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Pràctica arrelada i
compromesa

Pensament col·lectiu, 		
una manera de fer

Creiem en una arquitectura basada
en l’observació sensible cap al nostre
entorn immediat, la societat actual i
els reptes als quals ens enfrontem.

El treball en equip, la gestió
cooperativa i els processos de
pensament col·lectiu són les
ferramentes que ens defineixen.

La nostra veu s’arrela allà on
treballem per entendre el context,
dialogar amb el lloc i donar respostes
compromeses amb una forma de vida
més sostenible i uns entorns més
inclusius.

Creiem en la potència del treball en
xarxa i els equips mixtes, per això,
incorporem als agents implicats en
els processos de creació, potenciant
la seua participació activa des dels
primers moments.

Som cooperativa
Ens vam conformar com a
cooperativa de treball en maig de
2016. El nostre equip de treball
el componem sis arquitectes
procedents de diferents municipis
del territori valencià. Ens nodrim
d’aquesta experiència territorial
complementària, així com de les
diferents sensibilitats i vocacions que
tenim cadascuna de nosaltres.
Nosaltres:
Jaume Puchalt Lacal, Julia Pineda
Soler, Adrià Solbes López, Lidia
Escuder Calle, Júlia Gomar Pascual,
Pepe Lerma Chaqués

Estructurem el nostre treball entorn de tres eixos o escales
d’actuació. Amb aquesta petita publicació introduïm
l’aproximació que fem a cadascuna d’elles. Una mirada
transversal caracteritzada per la cura cap al treball i la
proximitat, que es plasma en cadascuna de les escales,
adaptant les ferramentes i els llenguatges a les necessitats i
requeriments propis.

Hàbitats Fluvials

Ciutats inclusives

Espais de proximitat

Mirem l’escala del territori des d’un
dels seus espais de vida, els rius.
Treballem per potenciar aquests
espais com a connectors del territori
i com un espai d’oportunitat per a les
ciutats i pobles que els acompanyen
en el seu trajecte.

L’espai urbà centra la nostra segona
escala d’intervenció. Ciutats grans
i petites on busquem processos de
transformació i millora de la vida
dels seus veïns i veïnes, entenent
que la proximitat i l’arrelament al
territori són clau per a un futur més
sostenible.

Materialitzar els llocs que s’habiten
dia a dia, posant la cura necessària a
l’escala més petita. Apostem per una
tasca de facilitació que aproxime a
les persones al procés de disseny i
construcció.

LA CONCEPCIÓ DELS
ESPAIS DE PROXIMITAT

La llar és un conjunt
de vivències que ens
fan estar tranquils i a
gust en un lloc. Estar
rodejats d’aquells
objectes i vivències que
ens han dut fins ací.

Espais de les persones

Noves formes d’habitar

Projectem i construïm espais per i
amb les persones que els habiten,
ja que els nostres objectius són:
aconseguir espais inclusius, on
es tenen en compte les diferents
necessitats de cada individu; i espais
de consens, on a través del diàleg,
compartim i aprenem totes les
implicades, sent el resultat final és
la barreja de moltes mirades. A més
tot açò ho fem de forma integral, des
de l’inici del projecte fins als últims
detalls, implicant als usuaris, però
també a les persones que treballen
amb nosaltres.

Els models de vida canvien i, per
tant, també les relacions i els
models de convivència, provocant
modificacions en la forma d’entendre
l’arquitectura. Les necessitats
evolucionen convertint al “temps”
en un dels protagonistes d’aquest
procés canviant.
L’espai que habitem, com el cos, ha
de ser un espai dinàmic, en constant
canvi, viu. Amb el pas dels anys ha de
seguir permetent la vida, adaptar-se,
facilitar-la i, en la mesura de les seues
possibilitats, millorar-la. Per suavitzar
les modificacions i incorporar-les
al nostre ritme quotidià del “viure”
volem ajudar a construir i pensar els
habitatges del present, i del futur.

H01 Mariví&Paula
València, 2016

Treball en
proximitat
Creiem que aquesta és la forma de fer una arquitectura
sostenible i arrelada a l’entorn. Tractem d’aconseguir
els recursos més propers al lloc on es plantegen les
necessitats, així es redueixen les distàncies de transport per
a millorar els nivells de sostenibilitat, eficiència energètica i
costos. A més, actua potenciant l’arrelament del projecte al
lloc per al qual es produeix.

Construir de forma
sostenible no és
només utilitzar
materials adequats,
és també la forma
que construïm i
com vivim

Alhora tractem de construir entorns, creiem que l’espai
immediat de la construcció: físic, climàtic, cultural, històric,
econòmic i sociològic, excedeix els límits de la parcel·la,
un projecte té repercussió directa sobre el seu entorn, és
capaç de modificar-lo i estableix una relació amb ell. S’han
de prevenir aquestes repercussions per tal d’incorporar-les
al procés de projecte.

H14 Ca Fran
València, 2018

LES NOSTRES ÀREES DE
TREBALL

A la mesura de les teues coses
he disposat la casa, les parets,
el color taronja de la cuina,
el pilar cara-vista del saló.
He obert les finestres i la mar
ha matisat les línies de l’aigua
sense saber la sal que commovia
i abatia les ones en l’arenatota la sal fixada a la mesura,
a la teua mesura de les coses,
al silenci de sal, al vent de sal,
a la sal de la pell de les paraules…
He disposat la casa, les parets,
cada verd dels xiprers i tots els pins,
tots els dolors dels dies sense llum,
cada pam de l’espai que tu no ocupes
on la teua mesura es desdibuixa.
Teresa Pascual, Rebel·lió de la sal

Habitatge

Espai comercial

Espai públic

Apostem per habitatges que
representen a les persones que els
hi viuen. Ja que veiem l’habitatge
com un conjunt de rutines i
comportaments personals que
conviuen en continua transformació:
la forma de dormir, cuinar, relaxar-se
i no sols com ho fas, sinó també la
voluntat de com vols fer-ho, formaran
part del projecte que desenvolupem.

