar com a fòrums per a la vida i l’ac-
ció, més que com a simples llocs de trànsit. En aquest sentit, s’han creat
alguns llocs a la ciutat, «ciutadelles» de temps continu, que són els nusos
de les xarxes de transport o llocs caracteritzats per una organització dife-
rent de la dels llocs que els envolten i que han estat especialment pensats
per als habitants temporals (espais comercials, centres de lleure...). Moltes
estacions de tren són ciutadelles de serveis complets, que no només van
adreçats a les persones d’estada curta, sinó que també han estat pensats
com a serveis generals a la ciutadania a escala regional. Altres modifica-

La innovació que va 
suposar la incorporació 
del temps en la planificació
urbana deriva de l’estudi 
de les relacions existents
entre formes i ritmes d’ús
d’un lloc, de les raons de
l’ús i dels equipaments 
del lloc.

14 BONFIGLIOLI, Sandra: «Qualitat de vita, una lunga ricerca», a PAOULUCCI, Gabriella (ed.):
Donne, tempi e spazi. Contributi per una diversa cultura dell’abitare, Nàpols: Liguori Editore,
2008. 
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15 Vegeu també les experiències desenvolupades a França sobre la relació entre temps, tre-
balls i territoris <http://tempoterritorial.free.fr/>.

cions, com les relacionades amb els horaris escolars, no han estat tan fàcils
d’implementar.

A Itàlia,15 aquests objectius han conformat la base de la reconciliació i la coor-
dinació que han inspirat les legislacions nacionals i regionals en la matèria.
Sis àrees resumeixen les accions i recomanacions innovadores de les políti-
ques urbanes de temps: i) l’accessibilitat als serveis públics; ii) el projecte de
l’espai públic integrat; iii) els bancs de temps; iv) els acords sobre mobilitat;
v) les polítiques d’horari d’obertura dels comerços; i vi) els horaris escolars. 
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4. URBANISME AMB
PERSPECTIVA DE GÈNERE 

4.1. La fragmentació dels temps 
i els espais de vida

Hem de partir del reconeixement que l’espai urbà no és neutre; la seva con-
formació atorga prioritats i expressa poders i drets. La gestió del projecte
urbà ha portat, per diverses raons, a la simplificació dels tipus d’usos, de
temps i d’usuaris, i reflecteix principalment un transcórrer d’activitats lineals
i temporalment successives. Ara bé, hi ha una experiència que no ha estat
valorada en l’urbanisme: de quina manera les dones fan un ús de la ciutat
més divers, menys lineal. Les dones realitzen una gestió del temps basant-
se en el principi de màxima eficàcia i, perquè això sigui possible, calen uns
espais urbans complexos, que combinin usos (compres, escoles, activitats
cíviques i administratives, centres de salut... en un ampli ventall d’espais pro-
ductius) i que, a la vegada, estiguin connectats amb altres àrees de la ciutat
mitjançant uns serveis de transport públic eficients i variats.

Un urbanisme amb perspectiva de gènere redefineix els objectius de l’urba-
nisme segons les necessitats d’una nova societat que inclou, la diversitat de
situacions de què formen part els homes i dones —orígens culturals i geo-
gràfics diferents, edats amb capacitats i necessitats particulars, conforma-
cions familiars diverses, etc.— i que comporta la creació de nous tipus
d’equipaments que permetin socialitzar les tasques de reproducció per com-
partir-les i visibilitzar-les. Aquests equipaments proporcionarien a les perso-
nes responsables d’aquestes tasques una major llibertat real d’elecció i, per



tant, una igualtat d’oportunitats. Des de la perspectiva de gènere, aquests
equipaments s’han anomenat «infraestructures per a la vida quotidiana».

El concepte de «nova vida quotidiana»16 prové de les dones escandinaves,
que se sentien frustrades per la manera com es veien obligades a enfron-
tar-se amb la càrrega de la complexitat de la vida quotidiana contemporà-
nia, malgrat l’existència —a diferència del que passa en el context
mediterrani— de serveis de suport a les persones dependents i altres mesu-
res de suport a la família, i que volien un entorn més propici al desenvolu-
pament de l’individu com a persona complexa, amb facetes múltiples que
incloguin la vida professional, però també la vida privada i la cura dels altres.
És un concepte que prové de la tradició de la geografia del temps i l’espai;
se centra en la manera com les dones duen a terme les seves rutines dià-
ries, i té com a objectiu la creació d’estructures materials i socioculturals de
suport, anomenades «infraestructures per a la vida quotidiana». Això reque-
reix la necessitat d’acció en diferents àmbits. En l’àmbit més simple, aques-
ta visió pot significar la integració de diversos elements —actualment
separats— en un tot temporal i espacial a escala de barri; podria incloure
escoles bressol de barri o tasques compartides en agrupacions d’edificis.
El procés d’aprendre a compartir alguns elements de la vida quotidiana es
pot reforçar mitjançant una arquitectura adequada i que contingui espais
per a la interacció. 

Aquest concepte suposa una crítica a les maneres actuals de pensament i,
en concret: a la tradició funcionalista de la planificació urbana; a les imper-
feccions de la democràcia representativa, que impedeix que moltes veus es
puguin fer sentir; a la ineficàcia de les solucions centralitzades aplicades a la
vida quotidiana; i, finalment, a la definició del terme «treball», segons la qual
la societat no valora el treball social no remunerat. Proposa un model d‘acció
orientat a reorganitzar les tasques fonamentals de la vida quotidiana als bar-
ris, reunint en l’àmbit local ocupacions, serveis i infraestructures per a la realit-
zació de tasques que ara estan disseminades en l’espai urbà. 

Basant-se en aquests conceptes, Horelli, Booth i Gilroy van dur a terme, a
la segona meitat de la dècada del 1990, un projecte finançat per la Unió
Europea, anomenat «EuroFEM-Xarxa per al Gènere i els Assentaments
Humans», a través del qual van identificar prop de seixanta bones pràcti-
ques. El punt de partida d’aquest estudi consistia a preguntar-se de quina
manera es duen a terme actualment les tasques de la vida quotidiana, amb
quin cost econòmic i de temps, a més d’identificar de quina manera es poden
realitzar col·lectivament algunes de les tasques que ara fan les dones a casa
seva de manera individual, sense que això comporti una pèrdua de qualitat
ni de temps. Cal recordar que després de reconèixer i visibilitzar la desigu-
altat que suposa encarregar-se de les tasques de cura, aquestes preocu-
pacions i intencions per part de les dones es van traduir, ja al segle XIX, en
propostes de barris amb espais de treball domèstic compartit, realitzat de
manera compartida per les dones mateixes, o bé mitjançant la contractació

16 SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés; BRUQUETAS CALLEJO, María; RUIZ SÁNCHEZ, Javier:
Ciudades para las personas. Género y urbanismo: estado de la cuestión, Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, sèrie Estudios, núm. 84, 2004.
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17 HAYDEN, Dolores: The Grand Domestic Revolution. A History of Feminist Designs for Ame-
rican Homes, Neighborhoods, and Cities, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1982, i
Redesigning the American Dream: Gender, Housing, and Family Life, W. W. Norton, edició revi-
sada i ampliada, 2002.

d’altres persones.17 A més, aquestes dones també volien un ús del temps
més equitatiu que els permetés escollir i tenir dret al temps del treball remu-
nerat i al temps propi, i a la vegada que les tasques de cura fossin recone-
gudes com un treball més. 

Així, per exemple, un grup de veïns i veïnes es poden organitzar per tenir cura
dels infants després del col·legi, o bé poden pagar algú perquè faci aquesta
tasca. Segons el context cultural i polític, aquest tipus de respostes compar-
tides als problemes es pot organitzar, bé de manera cooperativa (possible en
els països amb tradició d’associacionisme i participació ciutadana), bé a tra-
vés del mercat (opció preferida en els països de tradició liberal), bé com a ser-
vei públic (viable en els països de tradició socialdemòcrata i, per a alguna mena
de tasques, també en els de tradició cristianodemòcrata). És a dir, el concep-
te del nivell intermediari és prou ampli com perquè permeti una varietat de
solucions d’acord amb el context de cada país, les quals, a més a més, no
són excloents, sinó que en un mateix lloc es poden complementar entre si.

La ciutat no es pot dividir en funcions simplificades, com ara habitar, treba-
llar, descansar i moure’ns. Per tant, els barris s’han de repensar segons l’en-
tramat complex de la vida quotidiana. Els habitatges només poden complir
totes les seves sol·licitacions si s’arrelen a diferents nivells amb l’entorn social,
tecnològic, cultural i mediambiental.

Atorgar preferència a la vida quotidiana i al treball reproductiu en les priori-
tats urbanístiques comporta un canvi de mirada i significa traduir allò quoti-
dià en dades. Així, per tal de poder conèixer les necessitats reals de la població
i l’impacte de gènere del projecte en qüestió —segons estableix la memòria
social de la Llei d’urbanisme de Catalunya i del seu Reglament aprovat pel
Decret 305/2006— és imprescindible, entre d’altres consideracions socials,
fer estadístiques segregades per sexe, i també per edats. 

Habitar és molt més que la suma de la residència, el treball, les tasques de
la llar, l’oci, el transport, l’educació, la cultura, els esports i la sanitat. Habi-
tar és poder desenvolupar els diferents vessants de la vida de cada persona
en igualtat d’oportunitats, amb intensitat i integritat. Per això hem de pensar,
i sobretot repensar, les ciutats i els barris guiats per aquesta idea. Posar en
primer pla la vida i les necessitats de les persones és una tasca complexa,
no exempta de complicacions. Significa posar els temps familiars, personals
i socials al mateix nivell que el temps del treball remunerat, que és el que ha
estat dominant.

Pensar una ciutat des de la perspectiva de gènere significa pensar
una ciutat, en tots els seus detalls i a totes les escales, des de la com-
plexitat i la diversitat, sense atorgar prioritats exclusives a conside-
racions econòmiques allunyades de les persones.
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La complexitat ha de considerar les activitats quotidianes, les usuàries i els
usuaris de la ciutat i les seves necessitats diferents, tant d’espai com de temps.
Es tracta de no perpetuar les diferències i les desigualtats de gènere, classe,
raça o edat. Es tracta de posar-se les ulleres liles18 i tornar a estudiar, analit-
zar i registrar la realitat per aconseguir entorns urbans més adequats.

L’objectiu és gaudir de ciutats inclusives que tinguin en compte, tant la diver-
sitat real que caracteritza els homes i dones que hi viuen, com els espais
urbans, i així fer possible que el dret a la ciutat sigui un dret humà per a totes
les persones. 

Què vol dir avui el dret a la ciutat? Encara és vigent anomenar de manera uni-
versal els subjectes de dret? Pot existir l’universal com a homogeneïtzador
de les necessitats, drets i voluntats? Es pot acceptar que l’universal, emmas-
carat sota el masculí, englobi de manera genèrica els homes i les dones? Els
espais físics condicionen el dret a la ciutat, entesa, segons l’article I de la
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, com un espai
col·lectiu que pertany a tots els homes i dones que hi viuen, els quals tenen
dret a trobar-hi les condicions necessàries per a la seva realització política,
social i ecològica, assumint deures de solidaritat.

La universalitat amaga un subjecte real de dret, que és qui ha conformat amb
les seves necessitats la falsa neutralitat. Segons Cristina Carrasco, l’univer-
salisme és una forma d’emmascarar que el subjecte dels drets de ciutada-
nia és masculí; una circumstància avantatjosa que es veu afavorida per
qüestions de pertinença a classe i raça. El problema de fons és que la ciuta-
dania i, per tant, el dret a la ciutat i les prioritats en la construcció de la ciu-
tat, s’han bastit prenent com a referència el món públic, la participació en el
mercat i els espais assignats als homes. «Tant el temps laboral com el temps
social dels homes són viscuts com a prolongacions indiferenciades; no obli-
dem que el treball lligat a l’adquisició de la masculinitat social té un gran pes
en la conformació de la identitat de gènere en els homes.»19 L’espai domès-
tic, que tradicionalment s’ha adjudicat al gènere femení, no està inclòs en la
categoria de ciutadania. Ara bé, tal com ens diu Anna Bofill: «La gestió de la
vida quotidiana no es produeix solament en l’interior de les parets que con-
formen l’habitatge. És també un conjunt d’activitats, comportaments, sen-
sacions i experiències que es produeixen en l’espai públic, en l’espai fins ara
considerat masculí...».20 Per tant, aquestes activitats i temps no considerats
es fan en uns espais que no les han tingut en compte, de manera que la seva
realització comporta una sèrie de dificultats, bé per la distància a què es tro-
ben les activitats quotidianes, bé per l’organització dels transports. L’orga-
nització dels transports privats i públics és una de les demostracions essencials
d’aquesta organització tradicional de la ciutat en funció dels horaris de la pro-
ducció, majoritàriament masculins. Aquesta organització ha oblidat les múl-
tiples activitats necessàries per a la vida de les persones i en què la majoria
de les dones hi han estat —i hi continuen estant— involucrades.

18 LIENAS, Gemma: El diari lila de la Carlota, Barcelona: Editorial Empúries, 2001.
19 CANET AYMERICH, Laura; GRISOLÍA PEREIRA, Cristina; QUEROL BELLO, Raquel: Nous
temps, nous usos i noves tecnologies, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2006.
20 BOFILL DE LEVI, Anna: Quaderns 6. Planejament urbanístic, espais urbans i espais inte-
riors des de la perspectiva de les dones, Barcelona: ICD, 2005.
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Cal admetre la important contribució, no reconeguda, que les tasques d’a-
tenció i cura —tant física com psíquica—, tradicionalment assignades a les
dones, han suposat per a l’economia i la societat. Segons els comptes satèl·lit
realitzats per Cristina Carrasco i Mónica Serrano (2005) per a l’Institut Cata-
là de les Dones, el treball domèstic representa el 38 % del PIB català. Amb
aquests comptes es demostra la importància econòmica d’un sector oblidat,
i justifica, en xifres, que les necessitats derivades del mercat laboral i les del
treball domèstic se situïn en igualtat d’importància. Aquesta demostració
numèrica és essencial per atribuir la mateixa importància al treball reproduc-
tiu i al treball productiu, ja que moltes vegades les raons economicistes sem-
blen l’única justificació possible per a les inversions urbanes. Per tant, amb
això es reforça la demanda que l’urbanisme i la planificació considerin les
necessitats derivades d’aquestes tasques com a dades imprescindibles a
tenir en consideració i aportin solucions adients en temps i forma.

Hem de fugir de falses mitificacions que volen construir un passat idíl·lic de
persones iguals, i hem d’assumir la complexitat de la realitat que vivim a comen-
çaments del segle XXI. Tal com ens diu Saskia Sassen,21 la ciutadania no sem-
pre aporta drets plens i iguals a totes les persones. Malgrat el reconeixement
formal de la igualtat, membres de grups oprimits per raons d’ètnia, religió,
gènere o orientació sexual s’enfronten de manera quotidiana a diferents for-
mes d’exclusió que els impedeixen participar plenament en la vida pública.

La perspectiva de gènere aplicada a l’urbanisme significa posar en igualtat
de condicions les exigències derivades del món productiu i les derivades del
món reproductiu;22 és a dir, les necessitats quotidianes d’atenció a les per-
sones. S’ha de posar fi a la falsa dicotomia de dos mons, i situar aquestes
esferes complementàries en igualtat d’importància per tal de no agreujar,
acréixer o mantenir les diferències.

Quan analitzem la ciutat com un tot, en una escala llunyana, obtenim dades
de repartiment d’equipaments, de transports, de connectivitat i accessibili-
tat, així com les possibilitats de relació entre àrees. Aquestes dades sempre
s’han de confirmar des de la proximitat. La quantificació numèrica i les pro-
porcions segons les necessitats d’equipaments i àrees verdes, per exemple,
són un primer esglaó en la planificació i l’organització territorial. 

Tanmateix, una vegada hem complert i hem demostrat que numèricament es
resolen totes les necessitats, hem d’apropar-nos i entendre cadascun d’a-
quests elements dins el funcionament de les xarxes quotidianes. No n’hi ha

21 SASSEN, Saskia: Contrageografías de la globalización, Madrid: Traficantes de sueños, 2003.
22 GAMBA, Beatriz (coord.): Diccionario de estudios de género y feminismos. Buenos Aires:
Editorial Biblos, 2009. «[…] La divisió sexual del treball és un fenomen fàcilment observable,
que queda expressat en la concentració de les dones en les tasques de la reproducció en
l’àmbit domèstic i també en determinats llocs de treball, i que produeix sistemàticament dife-
rències salarials. El concepte es refereix a la presència a les societats d’una inserció diferen-
ciada entre homes i dones en la divisió del treball existent, en els espais de la reproducció i
de la producció social […] Es considera com a treball el treball productiu que és remunerat, i
com a tasques domèstiques el treball reproductiu que no és remunerat […] les relacions de
reciprocitat evidents entre els dos treballs deixa de banda les nocions de domini de l’un sobre
l’altre […] s’ha de treballar en les modalitats d’articulació entre les transformacions familiars i
els sistemes de producció, portant a primer terme els vincles entre el treball remunerat i no
remunerat, les relacions de gènere al món laboral i al món de la família […].»
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prou amb la creació de paquets de sòl, de polígons no qualificats que espe-
ren la construcció dels equipaments o d’altres serveis, en especial si aques-
tes reserves de sòl estan allunyades dels recorreguts diaris dels futurs i futures
habitants, i si, a més a més, aquesta construcció no forma part de les prio-
ritats temporals. Aquesta disfunció temporal vol dir que sovint es fa un barri
nou i es triga deu, quinze o vint anys a construir-hi els equipaments quoti-
dians, la qual cosa demostra, una vegada més, que aquests serveis no són
prioritaris, ni en l’organització espacial de la planificació, ni en els temps, tant
polítics com econòmics. El cost del temps perdut en la realització de les tas-
ques quotidianes no computa, no és visibilitzat, i és suportat per les dones
o xarxes de dones de les famílies, així com pels avis i àvies.

