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muntants i els seus contactes amb el vidre i amb la façana opaca.

dels o requereixen, que toleràncies i moviments els veure per axonometries petites realitzen 

es quals dels ancoratges, els com específics, d™elements funcionament el entendre S™intenta 

elements. seus els tots real escala a redibuixen es l™envolupant de resolució la a per emprats 

sistemes i elements principals dels bàsiques característiques les distingir i conŁixer de tal Per 

DETALLS DE LA FA˙ANA

Detall en secció horitzontal

amb façana opaca

central muntant Detall 

amb vidre simple corb

central muntant Detall 

entre vidre recte i vidre corb

transcisió muntant: Detall 

amb façana opaca

lateral muntant Detall 

Detall en secció vertical

Estudi dels diferents ancoratges



fotografies del muntatge de la maqueta

en obra i mostrar totes aquelles peces que quedaven amagades sota dels acabats exteriors.

posada de seqüŁncies principals les orals presentacions les en explicar de tal per desmuntable, 

parcialment i fases diferents les de constructiu procØs el documentant reciclats, cartrons amb 

integrament construïda cas nostre el En l™edifici. de representatius mØs constructius sistemes 

dels principals característiques les d™explicar havia que real escala a maqueta la Finalment 

Estructura d’acer

Ancoratge dels muntants

Col•locació de l’aïllant

Muntatge de l’acabat d’acer corten
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Maqueta finalitzada

Detall muntant amb façana opaca Detall muntant amb vidre

Secció maqueta finalitzada

Muntatge ancoratge de la relliga
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recerca

components

Aqüeducte: Traçats i 

Ager tarraconensis. 
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Maqueta finalitzada

Ager tarraconensis. Aqüeducte: Traçats i components
Col•laboració amb: Jael Cortinat, Cristian FernÆndez, Carlos Galera, Luis Salguero, Marc Serra i Max Ventin

herŁncia cultural de l™aqüeducte romà.

aquesta senten i veuen dia en d™avui tarragonins els com i transportaven, la i l™aigua usaven 

romans antics els com en orígens, seus els i recurs aquest en centra es intervenció nostra La 

amb el minitransvasament de l™Ebre.

lluny mØs molt de actualment i Ferreres) les de el (com aqüeductes mitjançant originalment 

Francolí riu pel proporcionat l™aigua, de recurs al lligada molt cultura Una Tarragona. 

de cultura la de sediments els veure deixa ens que i signes, i traces de munió una amb territori 

el brodant anat ha que anys, 2000 fa de des intensa humana intervenció trobem on indrets 

dels un Tarraconensis, l™Ager Øs d™estudi principal L™eix l™influeixen. desenvolupament el 

i cultura la com i futur un en tractar-lo com complexitat, seva la paisatge, el sobre Aprofundim 



el culte a l’aigua

aquest comporta - aire, aigua, vegetació i acció humana - ha fet desaparŁixer-ne el traçat.

captació, el transport i l™œs d™aquesta aigua en l™Łpoca romana i com el pas del temps i tot el que 

suplien aquesta necessitat, els del Gaià i el del Francolí, que Øs el que ens ocupa. Investiguem la 

aqüeductes tres romana Tàrraco la de cas el En societat. la i cultura la de indissoluble part 

formava que importància, màxima de element un era l™aigua romà I™lmperi de ciutats les En 

Conducció de l’aigua: la sŁquia i el pont

Ús de l’aigua: els rentadors

Tarragona i l’aigua

PŁrdua de l’aqüeducte: l’erosió



el traçat de l’aqüeducte

investigació surt el traçat que finalment proposem.

d™aquesta I lloc. el en experiŁncia pròpia nostra la i gràfics, com escrits tant antics, estudis 

diferents utilitzar era opció millor la que semblar va ens arqueològics, estudis en inexperiŁncia 

del cert quin era realment. Quan se™ns va demanar fer una proposta de traçat, donada la nostra 

sap se no ara encara i desaparŁixer, va aqüeducte d™aquest traçat el comentat, havia ja Com 

amb un pla de pendent constant

Hipòtesi que contrasta un linea recta 

(1949)

