
ACTA REUNIÓ AACC 2014 BCN 
 
DIA: dimarts, 15 d'octubre de 2013 
HORA: de 19.00 a 21.00 h 
LLOC: Nau Ivanow. C. Hondures, 28-30. 08027 Barcelona. 
ASSISTENTS: Giovanni i Lucia (Raons Públiques), Daniele (Sindicat d'Arquitectes), David 

(Straddle 3), Joan (El globus vermell), Amaya (Encajes Urbanos), Eliseu 
(LaCol), Maria Josep (Celobert Cooperativa), Xavi Pintó, Eva (Repensar 
Bonpastor). 

 
 
1. Repàs acta anterior 
 
 
2. Calendari properes reunions 
 
- Dilluns 28 d'octubre, 19.00-21.00 > Can Batlló (al bar) 
 
- Dimarts 12 de novembre, 18.30-21.30 > Sindicat d'Arquitectes 
         Espai Social del Gòtic La Negreta 
         C. Nou de Sant Francesc 21, baixos. 08002 BCN 
   Aquest dia es planteja com una sessió formativa sobre la nova "eina-web" d'AACC. 
 
- Dilluns 25 de novembre, 19.00-21.00 
- Dimarts 10 de desembre, 19.00-21.00 
- Última trobada abans de Nadal, falta decidir el dia (dimecres 18, dijous 19?) 
 
 
3. Preveure comissions de treball 
 
El David convida a fer una reflexió sobre el passat, present i futur de les trobades d'AACC. 
Sembla que per la trobada a Barcelona ens podríem basar més en l'experiència de València i 
no tant en la d'altres trobades (Sevilla, Galícia,...) 
L'Amaya explica com es va organitzar la trobada de València(vegeu l’última pàgina) 
També es parla de la "marca" AACC i de la necessitat d'enfortir-la (ja es va parlar a Galícia). 
 
 
4. Fer servir la nova eina web 
 
Es proposa la reunió del dimarts 12 de novembre com una sessió formativa sobre la nova 
"eina-web" d'AACC, que aviat substituirà la web actual. 
Serà important que tothom dugui portàtils. 
Qui la vulgui anar mirant-la: http://pruebas.arquitecturascolectivas.net/ 
La web es presentarà "oficialment" al BAT (Bilbao, 20-23 de novembre. http://urbanbat.org/) 
 
 
5. Donar a conèixer AACC 2014 a d'altres col·lectius perquè se sumin a 
l'organització 
 
Es comenta que el més important, abans d'obrir-ho a moltíssima gent, seria prioritzar la 
recerca d'experiències, temes, objectius. 
Quan això estigui una mica més clar (abans de Nadal?) potser sí que es podria fer una 
convocatòria ben àmplia per explicar-ho i implicar-hi a tothom. 
Caldrà fer un esforç per sumar altres "gremis" (gent d'altres disciplines) i altres edats (gent que 
havia lluitat durant el franquisme o a l'inici de la democràcia, etc) 



6. Propostes per la propera reunió dia (dilluns 28 d'octubre) 
 
Fer un mapeig de lluites, processos, reivindicacions, mogudes, col·lectius,... 
Es proposa que: 
- Cadascú hi vagi pensant i vagi fent una llista 
- El dia de la reunió posar-ho tot en comú sobre un gran plànol de l'àrea metropolitana 
 
Primeres propostes: 
- <M> L1 (vermella): llocs al voltant de... Sant Boi, Barcelona, Badalona. 
- BCN: Germanetes, Forat de la Vergonya, Paral·lel-Poble Sec (Ateneu en creació),… 
- Es proposa la possible participació a AACC de l’Ateneu Enciclopèdic > memòria, 
experiències de persones de 65 anys, no partim de 0, tabula rasa, la gent major té coses a 
aportar (Eva). 
- Possibilitat d’incloure tallers, activitats i participació per als nois/noies – nens/nenes : 
Sensibilitzar cap a una altra manera de crear ciutat, hàbitat,...  
 
Quadern de Bitàcora: 
Generar una memòria d'esdeveniments / conferències / tallers/... que es realitzin a BCN des de 
ja per ser inclosos en l'eina / web: 
Exemples: 
- Congrés PsicoAmbient 2013, 23/10 (Maria Josep Celobert, Amaya Encajes) 
- Recreant Cruïlles, Solar Germanetes (al novembre cessió real del solar, ara mateix en procés 
de neteja i acondicionament) 
- Altres que van dir l’Eliseu, el David,… 



Esquema Organització Comboi a la fresca, VALÈNCIA, AACC 2011 
 
- Info: http://comboialafresca.arquitecturascolectivas.net/ 
 
- Objectiu: "Tejer redes y hacer ciudad"  
 
- Dates: del dilluns 18 al diumenge 24 de juliol de 2011 
 
- Assistents totals aproximats: 60 col·lectius (200 persones) 
 
- Problema inicial: mancança de "base", de col·lectius i reivindicacions i lluites organitzades 
 
- Voluntat d'implicar tot tipus de persones (no només arquitectes), que sigui pluridisciplinar 
 
- Reunions organitzatives cada 15 dies 
 
- 6 Barris implicats, 23 emplaçaments (públics i privats). 
 
- 7 Comissions (cada una tenia un mínim de 4 persones responsables): (vegeu esquema) 
 Documentació 
 Tresoreria: es van aconseguir 3.000€ + material + eines 
 Projectes 
 Comunicació 
 Espais 
 Recursos 
 Logística: allotjament, menjar/beure,... 
 Difusió 
 
- Continguts: 
 Llocs on s'hi havien de fer les activitats 
 Programa d'activitats on hi havia: 
  · Continguts proposat des de la pròpia organització 
  · Continguts proposats pels propis col·lectius participants 
 Joc de cartes com a sistema-joc que servia alhora per: 
  · Formalitzar la inscripció-participació 
  · Involucrar els equips i crear vincles 
 
- Eixos de treball: 
 Participació: 

· Taller Jurídic 
· Taller Metodologies participatives 
· Taller Masoveria urbana. 

 Creació d’espais: 
· Solar Corona 
· Solar Princesa 
· Azoteas Colectivas 
· Mitgeres - Art Urbà, i altres. 

 Itineraris Sensibles: Nazaret, Cabanyal, Patraix, i altres. 
 
- Activitats en paral·lel:  
 2 taules rodones: Agroecologia, Perifèries 
 Accions visibles i invisibles: concerts, sopars,... 



 


