
Revivim Can Valent
Anell verd al voltant del Cementeri de Sant Andreu i equipament atemporal reinterpretant un

sistema constructiu vernacle.

Arribant amb autobús al cor de Nou Barris ens trobem amb una manifestació al camí. Els veïns
denunciaven la construcció de blocs d'habitatge sobre un espai hortícola que ells mateixos havien
construït: La Maladeta. Un cop més, els interessos econòmics d'una empresa constructora prevalien
sobre les necessitats dels veïns del barri. Vam contactar amb l'Associació de Veïns de Porta,
Alejandro ens va explicar que, malauradament, Maladeta ja era un cas perdut, però que hi havia una
demanda veïnal sobre un altre espai al barri que podria continuar endavant.

És així com arribem a Can Valent, un espai hortícola als peus d'una masia en ruïnes. Ens va
meravellar aquesta metàfora, l'antiga masia s'estava desfent per formar un nou teixit agrícola, davant
d'un gran centre comercial i al costat d'un pàrquing. Aquests horts comunitaris gestionats per
l'Assemblea d'Aturats i Aturades de Nou Barris eren el darrer brot verd entre l'asfalt i el formigó,
l'última escletxa del passat agrari de Porta.

Els veïns demanaven l'ampliació de l'hort per tenir un espai propi a la ciutat. L'espai públic és
l'esquelet que articula i dona identitat a la ciutat, i és per això que ha de ser tractat com a clau del
benestar de tots els veïns i veïnes. Un barri per al barri, no perquè el barri sigui visitat. Durant uns
quants mesos ens sumem a donar-los suport en els processos participatius que s'estaven duent a
terme a Barcelona perquè l'Ajuntament destinés un pressupost a aquest projecte. Els veïns van
aconseguir guanyar un Decidim Barcelona amb la seva proposta de parc agrari per al pàrquing de
Pintor Alsamora.

El nostre projecte neix d'aquesta demanda veïnal, però atén un àmbit més gran des d'un punt de vista
a llarg termini i per a la millora no només d'aquesta parcel·la sinó de crear un punt de referència per a
la ciutat. Nosaltres hem recollit l'herència dels veïns i l’hem utilitzat per desenvolupar-la en un projecte
més ampli i transversal.
Aquest projecte sorgeix de les nostres inquietuds com a arquitectes davant d'una ciutat maltractada
per la gentrificació i el consumisme.

Vam entendre que la problemàtica anava més enllà de rehabilitar una masia o ampliar un hort.
Aquesta àrea de 75.000 m² necessitava una reactivació perquè el carrer pogués ser de les persones i
no dels cotxes i el ciment. Una arquitectura que connectés amb el passat però donant resposta a les
demandes actuals. Per nosaltres va ser clau fonamental la idea de tornar la identitat al barri de Porta i
fer una reinterpretació de la masia que revisqués les arrels agrícoles. Entenem que la masia com una
edificació autoconstruïda amb els materials de proximitat total (centímetre zero) en què es vivia, es
treballava i es cultivava.

Aquest projecte es desenvolupa en tres parts: un anell verd, un gran equipament i una experiència
constructiva.

En primer lloc, l'anell verd unifica els espais al voltant del Cementiri de Sant Andreu per donar-los
continuïtat i escala humana. Un espai verd i cívic davant de l'actual cementiri de cotxes de la zona. A
més, l'anell forma un enllaç entre la proposta d'eix verd a l'avinguda Meridiana i Collserola. Proposem
un model per a la ciutat amb espais verds continus, que afavoreix l'enriquiment del biòtop i la qualitat
de l'espai verd per a les persones. Revivim Can Valent amb la recuperació dels valors agrícoles
històrics de la zona, responent a demandes actuals del barri.



En segon lloc, l'equipament aconsegueix acabar el front del carrer de l'Escultor Ordóñez. La base per
projectar aquest edifici és la versatilitat. Durant aquest temps realitzant el projecte hem viscut grans
canvis al barri de Porta. Entenem que la ciutat està en constant canvi i és per això que no podíem
projectar un edifici on prevalgués la funció a la forma. Aquest equipament és un contenidor d'activitat,
que en un primer moment acollirà els cotxes del pàrquing convertit en hort. Però amb el pas del
temps canviarà la funció segons les demandes del barri.
Amb ell "Revivim Can Valent", ja que el principal material de construcció és la mateixa terra extreta de
la construcció de l'anell verd, material de "centímetre zero" igual que a les masies.

Finalment, aquest projecte recull la construcció d'un prototip de tàpia. Tant per posar a prova i
entendre el funcionament com per comprovar el detall estratègic del projecte.. La tàpia, malgrat és un
dels sistemes constructius més antics, no disposa d’una normativa estandaritzada. És per això que
fem assaigs de provetes amb diferents composicions i organitzem un Workshop a l'escola per aixecar
un mur de tàpia.

Ens en vam adonar de que es un procés de construcció molt més llarg que que el d’altres materials
més habituals, pero a la vegada el material és molt econòmic, al trobar-se allà mateix, i els diners
recauen en les hores de ma d’obra,  que no ha de ser altament especialitzada.

Per això veiem que és un material idoni amb el què una vegada més "Revivim Can Valent". En aquest
cas, el passat de lluites veïnals de Nou Barris, quan era el barri qui construïa el mateix barri, permetent
que les persones prenguin identitat amb el seu entorn. La idea és que els veïns puguin treballar en la
construcció de l'equipament, donant feina a persones i negocis del barri en comptes d'una empresa
constructora o de materials aliena.

La construcció d'aquest projecte tindria un impacte ambiental, social i econòmic al barri. Entenem la
importància de la petita escala per al desenvolupament d'una identitat, del "tu a tu", del "t'enseny això",
del "mir això ho vam fer nosaltres fa deu anys", "fa cent", "fa tres-cents"…
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