Valentines I. de camp de dibuixos 

els amb contrastant Hipòtesi 

dibuixos de F. Saenz (1974)

els amb constrastant Hipòtesi 

del ICC (1998)

cartografia amb constrastant Hipòtesi 
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sobre migemma pedragosa

sobre mi:





GEMMA PEDRAGOSA BATLLORI 

C. Badalona, 04/03/1992

gemmapedragosabatllori@gmail.com  

EXPERIENCIA PROFESSIONAL 

· Professora de repas de secundaria (estius 2006-2010, 2013).

· Voluntaria en programes locals a UNICEF Andorra (setembre 2008-agost 2011)

-Organitzaci6 d'esdeveniments.

-Assistecia en representaci6 d'Andorra al foum sabre el canvi climatic (desembre 2009)

-Xerrades de conscienciaci6 a les escoles d'Andorra.

· Locutora de radio del program a I K+ a AD radio (setembre 2009-juny 2010).

-Creaci6 i recerca de conti nguts d'interes

-Treball amb la resta de l'equip del programa

• Auxiliar administrativa (caixera - front office) al bane Credit Andorra (estiu 2011).

-Trebal I de cara al public

· Practiques a Projectes9s (estiu 2012)

-Dibuix de planols de projectes de rehabilitaci6

-Aixecaments

-Vi sites d'obra

• Col-laboraci6 amb Trim Arquitectura (estiu 2014)

-Vi sites d'obra

-Projectes de reforma d'habitatges

FORMACIO ACADEMICA 

· Grau en estudis d'Arquitectura. Esco la Tecnica Superior d'Arquitectura del Valles. (setembre

2010-febrer 2016) 

-Coneixement de diferents tecniques de representaci6.

-Coneixement de la historia i la teoria de l'Arquitectura.

-Capacitat de gesti6 de projectes i de treball en equip.

-Coneixement del patrimoni i de les intervencions que s'hi poden fer.

-Coneixement de l'urbanisme i de les estrategies de planificaci6 del territori.

-Curs de guies i patrimoni cultural d'Andorra. Ministeri de cultura del Govern d'Andorra.

Guny201s) 

-Coneixement del patrimoni cultural i de la historia d'Andorra.

-Coneixement de tecniques de guiatge.

-Batxillerat cientific-tecnic amb Matrfula d'honor. Col-legi Sant Ermengol. (setembre 2008-

juny 2010) 

COMPETENCIES PERSONALS 

-ldiomes

-Matern: Castel la i Catala

-Angles B2.2 (MERC)

-Frances B1 (MERC)

-Japones A2 (MERC) cursant el B1 a l'escola oficial d'idiomes.

· Competencies generals:

-Capacitat de treball en equip adquirida a la universitat i en algunes experiencies

laborals. 

-Capacitat de comunicaci6 oral i escrita adquirida en l'experiencia laboral.

-Capacitat d'organitzaci6 i gesti6 de projectes adquirida a la universitat i en l'experiecia

laboral. 

• Coneixements informatics:

-Ofi matica general

-CAD 2D i 3D, Microstation, certificat de nivell avan�at de Bentley Institute.

-Tractament de imatges.

-Perm is de conduir:

-B1



importància que mereix.

com que m™agrada l™arquitectura, m™agradaria pensar que puc col•laborar en fer que tingui la 

pensa. Em molesta que el que mØs ens diferencia d™una enginyeria sigui el que s™està perdent i, 

ofegada sota el pes de les altres assignatures i crec que tØ molt mØs a oferir del que la gent 

l™arquitectura, conŁixer els referents conceptuals i d™intervenció. A mØs, a la universitat està 

gent. Per altra banda, per quŁ composició? PerquŁ sempre m™ha interessat la història i 

investigar, sóc una persona metòdica, pacient i constant, i puc treballar amb grups grans de 

sobre sostenibilitat als cursos de secundaria de les escoles d™Andorra. M™agrada aprendre i 

professora particular de repàs durant sis anys i durant dos anys vaig fer tallers de conscienciació 

composició d™una Universitat. Sempre m™ha interessat i motivat el tema de la docŁncia, he sigut 

En primer lloc, m™agradaria dedicar-me a la docŁncia i investigació al departament de 

o idees de cap a on m™agradaria dirigir-me.

