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LaCol [2] és un col·lectiu de joves arquitectes, amb una clara voluntat de treball
horitzontal, que vol posar l’arquitectura al servei de la transformació social, tot intervenint en l’entorn proper. El
seu local al barri de Sants va inspirar-los el nom del col·lectiu, ja que si llegiu local a l’inrevés n’obtindreu el nom.
LaCol treballa des de l’activisme i l’activitat ciutadana. Una de les últimes iniciatives consistí, en aquest sentit, en
una sèrie d’actuacions a diferents terrats de Barcelona per tal de refer els lligams socials propis de les trobades
entre els veïns, que aquests espais propiciaven. Però LaCol és coneguda, sobretot, per la seva actitud combativa
a favor dels espais comuns del barri, com el Bloc 11 de Can Batlló, tot treballant amb els veïns, assessorant-los i
assumint projectes des del coneixement de la realitat social del barri i de les seves necessitats. Per això LaCol és
un taller d’arquitectura atípic, en què la implicació dels seus membres en el teixit social esdevé gairebé un requisit
previ al treball arquitectònic que, posteriorment, se’ls pugui encarregar.
Aquesta actitud es troba molt ben reflectida en una entrevista publicada al blog “Disculpen las molestias [3]”, en
què afirmen que per motivar-se “cal conèixer l’àmbit en què es vol actuar. Caldria fer més pedagogia sobre els
mecanismes del sistema, destapar-los, anunciar-los. Ser més transparents en general per prendre així consciència
de l’impacte real de les nostres decisions com a ciutadans”.
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