Els equipaments s’han d’entrelligar amb els recorreguts de cada dia: col·locar
els equipaments en els límits de les àrees urbanitzades no generarà carrers
amb vida i seguretat, i si aquests carrers tampoc no estan en relació amb la
xarxa comercial, encara serà pitjor. És imprescindible que els recorreguts
urbans siguin útils; és a dir, que es disposi d’una xarxa que ofereixi moltes
possibilitats d’itineraris amb diverses activitats en el seu traçat. Amb la dis-
tribució territorial derivada del zoning o d’àrees monofuncionals es perd un
dels màxims avantatges de la barreja i la proximitat: aconseguir que els recor-
reguts representin temps útils. És a dir, en la mesura que els diversos itine-
raris quotidians ens permetin satisfer les necessitats diàries, podrem fer servir
el temps de manera eficient: tot el contrari del que succeeix quan cada recor-
regut és exclusiu per a una funció. 

escola

comerç

transport públic

equipaments
esportius

nou barri

reserva
expansió

equipaments
sanitaris

escola 
bressol

1. Diagrama més comú dels nous barris, en què els equipaments se situen als extrems i cadas-
cun d’ells necessita recorreguts i temps específics. No es relacionen usos i transport públic.
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2. Diagrama en xarxa amb recorreguts útils: la superfície comercial s’esmicola. Els equipa-
ments estan en relació amb la xarxa de comerç de proximitat, i els transports públics formen
una xarxa de suport complementària. 
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3. Diagrama de Franziska Ullman: «Coreografia quotidiana».
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Les coreografies quotidianes del gènere femení difereixen de les del gènere
masculí: tal com indiquen els esquemes, els recorreguts del gènere masculí
són de punt a punt, i els del gènere femení són poligonals i es fan més com-
plexos com més persones dependents (infants, gent gran o persones malal-
tes) tenen les dones al seu càrrec. Per això, des de la perspectiva de gènere,
les xarxes de recorreguts útils són imprescindibles.

A la ciutat, el millor que pot passar és la «promiscuïtat» de funcions; és a dir,
fer una planificació que ens permeti la barreja d’usos, no només en parcel·les
contigües, sinó també en les parcel·les mateixes. D’aquesta manera garan-
tirem una dansa urbana constant.

La perspectiva de gènere aplicada a l’urbanisme s’entén i es posa a prova
des de l’experiència i, per tant, des de l’escala pròxima, però això no exclou
la seva incorporació a les lectures analítiques de l’estructura general, ni al tre-
ball en altres moments de la planificació, més generals i llunyans, com pot
ser un pla general o un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). No
hem d’oblidar que moltes decisions queden hipotecades en aquesta etapa
de la planificació en què, en el millor dels casos, les persones són dades esta-
dístiques incompletes, perquè no disposem de suficients dades segregades
o perquè les que tenim es basen en àrees censals que distorsionen la distri-
bució territorial de les persones i, per tant, de les necessitats. És a dir, hem
de posar les dades quantitatives en relació amb el territori, establir-ne l’ocu-
pació per part de les diferents funcions, persones i horaris, de manera que
puguem comprendre el funcionament complex, tant de la ciutat en general,
com de cadascuna de les seves parts en particular, sense oblidar que mol-
tes vegades la ciutat real, la que les persones fem servir cada dia, no s’atu-
ra en els límits administratius. Per tant, avui més que mai, la ciutat té una
definició territorial completament diferent per a cada habitant.

La planificació urbana s’hauria d’enfocar de tal manera que ens permetés fer
un treball transversal, transescalar i interdisciplinari constant; un treball trans-
versal entre els professionals que hi treballen, tant entre les àrees de l’Ajunta-
ment mateix, com entre les d’altres institucions, i també entre les poblacions

implicades; és a dir, una transversalitat
horitzontal i vertical. Un treball transes-
calar significa treballar verificant sem-
pre les propostes des de la proximitat,
fent un continu d’anada i tornada entre
l’escala propera i l’escala més territo-
rial. Els departaments d’Urbanisme i
Habitatge decideixen les formes, cosa

que representa un gran poder i una gran responsabilitat; malgrat això, cal tenir
en compte que el coneixement urbà és compartit, però diferent segons les
àrees de treball i les professions. A més, no hem d’oblidar que tots aquests
estudis, anàlisis i reconeixements han d’incloure la població i tenir en compte
les seves capacitats i coneixements, així com les múltiples i diverses caracte-
rístiques de les persones que la integren. Per tant, actualment, la participació
de la ciutadania en tots els àmbits de la planificació és un deure ineludible. El
coneixement de les dinàmiques i necessitats d’un lloc serà incomplet si la pobla-
ció no participa en l’avaluació, anàlisi, diagnosi i proposta d’una àrea urbana.

El coneixement de les
dinàmiques i necessitats
d’un lloc serà incomplet 
si la població no participa
en l’avaluació, anàlisi,
diagnosi i proposta d’una
àrea urbana.
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La societat actual tendeix, progressivament, a fer que els rols de gènere no
siguin exclusius d’un sexe. No obstant això, el projecte urbà, les decisions sobre
els habitatges i els equipaments (els horaris, com i on se situen, etc.) es conti-
nuen pensant des de la divisió de tasques, com si existís una persona que tin-
gués un horari alliberat per dedicar-lo a atendre les persones dependents o a
tenir cura de la llar. Per tot això, una societat que aspiri a estar formada per
éssers humans en igualtat, sense factors discriminatoris per raó de sexe, clas-
se, capacitats físiques, raça o edat, ha de planificar les seves ciutats (incloent-
hi totes les escales i tots els àmbits) des de la visibilitat i la igualtat en importància
de les dues esferes en què s’han dividit els treballs de les persones.

Tal com hem assenyalat, és imprescindible reconèixer que la manera com es
construeixen les ciutats no és neutral. Afectarà les persones d’una manera
diferent si no s’han tingut en compte les necessitats heterogènies de la pobla-
ció; i cal posar en primer pla els requeriments del treball reproductiu. Per això,
pensar l’espai urbà per a tots i totes vol dir fer-ho des de la diferència, però
no des de la desigualtat: una diferència entre homes i dones, entre classes,
entre orígens, cultures, religions, col·locant totes les demandes en igualtat de
condicions, sense apriorismes, ni preponderància d’un tipus de necessitat
sobre l’altre. En tot cas, allò que ha de cercar el projecte urbà és la igualtat
d’oportunitats en l’accés al dret a la ciutat. Tal com diu Amartya Sen,23 «la
qualitat de vida és la capacitat d’accedir als béns i serveis lliurement per millo-
rar la vida de cada persona». L’aportació del concepte de qualitat de vida de
Sen consisteix a atorgar importància a cada persona i al seu context, inter-
pretant-los a com a definitius en l’avaluació de la qualitat de vida, transcen-
dint els estàndards macroeconòmics genèrics, com ara el PIB, la línia de
pobresa, les necessitats insatisfetes, etc. 

Segons les dades estadístiques de la província de Barcelona del 2006, la taxa
femenina en el treball remunerat no solament és menor que la dels homes,
sinó que la categoria professional assolida per les dones és inferior a la seva
qualificació professional, «[…] entre les persones amb estudis universitaris,
el 55,4 % dels homes tenen una categoria professional alta, en comparació
amb el 35,4 % de les dones en aquesta situació […] en el període 2000-2006,
les dones (tant amb estudis secundaris com universitaris) amb qualificació
professional baixa han augmentat en 9 punts. És un fet que posa de mani-
fest la debilitat de l’ocupació femenina, més vulnerable que la masculina a les
tendències conjunturals del mercat de treball».24 Aquesta debilitat encara està
relacionada amb el fet que les dones són les que s’hauran de fer càrrec de
la seva descendència i de les persones dependents. Per tant, les dones tenen
menys possibilitats de responsabilitat i reconeixement professional. Per això,
les polítiques de temps aplicades a la ciutat han de ser una eina en el camí
cap a la igualtat, tal com estableix la Llei orgànica 3/2007.

La Llei orgànica 3/2007,25 anomenada «Llei d’igualtat», ha estat redactada
per fer possible el dret a la igualtat real entre dones i homes, el qual ja es pro-

23 SEN, Amartya: Development as freedom, Nova York: Random House, 1999.
24 AD: Condicions de vida i hàbits de les dones de la província de Barcelona. Enquesta de con-
dicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006, col·lecció Documents de Treball,
sèrie Igualtat i Ciutadania, Barcelona: Diputació de Barcelona.
25 LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. («BOE»
71, de 23-3-2007).
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incorporació de criteris de gènere, Barcelona: Generalitat de Catalunya, ICD i DPTOP, 2008.

clama en l’article 14 de la Constitució Espanyola i és un principi jurídic uni-
versal reconegut a diversos textos internacionals sobre drets humans. En el
preàmbul d’aquesta Llei s’afirma: 

«El ple reconeixement de la igualtat formal davant la llei, tot i haver com-
portat, sens dubte, un pas decisiu, ha resultat insuficient. La violència
de gènere, la discriminació salarial, la discriminació en les pensions de
viduïtat, el fet que hi hagi més desocupació femenina, l’encara escas-
sa presència de les dones en llocs de responsabilitat política, social,
cultural i econòmica, o els problemes de conciliació entre la vida per-
sonal, laboral i familiar, demostren que la igualtat plena, efectiva, entre
dones i homes, la ”perfecta igualtat que no admet poder ni privilegi per
a uns ni incapacitat per a altres”, en paraules escrites per John Stuart
Mill fa gairebé 140 anys, avui encara és una tasca pendent que neces-
sita nous instruments jurídics».

Atès que la Llei busca la prevenció i que entén que la construcció del medi
en què habitem no és neutral, fa referència a l’impacte de gènere de diferents
actuacions de rellevància econòmica, social, cultural i artística. Amb anterio-
ritat a aquesta Llei, en les disposicions addicionals del Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (Text refós de
la Llei d’urbanisme i del seu Reglament aprovat pel Decret 305/2006, de 18
de juliol),26 la disposició catorzena es titula Incorporació de la perspectiva de
gènere, i diu: 

«El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha d’incorpo-
rar la perspectiva de gènere en el desenvolupament d’aquesta Llei per
tal de garantir la promoció de la representació paritària en la compo-
sició dels òrgans urbanístics col·legiats i de l’avaluació de l’impacte de
l’acció urbanística en funció del gènere».

La Llei d’igualtat també determina, en el seu articulat, una sèrie de qüestions
que poden ser de gran utilitat per confirmar la pertinència de portar a terme
un urbanisme que incorpori la perspectiva de gènere com a eina essencial.
Ho trobem en l’article 20, Adequació de les estadístiques i estudis; en l’arti-
cle 22, Accions de planificació equitativa dels temps:

«Amb la finalitat d’avançar cap a un repartiment equitatiu dels temps
entre dones i homes, les corporacions locals poden establir plans muni-
cipals d’organització del temps de la ciutat. Sense perjudici de les com-
petències de les comunitats autònomes, l’Estat pot prestar assistència
tècnica per a l’elaboració d’aquests plans».

I, especialment, en l’article 31, Polítiques urbanes, d’ordenació territorial i
habitatge:

1.«Les polítiques i els plans de les Administracions públiques en matè-
ria d’accés a l’habitatge han d’incloure mesures destinades a fer efec-
tiu el principi d’igualtat entre dones i homes». De la mateixa manera,
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les polítiques urbanes i d’ordenació del territori han de tenir en consi-
deració les necessitats dels diferents grups socials i dels diversos tipus
d’estructures familiars, i afavorir l’accés en condicions d’igualtat als
diferents serveis i infraestructures urbanes.

2.«El Govern, en l’àmbit de les seves competències, ha de fomentar
l’accés a l’habitatge de les dones en situació de necessitat o en risc
d’exclusió, i de les que hagin estat víctimes de la violència de gènere,
especialment quan, en tots dos casos, tinguin fills menors exclusiva-
ment al seu càrrec».

3.«Les Administracions públiques han de tenir en compte en el disse-
ny de la ciutat, en les polítiques urbanes, en la definició i execució del
planejament urbanístic, la perspectiva de gènere, utilitzant per fer-ho,
especialment, mecanismes i instruments que fomentin i afavoreixin la
participació ciutadana i la transparència».

4.2. Les aportacions de les tecnologies
de la informació i la comunicació (TIC)

Tot el que s’ha explicat amb relació a la qualitat de vida dels barris i de la
ciutat pel que fa a l’ús social del temps s’ha transformat qualitativament per
a una bona part de la societat amb la implantació de les TIC al llarg de les
dues darreres dècades. Indubtablement, les relacions del temps i del lloc
s’estan transformant en la mesura que algunes de les activitats que es duien
a terme a la ciutat real ara es poden fer a la ciutat virtual. Amb les TIC, la
dimensió del temps es transforma, perquè la durada del treball productiu i
reproductiu, així com els temps de formació, lleure i gestions, es poden
escurçar, i perquè internet permet unes relacions més enllà de la tempora-
litat i dels espais locals. Les TIC transformen les relacions espacials, ja que
algunes activitats es poden deslocalitzar; ja no cal un espai presencial per-
què es produeixin.

De tota manera, hem de reconèixer els defectes i les limitacions de les TIC,
especialment quant a les qüestions d’igualtat de sexes i gèneres i a les de
segregació social i econòmica. D’una banda, al món de les TIC es dóna un
desfasament entre l’ús que fan els homes i les dones d’aquestes tecnolo-
gies. Elles hi tenen menys accés, i és evident que la construcció de l’espai
de la informàtica i de les xarxes virtuals ha estat un altre àmbit dominat per
la visió patriarcal. De l’altra, l’accés a internet implica uns costos econò-
mics i uns coneixements que marginen una part de la població. A més a
més, la referència al teletreball té unes connotacions negatives, perquè s’as-
socia amb un treball fet per dones en el temps vacant entre les feines de la
llar, i és mal remunerat, amb la qual cosa es continua produint la desigual-
tat de gènere.
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Els avantatges són evidents en la mesura que, tal com s’ha escrit, una part
del treball productiu i reproductiu es pot fer molt més ràpidament. A més a
més, es disposa d’una major flexibilitat horària, cosa que, en certa manera,
facilita la conciliació del temps en permetre’n l’autogestió. També és un gran
avantatge, tant a la ciutat molt densa, com en el territori dispers, el fet que
moltes gestions i activitats es puguin dur a terme directament, sense que cal-
gui desplaçar-se i, per tant, sense col·lapsar encara més la ciutat central i les
seves infraestructures, cosa que comporta un estalvi d’energia i d’emissions
de CO2. A més, no solament s’estalvia temps en desplaçaments, sinó, sovint,
també en fer cues.

En síntesi, les TIC estan transformant sis grans àmbits que tenen molt a veure
amb una transformació de les estructures espacials. En primer lloc, la possi-
bilitat del treball mòbil, que combinat amb els horaris permet una gestió del
temps molt més flexible i específica. En segon lloc, tots els aspectes relacio-
nats amb l’aprenentatge —que ha experimentat una transformació gràcies a
les universitats a distància—, la formació a la carta i una gran part de les ges-
tions a la universitat convencional, com ara matrícules, programes, bibliogra-
fies, teleconferències, notes i consultes fetes a través d’internet. En tercer
lloc, tot el que té a veure amb el comerç: des de la compra de bitllets fins a
la compra de queviures, llibres, roba, etc. Un quart aspecte, estretament rela-
cionant amb aquest últim, és una nova manera de gestionar l’oci. En cinquè
lloc, les relacions amb l’Administració, que ara són molt més fàcils; des de
fer les gestions per internet o pels caixers automàtics, fins a la possibilitat de
veure en temps real els plenaris del Govern municipal i d’intervenir telemàti-
cament en precs i preguntes o en votacions. Finalment, les TIC també tenen
un important paper en la transformació de les relacions personals, perquè
apropen les distàncies gràcies a les xarxes socials, els mitjans de comunica-
ció i els contactes telefònics per la xarxa. La llista seria molt més llarga si
també tinguéssim en compte, per exemple, que les TIC faciliten poder donar
més informació a les persones sobre els transports públics o l’estat de les
carreteres i autopistes perquè puguin gestionar el seu temps, a més de poten-
ciar les xarxes de moviments socials urbans o d’obrir moltes possibilitats grà-
cies a la telemedicina i el teleesport.

Tots aquests nous mecanismes que transformen el temps i l’espai a les ciu-
tats es veuen reflectits en nodes on
s’expressen aquestes connexions
o nusos d’informació, que ja exis-
teixen, però que es podrien anar
intensificant i          estenent: els cai-
xers automàtics, que no només són
al carrer, sinó també als mercats,
hospitals, aeroports o universitats,

i en els quals, a més de treure diners, s’hi poden fer moltes altres operacions;
les parades de bus i metro, que ja ofereixen informació, però que en poden
oferir molta més, en especial en els punts d’intercanvi i transbord; l’espai
públic amb WI-FI o amb nous invents, com ara punts d’informació o quioscs
intel·ligents. En definitiva, la simultaneïtat i proximitat a l’espai urbà que es
defensen en aquest text es veuen enriquides, com a factor positiu, per totes
les possibilitats que aporten les TIC.

La simultaneïtat i proximitat 
a l’espai urbà que es
defensen en aquest text 
es veuen enriquides, com 
a factor positiu, per totes 
les possibilitats que 
aporten les TIC.
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CENDEAC, gener 2008.

No obstant això, no podem ignorar els riscos que aquestes tecnologies també
impliquen, com ara la reducció del temps que dediquem a descansar i a dor-
mir, o la reducció del temps de les relacions socials en viu. Al respecto, Jonat-
han Crary ha escrit que el projecte de l’economia global, que ha aconseguit
un mercat sense pausa, té com a objectiu el control dels temps de son: «La
modernitat ha fet constants incursions contra el dormir. Actualment, l’adult
nord-americà mitjà dorm unes sis hores i mitja cada nit, una erosió respecte
les vuit hores de fa una generació i (encara que costi de creure) respecte les
deu hores de principis del segle XX».27
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5. TIPUS DE RITMES 
DINS LA CIUTAT 

Els moviments a la ciutat, malgrat la seva diversitat, es poden agrupar en dos
sentits i en cinc grups. La major part dels moviments tenen una destinació,
encara que, excepcionalment i en moments de lleure o de turisme, és pos-
sible que el moviment no tingui una destinació prefixada.

Pel que fa als ritmes de moviment, podem considerar cinc xarxes, modes o
velocitats de desplaçament:

1. Els desplaçaments fets a corre-cuita, en els itineraris cap a la feina
o a l’escola, o amb destinacions amb un horari establert, com la visi-
ta al metge, i aquells fets a corre-cuita dins la ciutat durant la feina.

2. Els itineraris dins la lògica del consum: quan es va de compres, s’en-
tra a les botigues, es miren aparadors i es porten paquets.

3. Els itineraris de lleure, passeig o estada a l’espai públic, sense presa
i, a vegades, sense una destinació concreta.

4. Els itineraris dels turistes, que es diferencien dels que fan els habi-
tants de la ciutat, perquè els desplaçaments són més lents, les perso-
nes van badant, amb un tipus de mirada que denota sorpresa davant
el que es veu, i caminen amb inseguretat, ja que desconeixen els llocs
que trepitgen i que van descobrint; en definitiva, tenen la mirada dis-
treta pròpia dels turistes.
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5. Els desplaçaments en què predominen els passos lents dels nens i
nenes que encara no tenen incorporat el sentit del temps coactiu de
la producció i s’entretenen molt sovint, o bé en què els infants van en
cotxet. També s’inclouen els desplaçaments de la gent gran que cami-
na lentament i amb dificultats, o els de les persones que van en cadi-
ra de rodes o que tenen una visió reduïda; o els de les que estan
passejant el gos i caminen al ritme sincopat de l’animal.

