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        - pensarre - usar     l’arquitectura
una guia (no útil) per saber què fer amb allò ja construït
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arquitectura allunyada de l’economia d’aquests models existents.És per 
això que volem explorar si els models no basats en l’economia de mercat 
ens aboquen a diferències amb l’arquitectura existent. 
La IMATGE és la manera en què hem conegut la mirada contemporània 
sobre l’arquitectura. Si no hagués estat a través de la càmera de 
Català-Roca, hagués existit arquitectura catalana moderna? Si no hagués 
sigut pel fotoscop de Gomis-Prats, s’hagués valorat l’arquitectura de 
Gaudí? Si no hagués sigut per la fotografia de Hisao Suzuki coneixeríem 
l’arquitectura que ha sortit a la revista el Croquis? Si no fos per Lluis 
Casals coneixeríem l’arquitectura de la Barcelona olímpica? I sense 
Goula o Hevia coneixeríem l’arquitectura catalana actual? La mirada 
que s’ha fet fins ara, aquesta manera de mostrar l’arquitectura, 
comporta una presumpció d’espais perfectes, sense màcula, sense 
signes d’ocupació, nous... i així és com ens ensenyen a pensar i solem 
pensar els arquitectes. Totes aquestes fotografies tenen un comú 
denominador: expliquen l’espai, la textura, la llum, els valors que les 
arquitectures dominants han posat al centre del debat, però quasi totes 
elles exclouen la vida, són imatges sense els objectes quotidians que la 
gent té a les cases, sense el peluix del nen o la fotografia emmarcada 
de la celebració d’aquell dia assenyalat, sense el quadre que va pintar 
el tiet-avi, sense la gent vestida amb xandall o sense el satisfyer a la 
tauleta de nit. Segurament, últimament hi està havent intents en aquest 
sentit, documentals com els de Bêka and Lemoine o l’exposició Aftermath 
de l’arquitectura catalana a Venècia posaven l’accent en un altre punt 
de vista per mirar l’arquitectura. Aquesta manera de mirar explicant 
l’ús dels llocs, el que hi passa, més enllà dels valors abstractes que els 
han format, és la manera que ens interessa mirar i, per tant, pensar 
l’arquitectura.
Treballar al marge de la novetat sovint fa incórrer en problemes amb la 
NORMATIVA vigent. La legalitat s’ha pensat per allò nou, per allò que es 
construïa de bell nou. Com complir amb moltes ordenances municipals 
a molts dels nostres cascs antics? Com podem complir les normes 
generals pensades per allò nou quan ens trobem en el teixit construït?
Si volem complir la normativa d’accessibilitat, la d’habitabilitat, etc., 
potser millor enderrocar els carrers que són tan estrets que no 
permeten tenir una sala d’estar a carrer. Això faria millor les nostres 
ciutats? Per només parlar d’un dels problemes més evidents, però si 
pensem en tot el què cal fer per aconseguir que les parets construïdes 
compleixin amb els nivells d’aïllament actuals, en què cal fer per 
aconseguir els nivells de ventilació adequats a la forma, etc ja ens 
adonem que la normativa no està adaptada al re-ús.
La normativa, pensada per allò nou, de vegades entorpeix el projecte 
i fa que aquest no sigui realitzable; de vegades, perquè ho sigui, tant 
l’arquitecte com el client han d’estar d’acord d’entrar en terrenys on la 
legislació encara no ha incidit. 
La tirania de la novetat ens ha portat a una arquitectura pensada per la 
imatge i a una normativa que busca uns estàndards d’allò idealitzat, però 
en aquest número d’AT volem parlar d’allò no idealitzat. Volem parlar 
d’allò que és diametralment oposat a la novetat, volem parlar d’usar els 
edificis i com l’arquitectura pot ajudar a fer-los més habitables.

L’arquitectura està davant un canvi de paradigma? És possible que 
els valors pels quals es regia l’arquitectura fins fa uns anys estiguin 
canviant? 
La nostra societat, àvida de novetats, desitja que hi hagi canvis. Els 
arquitectes també, però la història ens ha ensenyat que sense canvis 
socials no hi ha novetats en arquitectura. No hi està havent massa 
canvis socials els darrers anys, però els valors socials si que sembla 
que, mica en mica, canvien (o potser això voldríem pensar). D’aquesta 
manera, el món ja no hauria d’estar dividit entre homes de primera i 
dones de segona, entre heterosexuals de primera i els homosexuals 
de segona, entre blancs de primera i negres o moros de segona, entre 
els del primer món i els del tercer o quart món. 
Podem seguir pensant que els referents són l’obra d’arquitectes del 
primer món, blancs, heterosexuals i homes? Si no podem conviure 
amb aquests valors de desigualtat i superioritat d’una part de la 
societat, el corol.lari és que els valors arquitectònics d’aquests homes 
ja no poden ser els nostres. Només es pot entendre aquest número 
de l’AT des de la sospita als valors que, fins ara, hem donat per bons 
a l’arquitectura.
Hi ha un valor fundacional de l’arquitectura moderna del que se’n 
desprenen dues característiques del regnat d’aquests homes blancs 
heterosexuals i del primer món: el valor de la novetat i, com a 
conseqüència, la rellevància de la imatge i una normativa pensada 
només pel que els arquitectes en diem nova planta. 
La NOVETAT és la tirania de la societat actual. Si l’arquitectura es 
doblega a la novetat, a voler sorprendre, a sortir a les notícies amb 
criteris periodístics, s’acaba convertint en un bé de mercat com 
ja ens va advertir Adam Caruso. És aleshores quan l’arquitectura 
s’emparenta amb la moda volàtil i aquesta serà la que en dicti les 
seves formes, textures, colors, etc. Recordar, emperò, que el temps 
de l’arquitectura i el de la moda no són els mateixos: allò que un dia 
és un projecte que sembla a la moda, una vegada construït, uns anys 
després, ja no ho és. La novetat com a valor absolut de l’arquitectura 
és un problema de l’arquitectura. Si volem desfer-nos d’aquesta tirania 
no podem valorar de manera diferent allò nou i allò construït. Una 
revista o un premi (els mitjans oficials per determinar la qualitat d’un 
projecte arquitectònic) no haurien d’explicar només projectes nous, ‘a 
la moda’.
Què és allò oposat a la moda? Allò oposat a la novetat que imposa 
el mercat? La utilització. Si posem sota sospita la moda tenim l’ús 
dels béns. Canviar la societat de l’usar i tirar per la de l’usar. És per 
això que en aquest número d’AT volem posar l’accent en allò usat i 
en com en podem treure partit. Arquitectures que no siguin noves, 
com acomodem els usos a allò que ja hi ha? És una de les preguntes 
que ens fem, però la seva derivada inevitable és si es pot fer una 

EDITORIAL
re-pensar |I re-usar l’arquitectura

L’atenció a l’entorn, allò que en diem condició de lloc, ha sigut 
una de les característiques de les millors arquitectures els 
darrers temps (pensem arquitectures tan diverses com les de de 
Siza, Caminada o Lacaton i Vassal). Com és que el respecte és 
només pel lloc i no també per allò construït? Primer cal valorar 
(críticament o patrimonial) la construcció per poder-hi intervenir. 
Això no només es fa des de la teoria, publicant-ho en revistes com 
aquesta, es pot fer de diverses maneres. N’hem seleccionat tres 
que ho fan des de la disciplina, que ens ajuden a posar en valor un 
conjunt d’edificis, un barri o un entramat d’espais públics. 

Els tres projectes que aquí presentem aconsegueixen, a través 
d’allò lúdic o cultural, posar en valor les construccions existents. 

El primer projecte mostra el valor cultural d’edificis rellevants, 
per raons arquitectòniques o històriques, de la ciutat de Reus. 
Per fer-ho es busca una acció de portes obertes, confiant en la 
curiositat que té la gent pel que amagaran aquelles portes, es 
fan accessibles, durant unes hores, una sèrie d’edificis perquè el 
públic els pugui veure i valorar. Les portes obertes mostren, per 
exemple, utopies del Barri Gaudí de Reus que ens porten a tractar 
d’entendre una manera d’habitar que els seus usuaris no van 
compartir.

El segon projecte fa visible l’entramat de patis a la ciutat de 
Tortosa mostrant, d’aquesta manera, una ciutat nova als veïns i 
visitants, mostrant la ciutat d’una manera inèdita fins al moment. 
L’acció aquí no és comercial, sinó arquitectònica. A partir de la 
transformació amb elements efímers es mostra una nova mirada a 
espais existents.  

El tercer projecte tracta de mostrar, amb un nou ús (temporal i 
lúdic), el barri del Rec d’Igualada, que havia caigut en l’oblit quan 
havia perdut el seu pes en l’activitat econòmica de la ciutat. A 
través d’una acció comercial s’aconsegueix que molta gent visiti el 
barri durant moments determinats, revitalitzant així, una part que 
amenaçava ruïna a la ciutat. 

Tres maneres d’acostar l’arquitectura a la societat. Això vol dir tres 
maneres de fer que la societat conegui el patrimoni i, per tant, tres 
maneres de valorar (preservar) el patrimoni construït. 

A CEL OBERT
Cristina Bestratén del Pino
imatges cedides per A Cel Obert

El tret comú de les utopies formulades al llarg de la història és la cerca del bé comú i la 
felicitat col.lectiva per sobre de la individual. La República de Plató, Utopia de Tomàs Moro, 
Cristianópolis de Johann Valentin Andreae, entre d’altres, imaginen societats ideals de manera 
holística, tenint en compte aspectes tan diversos com l’educació, l’economia, el treball, l’oci, les 
estructures i les relacions familiars. El lloc i l’arquitectura representen només una petita part 
d’aquests mons ideals.

El barri Gaudí és la materialització d’una utopia centrada en la manera d’habitar, de crear llaços 
entre els seus veïns a través d’un laberint d’espais comuns onírics, diversos i generosos. Lo 
col.lectiu és el protagonista d’aquesta amalgama d’habitatges on les seves veïnes se senten 
com habitants d’un petit poble. Un poble molt diferent al que imaginava l’equip del Taller 
d’Arquitectura.

És aquesta utopia habitada un fracàs si no s’utilitza com va ser pensada? O és la prova de 
que és indispensable pensar l’arquitectura com una de les peces d’un engranatge molt més 
complex? 

La globalització porta implícita l’homogeneïtzació. Això porta, 
inexorablement, a una pèrdua d’identitat, però també, afortunadament, 
a una creixent demanda per part de la ciutadania d’allò que és diferent, 
d’allò que dona identitat pròpia.
Un objectiu de l’Associació és revertir la percepció del patrimoni com una 
càrrega i veure’l com una oportunitat. Si utilitzem la terminologia dels 
diagrames DAFO, podem convertir passar “del Patrimoni al Patrimoney”. 
Un cafè pot tenir un valor afegit superior sota una volta gòtica o unes 
bigues vistes de fusta que en una franquícia artificialment personalitzada.
Si el patrimoni es coneix i gaudeix, la ciutadania el viurà com a propi, 
l’estimarà, i si l’estima, el defensarà si es dona el cas. Aquesta és la raó 
de ser de l’associació Espais Ocults: difondre el patrimoni a la màxima 
quantitat de persones que, tal i com les dades confirmen, té un interès 
creixent en conèixer allò que el seu entorn patrimonial ciutadà li mostra 
però que molts cops no veu.

EL “REUS OCULT”
Un dels “productes” d’Espais Ocults, a part de la col.laboració amb altres 
entitats, articles d’opinió en premsa, etc. és l’organització del Reus 
Ocult que, des de l’any 2015, mostra i obre a tota la ciutadania, espais 
que formen part del seu entorn, tot i que sovint passen desapercebuts 
per a la majoria. És una experiència exclusiva i limitada, a la vegada 
que democràtica i universal. Totes les persones que vulguin gaudir de 
l’experiència ho poden fer, però per un temps limitat (un cap de setmana) 
i en espais que difícilment podran visitar si no és dins del marc del “Reus 
Ocult”.
El trencaclosques del Reus Ocult el composen tres peces fonamentals:
Per una banda, els propietaris, institucionals o privats, que faciliten 
l’obertura dels espais que es mostraran dins d’aquesta experiència i que 
confien i comparteixen amb la ciutadania el que per a ells és un patrimoni 
particular.
Els voluntaris, un centenar de mitjana, ja sigui amb tasques logístiques 
o de documentació i difusió “in situ”. Són persones que han decidit posar 
el seu temps al servei d’aquesta iniciativa de forma voluntària perquè els 
atrau el projecte i que participen activament en el desenvolupament de la 
jornada. 
I la ciutadania interessada que de forma creixent (7000 visites en 
l’última edició prepandèmia), exerceix el seu dret de conèixer els espais 
patrimonials de la ciutat, ja siguin veïns i veïnes o persones de fora vila, 
cada cop més abundants.

