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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Arquitopia és una cooperativa d’arquitectura sense ànim de lucre, formada per tres dones professionals compromeses amb una filosofia que es
basa en tres pilars: la pertinència al lloc, les persones (estratègia social) i
l’estratègia ambiental.
D’aquí procedeix també el seu nom, com un reflex d’allò que són, de la seva
essència, ja que és una composició de les paraules gregues arqui (inici) i
topia (lloc): començant pel lloc, on tot comença. La il·lusió de començar un
nou projecte, de crear un nou espai i fer realitat els somnis de les persones,
de la gent, de la societat.
L’objectiu de la cooperativa és treballar en l’àmbit de l’arquitectura incorporant uns valors de responsabilitat social, de construcció sostenible i eficient i de respecte per l’entorn, de manera que s’aporti valor a la societat,
sistematitzant amb eines, aplicant i valorant els conceptes que es volen
aplicar, aprenent noves metodologies i gestionant l’empresa de manera
ètica i amb l’estratègia de posar al centre les persones i el medi ambient.

Els agrada fer felices les persones amb els canvis que proposen i amb les
seves idees, i trobar espais de col·laboració amb altres professionals amb
qui comparteixen valors i compromisos envers la societat. Per això posen
molta cura en diferents aspectes com l’escolta activa a la clientela, el lloc de
creació, trobar els materials adequats i sostenibles per a cada projecte i el
respecte cap al medi ambient i les persones que seran usuàries finals.
Els serveis que ofereixen són d’obra nova, rehabilitació, interiorisme, cobertes verdes, reformes d’escoles, patis i espais de joc, assessorament i orientació i també certificacions oficials i inspeccions.
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COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Durant el 2020 i 2021, després d’haver estat seleccionada, Arquitopia ha
participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa
ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora, i es
proposa avançar en la gestió de l’RSE elaborant un Pla d’Acció de Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva estratègia i en la seva gestió.
BON GOVERN
La governança de la cooperativa es fa de forma oberta i fàcil, amb reunions setmanals per parlar dels projectes i posar en comú les opinions. Tot
i que existeix l’autonomia individual com a professionals en la pressa de
decisions, en aquells casos de decisions importants, sempre es prenen en
comú i de forma consensuada.
Cadascuna de les sòcies té el mateix pes en la presa de decisions i totes
les actuacions es fan amb total transparència, tant pel que fa a la gestió de
projectes com en la part més comercial de la cooperativa.
COMPROMÍS ECONÒMIC
El compromís econòmic amb els grups d’interès, principalment amb les
empreses i professionals que són proveïdores és total, i per tal de no demorar els pagaments, aquests fan de forma immediata en rebre les factures.
Es reflexa també aquest compromís econòmic en el fet que són una
cooperativa sense ànim de lucre i, per tant, tots els beneficis econòmics
que es puguin derivar de l’activitat es tornen a reinvertir en la pròpia
cooperativa.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
Per Arquitopia és fàcil treballar en equip. Són tres dones professionals
que treballen colze a colze, amb transparència i amb un element clau: la
confiança entre elles de saber que cada una donarà el millor de si mateixa.
El talent femení unit al compromís i a la compartició de valors socials i
ambientals.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
El compromís amb el medi ambient d’Arquitopia és ferm i a tots els
nivells.
Pel que fa a l’organització del treball, per exemple, els desplaçaments
es fan amb bicicleta, transport públic o a peu, sempre que sigui possible. Es treballa amb la prioritat de reduir al màxim els residus i es
fa una gestió responsable dels que es generen a través d’una empresa
especialitzada. També s’eviten les impressions innecessàries i l’ús
indiscriminat de tòners i de paper. Només es fa impressió quan és
veritablement necessària.
Quant als projectes, Arquitopia incorpora sempre criteris d’eficiència
energètica, de sostenibilitat i també la possibilitat d’utilitzar materials
reciclats. Sovint l’escull es troba en qüestions econòmiques perquè l’ús
d’aquests materials poden encarir els projectes, o bé per normatives
molt específiques que encara no s’han adaptat. Malgrat tot, s’intenten
adaptar els projectes per fer-los el màxim de viables i sostenibles.
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Una de les propostes d’Arquitopia és la construcció de cobertes verdes
als edificis d’habitatges, oficines, escoles, edificis institucionals... com un
dels grans canvis arquitectònics que han de desenvolupar-se a les ciutats
on es concentren grans masses d’edificacions. Crear espais verds, d’esbarjo i natura dins de cada edifici és una forma de potenciar la sostenibilitat ambiental, la biodiversitat i generar alhora espais de convivència
i natura per a les persones que comparteixen un edifici.
Actualment estan treballant en un projecte per fer una coberta verda
en una escola de la ciutat de Barcelona, al barri de Gràcia, que és un
dels barris amb menys verd per habitant. Aquest projecte les fa sentir
molt orgulloses per l’impacte positiu que generarà, tant en el medi ambient del barri com en la canalla de l’escola que podrà gaudir d’aquest
espai a l’aire lliure.