A l’espai del vianant i als ritmes de la gent que va a peu cal afegir-hi els rit-
mes més ràpids i imprevistos de les persones que fan servir diversos artefac-
tes que els faciliten els desplaçaments, com bicicletes, patins i skates, així
com els emprats majoritàriament per turistes, com els tricicles amb conduc-
tor i els segways, i les motos aparcades, o que van a aparcar, i que envaei-
xen les voreres. 

4. Tots els elements que se situen sobre la vorera representen un obstacle al seu objectiu prin-
cipal: que els vianants hi puguin passar còmodament. 

La ciutat ha d’oferir prou diversitat d’espais perquè aquests ritmes tan dife-
rents hi puguin conviure sense importants interferències entre ells.

Una de les qüestions primordials que cal tenir en compte és la durada i la ubi-
cació dels semàfors. Segons on estiguin situats, la visibilitat dels vianants res-
pecte els vehicles és escassa. 

S’ha de procurar que els semàfors i els passos de vianants se situïn amb rela-
ció als recorreguts de les persones, de manera que es generi una continuïtat
de les xarxes de vianants i no comportin allargar el recorregut, perquè per a
les persones amb dificultat de moviment, uns quants metres poden significar
una distància extraordinària. Per regla general, les distàncies a les quals se
situen els passos de zebra han estat pensades exclusivament per als cotxes;
això fa que els vianants hagin de recórrer llargues distàncies i que sovint cre-
uin imprudentment el carrer per tal de no haver de fer grans recorreguts ni
perdre temps.

En aquest sentit, la durada dels semàfors no s’ha d’establir d’acord amb les
persones que caminen més de pressa, sinó tot el contrari, per evitar que certs
carrers es converteixin en límits infranquejables per a la gent que camina a
poc a poc i que la seva vida es redueixi a una sola illa urbana.
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5. Per què és important fer coincidir el pas de vianants a les cruïlles amb els recorreguts de
vianants al barri. Amplada dels passos amb relació a les cantonades a relacionar.

Tal com defensava Jane Jacobs, la convivència dels diferents temps als car-
rers permet afavorir la «dansa urbana»; és a dir, que una multiplicitat de per-
sones, per raons molt diferents, donin vida al carrer, fent-lo actiu i segur.

S’ha de posar fi al monopoli de la lògica del vehicle privat. L’espai urbà és
dels ciutadans i les ciutadanes. Quan el cotxe entra a la ciutat, ha d’accep-

tar unes altres regles, tal com va proposar
Louis Kahn en els seus projectes urbans per
a Filadèlfia (1945-1962), o tal com van defen-
sar Chistopher Alexander i Serge Chermayeff

a Comunidad y privacidad (1963). Tots ells ja anunciaven que el cotxe és el
principal enemic de la convivència a la ciutat. 

El temps ha de ser una unitat de mesura flexible quan es gestiona des del
treball productiu, ja que s’han de considerar els diferents temps de vida, els
temps dels pares i mares en funció dels moments vitals, i la relació amb les
responsabilitats de la reproducció. S’ha de considerar que els temps pro-
pis, d’oci i d’estudis s’han d’acoblar als horaris de treball remunerat d’altres
persones.

5.1. La necessitat de flexibilitat 
i d’adequació dels horaris

Els diferents estudis sobre l’ús del temps a la ciutat de Barcelona ens mos-
tren l’ús diferencial que els homes i les dones fan del temps. La manera com
es reparteixen el temps familiar —dedicat sobretot a les tasques domèsti-
ques— i el temps de treball remunerat provoca un greuge comparatiu entre
el temps propi de què disposen els homes i aquell de què disposen les dones.
El mateix succeeix amb els ingressos monetaris: si bé, estadísticament, les

S’ha de posar fi al
monopoli de la lògica 
del vehicle privat.

38



dones treballen més hores que els homes, aquests dediquen una major pro-
porció d’hores al treball remunerat econòmicament. Segons les estadístiques
de la província de Barcelona28 (2006), les dones casades dediquen una mit-
jana de 20,5 hores setmanals al treball domèstic familiar, mentre que els homes
casats n’hi dediquen 8. En canvi, les dones dediquen 36 hores al treball remu-
nerat i els homes 43,5. Aquestes dades demostren que, encara avui dia, hi
ha una gran diferència entre els temps dels homes i els de les dones. Les
dones treballen 5 hores més a la setmana, però els seus ingressos econò-
mics són menors. L’opció de treballar a temps complet sense interrupció és
molt més escollida per les dones, cosa que representa una altra manera de
fer conciliació. Totes aquestes estratègies de repartiment del temps respo-
nen a la manera injusta de conciliar els diferents temps i responsabilitats, que
recauen majoritàriament sobre les dones. Per això, una ciutat de distàncies
properes i opcions múltiples de serveis i treballs ofereix més oportunitats d’i-
gualtat entre dones i homes.

Si relacionem les estadístiques d’ús del temps, els espais on es desenvolu-
pa la vida quotidiana, els espais de treball de mercat i els mitjans de mobili-
tat, comprovem de quina manera es poden veure perjudicades les capacitats
i llibertats de les persones. El temps és un recurs finit; per tant, l’estructura-
ció del territori ha de considerar la compatibilitat del temps de treball i de cura,
del temps personal i del temps social. 

Per comprovar-ho, podem fer l’exercici d’analitzar com es desenvolupa la
vida quotidiana de dues famílies en igualtat de circumstàncies, però en dife-
rents entorns urbans. La primera d’elles se situa a la ciutat compacta i mixta,
i la segona a la ciutat dispersa: l’anomenada «ciutat territori». Aquesta anàli-
si permet extreure una conclusió que potser és obvia: el territori urbanitzat,
o la ciutat territori, no és ciutat. 

En els dos casos analitzats, les 24 hores que té el dia són clarament insufi-
cients per a les dones a causa de la desigual distribució estadística de les
responsabilitats de cura de les famílies. Per a la família que viu al territori dis-
pers, els desplaçaments ocupen una part molt important del temps diari, la
qual cosa impossibilita el desenvolupament del temps personal per a les
dones, alhora que marca un greuge comparatiu, entre homes i dones, en el
temps que les dones poden dedicar a les activitats pròpies i al treball remu-
nerat. Això es tradueix en uns ingressos estadístics econòmicament inferiors
i, per tant, en una situació de dependència. En el cas de la família que viu en
un entorn urbà, els recorreguts útils i les distàncies més curtes, que es poden
recórrer a peu, fan que el temps, que és un recurs limitat, es faci servir de
manera més eficient. A la ciutat, un noi o noia de menys de 14 anys pot ser
independent en els seus moviments quotidians —anar a l’escola o fer activi-
tats extraescolars—, a diferència del que passa al territori suburbà, on sem-
pre necessita que algú l’acompanyi, ja que per conduir una moto s’ha de ser
major de 14 anys. 

28 AD: Condicions de vida i hàbits de les dones de la província de Barcelona. Enquesta de con-
dicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006, col·lecció Documents de Treball,
sèrie Igualtat i Ciutadania, Barcelona: Diputació de Barcelona.
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ció Nunca fuimos eternos, Buenos Aires, Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA),
octubre 2008. 
30 FRIEDAN, Betty: La mística de la feminidad, Madrid: Cátedra, 2009 (1963).

Als Estats Units d’Amèrica, aquesta pràctica s’anomena «mare-taxi», perquè
les dones que viuen als suburbis passen molt de temps anant d’una banda
a l’altra per fer possible les activitats dels seus fills i filles dependents. Amb
aquesta mínima exemplificació ens queda demostrat que el territori i l’entorn
en què vivim condicionen significativament l’ús dels temps29 i reforcen la divi-
sió de gèneres. D’això en va ser molt conscients les dones nord-americanes
dels anys seixanta, perquè es van veure abocades a una vida de suburbi,
exclusivament domèstica i excloent, que els va provocar el que es coneixia
com a «mal sense nom».30 Aquest malestar està directament relacionant amb
el model urbà dual de la fragmentació i la segregació de funcions.

La proximitat de la feina i de tots els serveis necessaris per desenvolupar la
vida quotidiana milloren la vida de totes les persones, especialment, i enca-
ra avui dia, de les dones. 
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6. LES XARXES 
QUOTIDIANES

Les xarxes quotidianes són el reflex en el territori de les múltiples i diverses
activitats que calen per satisfer les necessitats de les persones, incloent-hi
qüestions personals i responsabilitats del món de la reproducció i de la
producció. 

Aquestes activitats es poden desglossar en les següents: cura personal, tre-
ball de mercat, estudis, treball domèstic i familiar, treball voluntari i reunions,
vida social i diversió, esports i activitats a l’aire lliure, aficions i jocs, mitjans
de comunicació, trajectes i temps no especificat.31 Algunes d’aquestes acti-
vitats es desenvolupen a l’interior de l’habitatge, mentre que d’altres s’han
de fer necessàriament en altres escenaris: comerços, escoles, àrees produc-
tives, fàbriques i oficines, centres cívics, cinemes, universitats, centres d’a-
tenció primària (CAP) i una llista interminable de llocs on es duen a terme les
tasques que assumim entre tots i totes com a societat. Sovint, aquestes acti-
vitats no es duen a terme de manera independent, ja que hem de tenir en
compte que algunes persones (infants, gent gran o adults malalts o en altres
situacions) depenen d’altres i, a l’hora de fer moltes de les seves activitats
diàries, necessiten la companyia d’algú. 

Les xarxes han d’assolir una gran complexitat per poder respondre a les dife-
rents necessitats que generen les condicions que identifiquen i singularitzen
les persones que viuen a les ciutats. Quan parlem de xarxes quotidianes, ens

31 Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat); activitats considerades per elaborar l’es-
tadística sobre els usos del temps a Catalunya durant un dia normal.



referim als camins entreteixits amb activitats i relacions i que dibuixem les
persones en el nostre entorn quotidià; un entorn quotidià marcat pel gènere,
l’edat, la condició social, la condició d’habitant permanent o temporal, i mol-
tes altres qüestions (vegeu els diagrames de les il·lustracions 1, 2 i 3).

La mancança general de consideració envers les aportacions d’altres expe-
riències està relacionada amb la tendència a considerar les ciutats en ter-
mes binaris, des d’un punt de vista estret, androcèntric i occidocèntric.
Aquesta posició parcial ha estat present a la disciplina d’estudis urbans que
va sorgir al segle XIX i que considera que la ciutat i l’urbanisme són àmbits
masculins. Els escrits sobre la ciutat no només han estat en gran part andro-
cèntrics, sinó que també han derivat d’un punt de vista occidocèntric que
ha fet poca justícia a les realitats vives d’homes i dones, tant al nord global
com al sud global.32

A causa de la consideració parcial que històricament s’ha fet de la ciutat,
aquesta complexitat de relacions i necessitats ha estat menystinguda en la
planificació, i s’han contemplat com a simples requeriments numèrics i esta-
dístics que es reflecteixen en la reserva de sòl residencial, en l’espai públic,
en els equipaments, en les àrees verdes, en les àrees comercials i indus-
trials, sense tenir en compte les relacions de dependència entre una àrea i
una altra. No solament no es consideren les relacions de proximitat espa-
cial que calen en la distribució territorial, sinó que sovint es construeix l’à-
rea residencial, però la resta de requisits mínims necessaris per convertir
aquesta àrea en un barri no es fan a temps. Com a conseqüència d’això,
moltes persones viuen en barris i àrees que no disposen dels equipaments
necessaris, o bé moltes àrees es queden buides i sense vida durant gran
part del dia, ja que s’aglutinen usos d’horaris parcials sense residència.
Sovint, la mancança de places en un servei quotidià (escola bressol, esco-
la...) d’un barri determinat es compensa —atès que aquesta mancança s’in-
terpreta com una qüestió merament numèrica— amb l’equipament d’un altre
barri, sense tenir en compte la qüestió de la proximitat, com si aquestes acti-
vitats es poguessin desenvolupar a qualsevol lloc i la proximitat no fos un
valor ni una necessitat imprescindible.

Una altra qüestió que ha preocupat al llarg dels darrers anys és l‘aglutinació
d’àrees comercials en una única gran superfície, especialment a barris de
nova creació. Aquest monopoli del comerç en grans superfícies constitueix
una distorsió de la complexitat dels itineraris quotidians realitzats majoritària-
ment per les dones, en els recorreguts que fan possible la triple conciliació
del temps (propi, reproductiu i productiu). Els centres comercials requereixen
un itinerari específic i un temps específic, i s’hi ha d’anar amb cotxe. A més,
al final es compren moltes més coses de les realment necessàries, i cal tenir
molt de lloc a casa per emmagatzemar-les. En canvi, la compra feta als comer-
ços de proximitat s’ajusta més a les necessitats i possibilitats reals de les per-
sones i les famílies. Una dada significativa a la ciutat de Barcelona és que en
els darrers vint anys s’ha produït una inversió en els patrons de consum: les
compres fetes a les grans superfícies fora de la ciutat han disminuït, mentre
que les fetes als comerços de proximitat han augmentat. En aquest sentit, la

32 JARVIS, Helen; KANTOR, Paula; CLAKE, Jonathan: Cities and Gender, Nova York: Routled-
ge Critical Introductions to Urbanism and the Cities, 2009.
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política de manteniment, reforç i millora de la xarxa de mercats municipals ha
estat imprescindible.

De la mateixa manera que l’autopista metropolitana pretén substituir el paper
vertebrador del carrer urbà, el shopping center intenta substituir l’espai públic
de la plaça, del mercat, de la galeria, del carrer comercial. I, quan ho acon-
segueix, les conquestes socials assolides a l’espai públic es tornen a regir
per les normes, la vigilància i el personal de seguretat dels centres comer-
cials tancats. El centre comercial és un enclavament que vol fer-se autònom,
substituint l’espai públic i privatitzant-lo. La gradual substitució de petites
botigues i mercats populars per centres comercials impedeix que les classes
modestes, els immigrants i els grups nòmades s’integrin a la societat mitjan-
çant el procés tradicional del petit comerç i les parades d’artesania. Per això
és tan important preveure l’existència de petites botigues i negocis que refor-
cin l’economia i les xarxes socials dels barris, en comptes de centres tancats
i únics que empobreixen i desertifiquen. 

Tal com explica Olga Lucía Montoya33 en un estudi de postocupació realitzat
en un barri públic de Córdoba, a l’Argentina, l’altre punt negatiu de la con-
centració dels comerços és el monopoli que comporten, amb l’encariment
consegüent dels preus i la manca d’oportunitats laborals per a la població
local.

Ambdues situacions —els mecanismes de compensació i d’aglutinació d’à-
rees comercials—, demostren la falsa superació de la zonificació funcional,
o zoning, i l’herència mal entesa del moviment modern, que en ple segle xxi
és inacceptable. És una manera de fer que ja ha estat contestada i que s’ha
demostrat que no és vigent. Són solucions que no beneficien les xarxes de
la quotidianitat, perquè impliquen desplaçaments específics, amb temps espe-
cífics per a cada funció, en lloc de traduir-se en un espai urbà que entretei-
xeixi els usos, les distàncies, els temps i les persones. 

Per tant, cal conèixer les xarxes quotidianes de les persones que viuen
a qualsevol barri, ciutat o poble, a fi i efecte de poder detectar les
necessitats reals, tant per als barris nous com per a les reformes i
projectes de rehabilitació urbana.

De la mateixa manera que hi ha una estadística que permet conèixer els usos
del temps segons les activitats diàries, també n’hi podria haver una per conèi-
xer els usos dels espais segons aquestes activitats. Les distàncies adients
de les xarxes de proximitat varien en funció dels usos, dels usuaris i de les
usuàries. És a dir, s’han de tenir en compte l’edat i la capacitat de mobilitat
de les persones que les utilitzen i l’assiduïtat amb què les fan servir, així com
els condicionants topogràfics de l’indret. 

Pensar la ciutat i els barris en funció de les xarxes quotidianes vol dir planifi-
car-los comptant amb la gent, entenent que a la vida de les persones tot està
relacionat. S’han de crear escenaris de necessitats i mobilitats per a cada

33 MONTOYA, Olga Lucía: Ciudad de mis sueños. Vida en la periferia de Córdoba, Argentina,
Cali, Colòmbia i Córdoba, l’Argentina: Universidad de San Buenaventura i Universidad Nacio-
nal de Córdoba, 2008. 
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equipament: estudiar quines persones l’utilitzaran i per què, com hi arribaran,
si hi aniran soles o acompanyades, i aleshores, amb aquestes dades, trobar
els llocs més adients per a un nou servei o, en el cas que ja existeixi, refer-lo
i millorar-ne l’accessibilitat, tant per als vianants com per a qui hi vagi amb
transport públic, amb xarxes de mobilitat alternatives —com la bicicleta—,
especialment en els casos d’equipaments dedicats al jovent. S’han de repen-
sar i reforçar els recorreguts dotant-los de més massa crítica, d’activitats més
diverses i abundants; o sigui, fent els recorreguts més útils, perquè generin
més dansa urbana.

S’ha d’intentar que algunes parts dels traçats de les diferents xarxes quoti-
dianes (la d’educació, la d’espais de joc per als infants, la sanitària, l’admi-
nistrativa, la d’espais de repòs, la d’estada, etc.) siguin coincidents, per tal
d’aglutinar i fer servir de manera més eficient els comerços, la prioritat dels
vianants i els transports públics. Ara bé, no només és per una qüestió d’efi-
ciència; també és per garantir l’activitat a l’espai públic i, per tant, potenciar
la sensació de seguretat amb la presència activa del veïnatge.

En aquest sentit, és important posar l’èmfasi en la formalització de la ciutat,
en especial pel que fa als edificis construïts amb pressupostos públics. Els
equipaments, independentment de les característiques pròpies del seu ús,
han de generar espais intermedis que permetin l’aixopluc, la trobada i l’es-
pera; han de ser transparents; han de generar activitat cap al carrer; i han de
ser fàcilment identificables, accessibles i visibles. Els bons espais i edificis
públics, considerats com un reflex de la societat que els construeix, incorpo-
ren en la seva construcció i configuració les necessitats i experiències de totes
les persones. 