A llarg termini, en canvi, no tinc una idea clara del que vull fer, però si tinc unes certes tendŁncies 

andorrana m™agradaria estudiar-lo.

andorrà, crec que Øs un tema interessant i menys estudiat que el d™altres indrets, i com 

relació amb la natura que crec que són un bon referent a tenir en compte. I en quant al romànic 

qüestionant ara, com la flexibilitat o la sostenibilitat, i tenen una manera d™entendre l™espai i la 

pensar ja s™han qüestionat aspectes de la vida i de l™arquitectura que nosaltres ens estem 

tindre en compte l™arquitectura oriental Øs una pŁrdua. Per les diferents cultures i maneres de 

arquitectura, Øs important fixar-se en totes les opcions i tots els punts de vista, i el fet de no 

que Øs la gran oblidada del nostre model d™educació. La meva opinió Øs que, quan estudies 

amb el romànic dels Pirineus, concretament el d™Andorra. En quant a l™arquitectura oriental, crec 

mØs endavant, de realitzar un doctorat sobre algun tema relacionat amb l™arquitectura oriental o 

curt termini Øs realitzar el màster habilitant amb intensificació en patrimoni, amb la intenció, 

m™han influenciat- JaponŁs i curs de Patrimoni cultural d™Andorra- ara per ara el meu objectiu a 

Amb totes les habilitats que he obtingut a la Universitat i en altres cursos que he realitzat i que 

fent-ho.

que m™obligui a renovar-me i a plantejar-me nous reptes. I sobretot, m™agradaria sentir-me bØ 

experiŁncia professional Øs que sigui enriquidora, de la que aprendre alguna cosa cada dia, 

En definitiva, tot i que no tinc clar quŁ farØ en un futur, si tinc clar que el que espero de la meva 

que tinc actualment. 

aquest camp necessitaria formació complementària que reforcØs els coneixements i habilitats 

coneixement transversal de la història de l™arquitectura. Crec, però, que per a dedicar-me a 

transformació de recursos. A mØs, tinc capacitat de comunicació espacial i gràfica i 

facilitat en l™abstracció i la conceptualització, sóc observadora i analítica i tinc habilitat en la 

cinema. Crec que seria una bona sortida perquŁ sempre m™ha interessat el cinema i tinc 

Finalment, m™agradaria dedicar-me al disseny i construcció d™escenografies per a teatre i 

de cara als propis ciutadans. 

i sovint el maltracten. Es necessita una millor gestió, mØs preservació i sobretot conscienciació 

que els andorrans no són conscients del gran interŁs històric i cultural que tØ el seu patrimoni 

ministeri de cultura d™Andorra. Allà encara hi ha molta feina pendent en aquest tema, donat 

patrimoni. Concretament m™interessaria treballar al departament de patrimoni immoble del 

La tercera opció que plantejo Øs dedicar-me a la gestió, interpretació i intervenció en el 

per fer i normalment la gent no pensa en aquesta possibilitat. 

voluntariat a l™estranger perquŁ m™agradaria ajudar localment, on tambØ hi ha molta feina 

persones i crec que ben plantejada pot ajudar a molta gent. Ara per ara no em plantejo fer 

Net� per netejar els boscos. Sempre he pensat que l�arquitectura estava al servei de les 

quatre anys voluntària d�UNICEF a Andorra i amb uns companys vam crear l�organització �Fem 

Una altra opció que sempre m™ha interessat Øs la cooperació i el voluntariat, de fet he estat 

UNA MIRADA ENDAVANT

P


