
no es ven LA  CIUTAT 
no es ven 

AACC BCNs juliol 14 AACC  BCNs  juliol   14AACC  BCNs  juliol   14

n o  e s  v e n 



AACC_Bcn 2014 

INTRODUCCIÓ
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QUE ES AACC?

A
rquitectures Col·lectives és una xarxa de persones i 

col·lectius interessats en la construcció participativa 

de l’entorn urbà.

La intenció és connectar en forma de xarxa als diferents 

agents urbans interessats en incidir sobre la construcció 

col·lectiva de l’hàbitat, entenent ‘hàbitat’ com una 

entitat complexa on es combinen, entre d’altres, 

aspectes constructius, paisatgístics, socials, comunitaris, 

culturals i tecnològics. Entenem que obrir canals 

de comunicació, debat i col·laboració entre aquesta 

diversitat d’agents només pot incidir de forma positiva 

sobre la qualitat i adequació de les propostes que d’aquí 

puguin emergir. D’altra banda, aquest ambient de 

cooperació i comunicació pot servir de referència per a 

amplis sectors de la ciutadania i per a administracions 

i institucions a l’hora de repensar els nostres entorns 

urbans.

Aquesta xarxa, proporciona un marc instrumental per a la 

col·laboració en diferents tipus de projectes i iniciatives. 

Això es manifesta principalment de tres formes: 

mitjançant sistemes de comunicació (online, audiovisual 

o impresos), a través de projectes col·laboratius (disseny 

i construcció de prototips, cooperació internacional, 

recolzament a processos participatius) i amb les 

trobades presencials (intercanvi d’experiències, tallers, 

testeig de prototips).

La xarxa és oberta i està en permanent creixement.
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Participants
La xarxa és oberta i està en permanent creixement, amb 

la presència principalment de col·lectius provinent de 

l’Estat Espanyol (amb més de 80 grups adscrits), Europa 

i Amèrica llatina (amb més de 10 grups actius cada un). 

Des de 2007 la xarxa ha anat creixent mitjançant les 

aportacions de diversos agents, habitants inquiets, 

activistes urbans, alumnes i docents, artistes i gestors 

culturals, paisatgistes i ecologistes, urbanistes i 

arquitectes, politòlegs i juristes, antropòlegs i sociòlegs, 

hackers i cooperativistes..., en definitiva, un ampli 

ventall d’éssers humans amb ganes de sentir una mica 

més proper el medi en que habitem.

Antecedents
Es pot dir que aquest procés va començar l’1 de març 

del 2007, quan des del col·lectiu Recetas Urbanas 

es va redactar i enviar un mailing oferint a diferents 

col·lectius i associacions la possibilitat de cessió d’un o 

dos habitatges prefabricats, en forma de tres mòduls-

contenidor, com a seu residencial i centre de treball.

Els mòduls d’habitatge havien servit d’assentament 

provisional a la ciutat de Saragossa, fins que la gent que 

els habitava va ser definitivament allotjada en habitatges 

de protecció oficial.

El transport dels mòduls, la instal·lació i la gestió van 

ser sufragats pels grups que es van responsabilitzar 

d’aquests mòduls.

Es van realitzar protocols de gestió, finançament, 

mecanismes d’ocupació de solars o edificis i maneres de 

funcionar com col·lectius, associacions i cooperatives, 

que servirien de referència i incentiu a grups de 

ciutadans que volguessin participar col·lectivament en 

la gestió cultural i social de la seva ciutat.
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L
a xarxa d’Arquitectures Col·lectives s’articula en-

torn a una eina virtual, amb dos vessants, una de 

difusió d’esdeveniments, i una altra d’organització 

interna, on els diferents grups i persones involucrades 

en la xarxa intercanvien recursos, experiències, i també 

s’organitzen per al desenvolupament de diferents inicia-

tives.

LA WEB D’AACC 
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LES TROBADES
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Les trobades anuals d’Arquitectures 
Col·lectives es realitzen des de 2007 
amb els objectius de fer xarxa, visi-
bilitzar els col·lectius i les diferents 
experiències i en definitiva, conso-
lidar una manera de fer ciutat dife-
rent a la oficial: una manera de fer 
ciutat des de les persones i per a les 
persones.