6. Equipaments que generen relacions visuals i d’activitats que proporcionen seguretat als
espais d’esbarjo i joc. 

El conjunt d’equipaments de Fort Pienc, a la ciutat de Barcelona, respon a
moltes de les qüestions que hem descrit. Aquest conjunt d’equipaments
públics és un exemple de complexitat d’activitats, persones i temps. Un
mateix indret concentra activitats molt diverses: mercat i supermercat; esco-
la bressol, llar d’infants i escola; centre cívic, ludoteca i biblioteca; residèn-
cia per a gent gran i centre de dia. A més, a la mateixa illa s’hi ha fet una
residència per a estudiants que completa el programa. L’aprofitament de
diversos recorreguts quotidians és màxim en la proximitat i barreja de tots
aquests usos.
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7. Fort Pienc (Barcelona): centre d’activitats urbanes, variades i diverses, que respon a les
necessitats de les etapes del cicle vital. 

Tots aquests serveis i equipaments s’obren cap a un espai públic de vianants,
amb àrees per seure, i a la façana davantera hi ha serveis comercials, espe-
cialment bars i restaurants, que reforcen la diversitat. A la varietat funcional
cal afegir-hi la resolució arquitectònica dels edificis, que generen uns espais
intermedis d’ombra, aixopluc i trobada. Les façanes transparents contribuei-
xen a la fluïdesa de la relació interior-exterior del conjunt.

6.1. Els espais públics i les persones 
que els utilitzen 

Si ens referim als espais públics des del punt de vista de les persones que
els utilitzen més sovint, de forma diària i directa, les protagonistes són les
dones, ja que les qüestions de rol, que abans hem explicat, fan que siguin les
usuàries màximes dels espais i dels transports públics, juntament amb les
persones que per una qüestió d’edat són més dependents, com ara els infants
i la gent gran. La manera com es projecti, defineixi, articuli i programi la ciu-
tat definirà l’autonomia de les persones més fràgils. Des d’aquesta òptica,
l’espai públic no és diferent en termes de concepte, però sí que n’és pel que
fa a les necessitats i als usos.

Quant a l’ús de l’espai públic, aquest ha de ser el més lliure i versàtil possi-
ble. En aquest sentit, les polítiques d’ús social del temps afavoreixen que els
espais públics estiguin sempre oberts. La tendència actual, en canvi, consis-
teix a crear nous espais públics amb horaris, cosa que fa que estiguin tan-
cats durant moltes hores, alhora que fomenta el temps com a mesura de
coacció.

Una ciutat accessible, segura i prioritària per als vianants permet l’autonomia
de moviment de les persones dependents (infants, persones grans, perso-
nes amb capacitats físiques diferents), i ofereix més independència i més opor-
tunitats a les persones que en tenen cura. Per això cal que els recorreguts
que duen a equipaments es projectin lliures d’obstacles, atorguin prioritat als
vianants, els semàfors tinguin una durada adient i, en especial, cal que els
recorreguts a les escoles siguin segurs. 
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S’ha demostrat que la pràctica dels camins escolars és molt satisfactòria.
Les escoles primàries, situades a curta distància, han permès dur a terme
aquesta experiència. S’han traçat uns recorreguts arboris prioritaris, princi-
palment per a vianants, en què s’han modificat els temps semafòrics en fun-
ció del flux d’estudiants i de la seguretat de nens i nenes al carrer. A més, els
comerços i serveis hi aporten activitats diverses. S’ha demanat a les perso-
nes que hi treballen que facin activitats a les voreres en els horaris d’anada i
tornada de l’escola i, a aquestes activitats, s’hi afegeix el reconeixement de
certes persones com a referents en el recorregut per als nens i nenes. 

Si, com hem assenyalat abans, el vehicle privat és contraproduent per a la
qualitat de vida als carrers i als barris, s’han d’emprar sistemes que induei-
xin a reduir la velocitat, en especial a les cruïlles: reducció de secció de car-
rer en apropar-se a les cantonades, elevació del pas de vianants, rugositat
de la superfície de la calçada…

Tot local comercial que doni al carrer ha de tenir-hi un accés. És a dir, si es fa
un centre o agrupació comercial en un mateix edifici, independentment dels
accessos des de l’interior del recinte, s’ha de poder accedir a cada local comer-
cial des de l’espai públic, amb la qual cosa s’eviten les façanes cegues.

Cal treballar per afavorir una xarxa de comerços locals variats en un radi
màxim de 400 metres amb relació a l’habitatge, i garantir el bon desenvolu-
pament de la quotidianitat.

És a dir, una ciutat és segura, perquè hi ha gent al carrer gràcies a la barre-
ja d’usos, d’activitats i d’horaris. Una ciutat és còmoda, perquè les distàn-
cies són curtes, els espais per als vianants prioritaris, i la durada dels semàfors
adient per a les persones i no pas per als cotxes. I, finalment, una ciutat és
amigable, perquè hi ha ombra a l’estiu, aixopluc on plou molt, bancs per fer
més curtes les distàncies, i plantes baixes amb activitats. Quant a la segure-

tat al carrer —tema avui dia recurrent
en parlar de la ciutat—, al marge que
hi hagi gent diversa, tal com defen-

sava Jane Jacobs, ens agradaria ressaltar el resultat d’un informe fet a Gran
Bretanya34 sobre les dones i la seguretat als parcs i espais públics. A les reco-
manacions d’aquest estudi s’assenyala una de les claus que destaquen les
dones per saber quan un espai és segur: si hi ha gent feliç al carrer, és un
espai públic segur.  

Podem fer algunes aportacions sobre la qualitat dels espais públics en fun-
ció de les particularitats dels grups que més els utilitzen.

a. Espais públics per a nens i nenes

Perquè els espais públics siguin apropiats per als nens i nenes i els facin ser-
vir, cal tenir en compte com els experimenten i els perceben. Un cop es dis-
posi d’aquesta informació, es podran projectar espais que els donin seguretat.
Pensar espais públics per als infants vol dir pensar espais que presentin la

34 AD: What to Do About Women’s Safety in Parks, Londres: Women Design Service.

Si hi ha gent feliç al carrer,
és un espai públic segur. 
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inclusió màxima. Les seves experiències corporals i maneres de percebre el
temps són tan diferents de les dels adults, i la seva capacitat de sorpresa i
descobriment és tan immensa, que hem de pensar els espais públics amb
ells i per a ells.

La millor ciutat serà aquella que hagi estat pensada per a les dimensions,
velocitats, temps i mirades de les persones més petites. 

En aquest sentit, hi ha una experiència històrica que va tenir en compte aques-
ta necessitat: a Amsterdam, des de l’any 1947, i durant un període de vint
anys, l’arquitecte Aldo van Eyck va projectar prop de set-cents petits espais
de joc per a infants. Aquesta política de creacions d’espais públics va ser
ideada per Jakoba Mulder, cap del Departament de Planificació Urbana, a
partir de l’observació de la realitat. En veure que una nena jugava amb pràc-
ticament no res en un espai buit de la ciutat, va pensar que els espais vacants
que hi havia, els espais sense edificar —no calia que fossin molt amplis, però
sí que estiguessin a prop dels habitatges— es podrien convertir en espais de
joc per a infants. Aquesta transformació no comportava gaires recursos. Aldo
van Eyck va dissenyar una sèrie d’elements simples que permetien confor-
mar espais de joc adequats a cada superfície i que no responien a una utilit-
zació unívoca, sinó que, justament —i aquesta va ser la seva gran aportació—
estaven formats per elements que, gràcies a l’ampli ventall de formes, textu-
res i possibilitats, aconseguien provocar la creativitat lúdica dels nens i nenes
de qualsevol edat. No menys important va ser el sistema de gestió o de crea-
ció dels espais. L’elecció del lloc es basava en la demanda real de les perso-
nes que habitaven un barri. A partir d’una trucada o carta en què es proposaven
parcel·les buides, cantonades, voreres o altres espais urbans no utilitzats
adients per a ser transformats, l’Ajuntament feia les comprovacions d’idone-
ïtat pertinents i, si el resultat era positiu, és construïa l’espai.

També cal fer referència a una experiència recent que s’ha dut a terme a Giro-
na, sota la direcció d’Isabel Salamaña, geògrafa i tinenta d’alcalde de Mobi-
litat i Coordinació Territorial. Es tracta que cada habitatge tingui un espai
(microespai) de joc infantil a menys de tres-cents metres, i que no estigui situ-
at davant de les escoles, sinó en els recorreguts quotidians. 

A Barcelona, per exemple, s’ha millorat la dotació d’espais públics de proxi-
mitat mitjançant la recuperació de patis de l’Eixample. Els nous espais públics
a l‘interior de les illes de l’Eixample són d’especial utilitat per a les persones
situades als extrems vitals. Són espais adreçats a les persones que viuen a
prop de l’espai, perquè el puguin utilitzar quotidianament. Aquests petits
espais públics són imprescindibles per a la qualitat de vida; un lloc per pren-
dre-hi el sol, jugar i conversar amb altra gent; un lloc de trobada i de joc. Fun-
cionen millor quan acullen un equipament públic, ja que en ser espais situats
lluny del carrer, la seguretat s’aconsegueix mitjançant la presència de perso-
nes que fan servir l’espai per diferents raons; en el cas que no tinguin cap
equipament, però, han d’estar molt oberts al carrer.

Aquesta reflexió sobre la ciutat i els infants té un referent contemporani inelu-
dible en els textos i experiències de Francesco Tonucci, creador a Torí del
projecte internacional «La ciutat dels nens», que proposa a les Administra-
cions de diverses ciutats del planeta petits canvis urbans per fer-les més segu-
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res i amistoses per als infants, incloent-hi paràmetres de qualitat ambiental i
sostenibilitat. Es tracta del tipus de pensament i acció que sorgeix a finals de
la dècada del 1960, quan el paradigma unitari de la Il·lustració es fragmenta
i s’emfasitzen les visions dels altres: gènere, infància, postcolonialisme. Des
d’aquest punt de vista, el carrer, la plaça i l’escola són els llocs de sociabilit-
zació dels  nens i nenes, on desenvolupen la seva autonomia i on van apre-
nent a superar els temors i les dificultats. Arran de l’experiència de «La ciutat
dels nens», països com ara Itàlia, Espanya i l’Argentina, entre d’altres, han
dut a terme projectes de modificació de l’espai públic: places, carrers i vore-
res són transformats d’acord amb els desitjos que proposen els nens i nenes. 

La proposta de Tonucci, que defensa que la ciutat torni a ser acollidora per
als més petits, hereta concepcions urbanes de Pattrick Geddes, Lewis Mum-
ford, Jane Jacobs o Christopher Alexander: una ciutat en què conviuen totes
les generacions i activitats, enriquint-se les unes de les altres, en què es poten-
cia un cicle complet de la vida urbana i en què s’intenta evitar els grans des-
astres urbans de l’especialització, la dispersió i la segregació.

Seguint el seu ensenyament, algunes ciutats han començat a integrar les
seves idees en la planificació, no de tota la ciutat, però sí d’algunes zones
determinades. Tal com s’ha assenyalat abans, una de les pràctiques més
esteses és la dels «camins escolars». Consisteix a crear recorreguts segurs
i agradables perquè els escolars disposin de més autonomia i es puguin des-
plaçar sense acompanyants fins a les escoles i els equipaments a prop de
casa seva. Són projectes d’escala de barri, que es basen en un acord com-
partit entre diferents agents i usuaris que intervenen en l’espai públic, i que
compten amb la col·laboració especial dels comerciants que tenen les seves
botigues en aquests recorreguts i que contribueixen a formar una xarxa de
referència, simpatia i protecció. Quant a potenciar aquests itineraris escolars,
que enriqueixen l’autonomia i la xarxa social infantil, és rellevant el debat en
la comunitat educativa sobre la possibilitat que els patis escolars funcionin
com a places en horari extraescolar. Una qüestió que aquí representa una
novetat a debat, a d’altres societats, com la canadenca, és una qüestió accep-
tada: els patis de les escoles són espais de joc més enllà del calendari i de
l’horari escolar. Això permet obtenir, com a mínim, dos beneficis: la capaci-
tat de mobilitat i independència dels menors, la qual cosa enforteix el seu
entorn i xarxa social, i l’ús eficient d’un recurs escàs, com és el sòl, ja que se
li dóna la màxima utilitat. A Barcelona ja s’ha posat en marxa l’experiència
dels patis oberts: hi ha 37 patis d’escoles, distribuïts entre els 10 districtes
de la ciutat.

Els espais de joc per a infants s’han de projectar pensant en les diferents
edats, però també han de permetre que els nens i nenes puguin compartir
l’espai i els jocs, i que siguin adequats per a les persones que en tenen cura.
Així, les zones de descans s’han de col·locar a la vora de l’espai on juguen i
han de mirar cap a ell. 

La ciutat per als nens i nenes no és un favor, sinó un dret que els permet jugar
segurs, en societat i llibertat. Tal com demana un nen en una vinyeta de Frato,
l’àlter ego de Tonucci: «Senyor alcalde, no volem tobogans ni gronxadors,
volem la ciutat».  

48



b. Espais per a la gent gran

Un dels criteris de la diversitat de l’espai públic és que ha de ser utilitzable per
persones de grups socials diferents i franges d’edat diferents. Per aconsegu-
ir-ho, el millor és que els sistemes d’espais públics estiguin formats per places
i parcs diferents, o, en el cas que tinguin una certa grandària, que acullin diver-
sos espais d’acord amb uns usos diferents. Aconseguir que cada espai públic
pugui tenir de tot per a tots i totes és difícil; per això és important potenciar
sistemes de places. El registre de les dinàmiques socioespacials dels entorns,
amb observacions participades, ens permet conèixer amb més precisió les
sol·licitacions dels diferents espais. Dotar la ciutat d’espais per als grups físi-
cament més febles —com els infants o la gent gran— és un deute per acon-
seguir la igualtat d’oportunitats en l’ús i accés al dret a la ciutat.

L’espai públic és el lloc clau per promoure la convivència entre generacions.
Això ja s’explicava en un dels patterns més clàssics de Christopher Alexan-
der35 i el seu equip: el número 26, que es titula Cicle vital. Prenent com a
referència les set edats de què parla Shakespeare en la seva obra As you
like it—des de la infantesa fins a la vellesa—, s’argumenta que una vida social
i comunitària estarà més ben travada si se celebra la cerimònia del pas d’una
edat a l’altra i si totes elles conviuen i s’interrelacionen amb equilibri, apre-
nent les unes de les altres, ja que cada etapa comporta unes experiències
vitals determinades. En cada etapa de la vida, les persones tenen alguna
cosa irreemplaçable per donar i prendre de la comunitat. A les grans ciutats,
aquestes relacions entre cicles vitals s’han trencat, de manera que s’adjudi-
quen espais de relació a cada cicle vital: residències per a la gent gran, guar-
deries per als infants, universitats per a la gent jove. Per tant, és bàsic potenciar
els escenaris, edificis i espais públics que ens permetin recuperar i reforçar
aquestes relacions: els espais de joc i esport, d’aprenentatge i aficions, de
cultura i cultiu. Aquest pattern d’Alexander es relaciona amb d’altres, com
ara Vells per tot arreu Aquest argument de la barreja de cicles vitals forma
part del pensament urbà vitalista dels ja citats Patrick Geddes, Lewis Mum-
ford i Jane Jacobs. 

Per a la gent gran, a més dels llocs de passeig i trobada tranquil·la, amb
ombra, cal proposar elements que potenciïn la seva motricitat. Amb aquest
objectiu, fa uns quants anys es van començar a instal·lar als parcs i places
aparells que conformen una cadena d’exercicis lúdics i gimnàstics. Aquesta
petita millora és un gran pas per a un projecte de ciutat inclusiva. 

Per generar aquests llocs per a la relació intergeneracional, el primer que cal
fer és incloure-hi les persones més febles, les que es troben als extrems vitals.
Si és bo i segur per a elles, també ho serà per a la resta. En aquest sentit, no
es tracta de fer grans transformacions, sinó de proporcionar-los una mica d’a-
tenció i de cura; pel que fa al contenidor, accessibilitat, proximitat i visibilitat;
pel que fa al contingut, llocs de reunió col·locats estratègicament, amb bancs
i espais tranquils. 

35 ALEXANDER, Christopher; ISHIKAWA, Sara; SILVERSTEIN, Murray, et al.:  A pattern lan-
guage / Un lenguaje de patrones. Ciudades. Edificios. Construcciones, Barcelona: Ed. Gus-
tavo Gili, 1980 (1977).

49



Atès que la població espanyola tendeix a envellir, i que l’envelliment és una
de les tendències més marcades
de les nostres societats, les ciu-
tats s’han d’adequar i pensar d’a-
cord amb les necessitats d’una
població que augmentarà signifi-
cativament en la franja pròxima als
vuitanta anys. La incorporació d’a-

quests espais és el primer símptoma d’adequació dels espais públics, no
només utilitaris, sinó també de relació. 

c. L’espai públic des de l’experiència de les dones

Pensar l’espai públic des de la perspectiva de gènere significa incorporar en
el projecte urbà les experiències de les dones a la ciutat. Quan ens referim al
gènere, no estem parlant de sexes; el gènere és una construcció social i cul-
tural que assigna rols i capacitats, drets i deures, basant-se en unes capaci-
tats biològiques que s’imaginen signants, perpetues i úniques. És a dir, que
per a les dones, com a gènere, la seva capacitat biològica de parir ha signi-
ficat la seva exclusió de l’àmbit públic, del treball remunerat, del reconeixe-
ment i de la visibilitat social. Al gènere femení se li han assignat tradicionalment
els treballs derivats de la cura de la llar i de les persones. De mica en mica,
els temps van canviant i els rols no es reparteixen tan taxativament, per la
qual cosa podria ser que, avui dia, parlar del gènere femení i de les seves res-
ponsabilitats no es referís exclusivament a les dones, ja que, a poc a poc, els
homes assumeixen i comparteixen responsabilitats en la realització d’aques-
tes tasques. Així i tot, les estadístiques assenyalen que les dones continuen
sent les que dediquen la major quantitat de temps a aquestes tasques invi-
sibilitzades, no remunerades i, per tant, no considerades a l’hora de decidir
polítiques urbanes i de projectar espais públics.

Per consegüent, la incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte
de l’espai públic requereix ser capaços de conèixer, registrar i aportar solu-
cions per millorar-lo d’acord amb les necessitats complexes de la vida quo-
tidiana. Per això, les experiències de les dones constitueixen una font de
coneixement imprescindible. I, per això, els projectes d’espais públics amb
perspectiva de gènere han de recórrer a metodologies diferents de les que
tradicionalment s’han emprat per abordar la qüestió: els processos de parti-
cipació, que permeten conèixer aquestes altres experiències, fins ara igno-
rades; l’observació participada, que implica un coneixement in situ, que ens
ajuda a relacionar usos amb usuaris i usuàries, raons, capacitats, horaris; i,
com a element bàsic i imprescindible, les estadístiques segregades per sexe,
que ens permeten construir un registre més aproximat a la realitat i no pen-
sar els projectes d’espai públic des de situacions suposadament genèriques,
neutres i universals.