A Cel Obert és el festival d’art efímer de la ciutat de Tortosa que té 
com a objectiu convertir els espais històrics desconeguts en escenari 
de creacions artístiques, al mateix temps que reivindica el patrimoni 
arquitectònic de la ciutat i apropa i difon l’art efímer a tots els públics.
A nivell de territori, Tortosa s’ha convertit en un marc d’intercanvis 
indiscutible i remarcable, un motor artístic-cultural i un punt de trobada 
que entremescla la seva història, els artistes contemporanis més actuals 
i la societat que la visita. 
En l’àmbit social, el seguiment del festival ha anat creixent de manera 
exponencial any rere any i l’interès col.lectiu l’ha situat entre les activitats 
que alberguen gran públic. També la incorporació al programa del festival 
d’artistes amb trajectòria ha atret un públic més professionalitzat. 
D’altra banda, els diferents reconeixements, publicacions i premis que 
des de la primera edició han rebut algunes de les instal.lacions han 
permès difondre el patrimoni arquitectònic tortosí més enllà de les 
nostres fronteres. 
I es que el nucli antic de la ciutat de Tortosa té una gran quantitat 
d’edificis amb un pes històric i artístic considerable. Actualment hi 
podem trobar, en un radi molt petit, edificis modernistes, gòtics, 
renaixentistes, barrocs... tot mostrant la sensibilitat de la ciutat per 
l’arquitectura en èpoques passades, així com el seu poder com a nucli. 
Així doncs, podem dir que l’A Cel Obert ha contribuït àmpliament a la 
reactivació del patrimoni monumental de la ciutat d’una forma innovadora: 
utilitza espais emblemàtics d’interior, molts d’ells romanen tancats 
al públic la resta de l’any, com a escenari patrimonial de creacions 
artístiques contemporànies, buscant la curiositat i la sorpresa dels 
visitants. També es produeixen sensacions contradictòries en mesclar 
edificis de valor indiscutible i art efímer, ja que es creen ambients 
que en modifiquen l’aspecte atenint-se a l’essència. A més a més, la 
superposició d’intervencions efímeres en espais arquitectònics clàssics 
representa una possibilitat única de fusionar història i contemporaneïtat, 
conjugant-los en un mateix escenari que prové de dos mons molt 
semblants amb materialitats contraposades.
Per tant, parlar d’A Cel Obert significa fer-ho de patrimoni, de cultura, 
d’art, de turisme i de ciutat. Una ciutat, Tortosa, que ha estat 
durant molts anys quasi invisible i que a poc a poc renaix gràcies a la 
recuperació i posada en valor de les seves singularitats.   
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Rec.0 Experimental Stores és un esdeveniment de retail i moda que 
té lloc dues vegades l’any al barri del Rec d’Igualada, durant quatre 
dies, els mesos de juny i novembre. Rec.0 és la transformació efímera 
de velles adoberies en pop up stores de moda, on primeres marques 
i dissenyadors venen els seus estocs i, en paral.lel, s’hi organitzen 
activitats culturals: concerts, conferències, exposicions, recitals… 
Rec.0 va néixer l’any 2009 i en la darrera edició, celebrada el novembre 
del 2019, vam comptar amb més de cent marques en  65 pop-up stores 
i 100.000 visitants. 
Rec.0 és un projecte amb l’objectiu de donar a conèixer el barri del Rec 
d’Igualada.  Sorgeix de la preocupació de veure com el barri del Rec 
és un gran desconegut per molta gent de dins i fora d’Igualada. No es 
tractava d’explicar una sortida pel barri, sinó que ho volíem exemplificar. 
Fem-ho i serà real. Vam voler reinventar el Rec sense cap més pretensió 
que la de demostrar que és un espai d’atracció enorme on s’hi podrà fer 
el que la ciutat vulgui. 
Vam plantejar el projecte estructrant-lo en tres eixos: patrimoni, moda 
i creativitat. Transformem les velles adoberies en botigues efímeres o 
pop up stores, on marques de moda s’hi instalen i, només durant quatre 
dies, fan les seves vendes especials.
La transformació dels espais és molt peculiar. No intentem canviar-los, 
sinó adaptar-los deixant-los tal i com estan, només fent l’imprescindible. 
No tapem les irregularitats ni defectes, no volem convertir en lluent allò 
que és vell. Al revés, ensenyar la bellesa d’uns espais amb memòria. 
Això, que és una manera de fer molt pròpia nostra, ha fascinat també a 
grans marques i dissenyadors. La nostra idea sempre ha estat mostrar 
la petjada dels nostres avantpassats, d’una ciutat sencera.
Rec.0 s’estructura en una àrea determinada del barri. Plantegem un 
circuit per alguns carrers on situem les botigues. En cada edició sempre 
intentem descobrir locals nous, racons inesperats, nous espais que 
sorprenguin. Els visitants passegen pel circuit buscant les botigues i 
deixant-se sorprendre. Aquesta és la clau de l’esdeveniment: que el 
visitant descobreix un barri peculiar que no és de cartró pedra, sinó que 
és de veritat. 
El valor afegit respecte altres iniciatives comercials de moda de fora 
la ciutat és que tots aquests carrerons, passatges, patis interiors, 
adoquins, façanes o fins i tot els horts són reals. L’escenari és real i es 
respira autenticitat. Les marques i els visitants ho perceben. 
En aquests anys s’ha aconseguit visualitzar aquest patrimoni i donar-li 
valor. Han sorgit iniciatives interessants i es preveu un canvi d’usos 
que hauria de suposar un impuls per atraure nova activitat al barri i, en 
definitiva, donar-li vida. Caldrà estar atents perquè això passi i que no 
perdi mai la seva essència. 

patrimoni habitat

pacte

diners

activitat

reivindicació

descoberta

okupació

cooperativa

FLOR D’UN DIA 
reivindicacions efímeres

aA
a a

!

euskal herria

chile

ESPAIS OCULTS
Eliseu Bàrcena
imatges cedides per Espais ocults

Les utopies i el barri Gaudí
Maria Rius Ruiz

RECSTORES IGUALADA
imatges cedides per Marc Vila

aA
a a

coop

€

!



4 5

!

VIURE LLUNY DE 
L’ECONOMIA DE MERCAT
models alternatius de tinença, accés i 
gestió de l’habitatge
Què cal fer per viure sota cobert? “Cal comprar” ens deien els pares, 
“cal llogar” recomanava l’economista. Aquestes eren fins fa poc, 
creiem, les dues possibilitats. Els arquitectes rebíem encàrrecs dels 
uns o dels altres i teníem un patró que ens explicava quines eren les 
seves necessitats particulars i donàvem una resposta a mida, o bé 
era un inversor i donàvem una resposta genèrica. 

Els darrers anys hem vist que aquest model de tinença està 
canviant. Les ciutats cada vegada pateixen més buidors, edificis que 
s’abandonen als elements, sense manteniment, estan trobant una 
manera nova d’allotjar la gent, a vegades de manera legal i altres, de 
forma al.legal. Els arquitectes reaccionarem igual a l’encàrrec si ens 
el fa una plataforma legal o una d’il.legal? Projectarem igual si formem 
part d’un col.lectiu que si som algú aliè a qui fa l’encàrrec? Aquests 
exemples que aquí s’exposen haurien de servir com a reflexió sobre 
si el canvi de qui fa l’encàrrec ens fa modificar la nostra forma de 
projectar com arquitectes. Cal, emperò, que sapiguem diferenciar els 
diferents models.

Les Cases dels Mestres és una edificació originalment destinada a 
allotjar els docents de l’Escola de La Floresta. L’edifici es va construir 
l’any 1969 i, tot i que porta uns quants anys en desús, continua 
present en la memòria de la població. El projecte de rehabilitació pretén 
l’adequació de l’edifici com a habitatge social cooperatiu, tot preservant 
la seva identitat original i permetent la necessària flexibilitat en la 
configuració de les diferents unitats. La proposta es basa en l’addició de 
dues noves crugies a l’edifici existent, una per cada façana llarga. Dues 
noves construccions que dialoguen amb l’edifici original, li fan costat i el 
complementen. La primera d’aquestes noves façanes ofereix una sèrie 
de passeres i escales que resolen l’accessibilitat a tots els habitatges i 
es converteixen en espais de relació comunitaris a l’aire lliure. La façana 
oest, de caràcter més privat, permet ampliar la superfície destinada 
a habitatges fins arribar a un total d’onze noves unitats i un espai 
comunitari. 

CLAU MESTRA patrimoni pobre. Un projecte fruit de la lluita col.lectiva a la Floresta  
imatges cedides per zaga arquitectura

MODELS AL.LEGALS 
ocupació política autogestinada

Ocupació és la usurpació d’un bé immoble, d’una propietat privada, 
que ha caigut en desús. Els col.lectius d’okupes lluiten pel dret a 
l’habitatge i no creuen que el dret a la propietat privada sigui un dret 
que pugui passar per davant. La lluita, però, no només és a favor del 
dret a l’habitatge, també s’ha estès contra el model econòmic que ha 
propiciat aquesta situació que deixa buits edificis mentre hi ha molta 
gent que no veu cobert el seu dret a l’habitació.

Sovint els okupes s’organitzen en col.lectius i solen autogestionar els 
edificis que empren. Això vol dir que moltes vegades són ells mateixos 
els que fan els projectes i els auto construeixen sense esperar 
permisos de l’administració. Això pot causar danys al patrimoni, 
però l’ús també pot fer que no caigui en ruïna. Els col.lectius okupes 
necessiten tant advocats com arquitectes.

KONVENT ZERO patrimoni industrial autogestionat a Cal Rosal 
imatges cedides per Konvent zero

L’essència del projecte del Konvent zero és la llibertat, fet que implica 
renunciar a molts dels requisits de la gran majoria d’organismes oficials. 
El Konvent s’autogestiona, té les seves forces centrípetes i centrífugues, 
una idiosincràsia particular que s’ha convertit en un model de referència. 
L’escala de treball és global, amb un enfocament que busca la suma 
d’aportacions de diverses disciplines per esdevenir revulsiu cultural, on, a 
través  de l’autoconstrucció, s’ha recuperat un patrimoni que actualment 
estaria en desús i abandonat.

La colònia Rosal va ser la primera colònia tèxtil de Catalunya. El 1992 
s’hi trobava un complex fabril amb un gran nombre d’edificis en desús i 
abandonats: la fàbrica, l’escola, les botigues, el teatre, els habitatges 
plurifamiliars, l’església, el convent i l’estació de ferrocarril, que fou 
enderrocada, però això va canviar quan va néixer Konvent zero, situat 
a l’antic convent de monges de finals del segle XIX i reconvertit en un 
centre artístic multidisciplinar que va tornar a donar vida a aquest 
patrimoni abandonat i que, amb el pas dels anys, ha anat conquerint, 
a través de l’ús, altres espais com la fàbrica, cinc habitatges fora del 
convent i els espais exteriors. 

Antigament com a un punt de pas que unia Berga amb Vic creuant 
el Llobregat, després com a colònia tèxtil i actualment com a centre 
artístic autogestionat, sigui un patrimoni cultural, arquitectònic, social 
i/o cultural, el Konvent zero manté en l’ideari (mapa mental) dels veïns i 
ciutadans un lloc que podria estar en ruïnes i oblidat.

oficina per l’okupació de bcn

PACTE PROPIETAT - USUARI
masoveria urbana

És un pacte, semblant a un lloguer, entre propietat i usuaris de 
l’edifici. Hi ha molts tipus de pactes i acords entre aquestes dues 
parts, però el que sol dominar és que la propietat cedeix, durant 
un temps determinat, l’edifici a l’usuari a canvi de la reforma i 
manteniment de l’edifici. 