E
s tracta de trobades entre la ciutadania, 

professionals i agents socials de diversa 

procedència, en les quals conceptes com 

art i arquitectura o urbanisme s’utilitzen com 

a recurs per pensar i debatre sobre la construc-

ció i la gestió participativa de l’entorn urbà. 

Els col·lectius participants procedeixen, en-

tre d’altres, dels camps de l’associacionisme 

urbà, l’educació, l’art, l’ecologia, el pensament, 

l’arquitectura, la gestió cultural, el cooperati-

visme, l’habitatge i les noves tecnologies. Du-

rant les jornades se celebren presentacions, 

tallers pràctics, exposicions de projectes, inter-

canvi de referències, etc. Una altra característi-

ca d’aquests esdeveniments és que s’aprofita 

la oportunitat per construir i assajar prototips.

Fins a la data s’han realitzat les següents tro-

bades anuals, a més de dotzenes de trobades 

extraordinàries:

LES 
TROBADES 
D’AACC

CÓRDOBA I 2007
(1a trobada AACC)

Del 17 al 21 de setembre de 2007.

La trobada es va produir dins del marc d’Eutopia 07 i les 

jornades es van plantejar com una reunió productiva de 

col·lectius, associacions i agents públics que desenvolu-

pessin activitats de tipus artístic, cultural, social i polític.

ARBÚCIES, GIRONA I 2008
Agost de 2008

Es va aprofitar la celebració del Festival FANC a Arbúcies 

per reunir-nos i col·laborar en la producció d’una exposi-

ció sobre alguns treballs realitzats des de la xarxa.

CÀCERES I 2009
Novembre de 2009

Straddle3, Recetas Urbanas i Proyecto aSILO van aprofi-

tar l’oportunitat brindada pel congrés Ciudades Creati-

vas de Cáceres per co-dissenyar i construir un prototip 

d’equipament de l’espai públic i reunir-se de nou amb 

altres col·lectius.
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SANT PERE DE 
TORELLÓ I 2009
(2a trobada AACC)

PASAIA, PAÍS BASC I 2010
(3a trobada AACC)

Del 19 al 25 de juliol de 2010.

Aquesta convocatòria va incloure presentacions, ta-

llers, connexions internacionals, desenvolupament de 

prototips i reciclatge d’un edifici industrial per a usos 

culturals.

2011 VALÈNCIA 
(4a trobada AACC)

Del 18 al 24 de juliol de 2011.

En aquesta trobada hi van participar uns 60 col·lectius 

els quals van ser els protagonistes d’un procés de 

reflexió, acció, recuperació i gestió participativa de 

l’hàbitat, el qual també va saber implicar institucions 

i empreses locals que van col•laborar cedint els seus 

espais, finançant els materials de difusió o contribuint 

amb materials de construcció necessaris.

2012 SEVILLA 
(5a trobada AACC)

Del 6 a l’11 de desembre de 2012

Les jornades es van organitzar a partir de 4 eixos 

transversals necessaris per abordar la gestió urbana, 

al voltant dels quals es van programar intervencions i 

propostes: eines jurídiques, gestió comunitària, suport 

econòmic i eines tecnològiques i constructives.

2013 VALADARES, VIGO 
(6a trobada AACC)

De l’11 al 14 de setembre de 2013

Aquesta trobada va consistir en un espai de debat, de 

relació i d’intercanvi de coneixement i experiències 

entorn de la construcció social de l’hàbitat, és a dir, el 

disseny de l’espai físic on desenvolupem les nostres vi-

des des d’una òptica de la participació i implicació de la 

ciutadania. Les trobades també van servir per posar en 

comú de problemàtiques i oportunitats de la realitat 

territorial en què es van celebrar, en aquest cas Galícia
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LA TROBADA 
D’AACC BCN

D 
el 6 al 13 de juliol de 2014 tindrà lloc a la Barcelo-

na metropolitana la trobada anual d’Arquitectures 

Col·lectives. Un esdeveniment obert que reunirà 

desenes de persones de Catalunya, de l’estat espanyol, 

d’Europa i Amèrica llatina per parlar i treballar sobre la 

construcció participativa i col·lectiva de l’hàbitat urbà.