La ciutat de Viena ha estat i continua sent pionera en la realització de projec-
tes d’habitatges i espais públics aplicant la perspectiva de gènere. L’any 1992
es va crear una oficina pont entre la Secretaria de la Dona i la Secretaria d’Ur-
banisme de la ciutat, dirigida per l’arquitecta Eva Kail, que va iniciar una polí-
tica d’implementació de la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat.

Les ciutats s’han d’adequar 
i pensar d’acord amb les
necessitats d’una població
que augmentarà significa-
tivament en la franja pròxima
als vuitanta anys.
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Una de les primeres actuacions va ser el concurs i posterior construcció del
conjunt d’habitatges Frauen Werk Stadt (la ciutat de les dones treballadores,
avui coneguda com a Margarete Schütte Lihotzky Hof), pensat des de l’ex-
periència de les dones i que, per tant, facilita, des de la distribució espacial i
funcional, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Els espais públics
del seu interior estan previstos per a diferents edats, i cada zona té usuaris i
usuàries reals en els quals es va pensar a l’hora de projectar-los. Tal com
explica Franciska Ullmann, autora del pla urbà i d’una part dels habitatges, el
reconeixement de la vida quotidiana i de la seva coreografia constitueix l’es-
sència d’aquest projecte.

D’acord amb aquests criteris, l’equip dirigit per Eva Kail ha realitzat altres inter-
vencions en espais públics, com ara la reforma del barri de Mariahilf. Per a la
reforma del barri es va pensar en les diferents necessitats de les persones
que utilitzen l’espai públic. Així, tenint en compte els temps lents de les per-
sones grans, s’han regulat els temps semafòrics i s’han fet cruïlles universals
—amb el propòsit d’evitar el desplaçament dels passos de zebra— que pro-
tegeixen els vianants del gir dels vehicles procedents dels carrers perpendi-
culars. Un cop s’ha comprès quines són les xarxes de recorreguts prioritaris
per als vianants, s’han eixamplat les voreres eliminant l’aparcament en super-
fície i mantenint la capacitat de pas vehicular. L’aparcament es recupera en
carrers de menys trànsit, col·locant els cotxes en bateria perquè n’hi càpigu-
en més. S’han eixamplat les voreres a l’entrada dels centres escolars per faci-
litar l’espera i la trobada còmoda. S’ha millorat la il·luminació, fent-la més
homogènia a les voreres i evitant enlluernaments i zones d’ombra alternes.
S’han col·locat bancs a llocs molt diversos, perquè s’ha comprès que tenen
diverses utilitats i que, en el cas de la gent gran o de persones que van car-
regades, són imprescindibles per fer un alto en el camí.  

8. Programa de reforma urbana a Mariahilfer, Viena: esglaons amb les vores pintades de groc
per anunciar-ne el final o començament; pas de zebra elevat i pintat de color vermell. Detall
de modificació de la vorera davant d’una escola primària.

Les millores que s’han dut a terme en aquest barri constitueixen, sens dubte,
una millora en la qualitat de la vida quotidiana i en la convivència de les per-
sones. Fer barris més amigables amb els vianants permet que els infants sigu-
in més independents i alhora es respecta i fomenta l’autonomia de les persones
grans. Aquestes independències aconseguides gràcies a la seguretat de l’es-
pai públic contribueixen a alliberar de tasques i, per tant, de temps a les per-
sones que en tenen cura, amb la qual cosa es facilita la conciliació dels temps
personals, laborals i familiars.
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9. Dues imatges que reflecteixen l’objectiu de la reforma de Mariahilfer: proporcionar autono-
mia a les persones dependents. Pas de zebra a la cantonada, sense desviar el camí dels via-
nants, amb semàfors que fan aturar tots els vehicles a la vegada. Mirall i enllumenat per donar
seguretat. 

Per tant, incorporar la perspectiva de gènere en el projecte d’espai públic
consisteix a fer visibles les necessitats derivades de la vida quotidiana i de
les experiències fins ara no considerades. I, si ho aconseguim, estarem cons-
truint ciutats i barris més inclusius, que tendiran a una major igualtat en les
oportunitats d’ús dels temps i dels espais públics per a les dones i els homes,
sense importar l’edat, la condició social, ni l’origen.

6.2. La qüestió de la mobilitat sostenible

L’oferta de mitjans de transport i les característiques dels espais que fan de
suport de la mobilitat determinen les formes i les qualitats de vida. S’ha de
procurar oferir la màxima varietat de tipus de mobilitat, privilegiant uns recor-
reguts de vianants que se sustentin en la varietat funcional del teixit urbà.

La millor mobilitat és la que no necessita mitjans; és a dir, la que ens per-
met fer la major part dels desplaçaments a peu. Això significa que les acti-
vitats han d’estar a prop i que hem de disposar de recorreguts útils que ens
permetin un ús eficient del temps, que és un recurs limitat. Atès que no tots
els desplaçaments es podran fer a peu, cal  planejar un sistema de trans-
port variat, que abasti els diferents tipus de teixits i de densitats urbanes,
les poblacions, els horaris i les raons dels desplaçaments. En aquest sentit,
des de la perspectiva del temps, la innovació en els sistemes d’informació
és molt rellevant.

En primer lloc, cal afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta i, en segon
lloc, en transport públic, el qual ha de poder satisfer la mobilitat a totes hores,
amb una freqüència de pas màxima de 15 minuts, i abastar totes les zones
urbanes mitjançant serveis d’escales creixents. No hi ha desplaçaments secun-
daris. Si es milloren els serveis de transport públic, també es millora la capa-
citat de mobilitat de totes les persones, sense distinció de classe, edat ni
gènere. La priorització del vehicle privat, a més de ser insostenible, és la pit-
jor enemiga de la ciutat i de la qualitat de la vida urbana. 
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Afavorir una ciutat per a totes i tots vol dir projectar-la prenent com a sub-
jecte les persones, i no pas els automòbils. Per tant, la segregació del tràn-
sit rodat i l’establiment de zones amb una velocitat màxima de 20-30 km/hora
fan compatible el vehicle de motor amb l’ús de l’espai públic com a espai de
joc i relació.

Els transports públics han de donar resposta a la diversitat d’horaris del món
reproductiu, els quals generen uns recorreguts que no són lineals ni unifor-
mes. Hem de pensar la mobilitat de manera que aquesta doni resposta a

tots els aspectes de la diversitat i la
seguretat, que faciliti la planificació de
totes les activitats de la vida quotidiana,
i que faci possible l’accés a la ciutat en
igualtat d’oportunitats. Actualment, la
major part de les activitats han abando-

nat el patró fordista industrial de punt a punt, a hores punta, per la qual cosa
els trasllats cada vegada són més diversificats, tant pel que fa als horaris i
freqüències com als orígens i destinacions. 

És important destacar que perquè el transport sigui eficient i adequat, cal
que hi hagi una quantitat mínima de viatgers i, per tant, una densitat d’usua-
ris i d’usos, i que tots els desplaçaments no es facin en la mateixa direcció
i a la vegada.

La mobilitat sostenible requereix una organització coordinada dels sistemes
de transport públic, basats en la diversitat, en l’eficiència i en les correspon-
dències entre ells. En aquest sentit, a més de la sincronia entre els enllaços
i intercanvis, la informació dels horaris s’ha de poder consultar amb facilitat
i ha de ser molt visible, en especial en els casos en què la freqüència és més
espaiada. 

El transport públic és, després dels recorreguts a peu, el mitjà més emprat
per les dones, els nens, nenes i adolescents, i la gent gran. I si reclamem
que el transport públic arribi a tots els barris, la instal·lació d’ascensors en
els punts on hi ha desnivells molt importants esdevé un element emblemà-
tic de la millora dels usos del temps en l’accessibilitat als barris. De la matei-
xa manera, la instal·lació d’ascensors en els edificis antics, que mantenen
els valors i les qualitats dels barris, es podria considerar com l’últim tram de
la xarxa del transport públic, igual que els petits autobusos de barri.

Afavorir una ciutat per a 
totes i tots vol dir 
projectar-la prenent com 
a subjecte les persones, 
i no pas els automòbils.
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6.3. Sobre els equipaments públics 

L’oferta d’equipaments és necessàriament ampliada quan la societat en què
s’inscriu reconeix, assumeix i valora les tasques de les dones derivades de
les divisions dels rols de gènere.

S’ha de garantir la diversitat dels equipaments públics, per tal que aquests
puguin resoldre les necessitats socials, culturals i personals en les diferents
etapes vitals i per a diferents cultures. Els habitatges han d’estar inserits en
un entramat d’accessibilitat màxima. Això vol dir oferir la quantitat màxima
de serveis i activitats (laborals, recreatives, mèdiques, educatives…) a dis-
tàncies que es puguin recórrer a peu. Es tracta, en definitiva, que la ciutat
presenti un equilibri en la seva oferta d’usos i espais.

L’espai dels equipaments ha d’estar entreteixit amb l’espai públic de la ciu-
tat, de manera que garanteixi la màxima permeabilitat, flexibilitzant-ne la uti-
lització per maximitzar l’aprofitament dels espais. Una distribució adequada
al territori amb relació als usos i a les xarxes de mobilitat garanteix la qualitat
de vida, perquè el converteix en estratègies per fomentar xarxes socials, gene-
rar intercanvis de serveis i possibilitar diferents temps d’ús apropant el seu
funcionament a la complexitat de la vida quotidiana.

És indispensable que els equipaments no tinguin façanes cegues, perquè, tal
com va defensar Jane Jacobs, ja el 1961, la màxima de la seguretat a la ciu-
tat i a l’espai públic és que hi hagi diversitat de gent al carrer i que les activi-
tats el mirin amb els seus «ulls», garantint aquesta seguretat d’una manera

10. Nou espai públic a Trinitat Nova, Barcelona, que posa en relació el transport públic amb
la xarxa quotidiana del barri.
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no coercitiva. Quan el centre estigui obert, en funcionament, les activitats inte-
riors hauran de ser visibles des de l’exterior, i al revés. 

Els equipaments han de tenir lavabos públics accessibles, a prop de l’accés
al centre, perquè totes i tots els puguin fer servir. Algunes dades36 demostren
que la quantitat, qualitat i accessibilitat dels lavabos públics és un indicador
de la igualtat —o no— en oportunitats d’accés i ús de l’espai públic: 1 de
cada 12 dones adultes té problemes d’incontinència urinària, mentre que en
els homes, contràriament a la percepció majoritària, només 1 de cada 60 en
té. Diàriament, 1 de cada 4 dones adultes té la menstruació i, si a això hi afe-
gim, entre altres coses, que les dones són les responsables de portar al lava-
bo les persones dependents, l’existència de lavabos públics és, sens dubte,
un indicador d’igualtat d’oportunitats en l’ús de l’espai públic, del temps i de
la ciutat.

S’ha de pensar en usos no exclusius dels equipaments. Així, per exemple,
els patis dels equipaments educatius han de ser espai públic quan l’escola o
l’institut no els faci servir. La prioritat dels vianants i, especialment, dels infants
que van a l’escola, ha de quedar clara en els projectes: amplada de les vore-
res, seguretat mitjançant la reducció de la velocitat i passos de vianants prio-
ritaris als voltants de les escoles. S’han de projectar espais d’arribada i d’espera
segurs, i que tinguin la grandària suficient per acollir les persones que espe-
ren davant de les escoles la sortida dels infants. 

Les biblioteques escolars també poden tenir la funció de centre cultural i de
biblioteca infantil fora de l’horari escolar.

36 EDWARDS, Julia; MCKIE, Linda: «Los sanitarios públicos para mujeres. Un asunto grave
para la política del cuerpo», Revista Feminista, any 9, vol. 17, abril 1998.

55



7. ALGUNES 
RECOMANACIONS

Una societat que reconeix el valor dels treballs i els temps diferents de totes
les persones afavoreix el sorgiment de nous serveis per a noves necessitats
i per a les que ja existeixen, millorant-ne la gestió, per tal d’afavorir una bona
conciliació temporal de totes les esferes de la vida. Com ja hem assenyalat,
per aconseguir una millor qualitat de vida i un ús del temps sostenible, el pro-
jecte urbà ha de presentar una sèrie de característiques.

a. Processos de participació

La participació és un valor que cal introduir en tots els àmbits, per tal d’in-
cloure els habitants dels diversos sectors urbans que estigui previst rehabili-
tar, millorar o reformar.

Entenem la participació com un procés que ha d’estar present des de la dia-
gnosi de la planificació urbanística fins a la seva avaluació. La participació no
s’ha de reduir a una campanya de màrqueting ni a una acció puntual. 

És imprescindible que el projecte incorpori els suggeriments i les demandes
acordades pels ciutadans i ciutadanes, tant a títol individual com per part dels
diferents col·lectius a què pertanyen, i cal que les decisions adoptades sigu-
in vinculants. La participació representa un esforç de temps i de treball per a
les persones, i no hi ha res més frustrant que la creació d’expectatives sense
veure’n resultants.
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La participació en matèria urbanística és, sens dubte, fruit d’un treball en
equip interdisciplinari i transversal. És primordial el treball en equip dut a terme
des de les diferents disciplines i les diferents regidories, ja que permet tenir
una visió global i de conjunt per tal que des de l’inici es puguin integrar en el
projecte global les diferents necessitats sectorials. Per això, també cal pre-
veure quins seran els destinataris i destinatàries d’aquest projecte, a fi i efec-
te de poder treballar amb ells i elles.

És important que en el desenvolupament del planejament s’hi incorporin noves
eines, com ara tallers i cartografies socials, per poder conèixer al màxim la
situació de partida i les expectatives que genera cada procés. Es tracta de

comprendre i visibilitzar què succeeix
en un espai; de posar per escrit tot
el coneixement que acumula una
comunitat, a partir de l’observació
de la seva vida quotidiana, en el seu
territori, específicament a través de
les dones, que són les que el conei-
xen millor.  Els usos dels temps de
cada població i de les diferents per-

sones que hi viuen ens aporten paràmetres per al projecte urbà, imprescin-
dibles per comprendre les dinàmiques reals de l’indret. 

Aquest fet central del temps i de la participació comporta la utilització de noves
eines, com ara mapes de temps amb cercles de proximitat, mapes de xarxes
i temps, enquestes segregades per sexe, i estudis de satisfacció residencial i
barrial, així com la creació de noves institucions, com els bancs de temps.

b. La morfologia urbana i la seva relació amb la ciutat existent 

La proposta de morfologia urbana ha de potenciar les bones relacions amb
les estructures arquitectòniques, urbanes i paisatgístiques existents, ade-
quant-se a les preexistències, tant naturals com artificials. Això implica una
forta relació amb la xarxa urbana existent; és a dir, s’ha de fer desaparèixer
la distinció entre el que és nou i el que és antic, i una manera d’aconseguir-
ho consisteix a entrellaçar els carrers nous amb els existents. 

Segons les característiques de cada àrea, seria recomanable que els barris
molt perifèrics no es dispersessin més. Per tant, caldria mirar d’acumular més
activitats i habitatges en les zones més properes als serveis, densificant i dei-
xant el terreny d’espai públic verd com a límit del teixit urbà. 

Els barris han de ser visitables; és a dir, cal que a tota la ciutat es visibilitzin
tots els barris com a espais que cal conèixer perquè s’hi poden fer diferents
coses. Per tal de no potenciar la creació d’un gueto, és important que cada
barri disposi d’elements característics que el facin singular i visitable. Per a
la població d’un barri, és important sentir que els altres ciutadanes i ciuta-
dans el valoren perquè tenen alguna cosa a ensenyar i compartir; per això,
els barris han de comptar amb equipaments singulars, com ara museus,
biblioteques, auditoris i centres d’interpretació del lloc. També cal potenciar
allò que el barri mateix ha aportat mitjançant l’autooorganització: artesania,

Els usos dels temps de 
cada població i de les 
diferents persones que 
hi viuen ens aporten 
paràmetres per al projecte 
urbà, imprescindibles per 
comprendre les dinàmiques 
reals de l’indret.
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cooperació, horts urbans, restauracions, etc. A més a més, ha de disposar
de les dotacions d’equipaments quotidians necessaris segons la població real.

Per això, cal crear noves centralitats als barris, urbans i suburbans, bé a tra-
vés d’equipaments, llocs de treball, espais públics o altres estratègies aglu-
tinadores per al barri, o potenciant la convivència i barreja d’usos. 

El més important de la morfologia del barri consisteix a establir relacions entre
els edificis residencials, d’equipaments i els espais lliures, fomentant el seu
caràcter de sistema urbà en detriment de l’autonomia dels objectes.

c. L’agrupació tipològica 

Si es vol un barri amb molta vida social i que afavoreixi la creació de xarxes
entre els seus habitants, l’agrupació tipològica d’habitatges ha de fomentar
els espais de trobada i els espais intermedis. Per tant, segons les agrupa-
cions proposades, aquestes relacions s’afavoriran o no. És essencial la tran-
sició gradual i segura entre l’espai públic i el privat, amb el propòsit de generar
diferents escales de trobada i de reconeixement. 

L’alçària dels edificis es definirà mitjançant decisions morfològiques, de den-
sitats i d’ocupació del sòl, d’acord amb l’entorn. De tota manera, la relació
irrenunciable és l’alçària entre els edificis i l’ombra projectada, tenint en comp-
te que cada habitatge disposa d’un mínim d’una hora de sol al dia (al solsti-
ci d’hivern) i que s’ha de poder conformar amb ventilació creuada. 

S’han de proposar edificis d’activitats i usos variats, no només residencials.
L’edifici d’habitatges és un condensador urbà; per tant, ha d’oferir activitats
mixtes i habitatges variats. Això també té a veure amb les cobertes i el seu
grau d’utilització, tant privat com col·lectiu.

d. Les densitats 

Cal estudiar i treure el màxim profit de la relació més idònia d’habitatges per
hectàrea; la relació entre densitat i espais lliures; l’agrupació de densitat o
dispersió; l’agrupació d’espais lliures o dispersió. És important tenir en comp-
te que, abans de crear noves zones urbanes, s’han de valorar i redensificar
les existents, i s’ha de preveure que les que es projectin, si s’escau, es pugu-
in densificar. 

La densitat i les distancies definiran els serveis de proximitat que tindrà un
barri. És important tenir en compte que les densitats han de permetre la cons-
trucció i el manteniment de serveis, equipaments i transports públics. Per
això, sempre que es pugui, caldrà considerar una concentració de la densi-
ficació, ja que per potenciar la massa crítica suficient s’ha de tenir en comp-
te la població que requereix cada equipament o servei. 