La masoveria urbana és una eina útil perquè permet a un propietari 
mantenir el seu bé immoble en bon estat sense haver de fer totes 
les inversions, permet mantenir el patrimoni viu en els casos en 
què la propietat no pugui assumir el cost total d’una rehabilitació. 
Tot sovint aquests models van lligats a l’auto-construcció. 

la masovera
una plataforma immobiliària ètica
Aquesta entitat, constituïda íntegrament per joves, va néixer fa prop d’un 
any i s’autodefineixen com un col.lectiu de professionals que treballen 
per l’impuls de la masoveria urbana, altrament coneguda com cessió 
per rehabilitació. Actualment estan treballant en l’elaboració d’un “Cens 
d’Habitatges Masoveritzables” a la ciutat de València, amb la finalitat de 
desenvolupar una plataforma immobiliària d’habitatges de cessió d’ús per 

trobar persones que vulguin rehabilitar-los. Per tal d’aconseguir-ho, estan 
traçant col.laboracions amb altres entitats de l’economia social, entitats 
universitàries, de finançament i associacions locals per tal de fomentar 
l’ajuda mútua, la cerca de dades, la proposta de metodologies efectives i 
l’arrelament de les solucions a la ciutat.
La Masovera és un projecte impulsat per professionals de diferents 
entitats i col.lectius: Núria Domingo, CARPE, El Risell, Undos arquitectes 
i Obrint Portes, totes elles vinculades a l’economia social i sensibilitzades 
per la situació de l’habitatge i l’especulació immobiliària. La seva intenció 
és treballar en diferents territoris, tot dinamitzant xarxes locals per 
vincular demanda i oferta d’habitatge, lluny del binomi lloguer-compra, 
i poder així visibilitzar l’estat del parc edificat de cada municipi, oferir 
alternatives i assessorament a persones propietàries i promoure la 
rehabilitació, la cura del patrimoni i l’impuls d’habitatge assequible, social 
i d’emergència.

Metodologies
- Treballar en l’anàlisi del parc construït habitacional dels municipis per, 
posteriorment, definir propostes de mobilització dels habitatges buits 
detectats a través de formes no especulatives (ja sigui la masoveria 
urbana, les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús, la creació de borses 
de lloguer assequible, trobant les eines per fomentar la rehabilitació…).
- Acompanyar iniciatives públiques, d’àmbit local o supralocal, per traçar 
estratègies d’impuls de l’habitatge assequible, social i d’emergència, 
entenent l’habitatge com un dret bàsic i no com un bé de consum.
- Redactar estudis de viabilitat arquitectònica i econòmica d’immobles 
per tal de trobar-los una sortida al mercat més enllà de la compra i el 
lloguer.
- Realitzar rehabilitacions d’habitatges en desús, mitjançant la masoveria 
urbana, destinats a persones amb dificultats d’accés a l’habitatge a 
través de l’autoconstrucció. La supervisió d’aquestes millores són dutes 
a terme per un cap d’obra professional que, a més, forma les persones 
inquilines en les tasques de paleteria.

obrint portes
Obrint Portes és una entitat que té com a finalitat la rehabilitació 
d’habitatges en desús mitjançant la masoveria urbana. Els destinataris 
del projecte són persones amb dificultat d’accés a l’habitatge, els quals 
participen en les millores del seu futur habitatge, aconseguint així una 
carència de lloguer pel temps dedicat i posteriorment un preu de lloguer 
assequible. 

El projecte neix de la mà de tres persones de l’àmbit social, els quals van 
trobar en la masoveria urbana una eina de transformació social davant 
la paradoxa d’habitatges en desús i les dificultats d’accés a un habitatge 
digne.

Clau Mestra va néixer de la lluita veïnal que denunciava la dificultat 
d’accés a l’habitatge digne a La Floresta. L’ocupació de les cases dels 
mestres pel col.lectiu 6 claus va ser l’embrió de  l’actual Projecte 
d’Habitatge Cooperatiu Clau Mestra de Sostre Cívic. Les cases han 
estat cedides des de PROMUSA a la cooperativa, que promou l’habitatge 
cooperatiu en cessió d’ús i que les rehabilitarà per convertir-les en 
Habitatge de Protecció Oficial. Des dels seus inicis, les sòcies que viuran 
a les cases  formen part del desenvolupament del projecte i realitzaran 
tasques d’autoconstrucció durant el procés d’obra.

L’Oficina per l’Okupació de Karcelona és un lloc d’assessorament en 
qüestions tècniques i legals al voltant de l’okupació d’espais abandonats. 
Està adreçada a orientar a qui ja està okupant -de forma anònima o 
reivindicada-, i a qui vol iniciar-se en l’okupació. Serveix també com a punt 
de trobada d’aquelles persones interessades en formar un grup per dur 
endavant l’acció d’okupar.
L’OfiOk és un lloc obert i canviant que no està representat per cap 
persona o grup en particular i del qual el principal objectiu és tractar 
amplis aspectes relatius a l’okupació, posant especial atenció en l’àmbit 
social i polític. Amb la idea d’estendre la pràctica de l’okupació s’elaboren 
manuals pràctics i informes, es participa, amb xerrades i tallers, a 
jornades, s’imparteixen formacions a col.lectius i es dóna suport a la 
creació d’altres oficines d’okupació, sindicats d’habitatge i xarxes de 
suport mutu.  
El projecte de l’Oficina per l’Okupació neix l’any 2004, fruit d’un 
procés intern de l’Assemblea d’Okupes de Barcelona, amb la voluntat 
de dinamitzar l’escena política. En aquells moments a la ciutat es 
comptabilitzen 35 centres socials okupats i autogestionats i, malgrat els 
desallotjaments, l’okupació es multiplica.
Actualment l’Oficina per l’Okupació segueix essent una eina política i 
tècnica que vol difondre i facilitar l’okupació, afavorir el suport mutu 
i que proposa aquesta pràctica com una de les possibles formes de 
lluita davant la precarització generalitzada de la vida i la impossibilitat 
d’accedir a l’habitatge a Barcelona. 
L’OfiOk funciona com una xarxa amb la qual entrar en contacte amb 
moltes persones sense discriminar excesivament l’ús que vulgui fer 
la gent que ve, però intentant influir a l’hora de potenciar una forma 
d’okupació política, de ser conscients que cada okupació és una forma de 
resistència i totes en conjunt una amenaça dins de la selva immobiliària. 
Defensem l’okupació amb idees i accions! 
www.oficinaokupacio.com

sostre cívic

zaga arquitectura

aA
a a

!

!



6 7

promotorcoop

dret de superfície

LA TITARANYA cooperativa d’habitatges i locals socials
l’aparador arquitectes + eixam arquitectures + estudis previs, lacol  + 
coordinació i gestió, l’economat + assessorament, la dinamo
imatges cedides per la titaranya

La Titaranya és una cooperativa d’habitatges i locals socials ubicada al 
Barri Antic de Valls, una zona que, si bé havia estat el centre històric 
de la vida cultural i comercial del municipi, actualment pateix una greu 
degradació urbana, econòmica i social que corre el risc de perpetuar-se si 
no apareixen iniciatives socials singulars que evitin el greu despoblament 
habitacional i econòmic del barri. 

Bona part dels edificis que ocupen aquesta zona presenten deficiències 
estructurals i processos de degradació derivats de l’abandonament, 
però la problemàtica no se centra tan sols en els immobles, sinó que 
diferents diagnòstics publicats al territori detecten manca d’espai públic i 
insuficiència d’equipaments a més de qüestions socials com l’existència de 
bosses de pobresa i aparició de problemes de convivència i fenòmens que 
produeixen percepció d’inseguretat.  

L’objectiu de la Titaranya és la creació d’habitatge que comporti l’arribada 
de noves famílies al barri, la creació d’un pol associatiu capaç d’emprendre 
nous projectes culturals i socials amb la finalitat de la cohesió social, la 
dinamització econòmica amb l’entrada com a sòcies de cooperatives de 
treball que hi ubicaran la seva seu o faran ús dels espais comunitaris i 
locals socials i la creació d’espai públic.  

Per altra banda, el projecte físic de la cooperativa exemplifica un nou 
model, el de sòl comunitari, segons el qual la propietat se separa de la 
gestió del patrimoni, és a dir, a la cooperativa li pertoca la gestió, però 
no la propietat, amb l’objectiu d’evitar que en el futur els socis i sòcies 
habitants puguin posar a la venda els habitatges i locals. Una estratègia 
per treure immobles del mercat especulatiu i posar-lo en mans de 
processos comunitaris per garantir la perpetuïtat del projecte i el seu 
caràcter: els locals i habitatges sempre hauran de complir condicionants 
socials.

El projecte arquitectònic s’executarà en dues fases i s’albergarà en dos 
edificis existents: es tracta d’un immoble patrimonial catalogat com BCIL 
amb diferents elements d’interès que, tot i que no estaven documentats, 
es rehabilitaran o restauraran i es mantindran; i un antic edifici industrial. 
L’immoble patrimonial absorbirà la primera fase, que consta de set 
habitatges i tres locals socials en planta baixa amb l’objectiu de generar 
activitat dirigida als col.lectius més desafavorits del barri, que també 
utilitzaran els espais comunitaris des d’una condició de coresponsabilitat i 
cogestió amb les sòcies per a fomentar l’associacionisme i la cohesió entre 
veïnes a través de les activitats promogudes. La segona fase anirà lligada 
a l’edifici industrial i aportarà una nova oferta d’habitatge i locals socials 
d’ús compartit que completaran la primera fase.

Per tal de reforçar aquest vincle, a banda dels locals socials, la cooperativa 
oferirà al barri un espai públic de gestió comunitària: es tracta de 
l’obertura d’un nou carrer i plaça. Aquesta intervenció també suposa una 
operació urbanística important per l’entorn, ja que les finques on s’instal.
la la Titaranya se situen a l’illa de cases amb un dels continus urbanitzats 
més grans del municipi. La finalitat d’obrir aquest nou carrer i plaça és 
esponjar urbanísticament aquesta àrea per tal de millorar l’accessibilitat i 
el pas a peu pel Barri Antic i guanyar espai comunitari a l’aire lliure.

La Titaranya aposta per un model cooperatiu que vol ser una eina per al 
repoblament del barri així com esdevenir un espai d’activitat cultural i 
social que generi cohesió en una de les zones més degradades del Centre 
Històric. 

Omplim els Buits sccl, cooperativa d’usuàries, és una aposta del 
moviment veïnal per a la mobilització d’habitatges del parc privat cap 
a projectes cooperatius de lloguer assequible. La CONFAVC, davant 
l’actual situació d’emergència social i econòmica, vam veure necessari 
acompanyar la tasca reivindicativa veïnal de projectes propositius que ens 
permeti fer una aportació a l’assoliment del dret a l’habitatge.

Partim d’una valoració crítica del cooperativisme d’habitatge predominant 
fins la crisi del 2008 i basat en la promoció d’HPO destinat a la venda, 

omplim els buits

cessió d’ús

És un pacte entre el promotor i un propietari, que sol ser 
l’administració pública. Normalment el propietari cedeix durant un 
període de temps (fins a 99 anys) el dret a superfície d’un immoble 
o d’un solar. El promotor es compromet a rehabilitar o a construir 
de bell nou (sense el cost del solar o de l’edifici existent) i, d’aquesta 
manera, els habitatges resultants acabaran essent més econòmics 
per l’usuari final. Aquí hi guanya el promotor, però també el propietari, 
recordem que normalment és l’administració, que al cap del període 
de temps que s’hagi pactat recupera el solar, o l’edifici en mal estat, 
rehabilitat o “d’obra nova”.

És un pacte entre la propietat i un usuari. És semblant a un lloguer, 
però amb certs avantatges pels usuaris ja que són contractes de 
llarga durada que asseguren l’ús de l’immoble i que, al no estar 
subjectes a les oscil.lacions del mercat, acostumen a ser molt més 
ajustades que els lloguers revisables cada poc temps que hi ha en la 
lògica de l’economia de mercat. Moltes vegades la cessió d’ús va de 
la mà de les cooperatives de lloguer que tenen dret de superfície de 
l’immoble i fan una cessió d’ús als usuaris i usuàries de la cooperativa. 

coop
coop

VARIABLES  COMUNES EN ELS 
DIFERENTS MODELS

cohabitatge / codisseny
Al canviar el propietari per un col.lectiu canvia la manera d’habitar. Hi 
ha preguntes que no és el mateix contestar-les com a propietari o com 
a col.lectiu d’habitants: com ens hem de relacionar amb l’habitatge? 
Quins espais compartim? Quines relacions volem potenciar amb els 
veïns? L’arquitectura ha de resoldre aquestes noves necessitats, fruit 
de l’encàrrec d’un col.lectiu, amb espais comuns o habitatges oberts. 
Els usuaris exigeixen participar de la definició dels nous models de 
convivència. 

finançament
Si estem posant en escac l’economia de mercat amb aquest nou 
sistema de construcció, la tradicional hipoteca sembla que no és una 
opció. L’alternativa és el finançament col.lectiu, la reducció de costos 
d’inversió a través dels sistemes de gestió (abans explicats), el 
micromecenatge o el crowdfunding, el finançament públic a l’entendre 
que és un bé col.lectiu que no hi hagi edificis buits en determinats 
llocs, entre altres necessitats socials, o el finançament a través de la 
banca ètica.

autoconstrucció / autogestió
Aquests models moltes vegades, per abaratir costos, contemplen 
la possibilitat que l’usuari es faci l’obra o una part d’aquesta i 
autogestionar-se una vegada acabat el projecte. Els models d’auto-
construcció tenen diversos nivells, des de fer la totalitat de l’obra, si 
és menor, a deixar que el constructor en faci una part i l’usuari fer-ne 
una altra, a tenir un assessorament per part d’un constructor, etc. 
En tots els casos s’ha de tenir en compte la falta d’experiència i la 
seguretat en els processos, això fa que el disseny es modifiqui. 