La trobada s’articularà a partir de set zones de l’àrea 

metropolitana de la ciutat, compresa entre el riu Llo-

bregat i el riu Besòs, i s’estructurarà de la següent ma-

nera::

Al matí hi haurà activitats a tota la ciutat pro-

posades per associacions i col·lectius de la Barcelona 

metropolitana. Les entitats dels barris seran les amfi-

triones i els col·lectius de la xarxa ajudaran a la coordi-

nació dintre de la trobada general. Aquestes activitats 

estaran subjectes al format que les entitats amfitrio-

nes proposin. Per exemple, es poden fer recorreguts 

pel barri, tallers per equipar espais, accions per visibilit-

zar conflictes o debats amb altres col·lectius de la ciu-

tat i la xarxa. Les activitats tant poden ser d’unes hores 

com allargar-se diversos dies.

A la tarda, tots els participants de la trobada 

es reuniran en un lloc que es consideri rellevant dintre 

de cada una de les set àrees escollides. 

L’objectiu principal és reflexionar conjuntament al vol-

tant d’uns eixos temàtics que siguin, per una banda, 

representatius de l’ideari d’AACC i, per altra banda, ex-

pressió del moment actual.

Els eixos de treball seran:

- Model de ciutat

- Participació

- Habitatge

- Dret a la bellesa

- Educació

La història i les característiques específiques de cada 

lloc generaran una mirada i un aprofundiment diferent 

de cada un d’ells.

Un segon objectiu és produir, a partir dels debats i de 

les jornades de treball, un material operatiu condivisi-

ble que serà recollit en un document final de la troba-

da.

La trobada també vol servir per avançar en l’evolució 

i l’enfortiment de la pròpia xarxa. És per això que la 

tarda de divendres es dedicarà a l’Assemblea general 

anual.

Una convocatòria oberta permetrà els interessats 

inscriure’s a les diferents activitats de matí o tarda, se-

gons modalitats específiques.
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OBJECTIUS
La trobada d’enguany vol treballar a tres nivells dife-

rents:

Nivell intern de la xarxa 
Amb continuïtat amb el treball desenvolupat en altres 

trobades i a través de la web d’AACC, amb l’objectiu 

de continuar intercanviant experiències i metodolo-

gies de treball, i amb la voluntat de cohesionar més 

als integrants de la xarxa.

Nivell barri 
Es pretenen visibilitzar experiències positives de cons-

trucció alternativa de la ciutat, tot donant suport a ini-

ciatives veïnals, recuperació d’espais, lluites socials en 

els barris, i també d’altra banda visibilitzar conflictes 

urbans, com processos de gentrificació, problemàti-

ques d’habitatge, processos d’urbanització no con-

sensuats, etc.

Nivell ciutat metropolitana 
Es vol aconseguir una incidència a nivell de ciutat, 

amb una intenció de difondre l’esdeveniment a la més 

gran quantitat de gent possible i amb accions que tin-

guin incidència política i que girin al voltant del dret a 

la ciutat.

DATES

Del 6 al 13 de juliol de 2014

Diumenge 6: acte d’inauguració

De dilluns a dissabte: durant el matí es realitzarà tre-

ball en grups en diferents punts de la Barcelona me-

tropolitana que podrà continuar diversos dies. Cada 

tarda-vespre hi haurà activitats conjuntes, cada dia en 

un dels espais i al voltant d’una temàtica concreta.

Diumenge 13: acte de clausura

ÀMBITS I LLOCS D’INTERVENCIÓ 

Els llocs on s’intervindrà seran:

Sant Boi (Ateneu Santboià)

Sants-La Bordeta (Can Batlló)

Eixample (Germanetes)

Ciutat Vella

Poblenou (Flor de Maig, ConnectHORT)

Nou Barris (Can Masdéu)

Santa Coloma de Gramenet (Can Peixauet)
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ACTIVITATS

Tallers
Les entitats locals (els amfitrions), en coordinació amb 

els col·lectius de fora, proposaran una sèrie de tallers 

que permetin ampliar els coneixements sobre una te-

màtica i/o dur a terme una acció. Això pot incloure des 

de guies jurídiques, realització de prototips, interven-

cions en l’espai, accions artístiques,...