Una densificació mesurada té com a factor positiu la capacitat de dotar l’en-
torn de més equipaments i serveis de proximitat, així com de llocs de treball,
amb la qual cosa es pot fer un ús més eficient del sòl i dels transports públics,
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així com promoure més desplaçaments a peu; per tant, l’ús del temps és més
sostenible.

D’altra banda, hem de recordar que el concepte de densitat també té a veure
amb la percepció dels habitants. En aquest sentit, un bon disseny urbà fa
que les densitats semblin menors que amb un mal disseny. 

Com que de tota manera calen unes masses crítiques mínimes perquè la vida
del barri sigui intensa, cal definir uns mínims perquè hi hagi una vida urbana
densa, i uns màxims, considerats excessius i aclaparadors. Aquests mínims
no són universals, sinó que depenen de la cultura, la història, la societat i el
clima de cada ciutat.

e. La mobilitat: transports, vials i espais d’accés als habitatges 

L’oferta de mitjans de transport i les característiques dels espais d’accés
determinen les formes i qualitats de vida. Totes les persones planifiquen els
seus temps i modifiquen la seva conducta, en major o menor mesura, segons
les possibilitats que els ofereixen els mitjans de transport al seu abast. La
diversitat de necessitats i obligacions quotidianes que tenen a veure amb el
treball, les compres diàries, les passejades, els deures com a mares o pares,
i qualsevol altre tipus de tasca, determinen una relació amb l’entorn i, per
tant, comporten uns desplaçaments que es caracteritzen per no ser lineals
ni uniformes. 

L’existència d’un teixit multifuncional, dotat de tot tipus d’equipaments i d’in-
fraestructures a escala de barri, afavoreix les possibilitats de desplaçaments
curts que es poden fer a peu. L’existència d’un transport sostenible, integrat,
adaptat, divers i freqüent permet augmentar les distàncies, ampliar possibilitats
i disminuir els temps de recorregut. Si el transport públic té accés a àrees per
a vianants o a les seves proximitats, aleshores té primacia sobre l’automòbil. 

El transport s’ha de concebre com una xarxa capaç de satisfer les necessi-
tats i els horaris de la diversitat de persones que puguin utilitzar-lo. Una mobi-
litat ben entesa ofereix la possibilitat de desplaçar-se i de relacionar-se amb
el mitjà de transport sense cap mena de dificultats i en un temps d’acord amb
la distància dels trajectes a fer. 

La qualitat del carrer és un element bàsic que s’ha de planificar atorgant prio-
ritat als vianants. Per això, s’han de complir una sèrie de condicions: les
dimensions de les voreres han de permetre que dues persones o més hi pugu-
in passar a la vegada; cal eixamplar les cantonades per millorar la visibilitat
entre els vianants i els automobilistes; la senyalització dels passos de via-
nants ha de ser molt visible i els temps dels semàfors han d’estar pensats
per a les persones amb mobilitat reduïda; s’han d’eliminar els obstacles i les
barreres arquitectòniques; s’ha de preveure la protecció contra les inclemèn-
cies del temps i la presència d’espais per al descans; s’ha de dissenyar la
diferenciació de nivells o funcions amb la utilització de materials de diferents
textures i colors; sempre que sigui possible, cal eliminar a l’espai públic la
prioritat de l’aparcament de vehicles en superfície per tal d’alliberar espai per
a les activitats de les persones. 
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Si es vol potenciar el trànsit de vianants dins del barri, no només per passe-
jar-hi, sinó també per allunyar-se del soroll i del perill del trànsit rodat, cal defi-
nir molt bé les entrades als aparcaments subterranis i les circulacions
perimetrals. 

Aquestes són algunes de les mesures mínimes que faciliten la vida quotidia-
na i la relació amb l’entorn. 

11. Voreres inadequades per als vianants: amplària insuficient; les obres no consideren les
necessitats dels vianants; falta de senyalització de canvi de nivell.

Per tant, s’han de projectar acuradament els vials i els espais d’accés que hi
ha a l’àrea (via principal a escala de la ciutat, via secundària de circulació inter-
na al barri i/o vies de circulació exclusives per a vianants...), atorgant impor-
tància a les diferents escales i a la priorització de les circulacions (per a vianants,
bicicletes, trànsit rodat...) i emfasitzant els punts de connexió amb el transport
públic. L’essència del bon funcionament dels sistemes de transport és la seva
combinació i integració: metro, autobús, tramvia, tren, cotxe i bicicleta. 

f. Els equipaments de barri 

L’oferta d’equipaments s’enriqueix quan la societat en què s’inscriu poten-
cia els valors reals d’igualtat, justícia, inclusió i solidaritat, i quan reconeix,
assumeix i valora el treball derivat dels rols de gènere i del cicle de vida.

L’espai dels equipaments ha d’estar entreteixit amb l’espai públic de la ciu-
tat, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima permeabilitat, flexibilitzant-ne la
utilització per tal de maximitzar la utilització dels espais. És a dir, el pati d’una
escola, l’aula polifuncional d’un centre cívic, l’hemeroteca d’una biblioteca,
o la bugaderia d’una casa d’estudiants són espais que podrien incorporar
tota la vida quotidiana del barri i que ajudarien a compartir públicament les
tasques de la reproducció. 

A cada barri, els equipaments s’han de pensar i repensar segons les neces-
sitats canviants dels habitants. Una vegada s’hagi aconseguit complir amb
els estàndards urbanístics, s’ha de verificar si els habitants reals requereixen
aquests serveis o uns altres, perquè no és el mateix un barri en què predo-
mina la gent jove que un en què hi ha molta gent gran. 

Els equipaments complementen l’estructura urbana de les ciutats i fan com-
plexa la dualitat públic-privat, interior-exterior, habitatge-ciutat, atorgant espais
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específics de salut, aprenentatge, servei, comerç, difusió cultural, esplai, etc.
La seva distribució en el territori amb relació als usos i a les xarxes de mobili-
tat garanteix la qualitat de vida, perquè els converteix en estratègies per fomen-
tar xarxes socials, generar intercanvi de serveis i possibilitar diferents temps
d’ús, acostant el seu funcionament a la complexitat de la vida quotidiana.

Diferents equipaments de barri —casal d’avis, casa d’estudiants, escola bres-
sol, ludoteca, mercat, biblioteca, o escola infantil i primària— es convertei-
xen en proposicions per a l’intercanvi d’espais d’ús col·lectiu (públic/privat),
milloren la qualitat de vida, i són estratègies per crear xarxes socials i fomen-
tar l’intercanvi de serveis, alhora que participen d’una percepció de segure-
tat des de l’activitat i no des del control, perquè les seves ubicacions han de
generar xarxes de proximitat adequades al territori en què s’inscriuen. La con-
solidació i distribució equitativa d’aquests espais intermedis i oberts que con-
figuren els equipaments construeixen una ciutat que es caracteritza per la
igualtat d’oportunitats per a dones i homes.

És essencial tenir en compte la relació amb l’espai públic, les distàncies, la
relació d’equipaments per habitant, la mobilitat, l’escala de barri i l’escala de
ciutat, així com els tipus d’equipaments per a la societat actual, sense obli-
dar les associacions i entitats civils, la igualtat de gèneres i el dret de les diver-
ses cultures a expressar-se.

Per equilibrar les responsabilitats, organitzar les tasques reproductives assig-
nades al gènere femení, i proporcionar una igualtat d’oportunitats entre dones
i homes, els equipaments han d’incorporar el concepte d’«infraestructures
per a la vida quotidiana», aportant nous espais d’activitats o equipaments a
mesura que la societat evoluciona. Una reflexió sobre les experiències diver-
ses que es produeixen a la ciutat contemporània amplia el llistat de necessi-
tats i verifica que l’espai físic dels equipaments proposa àmbits per intercanviar,
compartir, donar suport, integrar i plantejar «el temps d’ús» com a determi-
nant per afavorir l’accés i la participació.

La idea dels equipaments per a la vida quotidiana significa incorporar una
nova generació d’equipaments ineludibles —com els que afavoreixen l’equi-
tat d’oportunitats per a dones i homes—, que contribueixin a satisfer les tas-
ques reproductives i de cura de les persones, començant per l’essencial,
escoles bressol amb horaris flexibles, a més de centres de dia, tant per a la
gent gran com per als infants, espais de suport a l’educació, etc. S’han de
potenciar projectes d’ús màxim dels equipaments de proximitat —per exem-
ple, fent servir els patis de les escoles com a places fora de l’horari escolar—
i adequar i ampliar els horaris i les activitats dels equipaments públics a les
diferents necessitats. S’ha de potenciar la creació d’equipaments d’ús com-
partit, que permetin que mentre els pares i mares estan fent activitats de lleu-
re o de formació pròpies, els nens i nenes puguin fer activitats que s’han
programat perquè coincideixen amb les dels seus progenitors.  

Pel que fa a l’Administració, cal potenciar la finestreta única per a cada barri,
alhora que a la seu del Districte es facilita la gestió de la burocràcia amb l’Ad-
ministració des d’un sol punt. 
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La seguretat de proximitat comporta descentralitzar les comissaries i crear
cossos d’agents d’informació socials i urbans. 

S’ha de reforçar la figura dels mediadors socials, que estan fent una feina
important en el territori català, com a mínim des de la Diputació de Barcelo-
na. La funció dels mediadors socials com a agents de proximitat és impres-
cindible per als barris, a causa del coneixement de la població a peu de carrer
i de l’ajuda social que presten. 

S’han de crear altres agents de barri, de carrers i de manteniment dels habi-
tatges, per tal de potenciar una cultura del manteniment, així com agents d’a-
tenció a la gent gran.

Cal crear punts verds fixos i mòbils en horaris més amplis dels que hi ha actu-
alment, incorporant polítiques de pedagogia urbana en l’estalvi energètic i el
reciclatge.

g. Comerços i altres serveis 

Tan important com tenir equipaments de bon nivell i accessibles és disposar
de comerços pròxims, amb la major diversitat possible de tipus i mides, immer-
sos en el teixit de les activitats quotidianes. És especialment important poten-
ciar l’existència de petits comerços que facilitin la instal·lació de negocis
personals o familiars, a vegades iniciats amb ajuts de microcrèdits. Els comer-
ços es poden considerar ambiguament com espais de serveis i equipaments
que poden potenciar llocs per a cooperatives d’inserció laboral. En definiti-
va, la diversitat i varietat del comerç ajuda a reforçar les economies locals,
fonament de la vitalitat i del vigor de les comunitats. Disposar d’un cert tipus
de comerços també pot ser un element característic d’alguns barris i estimu-
lar que es vagin a visitar.

Per això, qualsevol proposta ha de tenir en compte la diversitat, les tipologies
de comerços, l’horari, les usuàries i els usuaris i les situacions. Cal conèixer
els tipus i volums dels comerços que hi ha a cada entorn urbà i social per tal
de fomentar els comerços complementaris i evitar el monocultiu, bé per temes
o per volums. 

h. Equipaments i serveis aportats pels edificis residencials

Pel que fa a la qualitat de l’espai públic i dels equipaments, els serveis apor-
tats pels edificis residencials mateixos, tant per a ús dels residents com dels
veïns i veïnes del barri, són transcendentals. Ara bé, aquests equipaments
comunitaris encara són més necessaris quan els habitatges són petits i cal
aquest complement d’espais de qualitat en els serveis col·lectius, ja que poten-
cien aquesta extensió de la casa. Fomentar la vida comunitària, compartint
moltes activitats fora de casa, afavoreix una millor organització del temps,
tant familiar, com personal i social.

Aquests espais, que els pot aportar l’edifici residencial mateix per a la convi-
vència, l’aprenentatge i la socialització, contribueixen de manera significativa
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a la qualitat de vida i a la cohesió social. Tal com expliquen Ezio Manzini i
François Jégou37 en els exemples pràctics que han recollit a diverses ciutats
d’arreu del món, en aquests espais comunitaris s’hi poden fer infinites acti-
vitats promogudes pels veïns i veïnes. A tall d’inventari podríem proposar
molts usos i activitats diverses: cuina comunitària, escola de cuina, menja-
dor col·lectiu, llar d’infants autogestionada, ludoteca o llar d’infants fora de
l’horari escolar, sauna, spa, saló de te, safareig solar, aula per a tot tipus d’a-
prenentatges, taller de formació i de reparacions, taller de menjar fresc, taller
de còmics, centre d’informació, oficina per als veïns i veïnes, biblioteca, esco-
la de ball, escola de jardineria, centre sobre les energies, centre de participa-
ció, centre de cooperació, centre de salut, seu per a co-shopping, espai de
dipòsit per al repartiment de menjar fresc, local per a bicis, xarxa de ràdio o
de comunicació metropolitana, local per a barata, espai per practicar ioga, i
moltes iniciatives més.

La major part d’aquests equipaments que faciliten la vida comunitària —com
el co-housing, la compra compartida o els equipaments compartits— son
essencials per a l’organització social del temps.

Un bon precedent d’aquest tipus de serveis comunitaris aportats per l’edifi-
ci mateix és l’Unité d’Habitation, a Marsella, de Le Corbusier: a la planta inter-
mèdia hi ha botigues, oficines i restaurants, i a la coberta, a l’aire lliure, un
gimnàs i llars d’infants.

Un altre exemple és el Walden 7, a Sant Just Desvern, del Taller de Arquitec-
tura: a la coberta col·lectiva hi ha piscines, solàriums i zones d’estar i jocs; a
la planta baixa, comerços i àrees de trobada i joc veïnal, i, intercalats a les
plantes d’habitatges, espais per a oficines.

Aquests locals d’ús comunitari poder estar ubicats a la planta baixa, al pri-
mer pis o al terrat, sempre amb una accessibilitat molt fàcil i una bona llum
natural, instal·lacions adequades i espai d’emmagatzematge suficient.

i. L’espai públic

Tal com hem explicat, l’espai públic és un element clau a totes les ciutats: és
on la societat es fa visible. La qualitat de vida, del treball i de les relacions que

ofereix un barri té molt a veure amb les
qualitats de l’espai públic disponible. L’es-
pai públic pensat per a l’equitat de gène-
re afavoreix l’autonomia i la socialització
de les persones, ja que ha estat pensat
atorgant prioritat a les necessitats de les

dones i dels homes abans que al disseny i al traçat. Per aconseguir-ho, són
imprescindibles: voreres amples i amb moviment, que afavoreixin la realitza-
ció de diferents activitats i que els materials, colors, textures i canvis de nivell
estiguin ben diferenciats; els escocells al mateix nivell que la vorera; baranes
i rampes a les zones amb pendent; passos de vianants ben diferenciats i amb

37 MANZINI, Ezio; JEGOU François: Sustainable everyday. Scenarios of urban life, Milà: Edi-
zioni Ambiente, 2003.

L’espai públic pensat 
per a l’equitat de gènere 
afavoreix l’autonomia 
i la socialització de les
persones.
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semàfors que tinguin en compte els diferents temps; bancs a l’ombra que
generin zones de descans en els recorreguts urbans i en les àrees d’estada.
També cal generar espais intermedis de relació entre els interiors i els exte-
riors, i cuidar la senyalització, que ha de facilitar l’orientació, la identificació i
l’apropiació. El reconeixement de les importants tasques que duen a terme
les dones a la societat ha de ser visible a l’espai públic, i un dels mecanismes
més immediats és anomenar-les en femení.

L’espai públic és l’espai connector d’activitats en el qual, de manera indivi-
dual o col·lectiva, desenvolupem la nostra vida quotidiana i establim vincles
socials i culturals. Per això, des d’una visió de temps, l’espai públic no s’in-
terpreta com un espai merament funcional, sinó com un espai d’experiències
vitals, i per això ha de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat d’usos.
S’han de procurar uns usos mixtos que li donin activitat, una mobilitat sos-
tenible que valori la proximitat i que prioritzi els desplaçaments per als via-
nants, una accessibilitat sense discriminació, una percepció positiva de
seguretat, i una relació activa i entrellaçada amb equipaments, comerços i
edificis en general.

La percepció de seguretat està vinculada amb la capacitat de les dones per
apropiar-se de l’espai adquirint autonomia. Alguns dels factors espacials que
contribueixen a la percepció de seguretat inclouen la visibilitat, claredat i alter-
nativa de recorreguts, la varietat d’usos i activitats, i la presència de gent
diversa. Per afavorir el sentiment de pertinença i seguretat en els espais públics
cal prestar especial atenció a la il·luminació de les àrees de vianants, i cal evi-
tar els murs i les escales que generin racons amagats o d’accés difícil.

j. La transició entre l’espai públic i l’espai privat

La clau de l’èxit social dels barris rau en la qualitat de la relació visual i fun-
cional entre l’espai de l’habitatge i l’espai públic, seguint, per exemple, els
criteris de Clare Cooper Marcus i Wendy Sarkissan al llibre Housing as if peo-
ple mattered. Site design guidelines for medium-density family housing.

La confluència entre les voreres i els espais públics amb el pla vertical de la
façana constitueix la trobada de dos sistemes ecològics: l’espai privat i l’es-
pai públic de la ciutat: els carrers. És en aquesta acurada confluència on radi-
ca la potencialitat d’activitat i varietat màximes. Ara bé, també és important
la qualitat dels espais comunitaris interiors de l’edifici, projectats per propi-
ciar una interacció entre les veïnes i els veïns d’una mateixa comunitat. A més
a més, la qualitat de l’habitatge té molt a veure amb les relacions amb l’ex-
terior: bones vistes, orientació i sol. La participació en la vida comunitària i la
vigilància dels infants es pot potenciar des de les cases mitjançant terrasses,
galeries, balcons i jardins.

En definitiva, els bons barris seran aquells que permetin als seus residents
gaudir de l’espai exterior i que ofereixin als ciutadans i ciutadanes que hi acce-
deixen uns bons àmbits públics: parcs, places, pòrtics, porxos, jardins i patis.
Dit d’una altra manera, seran millors els barris en què els gradients de pas
de l’àmbit públic al privat siguin més graduals i variats: carrers de trànsit rodat
i transport públic, carrers de trànsit pacificat i de càrrega i descàrrega amb

64



horaris, places i eixos comercials, espais intermedis, com ara pòrtics i por-
xos, entrades a patis, jardins i vestíbuls, amb la màxima varietat possible d’es-
pais comunitaris, com ara corredors i passarel·les, fins arribar al darrer filtre
de la porta d’accés a casa.

Es tracta de potenciar espais de proximitat que facilitin la sociabilització. L’ús
d’aquests espais intermedis es va configurant cada dia en funció de les acti-
vitats, del clima i de la llum natural.

k. La vegetació i l’aigua

Encara que la presència de la vegetació i de l’aigua es pot incloure —i de fet
està inclosa— en diversos apartats, com el de la mobilitat (arbrat a les vore-
res), o el de l’espai públic, i fins i tot en el de la relació de l’edifici amb el barri,
aquests dos elements han d’adquirir el màxim protagonisme i han de ser
qüestions predominants.