El fet que l’usuari intervingui a la construcció de l’immoble genera un 
vincle afectiu molt fort amb allò construït i aquest vincle es pot enfortir 
gràcies a l’autogestió de l’immoble fent que els diversos usuaris siguin 
els encarregats del manteniment de l’edifici. 
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LA FÀBRICA DE LA TRANSICIÓ coohabitatge, transició energètica i patrimoni 
Garreta arquitectes
imatges cedides per Garreta arquitectes

La fàbrica del Catllar, que inclou tres edificis, va ser abandonada a 
mitjans dels anys 70 del segle XX. El 2016, quatre emprenedors —
Matthieu Lietaert (politòleg), Adolfo Garrido (advocat), Rafael López-
Monné (geògraf) i Saül Garreta (arquitecte)—, coneixedors de l’existència 
de la fàbrica, comencen a treballar en la idea de salvar aquest patrimoni 
industrial del 1754, construït sobre un molí medieval del segle XIII. Entre 
el 2018 i el 2020 s’incorporen al projecte quinze famílies ja organitzades 
com a cooperativa.

El projecte afronta un repte important, donar resposta a tres necessitats 
ben diferents i amb uns requeriments que analitzats individualment 
donarien com a resultat tres projectes que res tindrien a veure. En 
primer lloc, preservar un patrimoni arquitectònic i cultural; en segon lloc, 
un ús de cohabitatge amb un pes important dels espais d’ús compartit; 
i finalment la transició energètica cap a un model sostenible basat 
en l’autoproducció energètica amb energies renovables, la reducció i 
racionalització del consum i la reducció de la demanda.

Cal integrar el nou en el vell i a l’inrevés. Les noves necessitats de l’ús 
de cohabitatge i els requeriments de la transició energètica han de 
trobar el seu lloc en un edifici, sense que pel camí es perdi l’essència 
d’un patrimoni arquitectònic i cultural com és la nau nova de la Fabrica 
del Catllar. El nom Cooperativa La Fàbrica de la Transició, el projecte 
humà promotor d’aquest projecte arquitectònic, recull els tres objectius i 
respon a tres preguntes bàsiques: QUÈ, una cooperativa de cohabitatge, 
ON, a la fàbrica del Catllar, i COM, amb la transició energètica. Amb tot, 
l’èxit del projecte s’assolirà si la fàbrica segueix, en essència, formant 
part dels habitants del municipi del Catllar.

Arquitectònicament, l’edifici manté l’estructura quadrangular tan 
marcada i exigent, i que es desenvolupa en planta baixa i tres plantes 
pis. L’aportació fonamental és la incorporació d’un gran pati central 
que abasta totes les plantes de l’edifici. Aquest pati esdevé un buit 
que interrelaciona tots els nivells i usos, tot el que succeeix a l’edifici, 
i que aportarà llum i ventilació. Un espai de relació, de connexió entre 
els habitants de la fàbrica, i també l’element passiu de gestió climàtica 
de l’edifici mitjançant la ventilació natural aprofitant les conduccions 
subterrànies existents i el control de l’assolellament amb la claraboia de 
coberta.

entenent que l’adopció generalitzada d’aquest model va contribuir 
a l’aprofundiment en la mercantilització i no va consolidar un parc 
d’habitatge salvaguardat de dinàmiques especulatives. En la tasca de 
trobar estratègies pròpies que evitin caure-hi de nou, hem posat el focus 
en règims de tinença més alineats amb els nostres objectius.

Així, contrastada l’existència d’un parc d’habitatges buits significatiu, 
hem partit de la hipòtesi que la mobilització del parc buit de propietaris 
privats cap a projectes cooperatius de lloguer assequible, com a 
primer pas, és una estratègia viable. La major part de l’habitatge 
buit és propietat de petits tenidors que tenen diversos motius per no 
activar-los: mal estat dels habitatges, manca de capacitat econòmica 
i/o dificultats per accedir a finançament per a rehabilitació, disputes 
familiars entorn a herències, por a hipotètiques dificultats amb els 
llogaters, descontentament amb els serveis d’administradors d’immobles 
i percepció d’una càrrega excessiva de gestió.

L’aposta d’Omplim els Buits pretén oferir solucions confiables als 
propietaris que desactivin aquests recels. Es tracta d’oferir-los, 
mitjançant una cessió temporal a la cooperativa, les garanties 
contractuals per una bona conservació, el cobrament d’una renda per 
sota de mercat i l’assumpció de la responsabilitat i la gestió per part de 
la cooperativa; i també una eina financera per afrontar una adequació 
petita o mitjana de l’habitatge, així com la gestió d’aquesta actuació i la 
seva execució. La cooperativa al seu torn proposa contractes de lloguer 
dels habitatges cedits a les seves sòcies usuàries. Aquestes sòcies han 
de tenir un paper central en la governança de la cooperativa en el seu 
territori.

Un exemple d’aquest model és Bloc Cooperatiu, una cooperativa 
«germana» de Mataró a la qual estem acompanyant en el seu procés. 
Gràcies al projecte europeu Lloguem!, de mobilització d’habitatge 
buit, impulsat per l’Ajuntament de Mataró, aquesta cooperativa ja ha 
començat a adjudicar habitatges i l’assemblea de sòcies ha estat qui ha 
treballat aspectes clau com els criteris d’accés.

La Dinamo és una fundació que neix amb l’objectiu de fomentar i 
promoure la implantació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús 
com una alternativa als models convencionals d’accés a  l’habitatge, així 
com normalitzar la seva existència.

Volem esdevenir una eina de suport per aquelles iniciatives que 
contribueixen d’alguna manera en l’extensió dels projectes d’habitatge 
cooperatiu, i col.laborar amb elles per a fer possible la rèplica 
d’experiències pel territori.

Treballem també per a fer que l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús 
esdevingui un model d’accés a l’habitatge de referència en l’àmbit de 
l’economia social i solidària, contribuint a la generació de cooperatives 
autònomes i autosuficients. Fomentant la intercooperació i impulsant 
el treball en xarxa, per tal de construir de manera col.lectiva un model 
alternatiu d’habitatge no especulatiu, inclusiu i sostenible i de propietat 
col.lectiva.

La Dinamo està homologada com a Promotora Social d’Habitatge per 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

la dinamo

Sostre Cívic és una cooperativa d’usuaris que actualment està formada 
per més de 1000 persones sòcies arreu del territori.  L’objectiu és 
promoure un model alternatiu d’accés a l’habitatge, més just i accesible, 
sense ànim de lucre, no especulatiu i transformador.  Sostre Cívic aposta  
per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com a alternativa. En aquest 
model, la titularitat de la propietat és col.lectiva i recau en l’entitat, i les 
persones sòcies tenen la cessió d’ús dels habitatges cooperatius.

Treballem en la difusió i promoció de l’habitatge cooperatiu des 
de diferents àmbits: divulguem el model mitjançant l’organització i 
participació en esdeveniments i la creació de materials divulgatius i 
impulsem l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús mitjançant el suport 
i acompanyament a les persones i grups llavor. Donem resposta 
a demandes i propostes de col.laboració de tercers, especialment 
ajuntaments. Enfortim la base social mitjançant espais de trobada, de 
formació i d’intercanvi a la cooperativa. Incidim en el canvi de polítiques 
públiques relacionades amb l’habitatge. Treballem en xarxa amb entitats 
de l’àmbit de l’economia social i solidària.

sostre cívic 
disseny flexible
Els models de gestió alternatius permeten ocupacions de llarga 
durada i, entenent la col.lectivitat, cal entendre les diverses etapes 
de la vida per les que passen els usuaris i poder oferir un disseny que 
s’adapti a les necessitats de cada moment. L’habitatge deixa de ser 
per algú genèric i passa a ser per una sèrie d’usuaris amb necessitats 
particulars i col.lectives.

cooperatives

És una eina que permet organitzar els usuaris. Les cooperatives faciliten 
molts dels processos i els allunyen de la propietat però també de les 
oscil.lacions del mercat. Hi ha cooperatives de molts tipus i es defineixen 
i configuren a mida, segons les necessitats dels seus socis i les seves 
sòcies. 
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Els projectes que presentem exploren si es pot habitar al marge de 
l’economia de mercat i si això té conseqüències en l’arquitectura. 

Si l’encàrrec el fa un col.lectiu això fa que els condicionants siguin 
diferents? És diferent que l’encàrrec vingui d’un promotor que 
d’un l’usuari? És rellevant que l’usuari encarregui un hàbitat per 
un temps determinat i no per deixar-lo en herència al seu fill? Un 
ús privatiu dissenyat per un col.lectiu durant un temps determinat 
fa que canviï el disseny? Els espais privatius i els col.lectius es 
plantegen de la mateixa manera? Si no valoréssim el paisatge 
es podria haver plantejat un projecte com el del Konvent? Si no 
s’estigués reciclant una estructura edificada seria possible una 
secció com la del projecte de La Floresta? Es podrien plantejar en 
un projecte en la lògica del mercat uns espais comunitaris com 
els del projecte de la Titaranya o la fàbrica del Catllar? És possible 
en una economia de mercat on uns fan el projecte, uns altres ho 
construeixen, uns altres ho venen i uns altres ho compren, fer 
blocs d’habitatges de nova planta ajustant l’espai a les necessitats 
específiques de cada usuari com passa en alguns d’aquests 
projectes col.lectius? 

Molts d’aquests projectes, fa uns anys, veient la qualitat de 
les construccions reciclades, s’haguessin fet de nova planta 
enderrocant allò existent. L’arquitecte, l’usuari, no hagués ni 
plantejat la possibilitat de què una estructura construïda, sense 
valor arquitectònic, no s’hagués d’enderrocar. Pensar-ho té a veure 
amb un canvi de pensament social que segurament comporta un 
canvi a l’hora de plantejar-nos l’arquitectura. No haver enderrocat 
l’existent podem dir que és un acte ecològic en el sentit etimològic 
del terme (de relació amb el medi), un acte ecològic de primera 
magnitud; només cal imaginar la quantitat de residus que produeix 
un enderroc i la posterior indústria de la construcció per fer 
l’edifici i ja s’entén. D’altra banda hi ha una pregunta que tots els 
arquitectes, en fer una nova construcció, caldria que ens féssim: 
ens podem permetre construir noves estructures mentre les 
existents queden obsoletes? La resposta a aquesta pregunta, 
des del punt de vista arquitectònic, no pot ser que resolem un 
encàrrec, cal aconseguir un benefici per la comunitat. Com bé ens 
va explicar William Morris cal vigilar que el benefici d’uns pocs no 
empobreixi al conjunt. Només cal que pensem en què passaria amb 
les cases dels mestres de la Floresta o què seria avui Konvent si 
no s’hagués usat o què hagués passat a Valls si no s’hagués fet 
la cooperativa per a fer el projecte per rehabilitar els edificis de 
la Titaranya, o què està a punt de passar al Catllar amb aquesta 
fàbrica quasi abandonada. 

