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«Star-system» arkitektoen diseinuen gehiegizko 
aurrekontuek eta gehiegizko etxebizitza-blokeen 
eraikuntzek gure ofizioa gizartearen ikuspuntuan jarri du, 
krisialdi sakona sortuz arkitektura-eskoletan. Bestalde, 
larrialdi ekonomikoa kolpe latza izan zen unibertsitate 
publikoetan, zeinetan murrizketek ikasleen sumina harrotu 
zuten.

Testuinguru horretan sortu zen Arquitectes de Capçalera. 
Krisialdiak gogor jo zuen Kataluniako Unibertsitate 
Politeknikoan (UPC), zuzendaritza-taldearen aurkako 
ikasleen batzarrak sustatuz. Haietan, arkitekturak azken 
urteotan gizartearekiko izandako enpatia falta salatuta, 
ikasleek kurtsoaren azken bi asteetan bestelako irakaskuntza-
metodologiak lantzea proposatu zuten, non eta batzarretan 
aldarrikatzen zen gizartearekiko begirunea landu zitekeen. 
Hala, Arquitectes de Capçalera (AC) deituriko irakasle- eta 
ikasle-taldea sortu zen 2013an (1. irudia).

Lehenengo lan-esparrua eskolako ikasgai baten barruan 
kokatu zen, Habitatge i Ciutat zehazki. Egutegi akademikoaren 
hasieran ikasleek aurrerago landuko zuten auzora hurbildu 
behar zuten, auzotarrekin biltzeko eta haien beharrak 
asetzeko. Rodolfo Livingston arkitekto argentinarrak bere 
Arquitectos de Familia liburuan azaldu zuen: «Bizi izatea da 
espazioa eguneroko ekintzen bidez bereganatzeko artea, 
atsedena, berregitea edota elikadura bezala, eta pertsona 
bakoitzaren bizimoduak islatzen dituzten beste jarduera 
batzuk. Ez litzateke zentzugabea izango orduan giza 
gorputzaren edo bigarren azal baten luzapen natural bezala 
ulertzea etxebizitza» (Livingston, 2002: 19). Halabeharrez, 
arkitektoak egunerokotasunaren diseinua hobetzea omen 
du bere jomuga.

Lehen esperientzia L’Hospitalet del Llobregat-eko 
Bellvitge auzoan garatu zen, non eta ACk planteatzen duen 
metodologia lehenengoz testatu zen. Metodologia horrek 
kasu bakoitzaren ikasketa sakona eskatzen du, erabiltzaileei 
diseinu espezifikoak eskaintzeko. Horretarako, ikasleek 
elkarrizketa-eredu bat lantzen dute, non eta erabiltzaileak 
hobeto ezagutu ditzaketen, haien bizimodua eta haien 
erronkak, erantzunik zehatzena garatzeko. Urte hartako 
lana positiboa izanda, proiektuarekin jarraitzea hautatu zen, 
proiektua Bartzelonara eramanda, hiriko auzo ezagun bat 
lantzeko, alde zaharreko Raval alegia. 

Raval

2015eko maiatzetik aurrera, auzoko Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona delakoan «Piso Pilotu» 
deituriko erakusketa garatu zen, hiri osoko etxebizitza-
gabeziak salatzen zituena. Uztailean, kurtso akademikoa 
bukatutakoan, ACk bulego bat ireki zuen museoaren 
sarreran, Oficina d’Atenció Ciutadana izenekoa. Horra 
edozein auzotar joan zitekeen, haren etxebizitzaren 
gabezien konponbide bila. (3. irudia) Ikasleek kasu bakoitza 
ikasten zuten, auzotarrekin harreman estua sortuz eta haien 
konplizitatea lortuta, haien beharrei hoberen erantzuten zien 
proposamena eskaintzen zieten, obra arkitektoniko handiak 
baztertuta eta diseinu alternatiboak eginez, Omarren kasuan 
bezala.

