Centre d’Estudis i Recursos Culturals
Interacció - Bones pràctiques

Bona pràctica

LaCol

Entitat promotora

LaCol

Tipus d’entitat

Pública
Privada

Dades de contacte

Nom: Carles Baiges
Càrrec:
Adreça: Carrer Ciceró, 5, local
Sants 08014 Barcelona
Província: Barcelona
País: Barcelona
Telèfon: 93.182.58.85
e-mail: info@lacol.org

Població diana i abast territorial

Ciutadania en un sentit ampli. No queda tancat ni al barri
ni a la ciutat.

Àmbit

Món local i nous models d’actuació en cultura

Àmbits i/o programes implicats

Transformació social, activisme i activitats, compromís
amb els espais comuns de les ciutats

Website

www.lacol.org

Data d’inici

2008

Dades econòmiques

Fons propis:
Subvencions:
Altres aportacions:

Recursos Humans

Col·lectiu de joves, aproximadament 18 arquitectes.

Recursos Materials
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Descripció
Una col col·lectiva
LaCol, http://www.lacol.org/, 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 o la rehabilitació de l’antiga cooperativa La Lleialtat
Santsenca, tot treballant amb els veïns, assessorant-los i assumint projectes des del
coneixement de la realitat social del barri i de les seves necessitats.
És molt important destacar de cara als gestors municipals els tallers que dinamitzen, ja sigui
d'arquitectura i urbanisme participatiu (com a Can Batlló o La Lleialtat Santsenca), com de
disseny i construcció amb materials reciclats (com la construcció amb palets o el projecte
"gotets" que estem intentant arrencar).
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”, http://disculpenlasmolestias.net/, 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”.
Integrants del grup:
Arnau Andrés, Eliseu Arrufat, Ari Artigas, Carles Baiges, Ignacia Bascuñán, Mauro De Carlo,
Anna Clemente, Lali Daví, Albert Esteva, Santi Facet, Cristina Gamboa, Ernest Garriga, Mirko
Gegundez, Laura Lluch, Lluc Hernàndez, Pol Massoni, Jordi Miró, Núria Vila.

Objectius
Posar l’arquitectura al servei de la transformació social, tot intervenint en l’entorn proper.

Difusió

Impacte
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Observacions
Una mostra de projectes que desenvolupa aquest grup de joves arquitectes son:




“Re-lab: Espais Comuns 2012”
“Gotets”. Exposat a REHOGAR. València a l’octubre de 2012
“Azotea como puedas”. A Terrats col·lectius a la Nau Ivanow de Barcelona. Octubre de
2012.
Impacte

3

