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Bartzelonan, etxebizitza arazoez, 
gentrifikazioaz edota auzoen 
erresistentziaz hitz egitean, sarri 
hizpide den auzoetako bat da Vall-
carca. zergatik?
1976an Bartzelonako Metropoliko 
Lurralde Plana aurkeztu zenean gu-
rutzea jarri zioten auzoari. Ia 30 urte 
beranduago, 2002an, desjabetzeak 
hasi ziren ematen, eta 2008an erai-
kinak eraisteari ekin zioten. Plana 
birdefinitzeko lana hasi zuen orduan 
auzoko asanbladak, hirigintza pla-
na gelditu eta moldatzeko xedez. 
Zer-nolako auzoa nahi genuen pen-
tsatzen hasi ginen. Arretaz ari gara, 
gentrifikazioaren beldur: besteak 
beste, alokairuen prezioa kontrola-
tzeko borrokan gabiltza.

Gentrifikazioa aipatu duzu, egun 
askoren ahotan dabilen hitza. 
Nola definituko zenuke?
Gentrifikazioa prozesu bat da, zeine-
tan auzo baten ehun soziala aldatzen 
den. Auzoa degradatzen da, eta bertako 

jendeak auzoan gustura egoteari uzten 
dio. Prozesuak beste sektore sozial bat 
dakar auzora: izan daitezke gazteak, 
ikasleak, artistak edota okupak. Auzoa-
ren itxura hobetzen doa, eta aldaketa 
esanguratsua ematen da: denek bizi 
nahi dute bertan, eta denentzat lekurik 
ez dagoenez, klase altuagoko jendeak 
hartzen du behe klasekoen tokia. 

Gentrifikazioa turismoarekin lotu 
ohi da. Vallcarcako egoerak badu 
turismoaren eraginik?
Bai eta ez. Egia da Park Güellera ga-
ramatzan kalea turistentzako den-
dez gainezka dagoela, eta ziur naiz 
lokalen alokairua ez dela merkea. 
Baina auzoko alde zaharreko beti-
ko denden itxiera ez du turismoak 
eragin, baizik eta hirigintza planek, 
udaletxeak, eta Núnez y Navarro en-
presa eraikitzaileak. Horiek dira au-
zoa apurtu dutenak, lehen zeuden 
aroztegi, okindegi eta abarrak erai-
tsi dituztenak. Hirigintza planak dira 
auzoak kondenatzen dituztenak.

auzo berria marrazten
“2002ko hirigintza plana birdefinitu nahi 
genuen, baina orri zurian marrazten has-
tea ez da horren sinplea. Urte horietan 
guztietan prozesua martxan eduki dugu, 
eta galderak ugari izan dira: zer esan nahi 
du hirigintza sozialak, auzo-herria nahi 
badugu? nolakoa da auzo-herria? nola 
egiten da? apurka-apurka, galderak eran-
tzuten joan gara. lan teorikoa izan da, 
eta bukaerarako bagenituen marraztuak 
eraikinen formak, gune berdeak, espazio 
publikoak. guzti hori hausnarketa proze-
suaren emaitza izan da”.

   alEXaNdEr MartíNEz iturria

   jordi Borràs

zeresana ematen duen Bartzelonako auzoa da 
vallcarca. 2008an bertako eraikin ugari bota zituen 
inposatutako hirigintza planak, eta geroztik auzoak 
borrokan dihardu entitate publikoen eta interes 
pribatuen aurka. júlia de orovio auzoko bizilaguna 
eta Assemblea de Vallcarcako partaidea da, eta auzoko 
Voltes arkitektura kooperatiban egiten du lan.

“azken finean, hori da 
sekretu bakarra: lan egin 
eta auzoa biltzea”

aUzoa zUtiK

Júlia de Orovio



ekainak 23, 2019

argi-koNtra І 53

2008an auzoko hainbat eraikin 
eraitsi ziren. Assenblea de Vallcarca 
honen ondorioz sortu al zen?
Lehen taldetxo ugari zeuden auzoan, 
bakoitza bere lan egiteko moduarekin: 
okupak, Ateneoko jendea, Heura Negra 
taldeko kideak, anarkistak, l’Antic Forn 
elkartea... M15 mugimenduaren harira 
hasi zen auzoan asanblada antolatzen 
2011n, eta berau bilakatu zen koordi-
nazio gune. 2014ko parte-hartze jar-
dunaldien ondoren udaletxeak zilegitu 
gintuen, eta orduan mahaigaineratu 
ziren hainbat gai: nolako auzoa nahi ge-
nuen erabaki zen, baita hirigintza plana 
aldatzeko beharraz edo Núnez i Nava-
rro enpresa eraikitzailea auzotik kan-
poratzeko borondateaz hitz egin ere.

Assemblea de Vallcarca-n ez ezik, 
Voltes arkitektoen kooperatiban ere 
egiten duzu lan. zein da arkitektoa-
ren rola horrelako prozesuetan?
Badago alderdi teknikoa, guztiz ezeza-
guna zaiena auzokideei: gure lanaren 
zati interesgarri bat da jakinduria hori 

transmititzea. Orain Vallcarcan denek 
dakite zer diren tipologia, bolumena, 
metro karratuak... beren burua babes-
teko “hirigintza masterra” egin duen 
jendea da. Auzo-mugimenduak indar 
handiago dauka arkitekto bat tartean 
denean, udaletxearen lengoaia bera da-
rabilelako.

Hirigintza plan batek auzoa 
kondenatu dezakeela esan duzu. 
alabaina, arkitekturak zein 
hirigintzak, lagundu ere egin 
dezakete auzo bat, ezta?
Guk arkitektoen eta auzoaren arteko 
bilkura dugu. Vallcarcak ezberdin fun-
tzionatu du arazoari gerturatzeko izan 
duen moduagatik. Ni guztiekin biltzen 
naiz egunero, hausnartu egiten dugu, 
denon artean erabaki zer behar dugun. 
Lan horren ondoren jasotzen dut es-
kaera zehatza, egin behar diren pla-
noak. Denon arteko elkarlana da. Ar-
kitektoak ez du irtenbiderik ematen, 
irtenbidea bilatzen dagoenari lagun-
tzen dio.

Euskal Herriko hainbat hiritan ere 
auzo ugari hasi dira beren egoera 
salatzen. Vallcarcako prozesua bizi 
ondoren, zein gomendio emango 
zenieke?
Lehenik eta behin antolatzeko eta lan 
asko egiteko prest egoteko esango nie-
ke. Auzoetan askotariko jendea bizi 
da, eta denon artean antolatu beharra 
dago. Gure kasuan Assenblea de Vall-
carca izan da bilkura gunea: ia-ia atez 
ate joan gara, auzokideei egoera zein 
zen azalduz eta asanbladetara etortze-
ko gonbita luzatuz. Behin auzoa mobi-
lizatu zenean manifestazioa egin ge-
nuen, eta komunikabideen bidez ere 
presioa egin dugu, ahal izan ditugun 
elkarrizketa guztiei bide emanez. Uda-
letxearekin harremanetan ere hasi gi-
nen gero.
 Erakundeekin lan egitean proposa-
menak argi eramatea da garrantzitsua, 
bilera aurretik aukerak eta dokumen-
tuak ongi-ongi landu behar dira. Az-
ken finean, hori da sekretu bakarra: 
lan egin eta auzoa biltzea. 

“AuZO-MugiMEnDuAK inDAr HAnDiAgO DAuKA ArKitEKtO bAt tArtEAn DEnEAn, uDALArEn LEngOAiA bErA DArAbiLELAKO”. 