Aquests projectes no solen tenir cabuda a les revistes 
d’arquitectura, però és la seva condició d’objectes allunyats 
dels patrons de la novetat, del que es dissenya per sortir a la 
fotografia, el que interessa en aquest moment. Molts d’aquests 
projectes mostren la seva incomoditat amb l’economia present 
i es refugien en algun motiu del passat per bastir el projecte 
arquitectònic. Només aquesta incomoditat amb el present explica 
el rebuig per allò nou, explica el fet de buscar el refugi en la 
memòria. Tots aquests són projectes que no intenten esborrar la 
seva procedència, que accepten el seu passat, reaccionen contra 
la tirania de la novetat que imposa el mercat. Són projectes 
que, moltes vegades, necessiten molt poc per ser habitables; al 
projecte de Konvent es construeix quasi només amb els mobles, 
ni pintura cal; al projecte de la Titaranya, allò trobat és allò 
que es valora i construeix l’arquitectura. Són projectes que es 
construeixen de memòria.

coop

coop

HABITANT EL CONSTRUÏT
re-usant estructures existents per 
l’habitació 
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+ PLUS Chile és un col.lectiu interdisciplinari -allotjat a l’Escuela 
de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile-  
d’investigadors i professionals orientat a la promoció de la regeneració 
de barris i la rehabilitació amb ampliació d’habitatge col.lectiu localitzat 
en condominis socials en alçada. La seva metodologia d’investigació 
i projecte es basa en PLUS, un llibre manifest, publicat per Frederic 
Druot, Anne Lacaton i Jean-Pilippe Vassal el 2007.*

1 PLUS / El 2007 es va publicar PLUS + Les grands ensables de 
logements. Territoire d’exeption». / El 2016 es publica «PLUS PARÍS» 
(Druot, Lacaton i Vassal). / El 2018 Frederic Druot se suma a l’equip de 
treball a Xile. 

3 ACTITUD / (publicat a PLUS-París). Es tracta de donar respostes 
«extraordinàries» pel que fa a la qualitat de l’habitatge, l’habitabilitat i la 
sostenibilitat de la ciutat afirmant la posada en marxa d’un pensament 
urbanístic, mediambiental, social i subjectiu. Una estratègia d’atenció 
i regulació que va d’allò més petit a allò més gran, de l’habitació a 
la ciutat, dels estats existents a les seves transformacions, de les 
transformacions als nous assoliments. Aquesta estratègia considera 
el conjunt urbà com una situació de facto, de la que es té en compte la 
multiplicitat, la complexitat i la capacitat d’evolució. Aquest és l’objectiu, 
la densitat habitable, la dels costos d’habitabilitat.

PRIORITAT / Es tracta de fer que totes les situacions existents siguin 
notables, centrant-se en allò menys estimat, allò maleït, descuidat 
o inacabat, allò que és més «sensitiu». Es tracta de no augmentar la 
desigualtat urbana mitjançant accions emblemàtiques aïllades, sinó al 
contrari, reequilibrar, cas per cas, poc a poc, les funcionalitats i els 
plaers urbans.

CONCOMITANTMENT | Es tracta d’actualitzar els habitatges existents 
en situacions «precàries» i en territoris «inacabats» en una acció 
sincronitzada amb la producció dels nous habitatges, dels nous serveis i 
dels llocs de treball.

2 DOS EXEMPLES / Torre «Bois le Prétre» / Construïda el 1962 / 
Rehabilitada el 2011. / 97 apartaments. / Se sumen 12.480 m2 en 
balcons -hivernacles i nous recintes. / Es canvien les instal.lacions i el 
sistema de circulació vertical.

«Grand Parc à Bordeaux» / Construït entre el 1957 i el 1975. / 
Rehabilitat el 2016. / Intervenció sobre 530 pisos + 8 apartaments nous 
a la coberta. / Se sumen 21.400 m2 en balcons hivernacle. / Es canvien 
les instal.lacions i el sistema de circulació vertical.

4 COM OPERAR (publicat a PLUS-París) / Elements disponibles en 
l’edificació existent / Transformar habitatges existents / Crear extensions 
/ Crear nous habitatges (esquerra): 1 façanes: extensió / balcó / 
terrassa / jardí d’hivern (hivernacle), 2 capçals: obertures / extensions, 
3 cobertes: agregar pisos / gaudir de les vistes, 4 terreny disponible: 
extensió sobre el sòl / ampliació sobre lloses (ocupar cobertes), 5 nivell 
de carrer: límit de propietat / obertura / transparència / accessibilitat 
/ Restriccions vigents / parar atenció a qualitats particulars i a les 
possibilitats de cada situació (dreta): 5 normativa: ordenança general 
d’urbanisme i construcció (OGUC) / pla regulador comunal / cabuda 
màxima / accessibilitat, 6 morfologia i estructura: planimetria / 
espaiament i alçada de les edificacions / reculada i distanciament de 
les construccions, 7 sistema constructiu i façanes: murs i envans 
estructurals / pilars i bigues estructurals / façanes lleugeres / façanes 
d’obra de fàbrica / murs cortina, 8 vegetació i arbrat existent: conservar 
/ donar accessibilitat / agregar.

7 PLUS-CHILE / PLUS-Chile ha desenvolupat tres eixos d’acció: a) Estudi 
de casos per a la sistematització en les metodologies d’intervenció 
per a projectes de rehabilitació en condominis socials en alçada, b) 
Desenvolupament de projectes d’arquitectura, amb fort accent en la 
innovació tecnològica i constructiva, permetent el desenvolupament de 
solucions parametritzades susceptibles de ser replicades, incorporant 
les adaptacions que cada zona climàtica, cada barri o cada context social 
requereixin, i c) Posicionament i difusió del tema a l’agenda pública. 

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

1959  Reglamento de viviendas económicas

1973 Golpe de estado

1984 Método de condicionantes mínimas

1990 Fin de la dicatdura

35m2

55m2

45m2

20.000

80m2

2012 Tabla de espacio y usos mínimos DS N°1

Superficie vivienda m2

Produccion de viendas x año

130.00050.000 80.000 100.000

8 ESTUDI DE CASOS / L’aixecament ha estat la primera operació de 
projecte (atendre i descobrir les particularitats de cada cas). S’ha 
prioritzat l’estudi de l’habitatge col.lectiu en alçada des de l’observació, el 
dibuix, la mida i el treball en el terreny. Cada cas és únic, des dels seus 
arbres fins als seus habitants. Cada cas té la seva història, els seus 
processos de gestació i els seus mecanismes de resolució. A partir de 
recollir i representar la diversitat, s’ha buscat sistematitzar i proposar 
una metodologia comuna d’intervenció.

10 PROJECTES

6 EL PROBLEMA DE «LOS CON TECHO» / (publicat a «Los con techo. 
Un desafío para la política de vivienda social». Rodríguez i Sugranyes) 
/ Els habitatges per als sectors pobres, producte de les polítiques 
de finançament habitacional vigents durant les últimes dècades, són 
deficients. Es tracta de cases o pisos petits, que no s’adapten a les 
necessitats canviants de les famílies. Els residents es veuen obligats 
a modificar i ampliar el seu habitatge fora de tota norma legal o de 
seguretat. Els residents -que són molts, gairebé un milió de persones- 
estan insatisfets: dos terços volen marxar, i no tenen cap altra opció que 
quedar-se.

AMB PRECISIÓ | És un treball que se centra en la precisió, la 
delicadesa, l’amabilitat, l’atenció. Amb atenció en les persones, els 
usos, les construccions, els arbres, els paviments, els insectes i amb 
qualsevol altra preexistència que hagi fet possible albergar, orientar, 
reunir i il.lusionar. És un treball que estudia la capacitat d’evolució i 
transformació de cada situació construïda, de cada àrea de terreny amb 
serveis. L’atenció se centra inicialment en els conjunts construïts entre 
els anys 1950 i 1985, responsables de quasi el 45% de l’habitatge 
parisenc. 

PRECEPTES | Es tracta de no enderrocar mai. Es tracta de no desfer 
mai, sinó d’enfortir per addició l’equilibri de les organitzacions urbanes 
existents. Es tracta de no talar els arbres. Es tracta d’extreure 
l’habitatge de les seves classificacions socials i econòmiques. Es tracta 
de tornar a l’habitatge les comoditats (la dignitat) d’habitabilitat que no 
ha tingut durant 50 anys.

UNITAT DE MESURA | La unitat de mesura és l’habitatge: no pensar 
en «els habitatges» però en «l’habitatge» -en un habitatge, dit d’una 
altra manera- entregar una atenció al contingut d’aquest mateix, però 
multiplicat per 10 vegades, 100 vegades, 10.000 vegades, 135.000 
vegades... . 

1

2

3

4

5

6

7

8

Quadre de superfícies tipus en un habitatge social xilè construït durant la dècada dels 80 / Conjunt 
Brasilia I, Regió Metropolitana / Elaboració Charles-Louis Lavanchy.

Desenvolupament de l’habitatge social en alçada a Xile. Cal notar com l’augment en la producció 
d’habitatge durant la dècada del 80 i 90 és inversament proporcional a la superfície dels pisos. 

Visita de l’equip Plus Chile i Frederic Druot al conjunt Brisas del Mar II, Viña del Mar, Quinta región. 
/ Projecte edificat el 1993 i rehabilitat entre el 2012 i 2019 per MINVU (Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de Chile).

Diagrama de la intervenció en els blocs del conjunt Brisas del Mar II. S’introdueix una nova crugia 
de 3,0 metres amb bany i cuina. Cal notar la importància del canvi de les instal.lacions sanitàries / 
Elaboració Valentina Soto.

Aixecament de grans conjunts d’habitatge col.lectiu en alçada a la Regió Metropolitana (Santiago de 
Xile) / Equip PLUS-CHILE.*

POBLACIONS OBRERES / 1943-1952

C O N J U N T O S
M O D E R N O S

× 1 3  C O N J U N T O S

× 3 4 9  E D I F I C I O S

D E P T O S

 × 1 4 2 9 1

A R E A  T E R R E N O 

A R E A
1 E R
N I V E L 

A R E A
C O N S T R U I D A

A R E A  T E R R E N O :  1  8 3 3  6 2 1  m 2

A R E A  P R I M E R  N I V E L :  1 5 0  4 0 7  m 2

A R E A  C O N S T R U I D A :  1  2 6 7  8 0 8  m 2

Superfície terreny: 1.833.621 m2 
Superfície primer pis: 150.407 m2 
Superfície construïda:1.267.808 m2

B L O Q U E S
C O R V I  1 0 1 0 -1 0 2 0

× 4 2  C O N J U N T O S

× 1 1 4 3  E D I F I C I O S

D E P T O S

 × 1 8 2 8 8

A R E A  T E R R E N O 

A R E A
P R I M E R
N I V E L 

A R E A
C O N S T R U I D A

A R E A  T E R R E N O :  1  8 1 1  8 1 7  m 2

A R E A  P R I M E R  N I V E L :  2 9 1  8 5 5  m 2

A R E A  C O N S T R U I D A :  1  1 2 6  0 6 8  m 2

Superifície terreny: 1.811.817 m2 
Superfície primer pis: 290.855 m2 
Superfície construïda:1.126.068 m2

B L O Q U E S  C

× 2 0 2  C O N J U N T O S

× 6 0 9 4  E D I F I C I O S

D E P T O S

 × 8 3 5 2 0

A R E A  T E R R E N O 

A R E A
P R I M E R
N I V E L 

A R E A
C O N S T R U I D A

A R E A  T E R R E N O :  8  3 3 2  5 3 2  m 2

A R E A  P R I M E R  N I V E L :  1  4 0 7  8 1 3  m 2

A R E A  C O N S T R U I D A :  3  9 7 0  1 1 8  m 2

Superifície terreny: 8.332.532 m2 
Superfície primer pis: 1.407.813 m2 
Superfície construïda:3.970.118 m2

P O B L A C I O N E S
O B R E R A S

× 2 0  C O N J U N T O S

× 2 0 4  E D I F I C I O S

D E P T O S

 × 9 3 8 9

A R E A  T E R R E N O 

A R E A
P R I M E R
N I V E L 

A R E A
C O N S T R U I D A

A R E A  T E R R E N O :  1  6 6 1  1 2 3  m 2

A R E A  P R I M E R  N I V E L :  3 3 6  8 9 0  m 2

A R E A  C O N S T R U I D A :  6 1 4  7 9 8  m 2

Superífcie terreny: 1.666.123 m2 
Superfície primer pis: 336.890 m2 
Superfície construïda: 614.798 m2

PROJECTES CORMU 
(Corporación de mejoramiento urbano) / 1965-1976

BLOQUES CORVI 1010-1020 / 1967-1976

BLOQUES C / 1983-2004

Aixecament i cadastre de tipologies predominants a Xile / 1943-2004 / Magister en Arquitectura 
MARQ i Magister en Energia i Sostenibilitat MASE-Arquitectura UC / Castro, Camargo, Gandino, 
Herrera, Escobar, Ezequiel, Lavanchy, Sagal i Soto / Equip PLUS-CHILE.

Estudi de cabuda i inserció de tipologia per a la transformació del Conjunt Inés Suárez / Providencia / 

Santiago de Xile / Projecte Marisela Rojas / 2019.