Presentacions
La base de les trobades és compartir allò que cada grup 

està desenvolupant al seu territori. Amb tot s’entén que 

amb les noves eines disponibles avui en dia és més fàcil 

tenir coneixement del que s’està produint arreu, per això 

es vol que les presentacions siguin curtes i àgils (format 

pecha kucha). A més es partirà del principi que expliquin 

col·lectius que mai han presentat anteriorment a AACC.

Debats
A partir d’uns eixos de reflexió comuns i amb el suport 

d’uns convidats externs experts en els temes tractats, 

es realitzaran xerrades i debats en els espais de trobada 

de la tarda.

Recorreguts
Gràcies a l’activació dels veïns i les entitats actives en 

els barris, s’han plantejat una sèrie de caminades amb 

l’objectiu de mostrar i visibilitzar els espais de la ciutat 

menys coneguts, en especial aquelles immerses en al-

gun conflicte o que estan experimentant alternatives 

d’interès. Es vol que les associacions que treballen en 

el territori siguin les principals protagonistes d’aquesta 

activitat.

Accions
Es durà a terme alguna acció de carrer amb la finalitat de 

recolzar o fer visible alguna reivindicació en curs.

Totes les activitats seran obertes i de 
lliure accés

Els mesos anteriors a la trobada se ce-
lebraran una sèrie d’activitats prèvies 
als mateixos espais per tal de difondre 
l’esdeveniment.

La participació en la tasca organitzati-
va és oberta i benvinguda.
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ORGANITZACIÓ
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COL.LECTIUS
Diverses persones individuals i 
col·lectius estan darrera la organit-
zació d’aquest esdeveniment. Al mo-
ment de tancar aquest dossier forma-
ven part de la organització el següents 
grups locals.

AMICS DE L’ATENEU SANTBOIÀ
www.ateneusantboia.net

Es proposa promoure la cultura popular i independent 

implicant-hi la ciutadania com a agent actiu per tal 

d’afavorir el teixit cultural, artístic i social, tot defen-

sant la recuperació de l’espai i el patrimoni històric de 

l’Ateneu Santboià.

ARQUITECTES SENSE FRONTERES
catalunya.asfes.org

ONG independent integrada per persones que creuen 

en la defensa dels drets humans per aconseguir un 

món més just, a través de l’accés universal a un habi-

tatge digne per aconseguir la transformació social.

CELOBERT COOPERATIVA
www.celobert.coop

Servicios de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo con 

responsabilidad eco-social. Cooperativa de treball, 

membre del Grup ECOS i de la XES.

COL·LECTIU ACCIONS URBANES
granhotelbarcelona.blogspot.com.es

Col·lectiu obert que neix amb l’objectiu de visibilitzar 

els conflictes generats pel model de transformació 

de la ciutat de Barcelona: especulació, gentrificació, 

privatització de l’espai públic, sobreexplotació turísti-

ca de la ciutat.

COL·LECTIU PUNT6
punt6.wordpress.com

Agrupació d’arquitectes, sociòlogues i urbanistes 

interessades en repensar les ciutats, els barris i les ar-

quitectures per, des de la perspectiva de gènere i amb 

visió inclusiva, afavorir una vida sense discriminacions 

de cap tipus. El nostre àmbit d’acció es desenvolupa 

des de la reivindicació, la investigació i la transferència 

de coneixements.

EL GLOBUS VERMELL
www.elglobusvermell.org

Col·lectiu que té per objectiu formar una ciutadania 

crítica i exigent envers l’entorn construït. Per això 

fomentem el coneixement de la ciutat i l’arquitectura 

mitjançant l’elaboració i el disseny de tota mena 

d’activitats (tallers, visites guiades, itineraris urbans, 

debats, etc).
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ENCAJES URBANOS
www.encajesurbanos.com

Grup de treball-investigació-acció que treballa en la re-

vitalització d’espais en desús amb la premissa de que 

no fa falta construir res nou si no encaixar el que ja hi 

ha per millorar la vida quotidiana en l’entorn urbà.

