
- Canviar-me o no a Arquitectura, aquesta va ser la meva qüestió. - 
Abans de començar aquests estudis, vaig cursar el primer any del Grau de Comu-
nicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra. Va ser un any d’aprendre coses 
noves, però també d’adonar-me que l’Arquitectura em cridava l’atenció més del 
que em pensava fi ns aquell moment. Un cop acabat aquell curs, amb èxit, tot s’ha 
de dir, vaig decidir matricular-me a Arquitectura, amb molta il·lusió,però amb molts 
neguits i pors, ja que suposava un altre cop un nou canvi.

Em vaig endinsar en un món nou, però on hi vaig trobar punts de contacte. Arqui-
tectura és una carrera tècnica, però alhora també té la seva vessant creativa, igual 
que Comunicació Audiovisual, on la tècnica i la creativitat també es troben, so-
bretot en camps com l’edició de vídeo o la direcció d’escenografi es.

Anem cap a l’arquitectura doncs. Quan parles amb algú i li expliques que estudies 
arquitectura, sempre et responen, “Uau! Quina carrera més dífi cil no?!” Jo sempre 
els hi responc que més que una carrera difícil és una carrera de treballar dia a dia, 
on no pots parar mai. Això és el que em queda al cap després d’aquests anys. 

Però què en penso específi cament dels coneixements rebuts? 

La nostra universitat es caracteritza per una vessant tècnica i de sostenibilitat, molt 
important des del meu punt de vista. Aquesta importància de la tècnica, ens car-
acteritza respecte d’altres països, fa que pensem l’arquitectura no només des d’allò 
que és veu sinó també des d’allò que no es veu però que és bàsic per a l’edifi ci. 

Aquesta visió tècnica la destaco com a un punt fort de la nostra educació, però en 
contraposició en destaco la  manca d’espais de refl exió i de lectura, i la manca de 
coneixements històrics. Un aspecte també a destacar és la total manca de coneixe-
ments de gestió, tant econòmica, com la d’un propi despatx d’arquitectura.

Centrant-me en les assignatures, aquelles que destaco com a conjunt són els 
Tallers de Projecte, on la seva transversalitat ens permet veure la complexitat de 
l’arquitectura. També en destaco assignatures bàsicament dels primers cursos, 
com Bases per la Tècnica, on t’endinses als conceptes arquitectònics bàsics, d’una 
manera pràctica i molt directa. Dibuix I i II, que t’ensenya a poder expressar gràfi -
cament, com ha de fer un arquitecte, allò que vols explicar. I fi nalment, Estructures 
I, on descobreixes el món de les estructures, gràcies a la passió que et transmet el 
professor.
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En aquest procés de refl exió he arribat a la conclusió també que moltes assigna-
tures no m’han agradat pel què explicaven sinó pel com ho explicaven, que bàsica-
ment es desprèn de qui ho explica.

Lligat a la part acadèmica, però no dins de la part curricular, en vull destacar espe-
cialment un projecte en el qual he après moltíssim i que m’ha marcat  com a futura 
arquitecta,  em refereixo al Solar Decathlon Europe, amb el projecte Ressò.
Tot i que jo em dedicava a la part de comunicació del projecte, vaig aprendre 
moltíssim en aspectes tècnics i de gestió de grans projectes, i de com realitzar un 
projecte de principi a fi , portant-lo a la realitat.

Un episodi molt important de la carrera ha estat l’any que he cursat d’Erasmus a 
Suècia.  Allà he viscut una universitat i una manera d’ensenyar diferent, més 
tranquil·-la i pausada, on la refl exió d’allò que fas i perquè ho fas és molt 
important. 
Tot aquest temps m’ha portat a créixer tant com a futura arquitecta i com a 
perso-na. M’han servit per evolucionar cap a una persona multidisciplinària, 
creati-va però tècnica alhora amb la capacitat d’adaptar-me i d’enfrontar-me a 
diferents aspectes i ser capaç d’abordar-los des de diferents perspectives. 

Finalment, ara l'assoliment del títol de Grau en Estudis d’Arquitectura, em serveix 
per a obtenir un títol que acrediti tot el que he après i m’obri les portes cap al 
Màster Habilitant. No sé cap a on em portarà després aquest Màster, peró sé que 
no em vull tancar només en l’arquitectura, i que vull endinsar-me també en 
d’altres móns.



Tancar l’etapa acadèmica és un pas molt important, i m’encara cap a un món nou, 
incert però ple d’oportunitats que caldrà buscar. 

Recentment he tingut la oportunitat de començar a treballar en un petit despatx 
d’arquitectura. És la meva primera experiència professional com a arquitecte, on 
n’estic aprenent pel que fa a arquitectura però també pel que fa a gestió, pres-
supostos i tracte amb proveïdors.

N’estic molt satisfeta de poder treballar com a arquitecta, però també sé que no 
em vull parar a aquí. 

La meva formació, més enllà de l’arquitectura, està lligada al món de la comuni-
cació audiovisual. Tot i que no m’he pogut formar en aquest món tant com voldria, 
és un camp en el qual tinc certs coneixements i que m’interessa molt. Trobar aquell 
punt de sinèrgia entre arquitectura i comunicació és un dels meus reptes profes-
sionals que vull encarar en un futur.

Com a arquitecta, em defi neix aquesta part creativa i tècnica que se’n despren de 
les dues carreres, però un dels aspectes que em caracteritza i que sempre m’ha 
fascinat de l’arquitectura és la materialització d’allò que projectes. 

Per a mi l’arquitectura ha de servir a les persones, ser-ne part, ajudar-les. Per això 
m’interessa i em sento atreta per l’arquitectura cooperativa, sostenible i  també 
per l’arquitectura en països no desenvolupats. Ajudar a aquelles persones que no 
tenen prou recursos per a poder construir allò que necessiten, o que potser si que 
en tenen però que no tenen la tècnica per a realitzar-ho. Buscar una arquitectura 
encarada a aquell que ho necessiti, tant d’aquí com de fora, sense centrar-nos en 
l’arquitectura del simple fer per fer, de propaganda, d’ostentació. 

També em vull encarar cap a una arquitectura col·laborativa i de caràcter social, 
on l’usuari hi tingui un paper molt important, des de la projectació fi ns a la 
material-ització. Encarar-me a una arquitectura participativa, recuperant les 
tècniques con-structives tradicionals per apropar-les a la societat.

Aquests anys a la universitat, i d’altres experiències com el Solar Decathlon Europe, 
l’Erasmus i diferents workshops d’arquitectura, m’han ensenyat la importància del 
treball en xarxa, del treball en equip, de la capacitat de tenir una visió molt àmplia 
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de la situació i de ser capaç de controlar i d’afrontar situacions que a priori puguin 
semblar que et sobrepassen. 

Aquestes experiències i les meves inquietuds personals m’han convertit en una 
persona activa, amb iniciativa pròpia i amb la capacitat d’adaptar-me i de treballar 
en equip. Una persona multidisciplinar i que m’agrada enfrontar-me a les adversi-
tats,  portar allò que es projecta a la realitat física, manualment, amb entusiasme i 
de manera ordenada però sense por.

En un futur vull treballar de forma versàtil, en diferents situacions i en diferents 
camps, adaptant-me a allò que ve i alhora potser engegant algun projecte propi, 
relacionat amb l’arquitectura, o potser no.
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