Projecte de rehabilitació del Conjunt Brasilia / En gris el volum ampliat vs el volum existent en blanc / 
Projecte Charles Lavanchy / 2020.

Proposta d’ampliació genèrica per a Blocs C / Frederic Druot, Juan Ignacio Baixas i Equip Plus Chile 
/ 2017.

Aixecament de grans conjunts d’habitatge col�lectiu en alçada a la Regió Metropolitana (Santiago de 
Xile) / Equip PLUS-CHILE.

Portades PLUS+ Les grands ensables de logements. Territoire d’exeption i PLUS-PARÍS.

Consideracions fonamentals per intervenir conjunts d’habitatge col.lectiu en alçada.

5 L’HABITATGE SOCIAL EN ALÇADA A XILE Durant les últimes cinc 
dècades, les ciutats xilenes gairebé han triplicat la seva població. Amb 
l’objectiu de respondre a aquest creixement, l’Estat ha construït, durant 
les últimes dècades, més de 340 mil pisos en conjunts d’habitatge 
social en alçada. La implementació d’aquest model d’habitatge social 
ha permès reduir significativament el dèficit quantitatiu al país, no 
obstant, ha consolidat un parc d’habitatge col.lectiu en alçada amb 
serioses deficiències qualitatives -superfície insuficient, envolupant 
de mala qualitat, absència d’aïllament acústic i instal.lacions en mal 
estat-, localitzat generalment a la perifèria de les zones urbanes i amb 
absència generalitzada d’equipaments, infraestructures i zones verdes, 
profunditzant la desigualtat social i la segregació urbana existent al país. 
Actualment, a Xile, prop de 1,5 milions de persones -equivalent al 8% 
de la població nacional- viu en conjunts d’habitatge social en alçada i 
pràcticament la totalitat d’aquests pisos no arriba als estàndards mínims 
de qualitat que actualment estableix la normativa xilena, fent que sigui 
urgent reforçar les polítiques d’intervenció, rehabilitació i millora en 
aquest tipus d’habitatge.

Estat de l’edifici existent i estat de l’edifici després de la intervenció.

A l’esquerra, aspecte de l’edifici sense intervenir. A la dreta, estat final del bloc.

*Plus Chile / Frederic Druot  / Francisco Chateau / Paula Martínez / Cristian Schmitt  / Thomas 
Batzenschlager / Waldo Bustamante / Juan Baixas / Montserrat Costas / Orlando Vigoroux / Natalia 
Alvarado / Alejandra Rasse / Ricardo Irarrázabal / Alejandra Vives  / Cristian Sandoval /  Diego Arroyo 
/ Ignacio Moulian

Programa de Magister en Arquitectura MARQ y Magister en Energía y Sustentabilidad MASE de la 
Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Pablo Iñiguez, Javier Abarca, Karin Westermayer,   María Jesús Fernández, Pablo Amunategui, Isidora 
Cerda, Josefina Dominguez, Valentin Gala, Francisca Rocuan, Isabel Buitró, Macarena Margales, 
Matias Traviesa, Maximiliano Milosevic,  Cristobal Burgos, Gabriela Martínez,  María Trinidad Millan, 
José Luis Garrido, Laura Carrillo, Joaquin Broquedis,  Natalia Alvarado,  Anna Neuhaus, Manon Kivel, 
Mario Melano, Enrico Bertolini, Cecilia Camargo, Valentina Soto,  Salvador Escobar, Simón Herrera, 
Giorgio Gandino, Charles Lavanchy, Fernanda Eziquiel,  Josefina Millard,  Benjamin Castro,| Conzuelo 
Sagal
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9 TIPOLOGIES PREDOMINANTS

MILLORAR L’HABITABILITAT
aA

a a
!

Un projecte per millorar el parc edificat públic.

L’arquitectura entesa com a bé social, lluny de la iconografia que 
la sol acompanyar. Una estratègia per millorar el parc construït, 
exportada des de França i implementada a Chile, que té un enorme 
parc immobiliari, amb grans carències i modificacions, dels anys 
seixanta i setanta. 

Una estratègia que posa al centre les necessitats de l’usuari i 
que n’extreu una resposta arquitectònica. Si el problema de viure 
en aquest tipus d’habitatge és que són petits i que no tenen un 
lloc on poder gaudir de l’aire lliure, els ho donem. Si el problema 
és que les instal.lacions són caduques, modernitzem-les. Si el 
problema és l’eficiència energètica, millorem-la. No destruïm allò 
que podem arreglar, com si fos un bé més de consum, un altre 
electrodomèstic.

Una estratègia responsable amb l’entorn, on l’intent de millora no 
representa un problema ni ecològic ni ambiental. 

Una estratègia que deixa enrere les idees de novetat i imatge i es 
centra en l’habitabilitat de les persones i en la responsabilitat amb 
el lloc. 
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La vida quotidiana als despatxos és fer allò que t’encarreguen o allò 
que guanyes en concursos. Els canvis de la disciplina sovint no es 
produeixen per una actitud militant dels despatxos, sinó gràcies als 
encàrrecs. Presentem aquí quatre projectes que, independentment 
de si és per l’actitud de l’arquitecte en vers el projecte o si és 
per l’enunciat en si, parteixen del re ús per a l’habitació. Aquests 
projectes fa dues dècades, molt probablement no s’haurien 
produït.

Fa uns anys una antiga escola, que posteriorment va ser una 
caserna, s’havia d’enderrocar per fer-hi habitatges de protecció 
oficial però, finalment, la pressió veïnal ha fet que es re usés com 
a hotel d’entitats i comerços pel barri del port. 

Què s’hagués fet fa uns anys d’un edifici d’oficines al límit d’un 
polígon industrial en una ciutat de la corona metropolitana? Algú 
hagués pensat en aprofitar-ne l’estructura i la façana per fer-hi 
habitatge dotacional?

Entendre la condició de lloc és un tema recurrent de l’arquitectura 
contemporània, en el cas de l’habitatge de Garmendia Cordero no 
només es mantenen els vestigis de l’església existent, sinó que és 
aquesta preexistència el motiu principal amb el que es construeix 
el nou espai habitable. 

Una granja d’aviram no és un espai habitable, molts l’haguessin 
enderrocat abans de fer-ne habitatge, però Josep Bunyesc decideix 
fer-ne un espai habitable, acceptant el volum, però aïllant-lo, 
adaptant la mida de les finestres, etc.

RE USAR DES DEL DESPATX
la pràctica tradicional lluny de la nova 
planta

D’OFICINES A HABITATGES
Mim-a (Mariona Benedito Ribelles + Martí Sanz Ausàs)
imatges cedides per Mim-a

El projecte respon a l’orientació est/oest i la forma allargassada de 
l’espai existent amb un corredor central el qual, mitjançant 3 lluernaris / 
jardineres que arriben fins la coberta, aconsegueix llum natural i permet 
la ventilació creuada per a tots els habitatges.

Els habitatges dotacionals d’un o dos dormitoris es complementen amb 
3 espais d’ús col.lectiu (local social, bugaderia i guarda bicicletes) que 
pretenen dignificar l’estada temporal dels seus habitants i, en certa 
manera, fer què se sentin acompanyats durant el seu procés cap un futur 
millor. 

“...disseny i construcció del projecte mantenint el caràcter del lloc, 
recuperant i reconvertint els elements i els sistemes constructius 
originals possibles. Les noves intervencions seran sobreposades, 
desmuntables, reciclables, reversibles, respectant la base original. 
Afegir materials naturals, locals, no tòxics, compatibles amb la salut, el 
medi ambient, l’estalvi energètic i l’econòmic...” 

Rehabilitació basada en el reaprofitament i estalvi. Recuperació de 
materials existents i petjada històrica del lloc. Buit, sol, llum i aire 
com a elements vitals de disseny i de reconstrucció arquitectònica 
low cost. Coexistència antic i modern, buit i ple, natural i artificial, 
manual i industrial, rural i urbà, públic i privat... Creació de pulmó verd 
a la ciutat i d´espais més humans i amables. Valor de lo comú: edifici, 
estructura, pati, plaça, carrer. Proposta professional alternativa basada 
en l’intercanvi de projecte per ús. BOTETz* contenidor d’espais i gent 
diversa.

Projecte d’habitatge dins d’un edifici existent que havia estat una granja 
d’aviram dins de Maspujols.

Es planteja recuperar l’estructura existent de la granja en desús dins del 
nucli de Maspujols. L’estructura de murs ceràmics està en bon estat tot 
i que es va construir econòmicament al seu dia. Unes jàsseres metàl.
liques de més de 7m de llum centrals sobre pilars de maó massís són 
la base de l’estructura. Aquestes es mantenen i es refan els forjats amb 
fusta contra laminada. El tancament de la casa és una capsa de fusta 
aïllada que delimita el volum tèrmicament confortable de l´habitatge. 
Se centra a l’edifici deixant el soterrani com magatzem garatge i el 
sotacoberta com espai diàfan  recuperant les encavallades de fusta 
originals encara en bon estat.  El volum confortable tampoc toca a 
la mitgera oest deixant un espai obert d’entrada i comunicació visual 
vertical on es poden veure tots els nivells, i des d’aquest espai semi 
interior s’accedeix a l’habitatge per una tarima al nivell interior.

A dins, dues plantes confortables amb zona de dia a baix i un doble espai 
que relaciona amb el nivell de les habitacions.

Les obertures a la façana sud es mantenen bàsicament deixant la 
racionalitat geomètrica d’aquesta façana que permet captar l’energia 
solar cap a dins la casa durant l’hivern, així s’escalfarà la casa. A l’estiu, 
unes persianes protegiran del sol aquestes obertures i la ventilació 
natural permetrà refrescar l’espai durant la nit.

IGLESIA DE TAS
Garmendia Cordero arquitectos 
imatges cedides per Carlos Garmendia

Es tractava de transformar una església renaixentista abandonada en un 
habitatge. 

Durant tot el procés tres conceptes van constituir el full de ruta: la 
història, el client i el projecte entès com a pròleg. 

Història

La intervenció és a una petita església (quasi una ermita) de la segona 
meitat del S. XVI amb una remodelació neoclàssica (augment de volum i 
addició d’un campanar i abeurador). 

L’estat de l’edifici en el moment del projecte presentava una preocupant 
inestabilitat estructural amb la coberta que havia col.lapsat a l’interior.

Es va voler prioritzar la idea, en tot moment, d’intervenir de la manera 
més sensible possible, tocant l’església existent només si no hi havia 
alternativa. L’actuació s’entén com un element aliè implantat dins la ruïna. 

Client

La manera de pensar un habitatge està directament vinculada a l’estil 
de vida de l’habitant i el projecte és, per tant, conseqüència de voler 
domesticar un espai no habitual i de fer-ho amb respecte per la història 
prèvia, però amb idees contemporànies, d’entendre l’habitatge com un 
espai obert i plantejar la llar com un lloc de trobada, com una oportunitat 
de socialitzar de l’arquitectura habitacional. 

Tas, el client, és el generador del projecte des del principi al final, 
visualitzant ell mateix el disseny i l’execució, dibuixant, projectant i fins 
formant part de la mateixa execució material de parts de l’obra i en 
l’actor que continuarà, posteriorment, l’obra inacabada. 

El projecte com a pròleg

El projecte s’entén d’aquesta manera des de l’inici: una feina que es fa 
extensible en el temps i que va anar evolucionant al mateix temps que 
ho feia l’obra i que, una vegada acabada la feina de l’arquitecte, seguirà 
creixent de la mà de Tas. 

La continuació es farà entenent com aquest nou espai ha adquirit un nou 
valor, com ha aconseguit, sense oblidar el passat, convertir un espai de 
culte en una llar. 

BOTETz
Anna Vidal i Domènech + David Soley i Prieto + Ramon 
Corbella i Chumillas
imatges cedides per l’equip d’arquitectes

€

€
LA GRANJA habitatge a Maspujols 
Josep Bunyesc
imatges cedides per Josep Bunyesc



12 13

A tres-cents metres sobre l’horitzó d’aigua i mirant una plana 
territorialment productiva, noranta-sis ecosistemes vernaculars 
prelitorals - 25.000 m2 - s’obliden en la percepció del nou enteniment 
urbà, que proposa, a les ciutats centrals de plana, un model de 
creixement que representa l’assentament no-innat de la condició 
humana - 30.000 m2 de promocions d’habitatge de protecció oficial en 
urbanització perifèrica a Reus -. 