La vegetació, emprada adequadament, genera uns efectes positius, ja que
absorbeix la radiació solar i mitiga la calor urbana, amb la qual cosa dismi-
nueix la demanda energètica per a l’ús de refrigeració, i incideix en el cicle
de l’aigua, perquè afavoreix el drenatge. En definitiva, augmenta la produc-
ció de biomassa en absorbir CO2 de l’atmosfera, creant un efecte positiu per
combatre el canvi climàtic.

La presència d’arbres i vegetació també és essencial per a la qualitat dels
carrers. Les voreres han de tenir arbres adequats a les dimensions de l’es-
pai públic i a la seva orientació. Per potenciar la diversitat de trànsits, afavo-
rint el de vianants, la vegetació i els tipus de sòls són els elements essencials
del disseny.

La utilització d’arbres i arbustos té un efecte perceptiu, ja que afavoreix la
sensació de diversitat i de menys densitat. Per tant, cal escollir els arbres
segons la localització, el tipus d’espai urbà, l’orientació, etc., i proposar les
espècies més adients.

En definitiva, pel que fa a l’espai públic, el disseny de l’espai verd ha de ser
un tema prioritari en el projecte, juntament amb el mobiliari urbà, la il·lumina-
ció i la presència d’aigua.

Quant al sòl, cal prestar especial atenció als tipus de paviments: han d’asse-
nyalar correctament els canvis de nivell, han de ser diversos i tous, i no afa-
vorir la concentració de calor. També és essencial un bon drenatge; per això
s’ha de treballar per fer el sòl urbà més permeable.

Cal projectar un cicle de l’aigua visible i eficient, que impulsi l’existència de
fonts, canals, estanys i altres elements que potenciïn el cicle de l’aigua, que
aportin humitat i drenatge, amb una bona gestió de l’aigua de la pluja i dels
recursos naturals, i que restitueixin l’aigua al cicle natural convenientment depu-
rada. La presència del cicle de l’aigua pot potenciar l’existència d’horts urbans.
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La presència de la natura a la ciutat és un element imprescindible perquè els
éssers humans no perdin la seva relació amb l’experiència vital, per recupe-
rar els cicles de la natura com a pautadors de la nostra vida. Això té molt a
veure amb el temps i amb la recuperació d’una percepció basada en els cicles
naturals. A més a més, es potencien nous paisatges sonors —el soroll en tre-
pitjar diversos tipus de terres i paviments; la remor de l’aigua; la presència
d’ocells entre els arbres— que fomenten un ritme vital. Tot això reforça la per-
cepció i permet gaudir del temps natural.

l. La gestió dels recursos, de l’energia i dels residus

No podem deixar de fer referència als aspectes residencials i urbans que
repercuteixen significativament en el bon ús de les energies, en la recollida
selectiva dels residus, en la gestió dels espais verds, en la separació de les
aigües grises i pluvials, en la construcció reutilitzable/reciclable, en la vege-
tació, i en la disminució de les emissions de CO2.

És per això que es proposa que les xarxes de mobilitats prioritzin els recor-
reguts a peu, en bicicleta i en transport públic. Segons s’ha assenyalat abans,
la presència de vegetació en tots en tots els sentits i llocs, sempre és un ele-
ment que afavoreix la sostenibilitat.

Hi ha una sèrie de premisses tècniques essencials: seguir un model d’efi-
ciència energètica, des de la demanda, l’oferta i la gestió; emprar sistemes
autònoms de producció d’aigua calenta sanitària amb plaques solars tèrmi-
ques, etc.

En aquest sentit, tots els processos que potenciïn l’autonomia energètica dels
edificis —com la producció i distribució d’electricitat des de la llars, o la reco-
llida de l’aigua de la pluja—, atès que afavoreixen l’autonomia, no només són
instruments d’estalvi energètic, sinó que també comporten una organització
autònoma del temps, sense dependències.
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8. INDICADORS DE 
RELACIÓ ENTRE EL
TEMPS I L’ESPAI A 
LA CIUTAT

Tot seguit es proposa una sèrie de preguntes orientatives per determinar si
el projecte urbà és adequat per a un bon ús del temps i si en definitiva, les
propostes formulades s’adeqüen a una societat complexa i variada, sense
cap mena de discriminacions a l’hora de decidir sobre els usos dels temps.
D’acord amb les recomanacions elaborades, es proposen les preguntes segü-
ents per construir uns indicadors38 inicials dels usos del temps i la ciutat.

I. Els processos de participació

a. ¿Hi ha una oficina d’informació i/o campanyes que expliquin com es
transforma l’espai urbà?

b. ¿Existeixen mecanismes de consulta pública sobre la transformació
espacial del barri?

c. ¿Existeixen uns mitjans que afavoreixin la participació de les ciuta-
danes i dels ciutadans en els processos de transformació urbana del

38 Aquests indicadors s’han desenvolupat prenent com a referència el document Diagnosi i
avaluació urbana amb perspectiva de gènere (DUG), del col·lectiu Punt 6, <www.punt6.net>
i <http://punt6.wordpress.com/>.



barri, tenint en consideració serveis que permetin la conciliació dels
temps familiars i de cura amb la participació activa?

d. ¿Es treballa amb diferents grups per prendre decisions de canvis
urbanístics?

e. A l’hora de fer processos de participació, ¿es té en compte la sin-
gularitat dels diferents grups, en especial de les dones? ¿Existeix un
pla d’igualtat que prevegi la participació de les dones en el planeja-
ment del seu entorn?

f. Abans de fer qualsevol proposta o canvi al barri, ¿s’ha fet una dia-
gnosi social i física prèvia? Aquesta diagnosi participativa i col·lectiva,
¿ha servit de base al projecte urbà?

g. ¿Quines dades s’han recollit en aquesta diagnosi? ¿Les dades han
estat segregades per sexe?

h ¿S’han fet observacions participants? 

II. Morfologia urbana i relació amb la ciutat existent 

a. Les actuacions urbanes, ¿s’adeqüen a les preexistències, tant natu-
rals com artificials, així com a les estructures arquitectòniques, urba-
nes i paisatgistes preexistents? 

b. Les propostes urbanes, ¿tendeixen a apropar les diferents àrees i
funcions, així com els espais naturals i d’esbarjo?

c. Els barris, ¿constitueixen un pol d’atracció per a la població d’altres
llocs  de la ciutat?

d. Els barris, ¿ofereixen una varietat d’activitats que facin possible des-
envolupar-hi la majoria de les activitats quotidianes i de treball? 

e. La morfologia urbana adoptada, ¿fomenta les relacions entre els
edificis en detriment de l’autonomia dels objectes?

f. ¿Hi ha una continuïtat d’activitats? És a dir, les plantes baixes, ¿són
espais amb activitats i amb una bona relació, tant visual com espacial,
entre l’espai públic i el privat? 

g. Si el barri limita amb zones rurals, ¿la morfologia projectada garan-
teix i protegeix l’àrea verda de la pressió urbanitzadora i deixa clar el
seu rol d’acabament o de final urbà?

h. Si es tracta de noves àrees urbanes, ¿hi ha una coherència i conti-
nuïtat morfològica amb els barris contigus i amb la ciutat?

i. Si l’actuació està situada a la perifèria de la ciutat, ¿és capaç de
dotar i crear un barri? 
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j. L’actuació realitzada, ¿potencia i reforça els usos que manquen? És
a dir, si es tracta d’una àrea residencial, ¿es proposa una actuació
que proporcioni a l’àrea les funcions que no té, amb varietat d’usos
a l’actuació?

III. Agrupació tipològica

a. ¿Hi ha diversitat d’agrupacions tipològiques? ¿Quines?

b. ¿Quins tipus d’agrupacions hi ha entre els diversos elements que
conformen l’actuació? ¿En illa tancada, amb barres paral·leles, com-
binació de diferents morfologies...?

c. L’agrupació tipològica nova, ¿és adequada al teixit urbà existent?

d. L’estructura tipològica existent, ¿dóna facilitats per a la rehabilitació?

e. ¿Es potencia la creació d’espais públics o comunitaris de trobada i
de relació entre els habitatges?

f. L’agrupació tipològica, ¿potencia l’ús comunitari de les cobertes?

g. Els edificis, ¿disposen de barreges d’usos?

h. Els edificis, ¿estan situats de manera que no projecten ombres exces-
sives ni creen reflexos que molestin?

i. L’agrupació tipològica i els edificis, ¿potencien la concentració i el bon
disseny volumètric de les instal·lacions necessàries a les cobertes?

IV. Densitats

a. La densitat, ¿és suficient per garantir la dansa urbana? És a dir,
¿garanteix la realització d’activitats diverses al carrer en diferents
moments del dia?

b. La densitat, ¿és suficient per garantir una dotació d’equipaments
adequada?

c. La densitat, ¿és suficient per garantir una xarxa de transport públic
adequada i amb freqüències adequades?

d. ¿Quina és la relació de proximitat dels equipaments i dels serveis
als barris? 

e. El disseny urbà, ¿potencia la percepció d’una densitat adequada,
ni excessiva i aclaparadora, ni insuficient? (Ambdós casos impedeixen
l’existència al carrer d’una vida quotidiana adequada.)
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f. El disseny urbà, ¿és apropiat perquè la densitat no creï conflictes i
superposicions a les voreres i als espais públics? 

V. Mobilitat: transports, vials i espais d’accés als habitatges 

a. S’ha d’oferir la major diversitat possible d’opcions de mobilitat, pri-
vilegiant els recorreguts per a vianants que se sustenten en la varietat
funcional del teixit urbà, prioritzant les necessitats i percepcions dels
usuaris i usuàries. En cadascun dels barris, ¿és possible escollir entre
més d’una opció el tipus de mobilitat amb què es fan els desplaça-
ments quotidians? 

b. ¿Existeix un estudi de mobilitat integrada que consideri la participació
i la percepció de les persones que més utilitzen cada modalitat de des-
plaçament (a peu, en transport públic, privat, bicicleta o un altre tipus)?

c. En l’àmbit analitzat, ¿s’han dissenyat mesures per desincentivar l’ús
del transport privat a favor del transport públic? ¿Hi ha sistemes dis-
suasius per desincentivar l’ús del transport privat al barri o ciutat, amb
una millor oferta de transport públic? 

d. ¿Hi ha zones d’aparcament a prop de les estacions de transbord?
¿Hi ha aparcaments públics en els accessos principals del nucli urbà? 

e. ¿Hi ha opcions de transport individual més sostenible, com ara la
bicicleta?

f. ¿Hi ha un gradient de velocitats i de prioritats circulatòries entre les
principals vies d’accés i els habitatges o equipaments i serveis? 

g. ¿Hi ha una xarxa de vials i d’espais que prioritzin els vianants?

h. ¿Hi ha una xarxa de vials de carril bici ben connectats amb tota la
ciutat?

i. ¿Hi ha un sistema de transport públic que relacioni l’àrea estudiada
amb la resta de la població? ¿I amb la regió més propera? ¿I en un
àmbit més ampli? ¿Hi ha una varietat de sistemes? ¿De quin tipus:
tramvia, bus urbà, bus regional, tren, metro?

j. Per a l’espera dels transports públics, ¿hi ha punts ben dissenyats,
degudament protegits i amb bancs adequats, visibles i senyalitzats?

k. Les parades de transport públic han de permetre que l’espera de
les persones sigui segura, protegida i agradable. La ubicació de mol-
tes d’aquestes parades en entorns allunyats, de difícil accés, o amb
falta de manteniment provoquen que no es facin servir en certs hora-
ris, o bé, si s’opta per utilitzar-les, que generin un alt grau de percep-
ció d’inseguretat. Les parades o estacions, ¿són visibles, estan cobertes
per protegir contra les inclemències del temps i tenen bancs per seure,
informació, il·luminació, i tot està en bon estat de manteniment?
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l. Els entorns per a vianants vinculats amb les estacions i les parades,
¿estan ben il·luminats, presenten un bon manteniment i són accessi-
bles? Els accessos als diferents transports públics, ¿es fan al mateix
nivell de la vorera?

m. En els casos en què les voreres són estretes, ¿es preveu la col·loca-
ció d’andanes especials per accedir als autobusos?

n. Tots els transports públics i els seus serveis necessaris, ¿estan adap-
tats a totes les necessitats —físiques i horàries— perquè tothom els
pugui utilitzar? 

o. Els transports públics, ¿disposen d’espai per a les cadires de rodes,
els carrets de les criatures, els carrets de la compra, maletes o altres
embalums?

p. ¿Hi ha una bona senyalització i informació dels horaris i condicions
dels transports públics? Atès que els recorreguts quotidians no són
lineals ni uniformes, ¿tenen en compte els mitjans de transport públic
les diferents necessitats pel que fa a temps, rutes i freqüències?

q. Les voreres són la base física dels desplaçaments per als vianants
i, per potenciar-los, cal que a l’hora de dissenyar-les es tinguin en
compte la  importància de la secció, les seves mesures, materialitat i
relacions amb allò construït. Les voreres, ¿tenen les condicions ade-
quades perquè puguin passar-hi diverses persones a la vegada (cot-
xets, cadira de rodes i acompanyant, carret de la compra, persona
amb dificultats de mobilitat, infant amb acompanyant…)?

r. El tractament de les voreres, ¿és adequat per a persones amb altres
mobilitats (per exemple, el color i la textura dels paviments, un enllu-
menat que no creï punts massa foscos ni massa il·luminats, les can-
tonades adaptades correctament)? 

s. Els vianants, ¿tenen prioritat a les interseccions entre els diferents
mitjans de transport i en els recorreguts als equipaments i serveis, amb
cantonades amples i cruïlles visibles, i amb passos de zebra ben dife-
renciats? 

t. Els recorreguts per als vianants es podran realitzar o no per una vore-
ra o espai determinat, sempre que siguin accessibles i segurs. En el
projecte també s’haurien de tenir en compte aquestes qualitats. ¿Hi ha
persones que modifiquin els seus recorreguts segons el tipus de car-
rer o l’espai per on passen per qüestions d’accessibilitat o seguretat?
Els recorreguts per l’espai públic, ¿són còmodes? Les voreres, ¿tenen
un nivell de condicionament apropiat, amb escocells, il·luminació, mobi-
liari urbà i manteniment per tal de no dificultar el pas dels vianants? 

u. En els canvis de nivell o discontinuïtats, ¿hi ha mecanismes d’aju-
da que en redueixin  l’impacte, bé mitjançant una rampa i/o barana,
amb un canvi de paviment o amb algun altre mètode que en faciliti la
detecció per part dels vianants?
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v. Els temps i les dificultats dels cotxes no són els mateixos que els
de les persones que es traslladen a peu. La invasió constant de cot-
xes a les voreres i als espais públics en perjudica l’ús a causa de la
pèrdua de qualitat o seguretat. ¿Hi ha limitacions o sistemes de con-
trol de la velocitat dels transports privats i de la invasió de zones de
vianants?

w. ¿S’han establert mesures per organitzar l’accés als col·legis i mirar
d’evitar que els cotxes es concentrin a l’entrada, atès que generen
situacions de risc per a les persones que hi arriben a peu? 

x. Els temps dels semàfors per als vianants, ¿s’han coordinat prenent
en consideració totes les velocitats i afavorint els temps lents de les
persones amb més dificultat de moviment? 

VI. Equipaments de barri 

a. Els edificis destinats a equipaments han de tenir una vocació de fer
ciutat. Relacionant-se físicament amb l’entorn han de ser capaços de
generar activitat i vida al carrer. ¿Hi ha relacions directes entre els equi-
paments i els espais públics, de manera que en propiciïn un ús simul-
tani? 

b. L’oferta d’equipaments és necessàriament ampliada quan la socie-
tat en què s’inscriu reconeix, assumeix i valora els treballs quotidians
i les tasques derivades de les divisions dels rols de gènere. ¿Hi ha equi-
paments relacionats amb les infraestructures per a la vida quotidiana?
¿Hi ha propostes d’equipaments i serveis que afavoreixin la tasca repro-
ductiva i de cura?

c. Tots els equipaments públics o serveis, ¿són accessibles en igual-
tat d’oportunitats per part de tots i totes, sense cap tipus d’exclusió
per condició física, sexe, edat, ètnia, cultura o religió?

d. Les activitats o programes proposats per als equipaments d’oci (cul-
tura, esport...), ¿interessen tant als homes com a les dones, a fi i efec-
te de  garantir que s’utilitzen o que són apropiats d’una manera
igualitària?

e. Els equipaments i serveis s’han d’entreteixir amb l’espai públic i
s’han de distribuir en el territori amb relació als usos i a la mobilitat per
tal de fomentar les xarxes socials tenint en compte la complexitat de
la vida quotidiana. Els equipaments i altres serveis, ¿estan situats en
xarxes de mobilitat a peu i de transport públic? ¿Hi ha una xarxa de
relacions (equipaments, espais públics, comerços…) que afavoreixi la
proximitat d’habitatge-equipament-serveis? En aquestes xarxes, ¿es
tenen en compte les diferents mobilitats i capacitats de les persones?

f. ¿Hi ha equipaments i serveis diversos que satisfacin les diferents
necessitats de la vida quotidiana, tant pel que fa a les activitats repro-
ductives com a les productives? Els horaris de tots els equipaments,
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¿s’ajusten a les necessitats de tots i totes per aconseguir un desen-
volupament quotidià correcte? 

g. Els equipaments, a més de les activitats pròpies, ¿ofereixen altres
serveis perquè es puguin conciliar amb la gestió de la vida quotidiana
(per exemple, servei de guarderia d’un mercat, gimnàs, universitat,
escola…)?

h. Els equipaments, ¿ofereixen banys públics accessibles i oberts a
peu de carrer per a tots i totes?

i. Els equipaments educatius, ¿s’han situat en funció de les necessi-
tats de proximitat adients per a les diferents edats? ¿Hi ha espais segurs
i lliures de vehicles, adequats per a l’espera de tots i totes a la vora
dels equipaments educatius (espais amb bancs, espais de jocs…)?

j. Les escoles bressol, les llars d’infants i les escoles primàries, ¿estan
situades en recorreguts cap a altres activitats (és a dir, no a prop del
barri, sinó en les xarxes d’altres activitats, com la del transport públic,
la de l’àrea del comerç primari o les d’altres activitats quotidianes)?

k. A l’àrea analitzada, ¿hi ha una barreja, tant d’activitats de treball com
de suport, amb equipaments de barri?

l. Les distàncies entre els habitatges i els centres sanitaris, ¿són ade-
quades per fer-les a peu? I, en el cas que s’hagi de fer servir transport
públic, ¿la seva freqüència és correcta? Els espais d’espera, ¿són ade-
quats per a les persones delicades de salut?  

m. Les distàncies entre els habitatges i els espais per practicar esport,
¿són adequades per fer-les a peu? I, en cas que calgui transport públic,
¿aquest té una bona freqüència, l’horari té relació amb l’horari dels ser-
veis esportius, tenint en compte que moltes vegades es fa esport a la
tard o a la nit, o molt aviat al matí?

n. Les distàncies entre els habitatges i  els llocs de lleure o recreatius,
¿són adequades per poder-hi anar diàriament, o es troben en llocs
d’accés difícil i  que fan que el seu ús depengui de tenir accés a un
vehicle privat i de disposar d’hores per fer aquestes activitats?

o. Les distàncies entre els habitatges i equipaments culturals (biblio-
teques, teatres, auditoris, museus...), ¿són adequades a la freqüència
d’ús?

p. Els habitatges, ¿tenen a prop espais públics variats i per a totes les
edats (parcs, jardins, places...)?

q. Els habitatges, ¿tenen equipaments socials a prop (centre cívic,
casals d’avis, seus d’associacions...)?

r. ¿Hi ha una distribució territorial correcta i amb suficients places als
equipaments en funció dels habitants, gènere, edats, situació social i
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econòmica? Els equipaments oferts, ¿estan en relació amb el tipus de
població de l’àrea?

s. ¿Es fa un ús intensiu i comunitari dels espais dels equipaments (el
pati de l’escola, l’aula polivalent del centre cívic o els espais de lectu-
ra i reunió de la biblioteca)?

t. ¿Es tenen en compte les diferents escales dels serveis que oferei-
xen els equipaments, per tal que s’adeqüin als usuaris i usuàries de
tot el territori segons els pertoqui (barri, municipi, comarca, província,
país)? Els horaris d’atenció, ¿s’adeqüen a la diversitat?