Un altre projecte que també es pot destacar per la intervenció en el medi
ambient és el d’un centre geriàtric a Llansà, on es va desestructurar un
sol edifici en diversos, de manera que aquests es van desenvolupar en
petites unitats al voltant d’un espai verd, amb la finalitat que les persones usuàries es poguessin sentir com a casa, envoltades de natura i amb
sortides directes a l’espai exterior.

També al concurs per l’Arxiu de Catalunya, en què es va projectar una
ampliació de l’edifici existent creant una gran coberta verda que proporciona un entorn més natural, alhora que millora la inèrcia de l’edifici.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT
Arquitopia també treballa en projectes socials, que aporten valor afegit a
la societat i milloren la qualitat de vida de les persones més vulnerables.
Un d’ells ha estat l’adequació del local “Conviure Net: rentem la roba a
qui més ho necessita”, en col·laboració amb KippisOn. Es tracta d’una bu-
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gaderia d’autoservei i els diners que es recullen serveixen per ajudar a
dos col·lectius vulnerables: persones sense sostre i persones grans amb
dificultats econòmiques. El local disposa també d’un espai de dutxa per
a les persones sense sostre. Aquesta reforma ha obtingut també l’ajut de
Cooperació Local del COAC – Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
Un altre dels projectes socials en el quals han treballat és la reforma d’un
local social al barri del Raval de Barcelona, un espai que utilitzen cada
setmana unes 400 persones i es realitzen set tipus diferents d’activitats
que atenen a diferents col·lectius: mares amb infants del barri del Raval en
situació de vulnerabilitat, persones sense sostre, refugiades i migrants.
A nivell comunicatiu, els agradaria poder fer arribar més informació a
la comunitat mitjançant les xarxes socials o amb l’edició d’una Newsletter que arribi directament a la clientela i expliqui tots els projectes
professionals, socials i ambientals en els quals col·laboren i participen,
de manera que es pugui fer també una tasca informativa i prescriptora
de nous projectes socials i ambientals, que ajudin a construir un món
més sostenible.
CONCLUSIONS
Arquitopia és una cooperativa de dones que comparteixen uns valors que
afloren en cada projecte que desenvolupen, pensant sobretot en les persones i en el medi ambient. La seva aportació a la societat va molt més
enllà d’una solució simplement arquitectònica i materialista. La seva tasca aporta coherència als projectes alhora d’entendre, crear i viure en un
espai, de forma sostenible i integradora. Una tasca gens fàcil però que alhora les omple de satisfacció: crear valor social i ambiental en un mateix
espai i al mateix temps.

La fitxa reflecteix informacions aportades
Aquesta fitxa ha estat elaborada l’any 2021
per Mercè Casals Martínez, a partir de les
entrevistes realitzades a Cristina Monjas,
Cristina Villanueva i Aliki Nikolaou, sòcies
de la cooperativa Arquitopia.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya i
la col·laboració de la Cambra de Comerç de
Barcelona i del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.
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