Senegaldar gaztea, auzoko etxebizitza-bloke zahar bateko 
logela txiki batean bizi zena, top mantan aritzen zen. Bere 
bizi-baldintzak zirela-eta, gauza asko garraiatzeko eta 
gordetzeko beharra zuen (AC Omar, 2015). Ondorioz, 
ikasleek bi proposamen egin zizkioten Omarri. Gehieneko 
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proposamenean bere alokairuzko logelaren erreforma 
planteatzen zen; gutxienekoan, aldiz, Omarrek berak presta 
zezakeen motxila bat diseinatu zuten AC workshopeko 
ikasleek, auzoan aurki zitezkeen material birziklatuekin 
(kartoiak, plastikoak, subestruktura metalikoak, etab.).

Ikusi bezala, hirietako auzo bakoitzak arazo espezifikoak 
erakusten ditu. Bartzelonako Ravalen, gentrifikazio-
prozesuak direla-eta, hamaika etxebizitza-bloke zahar 
okupatu dituzte etxerik gabeko zenbait kolektibok. Auzoko 
biztanle irregularrak izan arren, hiriak (eta ondorioz 
arkitekturak) erantzun zehatzak eman behar ditu, auzoen 
identitatea atzerriko inbertsio-funtsen mende gal ez dadin.

Horietako kasu bat Lancaster kaleko Guernica eraikina zen. 
Urte askoan hutsik egon ondoren, haren egoera tamalgarria 
zen: eraikin zaharrak betetzen ez zituen berme higienikoez 

aparte, instalazio zaharrak hautsita zeuden, teilatua 
bezala. Gainera, blokea okupatuta egoteak eraikina legalki 
berriztatzea oztopatzen zuen, etxegabetzearen mehatxuaz 
gain… Biztanleek laguntza eskatu zuten museoko OAC 
puntuan eta ikasleak buru-belarri sartu ziren blokean.

Aurrekonturik ez egoteak materialen birziklatzera eta 
erreformen auto-eraikitzera bultzatu zuen proiektua. 
Ikasleek euren ezagutza teknikoak bizilagunekin partekatu 
zituzten eta auzoko kolektibo askorekin hitz egin ondoren, 
gutxika materiala lortuz joan zen, etxebizitzari gutxieneko 
duintasuna emanez. Horretaz aparte, bizikideek beheko 
solairuan egongela publiko handi bat lortu nahi zuten, 
Guernicak auzoari sorbalda ez emateko asmoz (ordura 
arte, leiho guztiak zigilatuta zeuden, higiezinaren okupazioa 
bermatzeko) (AC Lancaster, 2015).

1. irudia ~ Ehunka ikasle batzar batean bilduta ETSABeko sarreran.
Egilea ~ Arquitectes de Capçalera.

2. irudia ~ Arquitectes de Capçalera taldeko ikasleak 
euren diseinuak auzokideekin partekatzen.
Egilea ~ Arquitectes de Capçalera.

3. irudia ~ Arquitectes de Capçalera taldeko bi ikasle Ravaleko auzokide 
batekin elkarlanean, auzotarraren etxebizitza hobetzeko asmoz.

Egilea ~ Arquitectes de Capçalera.
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4. irudia ~ Arquitectes de Capçalerako kideak Can 60 etxe-fabrikako kolektiboekin batuta.
Egilea ~ Arquitectes de Capçalera.

Auzokideekin egindako lanak bloke baten baldintza 
higienikoak hobetzea baino askoz gehiago lor zezakeela 
erakutsi zuen. Bellvitgen bezala (kasu hartan obra fisikorik 
garatu ez zen arren), auzotarren arteko lanak biztanleen 
arteko elkarbizitza hobetzen du, haien arteko ezagutza 
sustatuz eta konplizitate-sare estu bat sortuz. Guernica 
blokearen beheko solairu berriak zulo txiki batzuk uzten 
ditu bentilazioa bermatzeko eta Guernicatik Raval ikusteko, 
«guernicatarrek» ez baitute ahazten zein auzok lagundu 
zituen.