Els 25.000 m2 abandonats de sis poblacions de vessant de muntanya 
- Vilanova d’Escornalbou, Riudecanyes, Duesaigües, Riudecols, Alforja i 
Vilaplana - formen part d’una estructura existent i nadiu, que necessita 
de l’habitar i del reconeixement de la seva pròpia naturalesa per no caure 
en el descuit de la pràctica més senzilla i primària d’un territori. 

Noranta-sis ecosistemes vernaculars que, davant un moment en el 
que l’habitatge de protecció oficial crida al seu creixement d’urgència, 
suposen l’espai poblador per un col.lectiu migrant que, com a concepte, 
és eternament rotacional. 

Es reconeix una organització infraestructural, pròpia d’una metròpolis 
consolidada, en l’alta densitat productiva i agrícola, mantenint el 
decreixement de l’antropització irracional i oferint una xarxa territorial de 
relacions humanes sapròfites d’una estructura actualment abandonada i 
potencialment habitable. 

El projecte vol mostrar que reconeixent el parc habitable abandonat 
de territori, la inversió en sòl, energia, emissions de CO2 i costos, pot 
quedar-se al 40% de la inversió inicial i respondre a la necessitat de 
reactivar teixits històrics en decreixement, de reconèixer nous sistemes 
col.lectius i de recuperar l’oblidada tradició agrícola, per tant, el sòl 
abandonat.

PFC: 96 ecosistemes vernaculars oblidats: riudecols com a patró estratègic de re-habitabilitat territorial
Júlia Valero Macip / etsa - urv

RE USAR EL TERRITORI 
entendre els elements territorials per 
poder intervenir al territori

La central nuclear de Vandellòs, situada a la línia de costa de l’Hospitalet 
de l’Infant, està fora de servei des de l’octubre de 1989. L’empresa 
pública Enresa és l’encarregada des d’aleshores de desmantellar la 
planta. Les primeres fases de l’enderroc van tenir un impacte ecològic 
i econòmic molt elevat: més de 94 M2 i 15.000 t de residu. El procés 
està previst que finalitzi el 2028 amb l’enderroc de les estructures 
restants. Aquest projecte posa en valor els edificis que a dia d’avui es 
troben a la central, plantejant una hipòtesi alternativa.

En el procés d’enderroc es descobreixen elements i episodis 
arquitectònics ocults que revelen el potencial estètic i programàtic de 
la resta. Com a resultat de l’anàlisi realitzat es proposa la reutilització 
de les estructures més significatives allotjant un nou programa: centre 
d’investigació i tractament amb prototeràpia, una tècnica contra 
el càncer que permet un alliberament més precís de la radiació. El 
programa d’aquests centres requereix edificis amb característiques 
constructives similars a les disponibles en una central nuclear. Tot i els 
avantatges clínics que presenta la teràpia, al 2016 no existeix cap centre 
similar a Espanya, degut a l’elevat cost econòmic que implicaria la seva 
construcció.

Com a conclusió de la proposta, el reciclatge de la central nuclear té una 
doble lectura. Per una banda, un estalvi econòmic, tant de diner públic 
destinat al desmantellament; com privat vinculat amb la construcció del 
centre. Per altra banda, el reconeixement del reactor com una marca 
en el paisatge visible des del Cap de Salou fins al Delta de l’Ebre. La 
secció d’aquest edifici és equiparable amb les grans arquitectures del 
passat: Panteó d’Agripa, Santa Sofia o Santa Maria del Fiore. Aquesta 
aproximació transforma en positiu la percepció per part de la ciutadania 
d’un territori que paradoxalment avui és conegut per ser condicionant i 
causant de malalties oncològiques.

RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA DEL 
DIPÒSIT CONTROLAT DE LA VALL 
D’EN JOAN

CAMP DE TARRAGONA CENTRAL NUCLEAR VANDELLÒS-I CENTRO DE PROTONTERAPIA

?

1972-1989 2003-2028 > 2028

40 MÒDULS DE DESCANS PER A 
4 APARTAMENTS
Arquitectura G
imatges cedides per  José Hevia

El projecte consisteix a transformar 4 habitatges d’un mateix edifici en 
apartaments turístics. Sent un condicionament de projecte alterar la 
preexistència el mínim possible, l’estratègia s’ha centrat en dos punts. 
En primer lloc, decidir on se situen les zones humides, concentrant-
les al costat dels patis per a connectar amb la xarxa de sanejament 
existent. En segon lloc, desenvolupar un mòdul de dormitori que s’adapti 
a cada estada restant mitjançant diferents combinatòries. Els mòduls 
es fabriquen en taller i contenen espai de magatzematge i llits, així com 
la instal.lació elèctrica i d’il.luminació. Les fotografies mostren el primer 
prototip instal.lat en el lloc

PFC: centre de prontoteràpia a la central nuclear de vandellòs  
Carlos Gonzalvo  / etsa - urv

?

1972-1989 2003-2028 > 2028

COSTE :
Desmantelamiento = 100,00 %

Propuesta ~ 7,78 %
Diferencia ~ 92,22 %

RESIDUOS GENERADOS :
Desmantelamiento = 100,00 %

Propuesta ~ 5,71 %

Diferencia ~ 94,29 %

CONSUMO ENERGÉTICO :
Desmantelamiento ~ 100,00 %

Propuesta ~ 26,84 %

Diferencia ~ 73,16 %

EMISIONES CO2 :
Desmantelamiento = 100,00 %

Propuesta ~ 25,51 %

Diferencia ~ 74,49 %

La globalitat del projecte de restauració té com a objectiu la reintegració 
del Dipòsit Controlat en l’àmbit del Parc Natural del Garraf. La 
restauració del Dipòsit pretén potenciar el caràcter de l’espai lliure 
accessible y una nova porta al Parc Natural del Garraf en connexió amb 
el sender de gran recorregut GR-92.

Reciclar les estructures edificades es pot deixar a la iniciativa 
privada i fer exercicis tan acurats com el que presentem 
d’Arquitectura-G, però cal fer, ni que sigui des de l’acadèmia, 
un plantejament que no sigui només puntual. Cal una estratègia 
territorial que encara no s’està duent a terme. Aquest projecte de 
Júlia Valero parteix d’aquesta premissa i basteix una estratègia 
territorial per acabar definint uns habitatges ocupant estructures 
abandonades. El plantejament del projecte rau en la dificultat 
observada de l’adaptació de molts immigrants als nous blocs 
d’habitatges socials i la creixent despoblació de les zones properes 
a la ciutat de Reus. El resultat és un projecte que manté el 
paisatge construït repoblant-lo i no especulant en el consum 
territorial. 

RE USAR INFRAESTRUCTURES 
OBSOLETES
entendre les infraestructures com a 
oportunitats, no com a ruïnes modernes

El planejament territorial té, en les grans infraestructures, una 
ocasió per dissenyar el paisatge. Però què passa quan aquestes 
estructures queden en desús? Què passa amb estructures com els 
ponts, aqüeductes, deixalleries, etc., que han quedat en desús? Un 
dels problemes més grans que es pot plantejar en aquest terreny 
és què fer d’una central nuclear amb una vida útil de 40 anys 
(necessaris per amortitzar la inversió). Una vegada el territori ja 
ha assumit una infraestructura d’aquestes característiques i hom 
l’ha integrat al paisatge, el seu re ús hauria de ser una obligació. 
Plantejar-ho des de la iniciativa acadèmica és una obligació i, en 
aquest sentit, el projecte de Gonzalvo és modèlic.

Batlle i Roig
imatges cedides per jordi surroca

€ aA
a a

€
aA
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€
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€
aA

a a
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No, no són solucions el que necessitem. Cal que ens fem preguntes i 
això és el que intenta fer aquesta publicació. 

És una alternativa al model tradicional mostrar el valor cultural de 
l’arquitectura? Quins són els mitjans contemporanis i arquitectònics 
per fer-ho?

És una alternativa al model tradicional replantejar-nos el model de 
propietat del sòl o del parc construït? És possible que l’article setè de 
la constitució, aquell del dret de l’habitatge, es compleixi? És possible 
fer vida en un habitatge fora de les lleis del mercat? És possible 
mantenir els centres de les nostres ciutats si continuem amb la 
tinença com l’únic instrument?

És una alternativa al model tradicional millorar les condicions 
de l’arquitectura feta en massa per, senzillament, millorar-ne 
l’habitabilitat? És alternativa intentar generar un sistema per poder 
canviar la imatge d’una arquitectura massa temps menystinguda?

És una alternativa al model tradicional plantejar l’edificació no com 
objectes isolats sinó com a integrants d’un entorn més gran? És 
possible deixar de pensar els edificis com a elements isolats i pensar 
no només en el seu entorn visual sinó també en l’ecològic i el cultural? 
És possible deixar de pensar els edificis com objectes i pensar-los 
com elements constitutius d’un territori?

És una alternativa al model tradicional re-usar edificis que han quedat 
obsolets? 

Posar en escac l’arquitectura de la novetat. Si el valor de la novetat 
ha estat el que ha forjat la imatge de les arquitectures des de, com 
a mínim, fa dos segles, cal posar en dubte aquesta novetat i intentar 
apreciar el valor de l’arquitectura més enllà de la novetat que aporta. 
Si ens allunyem del model econòmic que ens demanda creixement 
constant -cosa que comporta la novetat- hi ha valors de l’arquitectura 
que poden ser vigents com són l’habitabilitat, la relació amb l’entorn, 
la relació amb el medi, la seqüència d’espais, la materialitat, etc., 
que podem veure en els projectes que presenta aquesta publicació. 
Allunyar l’arquitectura de la idea de novetat és tornar-la a portar a 
prop d’aquestes altres idees per deixar de tenir l’arquitectura com a 
eina del sistema capitalista i que torni a ser una disciplina cultural. 

La novetat no sempre ha sigut rellevant en arquitectura, no ho era 
quan van esmerçar segles millorant el arcs per optimitzar el descens 
de càrregues i les obertures per aconseguir una gran lluminositat a 
les catedrals gòtiques; no ho era quan, en el Renaixement, es reprèn 
la utilització dels ordres clàssics per construir edificis; no ho era 
quan, en la Il.lustració, es comencen a usar els estils que prefereix 
l’arquitecte a cada edifici; va començar a ser una moda quan, en 
temps de la reina Victòria, es van popularitzar en el l’entorn anglosaxó 
els diversos revivals, però això no buscava la novetat, encara. L’època 
victoriana és quan es comencen a veure els estralls de l’inici de la 
revolució industrial i es busquen impostures per resoldre-ho, el Greek 
Revival, Gothic Revival, etc., alguns amb major o menor càrrega 
ideològica. No serà fins, segons Pevsner, el Crystal Palace que no hi 

... això que no poden ser unes conclusions

REPTES

La reconversió de l’antic edifici de la Tabacalera dóna resposta als reptes 
següents:

Crear un nou pol cultural/ A imatge de l’antic Fòrum Provincial, una 
immensa plaça porticada envoltada d’edificis públics i simbòlics, el nou 
espai de Tabacalera pot ser el reflex contemporani d’aquesta gran plaça 
a l’altre extrem de la ciutat. 

Nou eix cultural/ La nova centralitat ha de servir per generar un gran eix 
cívic i cultural que travessi la ciutat, de fòrum en fòrum, lligant la Part 
Alta amb el Francolí i el Port.

Façana al riu/ La ubicació a la llera del Francolí és una oportunitat 
esplèndida per projectar l’obertura de la ciutat al seu riu amb una nova 
façana orientada a un parc fluvial, lligant el futur ALTER FORUM amb el 
Serrallo i el Port.

Un símbol de la ciutat del futur/ Convertir l’antiga Tabacalera en el 
símbol de la Tarragona que, arrelada al passat, es projecta cap al futur, 
recolzant-se en valors com la innovació, la cultura, el patrimoni, la 
integració social i la sostenibilitat.

Consolidar Tarragona com a capital de l’arqueologia/ El conjunt 
esdevindrà un pol arqueològic i cultural important, tant per la dimensió 
dels espais expositius, de documentació i recerca, i de difusió cultural, 
com per la importància del llegat patrimonial que gestiona. 

Completar l’oferta d’equipament del barri/ En paral.lel a l’aposta de 
ciutat, la intervenció en el recinte completa les dotacions necessàries 
per al barri que l’envolta. Es fomenta l’apropiació del recinte per part dels 
veïns amb oferta de proximitat, complementària a l’aposta estratègica 
de ciutat. 

