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El meu interès en l’estudi de la carrera d’arquitectura començava - en un moment imprecís de 

la infantesa -  amb reflexions al voltant de la (poca) optimització de recursos en el parc edificat 

existent i en preguntar-me de quina manera es pot reduir la petjada ecològica sobre la matriu 

biofísica. En tant que era conscient que multitud d’errors (i també de bons resultats) es 

produïen a l’hora de projectar, la carrera d’arquitectura em semblà una bona manera 

d’investigar i buscar solucions en aquests temes. 

 

Havent iniciat la mateixa en el pla 2010, hauré acabat en el pla 2014, amb la intenció de 

realitzar el màster habilitant. Durant aquests més de cinc anys he focalitzat els esforços en 

l’estudi de la mateixa, així com en el perfeccionament o millora d’idiomes tals com l’anglès o 

l’alemany. Per donar un motiu arquitectònic a aquest últim cas al qual faig referència, entenc 

que aquesta és una eina per a aprofundir en l’estudi d’arquitectures amb un bagatge de 

consciència energètica més ampli històricament. 

 

En aquests moments, puc considerar que he après i assimilat certes competències que, al meu 

parer, són importants per a qualsevol projecte, sigui arquitectònic o no. Aquestes són, 

primerament, les que fan referència a qüestions organitzatives:  capacitat d’anàlisi d’una 

situació o conflicte en les seves diverses vessants; treball en grup, a la recerca de la 

multidisciplinarietat, imprescindible per a l’obtenció de resultats òptims, i per últim, també el 

treball sobre la pròpia organització de l’equip per aconseguir la màxima entesa i fluïdesa en la 

producció de material. Entenc important també el rigor en la comunicació escrita , així com 

també gràfica i verbal. Considero un avantatge, i un objectiu a seguir desenvolupant, la recerca 

de la màxima expressió en diversos idiomes. 

 

Els estudis realitzats em serveixen per especialitzar-me en els camps d’interès següents: 

Paisatge i urbanisme 

Basar-se en la rehabilitació de teixits urbans per a la millora del territori.  

Millorar els sistemes de mobilitat actuals i altres sistemes que impliquin un perjudici notable 

cap al medi ambient, especialment pel que fa als gasos d’efecte hivernacle i interrupcions de 

corredors biològics. Aquests aspectes tenen per a mi especial interès en l’àrea metropolitana 

de Barcelona.  

Arquitectura, energia i recursos 

Investigació en els camps d’arquitectures bioclimàtiques, nous models energètics, anàlisis de 

recursos disponibles i tancament de cicles. 

Cultura 

Creació i recreació d’espais que generin ambients mentals i físics concrets, com els que crea 

l’arquitectura a la recerca d’unes emocions específiques. És a dir, creació d’escenografies 

diverses a partir de coneixements en diferents àmbits de l’arquitectura (construcció, 

composició).  

 

Per a mi, l’arquitectura no és un únicament un fi laboral, sinó un mitjà que permet entendre 

diferents àmbits i vincular-los entre ells (àmbits culturals, socials, mediambientals en tant que 

energies i recursos econòmics) per a buscar nous models de vida, a petita escala, adequats a 

les condicions biofísiques actuals, per a la solució de conflictes a gran escala. 