Baina 2015eko uda hartan gentrifikazioaren mehatxua 
gehien pairatu zuen kolektiboa antzinako Can 60 fabrika-
etxean (ondare historiko industriala, Raval auzoan zutik 
dirauen azkena) biltzen zen artista-taldea izan zen. Lehen 
aipatutako inbertsio-funts batek bloke osoa erosteko 
prozesua hasi zuen, eta halako batean behe-solairuan 
kokatzen den tailer-multzoa kaleratu nahi izan zuen. 
Tailerretako kideek ACrekin kontaktuan jarri eta irtenbide 
baten bila jarri ziren (4. irudia). Bilerek aurrera egin ahala 
eta presio ekonomikoak gora egin ahala, arkitektoek eta 
auzotarrek irtenbide erradikal bat akordatu zuten: aste 
baten buruan arkitektoek tailerrean festa bat diseinatuko 
zuten, non eta tailerrak egiten duen lana azpimarratuko zen 
(AC Can 60, 2015). Ekintzaren arrakasta ikusita (auzo osora 
irekitako aldarrikapen bat izan zen), udalak blokea erosi 
zuen, etxebizitzen izaera herrikoia eta tailerren biziraupena 
bermatuz (BCN Can 60, 2016).

Els Safaretjos

AC metodologiak 2015eko Ciutat de Barcelona saria 
lortu zuen Raval auzoan garatutako lana zela-eta (AC, 
2016). Arrakasta hori dela-eta, proiektu akademikoa gune 
metropolitarreko bestaldera mugitu zen, Besòs ibaiertzera. 
Bertan pobrezia-egoera sakonenetan bizi diren auzoak 
kokatzen dira, antzinako langile-auzoak, egun jarduera 
ekonomiko guztiak galdu dituztenak.

Auzo horietako bat Santa Coloma de Gramenet udalerrian 
dugu, Els Safaretjos izenekoa. Auzoa, ibai ondoko aldapa 
esanguratsu batean kokatua, hirigune historikotik aldenduta 
dago, Sant Adrià del Besòs ondoko udalerriari atxikita. 
Gainera, antzinako komertzioak itxitakoan, auzoak zeukan 
behe-solairuko jarduera osoa galdu zuen, jendea auzotik 
uxatuta. Testuinguru honek auzotarrak beste leku batzuetara 
bizitzera joateko bultzatu ditu, auzoaren arazoak (batez ere, 
auzoaren identitate falta) larrituz.

2017ko uztailean AC auzo-etxera heldu zen, Els Safaretjos 
ezagutzeko asmoz. Jakina zen auzoa Llei de Barris legedi 
katalanean aipatzen zela eta 2009an auzolanak udalak 
planifikatutako ARE (Àrea Residencial Estratègica) proiektu 
espekulatiboa geldiaraztea lortu zuen. Proiektu horrek 
auzoaren eta ibaiertzaren artean 1.000 etxebizitza baino 
gehiago proposatzen zituen (egun, Els Safaretjos auzoan 
1.200 pertsona bizi dira).

Auzokideekin lehen elkarrizketak egin ahala, auzoak bizi 
zuen egoera ulertzen hasi ziren ikasleak. Auzokideen 
adin-zahartze prozesua, okupazioak etxe hustuetan, 
hirigunearekiko erlazio falta, hornikuntza-publikoen gabezia, 
langabezia eta jarduera ekonomikorik eza… zirela-eta, 
Ikasleak konturatu ziren auzotarrek auzoaren etorkizunari 
ilusio txikiz begiratzen ziotela. Ondorioz, auzotarrek euren 
auzoarekiko harremana sendotzeko proiektu bat diseinatu 
behar zuten.

Proiektu horrek hiru ardatz nagusi planteatzen zituen: alde 
batetik, auzoaren kartografia espezifikoa, memoria historikoa 
berreskuratzeko (adibidez, desagertutako lokal komertzialen 
mapeatzea) eta auzoaren ezagutza kolektiboa garatzeko 
(auzoko etxebizitza-tipologia desberdinen kartografia, 
esaterako); bestetik, auzoaren potentzialaren detekzioa 
(eraikuntza-tipologia desberdinen aberastasuna, azpiegitura 
metropolitarrekiko hurbiltasuna, izaera desberdinetako 
espazio publikoen aniztasuna, etab.) eta potentzial horien 
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5. irudia ~ Workshop-aren bukaerako ekitaldiaren argazkia.
Egilea ~ Arquitectes de Capçalera.