Creiem en el comerç i el treball de
proximitat, que és el que genera
barris vius, per això volem oferir
espais acollidors per a fer un dia més
amable, tant per a les persones que
els visiten, com per a les persones
que hi treballen diàriament.

És en l’espai públic on trobem
la diversitat que li dóna vida als
nostres pobles i ciutats, per això
hem de pensar com aquests espais
poden acollir el màxim possible de
perfils i necessitats. L’espai públic
és el medi natural de la vida social,
forma part del seu canvi i ajuda a les
transformacions quotidianes.

Sense perdre de vista que les vides
canvien i la flexibilitat, la possibilitat
i l’adaptació continua de l’espai ha de
ser una característica essencial.

H06 Destapa’t
Almussafes, 2017

A la fi, parlem de llocs quotidians,
on ens abastim de recursos i
consolidem/establim relacions, pel
que resulta essencial que l’espai
done cabuda a la multiplicitat
d’accions i cuide els petits detalls que
transmeten identitat.

Treballem per entendre les
necessitats particulars de cada espai
que hi realitzem, fent partícip al
veïnat que l’utilitza, per a fer espais
acollidors, accessibles i inclusius.

QUINS SERVEIS OFERIM?

H18 Rosar70
València, 2019

Obra nova

Rehabilitació integral

Reforma interior

Crear un nou espai, requereix una
comprensió de les persones que
l’utilitzaran, però també una mirada
del present, per això apostem per
una mirada ecològica i sostenible,
tant per a habitar un nou espai,
com per a construir-lo. Quan ens
donen una fulla en blanc ens donen
una oportunitat per a fer el que
somiem, però alhora també una
responsabilitat cap a l’arquitectura
que construïm i la forma en la qual
vivim.

Voluntat de tornar la vida a un lloc
que ha sigut abandonat. Comporta
necessàriament un qüestionament
per a tornar a viure’l de forma
adequada. S’ha d’assumir el salt en
el temps i garantir la possibilitat
d’utilitzar de nou de l’espai, d’una
manera fàcil i còmoda. Hem
de comprendre quines són les
virtuts històriques de l’espai i com
aprofitar-les en el seu ús futur, i si
no és possible estudiar com poden
conviure.

Ens interessa comprendre les
possibilitats d’un espai i actualitzarles a les necessitats actuals i a les
particularitats dels seus habitants.
És una aventura que es pot
aconseguir amb pocs recursos, si
partim d’una bona base, i/o si com
capaços de solucionar un problema
amb un element senzill com pot
ser un moble. A més, aconseguint
uns resultats sorprenents que ens
permeten treure-li tot el partit a
l’espai que habitem.

H18 Rosar70
València, 2019

H14 Ca Fran
València, 2018

Projectes d’urbanització

L’espai públic és
el medi natural
de la vida social,
forma part del seu
canvi i ajuda a les
transformacions
quotidianes

Fem espai públic a partir de
processos participatius, amb
l’accessibilitat i la sostenibilitat
siguen els elements diferenciadors.
Tinguem en compte a tots els actors
de la ciutat i no únicament al cotxe
com s’ha fet fins ara, a més afegimli vegetació i aigua, que formen
part del nostre territori, però que
habitualment són oblidades en l’espai
construït. Fem que l’espai públic siga
un connector amb el territori i no una
barrera.

T12 Plaça de l’estació
Carlet, 2017

COM TREBALLEM?

Estudi previ
Encetem sempre el nostre treball
amb un estudi de l’entorn i de
les característiques de l’àrea a
transformar. Moltes voltes no sabem
si és viable un projecte per l’estat de
conservació de les preexistències, o
per les mateixes característiques de
la parcel•la. Ens assegurem de fer
una anàlisi real que puga respondre
a totes les preguntes plantejades i
ens servisca per al futur projecte a
realitzar.
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Projecte
participat

Construcció
transparent

La nostra feina principal, el disseny i
redacció del projecte, la fem partint
del coneixement tècnic sumat al de la
persona que utilitza l’espai. Treballem
per a arribar a consensos entre les
necessitats tècniques i les necessitats
particulars de cada persona.

La nostra gestió i direcció d’obra,
la fem amb la major informació
possible, tant per la nostra part, com
cap a les persones que hi habitaran
l’espai. Han d’estar presents també
en aquesta fase, per a arribar al final
de tot el procés i siguen conscients
dels canvis. L’obra sempre acaba
per transformar part dels projectes,
cosa que requereix el nostre treball
per adaptar-los, és per això que
ens agrada compartir les raons dels
canvis i consultar-los.
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Seguiment del
projecte

I el projecte no acaba al final de
l’obra, ens fem responsables del
nostre treball i ens agrada saber com
avança el projecte en el futur, siguen
crítiques positives o no, sempre ens
interessa escoltar com ha evolucionat
l’espai amb el seu ús.

Espais que permeten
habitar-los i
evolucionen amb
nosaltres

H11 Mas Familiar
Bocairent, 2016

Si tot i així t’ha quedat alguna idea rondant, en parlem:
hola@crearqcio.com

crearqcio.com

