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Miro enrere i m’imagino a mi mateixa a 

l’inici, quan encetava una nova etapa de la 

meva vida. Sentia a parlar d’arquitectura i 

m’apassionava però els meus coneixements 

adquirits fins al moment eren molt escassos. 

Viatjant m’adonava de les diferents 

tècniques de construcció i d’arquitectures 

oposades a les nostres, inclús com la 

diversitat de climes al món variava 

l’arquitectura característica del lloc on era.  

M’entusiasmava així que per tal d’ampliar 

aquests petits coneixements vaig prendre la 

decisió de cursar el Grau en estudis 

d’Arquitectura. 

Al llarg dels cinc anys viscuts en aquesta 

escola, he cursat assignatures que han 

participat a augmentar exponencialment els 

meus coneixements previs. El disseny de 

projectes clarament protagonitza un paper 

important, ja que per mi és la secció del 

marc l’arquitectura que m’aporta motivació 

per a estar involucrada en aquesta professió 

i, especialment, per a no canviar el meu 

rumb. I és que es tracta d’un procés de gran 

variabilitat: des de les primeres idees fins al 

projecte final, sense fi, amb infinites 

possibilitats. Hi ha  alts i baixos però els 

moments on veus que arribes a quelcom 

consistent, alguna solució amb cap i peus, 

aleshores és quan t’adones de ha valgut la 

pena insistir i superar tots els entrebancs. 

Considero que les assignatures que més 

m’han ajudat a l’hora d’aprendre a tenir 

idees i que més coneixements m’han aportat 

per a després aplicar-los als projectes són les 

que més he gaudit i que més temps he 

dedicat. Em refereixo principalment a  

construcció i estructures; a l’hora de 

materialitzar i proporcionar allò projectat. I 

sense oblidar els Tallers en Arquitectura on 

allò treballat s’assemblaria més al que és el 

camp professional, on apliquem aquells 

conceptes que mencionava. Que Projectes, 

Construcció i Estructures siguin els punts que 

considero més forts en el meu cas no vol dir 

que pensi que les altres assignatures no 

tinguin importància, per a mi són 

complementaries però també necessàries 

per a formar a arquitectes.  

El Grau en Estudis d’Arquitectura em serveix 

per a conèixer l’arquitectura des de molts 

punts de vista; la ciutat, la construcció, les 

estructures, etcètera. M’ha aportat molts 

coneixements abans desconeguts i que trobo 

apassionants. A més, crec que, aquest grau 

m’obra moltes portes de cara al futur.   

Un cop assolida aquesta etapa, m’agradaria 

cursar el Màster en Arquitectura a la mateixa 

escola. Posteriorment, planejo iniciar el camí 

cap món professional, segurament a 

l’estranger. Seguir ampliant l’aprenentatge 

arreu i de professionals amb més 

experiència, enriquint-me més i més, sense 

mai deixar d’aprendre perquè, igual que els 

projectes arquitectònics, el temps no limita 

la quantitat de coneixements possibles a 

adquirir.  
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Què és arquitectura? Primer de tot, 

l’arquitectura serveix a les persones i és per 

això que considero que els humans són els 

protagonistes en qualsevol intervenció 

arquitectònica. Tot allò projectat gira entorn 

a aquells qui ho habiten o utilitzen l’espai 

arquitectònic. Projectar, per a mi, ha de ser 

sempre imaginant-me com s’utilitzaran els 

espais posteriorment, per on caminaran les 

usuaris, on estudiaran, on dormiran, on 

menjaran, on llegiran, etcètera. Així doncs, 

els espais públics o privats i edificacions han 

de ser funcionalment excel·lents; il·luminació, 

ventilació, protecció solar, entre d’altres. En 

segon lloc, qualsevol projecte arquitectònic 

ha de respectar l’emplaçament on es troba, 

les altures, les profunditats i les amplades. 

És per això que l’anàlisi previ del lloc de 

treball és estrictament necessari. Per últim, 

la sostenibilitat juga també un paper 

rellevant. Cal materialitzar els projectes 

tenint en compte paràmetres de compliment 

de la sostenibilitat, igual que és 

importantíssima la forma i l’orientació de les 

edificacions. L’arquitectura té un tracte molt 

directe amb les persones i és per això que 

penso que només és bona o està ben 

projectada si aquesta ha millorat el confort 

d’aquells qui l’utilitzen.  

La següent cita em sembla recordar que ens 

la deia sempre un professor: “Mirem a través 

de la finestra i el 90 per cent del que veiem 

no és arquitectura sinó simplement 

construccions que són el producte d’un 

procés ràpid, sense parar atenció a la 

majoria dels paràmetres essencials per 

aconseguir l’èxit”. Hi estic totalment d’acord i 

l’objectiu dels futurs arquitectes, jo mateixa 

inclosa, és canviar la història de la professió 

en els últims anys millorant els errors 

comesos i no cometent-ne de nous i 

aprenent d’aquells arquitectes que són 

excepcions i foment part del 10 per cent 

restant. 

Un cop acabi els estudis a l’Escola Tècnica 

Superior d’Arquitectura del Vallès el meu 

objectiu és seguir aprenent però ja no 

acadèmicament sinó que professionalment. 

Penso que les persones amb més 

experiència són referents que hem d’utilitzar 

per absorbir part dels seus coneixements. 

M’agradaria aprofitar l’anglès que he après 

passant dos anys a l’estranger i buscar 

pràctiques a altres països com Estats Units 

on vaig fer-hi l’intercanvi. 