LES APOSTES URBANES. Cosir l’edifici a la ciutat 

Destruir els límits amb la ciutat i el riu / Convertir el recinte actual, una 
illa tancada totalment desvinculada del seu entorn pròxim (fàbrica) en 
un espai urbà obert i dinàmic, permeable i connectat a la ciutat, tant 
a l’entorn pròxim com a escala de ciutat (pol cultural) i territorial (riu 
francolí). A partir de petites operacions d’acupuntura en els límits es 
difuminen les vores per aproximar el dins al fora.

Prolongar l’eix urbà a l’interior / Un eix central estructurador del conjunt 
prolongació interior del nou eix cívic plantejat a escala urbana. 

Destruir la idea de darrere/ Es ‘despulla’ un dels mòduls (magatzems) 
de l’antiga façana posterior del recinte per generar una ‘porta’ principal 
d’accés des de la ciutat. 

Fer de la plaça l’espai central / En aquest eix estructurador juga un paper 
cabdal el gran espai entre edificis. Una gran plaça cívica (fòrum) entorn 
de la qual es col.loquen els grans equipaments. 

Articular-se amb el passeig fluvial / El complex s’articula amb el nou 

passeig fluvial i en serà una peça dinamitzadora. L’espai proper del riu és 
una prolongació de l’espai interior.

Connexió d’estrats històrico-temporals / Diferents estrats històrics 
presents (paleocristià, industrial i contemporani) dialogaran de manera 
tranquil.la i respectuosa, facilitant la comprensió de cadascun d’ells 
sense interferències ni col.lisions.

LA IMPLANTACIÓ DE NOUS USOS. Equilibri entre estratègia de ciutat i 
barri. Activació progressiva.

Es farà una colonització programada de l’espai, posant en ús el recinte, 
amb  ocupacions provisionals de baix cost, que permetin activar 
l’espai des del primer dia i fomentar la seva apropiació ciutadana, i 
progressivament amb l’establiment dels usos permanents establerts en 
el Pla d’Usos, amb els criteris d’implantació següents:

Grans equipaments entorn la plaça/ Des d’aquest nou fòrum cívic es 
plantegen els accessos principals als tres grans equipaments culturals 
(Museu d’Arqueologia, Museu d’Història i Biblioteca Provincial) tot 
aprofitant les portes principals als tres cossos que configuren l’espai. 

Complementarietat entre museu arqueològic i jaciment/ El museu 
d’arqueologia es posa en relació amb el jaciment que hi ha sota seu. 
La part expositiva permanent s’ubicarà a nivell del jaciment, a nivell 
de soterrani i en complementarietat amb la seva exhibició. També es 
connectarà el museu amb el jaciment exterior actual, possibilitant 
una unitat museística. El jaciment entra al recinte i el recinte surt al 
jaciment. 

Usos públics en relació a l’espai exterior/ En els grans equipaments es 
col.loquen els usos més públics en relació a l’espai exterior. En paral.lel, 
es reforça l’activació de l’espai lliure amb les peces comercials i les sales 
d’exposicions en relació directa amb aquest.

Complementarietat i polivalència usos/ Els espais susceptibles d’ús 
compartit també estaran en contacte amb l’espai públic i amb accessos 
propis. En el museu, el restaurant i el bar, a la biblioteca, la sala 
polivalent i les sales d’estudi, poden funcionar de manera autònoma a 
l’equipament, de manera que poden ser utilitzades per usuaris externs 
fora d’horari.

Usos reactivadors perimetrals/ Els usos mitjans (institut d’arqueologia, 
centre de creació artística, etc.) es col.loquen en els blocs i magatzems 
perimetrals, en relació a la ciutat. Es proposa completar els usos 
previstos amb un viver d’empreses vinculades a l’economia taronja 
(indústries culturals i creatives) prop de l’accés principal, i en el carrer 
lateral un conjunt d’espais per a activitats comercials vinculades a 
productes culturals i tecnològics. 

Equipaments de proximitat pel barri/ També en el perímetre, s’hi col.
loquen activitats pensades per a donar servei al barri pròxim i facilitar 
també l’apropiació de l’equipament pel veïnat. La permeabilitat física del 
recinte es complementa amb usos ‘permeables’ a la ciutadania. 

Aparcament/ Es proposa crear un aparcament soterrat a la llera del riu 
davant del recinte, sense afectació visual a l’entorn i clarament vinculat 
al recinte.

PROJECTE OPPIDA  un centre social autogestionat a la tabacalera  
imatges cedides per Albert Rué i Anna Fonoll
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Activació progressiva.

1.permeabilitat i 
adecuació bàsica.
Obertura pb i 
permeabilitat. 
Adequació básica per 
garantir seguretat i 
accesibilitat i activar 
els usos espai públic.

2.Instal·lacions 
bàsiques i serveis.
Preinstal·lació xarxes i 
lavabos per consolidar 
usos inicials a la plaça 

3.Plaça.
adequació de la plaça 
central (fórum). 
Activació de mòduls al 
voltant plaça amb usos 
provisionals.

4.Adequació espais 
perimetrals.
Activació dels mòduls 
perimetrals amb usos 
programats segons pla 
usos. Relació espais 
públics.

5.Usos culturals 
i comercials, de 
proximitat.
espais cultural, el 
viver d’empreses, espais 
comercials,equipaments 
que permetin una 
apropiació directa del 
barri.

6.biblioteca.
Primer gran equipament. 
Carácter públic i 
sinèrgia amb nou 
carácter urbà del 
conjunt.

7.Intervenció 
arqueològica.
Fase autónoma. 
Buidat del soterrani 
com a jaciment. En 
continuitat amb l’actual 
jaciment de necròpoli 
paleocristiana.

8.Museus.
Museu arqueologia 
interconnectat amb 
jaciment arqueològic. 
Museu d’Historia amb accés 
també des de la plaça.
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En aquest eix estructurador jugaria un paper cabdal el gran espai entre edificis. Es vol convertir l’espai central del complex en una gran plaça cívica (fòrum) entorn de la qual es 
col·loquen els grans equipaments. 
El paviment de pedra natural de travertí es col.loca en línies de paviment que segueixen el ritme de l’estructura quadriculada dels edificis de tabacalera i alhora juga amb la seva den-
sitat sobre el pla horitzontal per mostrar de manera subtil els tres espais de nou fòrum, el temple, el fòrum i el circ.

La Plataforma va néixer el 2015 de la mà de persones i entitats de la 
ciutat, reivindicant la necessitat de tenir espais autogestionats per la 
població en els quals donar resposta a les inquietuds socials, culturals, 
polítiques... que sorgissin. Agrupava més de 30 col.lectius de la ciutat 
d’allò més variats, i setmanalment duia a terme assemblees i accions 
diverses relacionades amb els edificis en desús i l’espai públic. 

Des d’un principi es va identificar l’edifici de la Tabacalera com un espai 
en desús amb molt potencial, no només per les característiques de 
l’edifici sinó també per la seva ubicació estratègica de pont entre els 
barris de ponent i els del centre. Així doncs, es va començar un procés 
de recollida de signatures per tal de fer efectiva la cessió d’un dels 
mòduls a Oppida. De la mateixa manera, es van establir converses amb 
les regidories competents de l’Ajuntament, i es va redactar un projecte 
amb les aportacions dels col.lectius i persones que hi volien participar 
(https://issuu.com/plataformaoppida/docs/projecte_oppida). El projecte 
constava de diferents fases que comportaven l’obertura progressiva dels 
espais del Mòdul 6 a mesura que l’activitat en l’espai s’anés consolidant i 
s’aconseguissin ingressos. 

Per part de l’Ajuntament, i malgrat es deia que la proposta es veia amb 
bons ulls, mai va haver-hi voluntat política per efectuar la cessió del 
mòdul: al.legaven manca de pressupost —mai es van demanar diners, 
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haurà una ruptura amb aquest món i el valor de la invenció i la novetat 
formal faran entrada en el panorama arquitectònic. La invenció del 
Crystal Palace, un palau firal dedicat al comerç mundial -paradigma 
del món capitalista que s’albirava-, fa que les arquitectures, a 
partir d’aquell moment, per ser valorades, hagin d’incorporar el 
valor de la innovació, tant formal com tècnica. A partir d’aquest 
punt, si mirem els historiadors de l’arquitectura moderna, hi ha una 
voluntat d’evolució en l’arquitectura que se situa en la innovació, 
com a conseqüència de la utilització de nous materials, i després en 
la innovació formal, amb els moments culminants del postmodern 
(quan ja no es podia parlar de nous materials) o la deconstrucció de 
finals del segle passat. Ja ens va advertir el savi que ser modern 
volia dir cada dia inventar una nova cosa, un nou material, un nou 
llenguatge, una nova paraula, etc., que el producte per antonomàsia 
de la modernitat era la brossa perquè era nova cada dia. Aquesta és 
l’arquitectura del model econòmic del creixement il.limitat, no podem 
assumir, doncs, que sigui l’actual. 

L’arquitectura d’un model econòmic no basat en l’explotació dels 
recursos ni en la idea d’innovació constant quina és? No ho sabem. 
En aquesta revista presentem algunes propostes que sembla que 
van en aquesta direcció. Son arquitectures que no busquen la 
innovació a través de la fotografia, arquitectures llunyanes del like 
d’Instagram, arquitectures que fan habitables estructures que ja 
havien estat habitades i, per la raó que sigui, van caure en desús. 
No són arquitectures que s’hagin tirat i se n’hagin fet de noves, són 
arquitectures que, en el llenguatge del S.XX, en diríem reciclades, ara 
en preferim dir reusades perquè implica que no han sigut brossa mai. 
Arquitectures que s’allunyen dels cànons fa que els sigui difícil, moltes 
vegades, acoblar-se als codis establerts en el marc de l’arquitectura 
de mercat que ha sublimat allò nou i que ha creat un marc legal que 
sovint han d’esquivar. 

Amb aquestes reflexions que no poden ser unes conclusions 
tanquem aquest número de la revista. Tanquem amb un projecte 
que és important per Tarragona, però no només per la ciutat, és un 
projecte que hauria de ser pedra del toc del que passa al territori. 
Tenir capacitat, voluntat de fer reviure un edifici de la mida de 
la Tabacalera en un entorn tan singular és un projecte de ciutat, 
però també de territori i, si ens apreteu, nacional. És un projecte 
que pot ser pedra de toc del que passi a Tarragona, al Camp de 
Tarragona, a Catalunya, els propers anys. Si s’aconsegueix, des de 
l’administració, reactivar aquests grans edificis en llocs tan cèntrics 
com aquest, si s’aconsegueix transformar una estructura productiva 
en una ciutadana, això pot actuar com a model per a la resta 
d’edificacions d’aquest tipus. La mobilització ciutadana porta a una 
voluntat d’intervenció en l’edifici per dotar-lo de vida i això condueix 
a un concurs que busca la manera arquitectònica de respondre a 
un programa, que segurament és modificable, i que és a través 
de valorar allò construït i poder-ho convertir en una experiència 
arquitectònica lluny de la novetat exigida.

ja que la proposta girava entorn a l’autoconstrucció i finançament col.
lectiu—, demanaven la constitució formal de la Plataforma en associació 
—cosa que es va fer—, o bé apuntaven que el nombre d’entitats i 
persones que feien de motor del projecte eren insuficients. Durant l’any 
i mig dedicat a les negociacions amb el consistori, no en va sortir res en 
clar, pel que la Plataforma va continuar reivindicant l’espai tot organitzant 
cine-fòrums, manifestacions, queixes al Síndic de Greuges, o recuperant 
les festes majors de Santa Rosa històricament vinculades a l’edifici. 

Vista la inacció del govern tarragoní, el maig de 2017 es va efectuar 
una ocupació simbòlica de l’espai durant un cap de setmana. Es volia 
posar de manifest l’estat i decadència en què es trobava l’edifici; així com 

demostrar que hi havia una massa social prou sòlida i capacitada per 
omplir de continguts i activitats l’espai reclamat. Sota el lema de ‘traiem 
la pols’, es van organitzar diverses activitats de forma ininterrompuda 
durant 48h, en les quals van participar-hi centenars de persones, 
organitzant des de jam sessions, xerrades, visites guiades, exposicions 
fotogràfiques o tallers per la canalla.

L’ocupació va reobrir les converses amb l’ajuntament, i el moviment 
definitiu d’aquest per desmobilitzar la Plataforma va ser la creació 
d’un concurs motivat per la necessitat d’elaboració d’un Pla Director 
de l’espai, que un cop realitzat podria concretar una cessió d’un espai 
autogestionat que, a data d’avui, encara no s’ha materialitzat.


