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La meva etapa en l’Escola Técnica Superior d’Arquitectura del Vallès comença l’any 2006, amb 
el pla d’Arquitecte del 94. Durant els darrers anys a la universitat començo a entreveure com 
apareixen noves oportunitats i/o perfils  relacionats  amb  la gestió o el management que són 
els que realment m’atreuen. Considero que l’escola dona una formació global però avui en dia 
per diferenciar-se en el món laboral és clau tenir un perfil  diferenciat  i especialitzat en alguna 
branca .  

Idea personal d'Arquitectura 

Tot i que laboralment no treballo com a arquitecte , considero que l’Arquitectura està  sempre 
present en el meu dia a dia. El fet de crear nous projectes vitals i professionals, construir una 
estratègia i desenvolupament professional o definir reptes i objectius a curt i llarg termini, 
representa la meva Arquitectura personal. 

Experiència professional. Referents 

El Juny del 2011 acabo tots els crèdits de la carrera menys el PFC. El següent  episodi és clau en 
la meva trajectòria professional, el mateix Juny  començo a cercar feina de gestió  on un 
arquitecte pogués encaixar, no obstant no vaig trobar cap feina amb el perfil que estava 
buscant. Així doncs, vaig prendre una decisió ;  “ obrir la ment”, considerava que el meu perfil 
no només era vàlid  dins del món de la construcció sinó que també volia  analitzar altres 
opcions laborals.  

Vaig trobar unes practiques laborals en l’empresa PepsiCo dins  l’àrea de logística i cadena de 
subministrament , evidentment tot allò era nou per a mi, un repte personal ,  però era 
justament allò que necessitava, un canvi professional. A més, al Setembre de 2011 vaig 
començar a estudiar el grau d’Ade per la UOC a distància,   en aquesta decisió en David 
Sabatés ( professor de gestió i creació  d’empreses de l’ETSAV) també em va ajudar molt, 
doncs durant aquests inicis vaig estar sovint en contacte amb ell. A partir d’aquesta 
experiència, també vaig encadenar unes altres pràctiques a Danone  i desprès ja vaig trobar 
una feina a on actualment treballo des de fa 3 anys. 

Decisió estratègica . Canvi del pla 94 al Grau 

Durant aquests darrers anys he compaginat la feina amb el grau d’Ade, i vaig provar de fer el 
PFC, per contra , no estava  centrat en això donat que  la meva inèrcia personal anava en un 
altre sentit. No obstant, tenia  clar que necessitava tancar l’etapa dels estudis d’Arquitectura  
per poder formar-me en altres disciplines que en aquest moment tenien més relació amb la 
meva trajectòria laboral. 

 



Personalment , quan vaig descobrir aquesta oportunitat l’any passat,  vaig veure aquest TFG 
com una conclusió a la meva etapa universitària, unes memòries , unes conclusions, unes 
reflexions , un porfoli, formació web...  per conseqüent   molt més en línea amb la meva 
realitat laboral  i que m’omplia molt més que fer un PFC . 

Descripció de les competències o habilitats 

Considero que encara que l’Arquitectura no estigui directament relacionada amb el món de la 
logística , existeixen un conjunt d’habilitats transversals que he adquirit a través d’aquests 
estudis i que em fan ser competent en el món actual. 

Aquestes podrien ser la  capacitat del treball constant, sacrifici,  i  la gestió de projectes, ja que 
encara que no estudiem a nivell empresarial el procés, en les assignatures de TAP veiem les 
diverses etapes des d’ un punt inicial fins al final. 

La competitivitat, l’excel·lència, l’orientació a resultats i finalment el treball en equip, totes 
aquestes són competències adquirides al llarg dels anys i presents en el meu dia a dia laboral. 

Per concloure, crec que la meva principal virtut és una elevada  capacitat analítica , de reflexió, 
i critica sobre la realitat, entendre que si alguna etapa ha fallat, tenir la capacitat per a 
començar novament fins a assolir l’ objectiu . Això, en el meu cas va ser determinant, saber 
que vull , com vull, que és necessari, i quins mecanismes i processos  he d’utilitzar per arribar 
al fi desitjat.  

Què espero de la meva experiència professional 

Un cop hagi finalitzat el grau  que estic compaginant amb la feina,  el següent pas és continuar 
la meva formació amb un màster de Supply Chain, i tota la cadena logística  que s’imparteix a 
la UPC, doncs avui en dia competeixo amb enginyers i és molt rellevant adquirir tot aquest 
coneixement .  La meva experiència professional està  orientada a realitzar  una carrera laboral 
dins del departament de Supply Chain , i concretament en l’àrea de Demand Planning. El meu 
objectiu és assolir cada cop més responsabilitat dins l’empresa , i mantenir una formació 
constant  ja que  considero que  és clau sempre estar en un aprenentatge constant. 

Personalment, desconec si durant la meva vida professional em retrobaré amb el món de 
l’Arquitectura, en qualsevol cas, sempre estaré agraït per haver  assolit el conjunt de 
coneixements adquirits en l’Escola Técnica Superior d’Arquitectura del Vallès. 
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