ENTRÒPIK
www.lanaita.com

Col·lectiu audiovisual en el qual només hi ha un mem-

bre fix, Natxo Medina. Representa una línia de treball 

centrada en projectes d’experimentació audiovisual 

en l’àmbit del teòric, social i polític.

ESFA
www.esfa.entitatsbcn.net

Associació d’estudiants d’arquitectura i joves arquitec-

tes compromeses amb la societat i l’ecologisme.

IDENSITAT
www.idensitat.net

Projecte d’art amb més de 15 anys de recorregut que 

experimenta formes d’incidir en el territori en les 

seves dimensions espacials, temporals i socials, mit-

jançant propostes creatives.
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LACOL
www.lacol.org

Cooperativa d’arquitectes establerts al barri de Sants. 

Treballen l’arquitectura i l’urbanisme per la transfor-

mació social.

LAFUNDICIÓ
www.lafundicio.net

El treball de LaFundició se situa a la cruïlla de la pràcti-

ques artístiques i culturals i l’educació, enteses com a 

activitats “controvèrsials”.

LEMUR_ LABORATORI 
D’EMERGÈNCIES URBANES

www.lemur.cat

Associació que treballa des de l’arquitectura i 

l’educació en el diagnòstic i la intervenció en situa-

cions de post-catàstrofe o de pèrdua greu de qualitat 

urbana, involucrant a les persones en la millora del seu 

habitat quotidià.

RAONS PÚBLIQUES
www.raonspubliques.org

Associació que treballa en l’àmbit de l’educació, 

l’arquitectura i la participació ciutadana.

RECREANT CRUÏLLES
recreantcruilles.wordpress.com

Projecte veïnal de l’Eixample barceloní, emplaçat en 

un solar municipal buit. És un espai de trobada per 

dialogar sobre les problemàtiques del barri i construir 

solucions innovadores mitjançant processos de ciuta-

dania activa.

REPENSAR BONPASTOR
repensarbonpastor.wordpress.com

Col·lectiu que va organitzar, juntament amb l’Aliança 

Internacional d’Habitants, el concurs d’idees per a una 

Remodelació participativa i amb zero desallotjaments 

d’un barri popular de Barcelona, Bon Pastor.
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SINDICAT D’ARQUITECTES
www.sindicatarquitectes.org

Associació d’arquitectes, independent, democràtica 

i sense ànim de lucre. Agrupa assalariats i professio-

nals independents de l’àrea de l’arquitectura que han 

decidit organitzar-se amb l’objectiu de defensar els 

interessos econòmics, socials, culturals i jurídics del 

col·lectiu.

STRADDLE3
www.straddle3.net

Gent de camps molt diferents units per l’interès 

per la sostenibilitat, l’accessibilitat i la capacitat 

d’intervenció sobre els espais que habitem.

TERCERPAISAJE <3RP>
tercerpaisaje.blogspot.com.es

Equip tècnic interdisciplinari que busca reivindicar, 

des de l’arquitectura i l’urbanisme, el sentit del col · 

lectiu i la posada en valor del nostre entorn urbà. Basa 

el seu treball en l’espai buit en relació amb l’accés a 

l’habitatge i consolida les seves pràctiques en la inter-

venció urbana.

URBANIN+
urbanismeinclusiu.wordpress.com

Tàndem format per una arquitecta i una sociòloga. 

Intervenim en eixos d’investigació i acció per la gestió 

del gènere i la inclusivitat en l’àmbit de la planificació, 

l’ordenació urbana, l’espai públic i l’habitatge.

VOLTA
Col·lectiu que treballa amb temes relacionats amb 

l’arquitectura i l’urbanisme. Apostem per la sosteni-

bilitat, la bioconstrucció, els nous models d’accés a 

l’habitatge i la participació ciutadana.

XARXA VEÏNAL DE CIUTAT VELLA
Espai de trobada entre entitats veïnals i socials que 

comparteixen la seva feina en l’àmbit territorial del 

Districte de Ciutat Vella. Impulsada per la FAVB, 

aquesta iniciativa autogestionada i independent 

de les administracions públiques té com a objectiu 

l’optimització dels recursos i coneixements de les 

diferents organitzacions.
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