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“Volem generar entorns saludables i
justos amb el medi ambient”
Marc Vilajosana

Voltes és una cooperativa de
consum d’arquitectura installada a Vallcarca que aposta
per la bioconstrucció enfront
de l’arquitectura tradicional.
Júlia de Orovio, una de les
seves membres, ens explica
els orígens de Voltes i la seva
relació amb Vallcarca.

Quines són les línies base d’actuació de Voltes?
Bàsicament, poder generar un entorn
que sigui agradable, saludable i just amb
la societat i amb el medi ambient. Això
implica intentar reduir al màxim el transport i utilitzar materials naturals. Pel que
respecta a l’urbanisme, és important que
la nostra actuació inclogui el coneixement
dels veïns i de les persones que habiten
la ciutat.

Marc Vilajosana
Com va néixer Voltes cooperativa d’arquitectura?
Ens vam trobar tots a la universitat perquè volíem fer un altre tipus d’arquitectura.Vam estar militant bastant temps en
una associació que treballava en temes de
bioconstrucció i sostenibilitat. Quan vam
acabar la universitat, volíem continuar
fent el mateix tipus d’arquitectura, però
remunerada.Voltes sorgeix de la voluntat
de mantenir aquests ideals, però amb una
estructura més professional.
Per què una cooperativa?
Era el format que més s’assemblava a
la nostra manera de funcionar. La cooperativa ens permet una estructura
totalment horitzontal i assembleària, on
tots cobrem el mateix en funció de les
hores treballades i les decisions es prenen
de forma consensuada. Ens agrada molt
formar part d’una xarxa de cooperatives
que planteja una manera més conscienciada de poder viure en el món on vivim.
Col·laboreu amb altres cooperatives?
Ens interrelacionem amb altres cooperatives a través de la XES, i sempre
que necessitem algun subministrament
o servei procurem que siguin empreses
cooperatives. En cas que no sigui possible, intentem que siguin empreses locals
i de proximitat, vinculades el més directe
amb la producció. Fem tot el que podem

posar a treballar amb ells, amb la intenció
d’aturar els enderrocs i modificar el pla
urbanístic. Portem ja tres anys treballant
colze a colze amb els moviments del barri,
el que ha acabat creant una relació fluida.

Júlia de Orovio (esquerra), acompanyada per dos companys de Voltes, a l’entrada del local

per moure els diners dins dels cercles
cooperatius.

altres locals, però sabíem que Vallcarca
era un barri amb molt teixit associatiu.

Per què vau escollir Vallcarca?
Nosaltres sabíem que ens vincularíem
amb el moviment social del lloc on anéssim. Quan vam trobar el local en què
estem actualment, que ens va agradar
molt, el fet que estigués a Vallcarca ens
va acabar de convèncer. Havíem trobat

Com us heu implicat amb els moviments socials del barri?
Tant bon punt vam arribar ens vam incorporar a l’Assemblea de Vallcarca, que
va ser l’espai on vam poder interrelacionar-nos. Com que la qüestió urbanística
és bastant important, de seguida ens vam

En quins projectes esteu treballant actualment?
Ara mateix estem realitzant ampliacions
de diverses cases unifamiliars fora de
Barcelona, en les quals hem pogut aconseguir la màxima eficiència energètica possible.També les reformes de patis d’escoles.
L’objectiu és poder generar espais que
siguin inclusius més enllà del futbol i
també renaturalitzar l’espai: que hi hagi
ombra, sorra, plantes… A més, procurem
que els mateixos alumnes participin en el
disseny en un procés participatiu.

El nou pla urbanístic de Vallcarca, pendent d’aprovació
Una de les principals problemàtiques del barri en la que Voltes
ha estat treballant és la qüestió urbanística. El 2002 l’ajuntament
de Barcelona va aprovar un pla urbanístic que tenia l’objectiu
de remodelar Vallcarca completament, enderrocant una gran
quantitat d’edificis per edificar-ne de nous. El 2008, però, el pla
es va aturar per la crisi econòmica, quan els enderrocs ja s’havien produït, però encara no s’havia començat a edificar. Des
d’aleshores, els veïns han estat lluitant per aturar el pla vigent i
crear-ne un de nou que respecti les necessitats dels veïns.

Els altres dos paquets es refereixen als solars del carrer Farigola
i a la construcció d’una nova rambla. El carrer Farigola està ple
de solars propietat de Núñez y Navarro, amb el qual s’ha negociat un canvi de la distribució dels nous edificis i la imposició
d’un lloguer taxat (a preu regulat, no a preu de mercat) dels
nous immobles. Finalment, la construcció de la nova rambla és
la que més polèmica genera entre els mateixos veïns, ja que
per una banda es veu positiva la construcció de la rambla, però
això implicaria l’enderrocament d’una sèrie d’edificis històrics.

Després de molta pressió, el govern de CIU va començar les
negociacions oficials, però ha estat amb el govern de BeC quan
s’ha començat a avançar. Existeixen tres grans paquets de negociació. El primer d’ells consisteix en la realització d’un concurs
per un nou pla urbanístic, que ja es va realitzar i va guanyar el
projecte de l’arquitecte Carles Enric. Posteriorment, els veïns de
Vallcarca van realitzar un procés participatiu per modificar el pla.

El nou pla urbanístic està pendent d’aprovació a l’ajuntament.
Amb el suport de BeC i la CUP i la negativa de PP, C’s i PSC, el
barri està pendent dels vots favorables d’ERC i PDeCAT per
aprovar el pla. Però republicans i demòcrates posen com a condició per a aprovar-lo la demolició del Triangle, una illa de cases
històrica situada entre l’Avinguda Vallcarca i els carrers Farigola
i Cambrils de la qual els veïns no estan disposats a prescindir.