itzulpen arkitektonikoa (proiektu estrategiko berriak, 
etxebizitza eta lan-jarduera uztartu zitzaketen tipologia 
berriak, etab.); eta azkenik, ikasleek auzotarrei workshop 
honetan ikasitakoa eta proposatutakoa azaltzeko ekintza 
publiko baten diseinua (5. irudia). Ekitaldi horrek arrakasta 
itzela izan zuen, ez bakarrik auzotarrek utzitako partzela 
bat arratsalde oso batez jarduera desberdinekin gozatu 
zutelako edota Santa Coloma de Grameneteko alkatea bera 
agertu zelako, baizik eta auzotarrek hilabete horretako lana 
jarraitzeko eskaera egin zutelako (WAC, 2017).

Mandatu horrekin Arquitectes de Capçalera-k urte 
osoko lehen proiektu akademikoa hasi zuen. ETSABeko 
(Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona ) 5. 
mailako ikasleak workshop-eko lanari jarraipena emateko 
gonbidatuak izan ziren, uztailean landutako hiru puntuak 
errespetatuz, baina kurtso akademiko batean murgilduta 
ikaslearen curriculumaren beharrei erantzunda. Ikasleek 
auzoa ongi ezagutu behar zuten, auzotarrekin berba 
eginda eta auzoari adi begiratuz, auzoaren potentzialak 
antzemateko eta haiei itzulpen arkitektonikoa emateko.

Lau hilabetetan zehar, 45 ikaslek hamaika proposamen egin 
dituzte arkitektura-eskolan. Lehenengo lauhilekoari bukaera 
emateko, workshop-ean bezala, ekitaldi erreibindikatibo 

bat antolatu zen. Kasu honetan, alboko auzoko utzitako 
kartoi-fabrika zahar txukundu zuten ikasleek eta han euren 
lana (ARE proiektua beste modu batzuetan planteatuta, 
auzoaren azpiegituren eta eraikin handien birmoldatzea, 
etab.) auzotarrekin partekatu zuten, haiek berriz ere auzoan 
sinesteko (6. irudia).

Ikasleei auzoko festak berreskuratzea proposatu zaie 
bigarren lauhilekorako, aspaldi galdutakoak (izan ere, Santa 
Colomako festarik gabeko auzo bakarra da Els Safaretjos). 
Enkargu horrek sekulako erronka sortu du Arquitectes de 
Capçalera taldean, ikasleek euren bizitzan zehar landuko 
duten lehen proiektua exekutatu behar dute, udalarekin 
lankidetzan, non eta erakunde publikoekin lan egitearen 
errealitatea ezagutu duten ikasleek (aurrekonturik eza, 
logistika-arazoak, etab.) eta arkitektura-eskolan bost 
urtetan zehar ikasitakoa eta urte osoan zehar Els Safaretjos 
auzoan aztertutakoa ekitaldi propio batean azal dezaketen, 
maiatzaren 25 eta 26an.

Azken kurtso honek Arquitectes de Capçalera taldearen 
instituzionalizazio akademikoa ekarri du. 5. mailako kurtso 
bat bezala gidatua izateak arazo ugari plazaratu izan ditu, 
45 pertsonako talde heterogeneo bat proiektu amankomun 
batean gidatzea bezala edota ikasle-irakasleen arteko erlazio 
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konplexua, udako workshop-etan bizi ez zena. Hala ere, proiektu 
hau luzerako dela dirudi, zeren eta administrazio publikoekin eta 
beste eragile sozialekin batera, bere jarduera akademikoa hiru 
urtez luzatzea lortu baitu, Besòs aldeko beste auzo degradatuetan 
lan eginez: 2019an Santa Coloma de Gramenet-eko Raval Nord 
auzoan, 2020an Sant Adrià del Besòs-eko La Mina auzoan eta 
2021ean Montcada i Reixac-eko La Muntanyetan.

///

+info:

6. irudia ~ Kurtsoko lehen lauhilekoko bukaerako 
ekitaldiaren argazkia.
Egilea ~ Arquitectes de Capçalera.

Safaretjos liburu berdea: https://issuu.com/arquitectosdecabecera/docs/libro_verde_ttac1 
Safaretjos liburu gorria: https://issuu.com/arquitectosdecabecera/docs/ttac2_libro_rojo
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