VII. Comerços i altres serveis 

a. El comerç pròxim i variat és un dels suports de la vida quotidiana i
social d’un barri; per això, per evitar que la gent s’hagi de desplaçar
obligatòriament fora del barri, cal que es potenciï i s’estimuli. ¿Com és
la situació d’aquest tipus de comerç a l’àrea analitzada?

b. A l’àrea analitzada, ¿hi ha comerços de vida quotidiana? ¿A quina
escala? ¿Amb quins horaris?

c. ¿S’adapta l’horari del mercat i dels comerços a les necessitats diver-
ses de la població? ¿Com són els accessos vehiculars i per a vianants?

d. Els comerços, ¿estan ubicats a la planta baixa i donen al carrer, o
estan aglutinats en centres tancats? 

e. ¿Hi ha locals per a comerços de diferents dimensions i metres qua-
drats?

f. ¿Hi ha locals per a comerços que potenciïn la venda de productes
de la zona?

g. ¿Hi ha algun espai al barri o àrea analitzada que es pugui fer servir
com a mercat itinerant o setmanal de productors de la zona?

h. ¿Hi ha espais previstos per a oficines o empreses de petites dimen-
sions? ¿A la planta baixa o a les plantes superiors? ¿De mides dife-
rents per a necessitats diferents? 

i. A prop dels llocs de treball, ¿hi ha restaurants o self-services de qua-
litat i de preus econòmics?

VIII. Equipaments i serveis aportats pels edificis residencials

a. Els habitatges del barri o àrea, ¿tenen espais comunitaris d’ús
públic?

b. Els edificis d’habitatges del barri o àrea, ¿inclouen equipaments i
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serveis per a la comunitat, com ara llars d’infants, un casal de joves o
un casal de gent gran?

c. ¿Compten amb suficients espais per aparcar les bicicletes, que sigu-
in segurs i que estiguin a prop de les diferents activitats i habitatges? 

d. ¿Disposen de prou aparcaments per a vehicles de motor (cotxes,
motos...) que no estiguin ubicats a l’espai públic? 

e. Aquests edificis, ¿potencien altres usos, serveixen de suport de
panells solars fotovoltaics o ofereixen sistemes de tinença compartida
de vehicles?

f. Al barri, ¿hi ha espais per a petits tallers artesanals o de reparacions?

g. El barri analitzat, ¿permet la realització d’activitats quotidianes en
espais col·lectius, com ara safaretjos, horts, tallers d’activitats o altres
llocs semblants?

IX. L’espai públic

a. L’espai públic ha d’afavorir l’autonomia i la socialització de les per-
sones. Els materials emprats en els diferents espais, ¿són els adequats
segons els usos? ¿Hi ha suficients espais on els nens i les nenes pugu-
in jugar i moure’s amb seguretat?

b. ¿De quins tipus d’espai públic disposa l’àrea (carrers, places, parcs,
jardins, llocs de joc per a infants, horts comunitaris, etc.)? 

c. ¿Forma part —juntament amb altres espais, equipaments i serveis—
d’una xarxa de proximitat? Els parcs i places, ¿estan distribuïts homo-
gèniament, de manera que se situïn a una distància de menys de 500
metres o a 10 minuts a peu dels habitatges del barri? En el cas que la
distància no es pugui recórrer a peu, ¿hi ha transport públic que cobrei-
xi els recorreguts quotidians d’una manera eficient segons les neces-
sitats reproductives i les productives?

d. ¿Quin grau de privacitat té l’espai obert? ¿Es tracta d’un espai públic,
comunitari d’ús públic, comunitari privat o privat?

e. ¿Permet l’ús i l’apropiació per part dels diferents col·lectius, tenint
en compte les tasques relacionades amb la cura de la llar i de les per-
sones? ¿Hi ha espais de relació intergeneracional i intercultural? ¿Hi
ha propostes que incentivin la coresponsabilitat en la cura i el mante-
niment dels espais de relació per part dels usuaris i usuàries?

f. Els espais públics han de tenir un disseny flexible que afavoreixi dife-
rents usos i activitats en un mateix espai. ¿Hi ha zones específiques
per a diversos grups? ¿Hi ha zones de jocs per a infants de diverses
edats, zones d’estar, zones de descans, zones per a la pràctica de
diversos esports...? ¿Hi ha espais de trobada i activitats per a joves?
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¿Hi ha espais d’estada tranquil·la que permetin xerrar, llegir i descan-
sar? ¿Hi ha espais d’esbarjo per a dones i homes de diferents edats?

g. ¿Es té en compte l’accessibilitat, en el seu sentit més ampli (és a
dir, no només per a persones amb problemes de mobilitat, sinó també
amb problemes de visibilitat i d’oïda)?

h. ¿Quins tipus de mobiliari urbà hi ha (bancs, escocells, papereres,
lluminàries,...)?

i. ¿Quins tipus de materials s’han utilitzat? ¿Són freds o càlids? ¿Són
durs o tous? ¿Són orgànics o artificials?

j. ¿Quina és la relació entre l’espai públic i la planta baixa dels edificis?
Si hi ha un espai públic o obert a d’altres plantes superiors, ¿quina
relació hi ha entre aquest espai i els usos que es desenvolupen damunt
seu? 

k. L’espai públic del carrer, ¿està pensat perquè la inclusió d’escocells
i el mobiliari urbà, o la invasió de motos aparcades, no el redueixin fins
a fer-lo inútil?

l. L’espai públic, ¿potencia que es tingui una sensació de seguretat i
que hi hagi una bona visibilitat? 

m. El disseny i la col·locació de les facilitats, equipaments i serveis de
què disposa l’espai públic han d’estimular i potenciar els usos i activi-
tats d’una manera igualitària. Els materials emprats en els diferents ele-
ments de mobiliari urbà, ¿són agradables i adequats per al seu ús i
manteniment, i estan col·locats correctament? ¿Hi ha banys públics
per a totes i tots relacionats amb els espais públics? Als espais de tro-
bada i descans, ¿hi ha suficients bancs al sol i a l’ombra que afavorei-
xin la inclusió de les persones, que tinguin l’alçària adequada i respatller?
Els contenidors o el sistema de recollida d’escombraries, ¿tenen en
compte tots els usuaris i usuàries que els faran servir (ubicació, força,
alçària, distàncies entre contenidors…)?

X. Transició entre l’espai públic i l’espai privat

a. ¿Hi ha una relació oberta i transparent des de l’edifici o equipament
i l’exterior immediat que afavoreixi la sensació de seguretat mitjançant
el vincle social? 

b. En la relació equipament-espai públic, ¿es tenen en compte aspec-
tes d’il·luminació, accessibilitat, visibilitat i materials apropiats als dife-
rents usos? 
c. Les noves edificacions al barri, ¿generen, amb la seva ordenació,
nous espais urbans?

d. Els habitatges, ¿generen una relació visual amb l’espai públic? 
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e. Els habitatges, ¿permeten la relació entre la ciutat i el carrer? ¿Quin
és el tipus de límit físic entre els edificis i els carrers d’accés? ¿És un
mur opac, o bé una reixa que permet les visuals exteriors-interiors?

f. ¿Hi ha una concatenació espacial entre els diferents tipus d’espai
públic, de manera que generi recorreguts múltiples, sense espais en
cul-de-sac? 

g. ¿S’afavoreix la creació d’espais i de xarxes comunitàries? 

h. Les plantes baixes, ¿tenen uns usos diferents que donin al carrer?

i. Les cobertes dels edificis, ¿són transitables? ¿Poden ser utilitzades
per la comunitat quan la superfície màxima dedicada a funcions tèc-
niques sigui del 25 %?

j. Els habitatges i altres edificis, ¿tenen galeries o passarel·les d’accés
exteriors? ¿De quina mida? ¿Permeten generar espais de trobada?

k. ¿Hi ha pòrtics o espais de transició exteriors entre els carrers i els
edificis que permetin la relació entre les persones, a la vegada que les
protegeixen contra les inclemències del temps?

l. El nombre d’habitatges per portal, ¿és l’adequat per fomentar la rela-
ció entre els veïns i veïnes?

XI. La vegetació i l’aigua

a. L’arbrat dels carrers i les places, ¿és l’adequat tenint en compte les
seves dimensions, l’orientació i les distàncies entre els edificis? ¿Fa
que el clima no sigui un impediment per anar a peu? 

b. Els paviments, ¿han estat pensats perquè siguin agradables i variats
segons els usos, que no siguin relliscosos i que no acumulin calor?

c. Els cicles de la natura, ¿són presents a l’espai urbà? ¿Hi ha, com
a mínim, un 30 % de sòl permeable que afavoreixi el drenatge de
l’aigua? 

d. Els edificis, ¿tenen façanes vegetals? ¿I cobertes vegetals? 

e. ¿Hi ha una bona relació amb el cicle de l’aigua? L’aigua, ¿és pre-
sent al barri de diverses maneres?

f. ¿S’han previst terrenys per a horts urbans, familiars o comunitaris?
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XII. La gestió dels recursos, de l’energia i dels residus 

a. L’estructura del barri, ¿afavoreix la recollida selectiva de residus,
amb instal·lacions urbanes adients?

b. ¿Hi ha espais destinats a l’acumulació generada per la selecció de
residus? ¿O hi ha una recollida pneumàtica de la brossa?

c. ¿Hi ha suficients dispositius d’aprofitament passiu en els edificis,
com ara galeries, patis o gelosies, que serveixin per al control climà-
tic, solar i acústic?

d. ¿Hi ha espais destinats a infraestructures per al desenvolupament
d’algun tipus d’energia renovable o més sostenible (panells fotovol-
taics, centres de compostatge propis, etc.)?

e. La morfologia dels edificis i la disposició dels espais lliures, ¿perme-
ten l’adaptabilitat del barri a les transformacions que pugui requerir el
pas del temps?

f. ¿Hi ha punts verds de reciclatge i formació prop de cada àrea del
barri?
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9. CONCLUSIONS: COM
INCORPORAR EL FACTOR
TEMPS EN EL PROJECTE
DE L’ESPAI URBÀ

Tal com hem explicat, la ciutat compacta, de proximitat, potencia un
ús social del temps millor, més lliure, i amb una xarxa social i espa-
cial ben articulada. Per tant, l’objectiu bàsic consisteix a reforçar, refer
i rehabilitar la ciutat existent.

En aquest context, queden alguns interrogants oberts per anar experimen-
tant com un millor disseny de la ciutat, del transport públic, de les voreres,
del mobiliari urbà i de la il·luminació anirà afavorint, en cada lloc i moment, el
dret a l’ús lliure del temps.

Atès que no hi ha una solució única i definitiva, qualsevol canvi en una socie-
tat concreta dóna lloc a noves distribucions dels espais i organitzacions dels
temps. Cada cultura que s’incorpora als llocs té la seva pròpia concepció de
l’espai, del temps, dels moviments i fluxos urbans i dels sons de la ciutat. El
dret a l’ús social del temps és, tant una herència cultural que aporta la ciu-
tat, com una lluita i conquesta que cal reivindicar cada dia.

El temps, tal com va argumentar Newton, no és un fet objectiu, extern, per-
manent ni continu, però tampoc no és una cosa purament subjectiva. Les
seves dimensions, implicacions, orientacions i plasmacions evolucionen a
mesura que evolucionen les relacions entre el subjectiu i l’objectiu, a mesu-
ra que les noves societats desenvolupen «noves subjectivitats» i noves rela-
cions intersubjectives; o a mesura que el planeta i els seus requeriments van
adquirint protagonisme, com a subjecte i objecte a la vegada, per tal de no
caure en l’entropia. La gran novetat del nostre temps és que avui està eclo-
sionant el temps de les noves subjectivitats, i també que adquireix protago-
nisme la urgència d’un temps límit, el dels càlculs de l’escalfament global, de
l’augment de les temperatures, de l’increment del nivell del mar o de la des-
aparició de les espècies. Totes dues coses són els grans reptes del temps:
unes noves relacions intersubjectives, fruit d’un nou marc del temps social,
més convivencial i lliure, basat en la igualtat real entre els sexes, i uns nous
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marges del temps marcats per la nostra responsabilitat en les accions per un
món més sostenible.

Parlar, avui, d’usos democràtics i igualitaris del temps i la ciutat significa un
pas més en l’evolució humana de l’experiència i la consciència del temps. Vol
dir que el temps deixi de constituir un sistema patriarcal de coacció social de
cara al control i al rendiment del treball, de desigualtat de gènere i d’autocoac-
ció personal, per tal de convertir-se en una eina de formació, enriquiment per-
sonal, cooperació, relacions intersubjectives, celebració i intercanvi entre les
diverses etapes de la vida; en definitiva, d’aprenentatge de la igualtat, la cul-
tura, la llibertat i el desenvolupament de la capacitat de gaudir del temps.
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RESUMEN:
“Los usos del tiempo y la ciudad” 

La condición de aparecer y de ser reconocido ante los demás se produce en
la ciudad. La ciudad es donde la mujer y el hombre aparecen en su condición
de seres humanos, de seres sociales y políticos, y este fenómeno se produ-
ce en el tiempo y en el espacio. Por consiguiente, se propone repensar el
espacio urbano en función del tiempo, de los tiempos diversos de la socie-
dad contemporánea.

Los cambios acaecidos en las ciudades desde el último cuarto del siglo XX
ponen de manifiesto las crisis de un modelo urbano caracterizado por el con-
sumo y la explotación del territorio, la difusión y la dispersión de las áreas
urbanas, que conforman un mosaico de fragmentos sin ninguna relación entre
ellos. De ahí que se precisen proyectos urbanos plurales. Ha llegado la hora
de que otros protagonistas se incorporen al hecho de hacer las ciudades,
potenciando puntos de vista plurales que puedan reinventar ciudades huma-
nas. Por esta razón, incorporar el tiempo en los proyectos urbanos es una
forma de incorporar todas las experiencias y necesidades, construyendo una
ciudad pensada por los hombres y las mujeres reales que habitan en ella, con
sus singularidades.

Los tiempos de usos de la ciudad son diversos. Tradicionalmente, sin embar-
go, la ciudad se ha proyectado con arreglo a dos tiempos básicos separa-
dos —el del trabajo productivo y el del trabajo reproductivo—, reforzados por
la zonificación funcional de la ciudad, que hace muy difícil compatibilizar los
tiempos propios. Esta división espacial, funcional y temporal ha sido posible
gracias a la invisibilización de los otros, especialmente de las experiencias y
necesidades derivadas del rol de género femenino.

Poner el tiempo en relación con la ciudad consiste en hacer visible la com-
plejidad de la vida de los distintos habitantes, lo que significa relacionar espa-
cios, actividades y tiempos, potenciando las interrelaciones y superposiciones.
Se trata, por consiguiente, de activar políticas pensadas de acuerdo con la
conciliación entre los distintos tiempos de nuestras vidas, y de contribuir, no
solamente con políticas sociales, sino también mediante la configuración de
la ciudad y la organización espacial del territorio y de la movilidad. La calidad,
intensidad e interrelaciones de «dónde y cómo» se desarrollan nuestras vidas
es fundamental para la calidad de vida.

Josep Maria Montaner/Zaida Muxí Martínez
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SUMMARY:
“Uses of time and the city” 

The circumstance of appearing and of being recognised before others takes
place in the city. The city is where women and men appear in their condition
as human beings, as social and political beings, and this phenomenon takes
place in time and in space. Therefore, it is proposed to rethink urban space
taking as a basis time, the different times of contemporary society.

The changes that have taken place in cities during and since the last quarter
of the 20th century have made patently clear the shortfalls of an urban model
characterised by consumerism and exploitation of the territory along with the
diffusion and dispersion of urban areas, which form a mosaic of fragments
totally unrelated to each other. For this reason, plural urban projects are requi-
red. The time has come for other protagonists to be involved in city-building
and to promote plural viewpoints that can reinvent human cities. For this
reason, incorporating time into urban projects is a way of incorporating all
experiences and needs, thus building a city designed by the real men and
women who live there, with their unique particularities.

The times of uses of the city are diverse. Traditionally, however, the city has
been planned in line with two basic separated times – that of productive work
and that of reproductive work – reinforced by the functional zoning of the city,
which makes it very difficult to harmonise individual own times. This spatial,
functional and temporal division became possible by making others invisible,
especially those experiences and needs arising from the female gender role.

Relating time with the city involves making visible the complexities of the lives
of its different inhabitants, which means relating spaces, activities and time,
reinforcing interrelations and superpositions. It is a case, therefore, of activa-
ting policies designed in accordance with reconciliation between the different
times of our lives, and of contributing, not only with social policies, but also
with the configuration of the city and the spatial organisation of the territory
and of mobility. The quality, intensity and interrelations of “where and how”
our lives develop are fundamental for quality of life.

Josep Maria Montaner/Zaida Muxí Martínez
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