
Habita La Torre                              Ciutat 15 minuts
 
Model de ciutat de proximitat que sorgeix com a resposta a 
les crisi sanitària i mediambiental. 

Planteja un nou model urbà perquè el 70% de les emissions 
prové de les zones urbanes, més del 50% de la població 
mundial viu en elles i en 2050 ho farà el 65%.

La Covid-19 i les restriccions de moviment ens van fer veure, 
què tenim a 1 km de casa? La Ciutat 15 minuts entén com a 
necessitats essencials: habitatge, treball, comerç, atenció 
sanitària i accés a la cultura i a l’esport. 

Beneficis del model:
→ Reduir la petjada de carboni reduint els viatges.
→ Satisfer les seues necessitats essencials prop de la seua 
casa i, a través de la qualitat de vida, fomentar el benestar i 
la inclinació.

Els 15 minuts, encara que no són iguals per a una persona 
jove que per a una major, impliquen les següents distàncies:
→ 4km/h caminant → 1km - 15 minuts
→ 12 km/h bici urbana → 3km - 15 minuts
→ 16 km/h autobús urbà amb parades → 4km - 15 minuts

3km



Habita La Torre                                   Ciudad 15 minutos
 
Modelo de ciudad de proximidad que surge como respuesta 
a las crisis sanitaria y medioambiental. 

Plantea un nuevo modelo urbano porque el 70% de las 
emisiones proviene de las zonas urbanas, más del 50% de la 
población mundial vive en ellas y en 2050 lo hará el 65%.

La Covid-19 y las restricciones de movimiento nos hicieron 
ver, ¿qué tenemos a 1 km de casa? La Ciudad 15 minutos 
entiende como necesidades esenciales: vivienda, trabajo, 
comercio, atención sanitaria y acceso a la cultura y al 
deporte. 

Beneficios del modelo:
→ Reducir la huella de carbono reduciendo los viajes.
→ Satisfacer sus necesidades esenciales cerca de su casa 
y, a través de la calidad de vida, fomentar el bienestar y el 
apego.

Los 15 minutos, aunque no son iguales para una persona 
joven que para una mayor, implican las siguientes distancias:
→ 4km/h caminando → 1km - 15 minutos
→ 12 km/h bici urbana → 3km - 15 minutos
→ 16 km/h autobús urbano con paradas → 4km - 15 minutos

3km



Discóbolo-Camp de fútbol. És una 
de les úniques infraestructures 
de grans dimensions que té el 
barri i que la fan servir social-
ment. Encara que també hi estàn 
els horts urbans, no percibim la 
mateixa connexió. Suposem que 
aixó es deu a que l’entrada al camp 
de fútbol és lliure i la sensació als 
horts és d’entrada restringida (en-
cara que no). L’espai té una tanca 
i la consigna quan vam entrar era 
tornar a deixar-la tancada.

Parc de la Roda
El seu parc favorit. Per unanimi-
tat. A banda, és tracta d’un espai 
amb un nom que és producte de 
la convenció. Lo anomenen així 
per un columpi amb una roda 
gran. No és l’únic espai que ha 
sigut rebatejat, símptoma de la 
cohesió del barri i de que està 
viu, especialment per part del 
grup.

Escola en obres
Un dels espais més benvolguts 
pel grup. Encara que porte dos 
anys en obres de reacondicio-
nament, lo tiren molt a faltar i 
mostren curiositat per saber com 
evoluciona. Van preguntar per 
la seua apertura a l’alcalde de la 
pedania.

Sedajazz 
El primer vincle extern. Vam 
fer una visita a l’escola de jazz. 
Visitarem les seues impactants 
instal·lacions i vam gaudir 
d’un concert exclusiu! El grup 
va participar-hi també i va ser 
una experiència que deixà una 
meravellosa empremta. Durant 
tot el projecte ens recordaren el 
trobament amb Sedajazz d’una o 
altra manera.

Escola en barracons
Foma part del seu dia a dia 
des de fa dos anys. Van voler 
mostrar i explicar com ha sigut 
organitzada l’escola en qüestió 
d’espai obert. Utilitzen un parc 
contigu i un xicotet pati amb una 
llona per a que tinga ombra.

Pont a Sant Marcel·lí

La futura piscina? 
Davant d’un solar buit dins del 
barri edificat, vam imaginar 
possibilitats per a ell. Que ens 
agradaria que fora? I la resposta 
va ser clara: una piscina. Per 
aixó la setmana següent vam 
aprofitar per fer una acció de 
reivincació d’aquesta dotació per 
al veïnat. Vam ficar-nos un poc 
cridaners i vam reclamar una 
piscina a La Torre!

Supermercat
Va ser el primer referent del grup 
a la sessió inaugural. Van repre-
sentar-lo amb una caixa, com un 
dels espais destacats. Insistiren 
en que era “l’únic que hi havia al 
barri” expressant i ja reflexionant 
la seua percepció de manca de 
servicis.

Casa abandonada
Va ser el nostre primer destí. 
Volien compartir amb nosaltres 
“lo millor que tenia el barri”. His-
tòries de misteri i aventures que 
havien viscut dins d’estes cases.

Els prats
Una mostra de com el projec-
te, més que descobrir espais 
nous, té el poder de canviar la 
percepció respecte dels que ja 
hi eren. Amb una perspectiva 
externa, van valorar positivament 
els solars buits que hi ha per tot 
arreu del barri. Es convertiren 
en els nostres prats florits plens 
de vegetació, que valia la pena 
gaudir i fotografiar.

L’alcaldia 
Un edifici multiusos que resulta 
molt atractiu per al grup. Va 
servir-nos per realitzar la mostra 
final. Vam utilitzar les seues 
parets per penjar les fotos i la 
cartografia. També vam visionar 
el video que editaren i el audios 
de les entrevistes.

Tren



La huerta
“El mejor sitio para esconderte 
es la huerta”

Parc de la Roda

El parque de sociópolis

Las paredes
“De normal quedamos en las 
paredes”

Barraca Cotofio Huertos Sociopolis

Las Palmeras

Biblioteca Pública Municipal 
Joan Churat I Saurí

La nueva pasarela

El antiguo cine

Parc de La Roda



Plaza de la iglesia

Plaza de la iglesia

Campo de fútbol

Parque Sociopolis

Avenida Real de Madrid

Avenida Real de Madrid

Parque infantil

Solares zona nueva

Consultorio médico

Camañez

Camañez

Festes patronals


