
Mar Planas Domènech  TREBALL FINAL DE GRAU, TARDOR 2015 

REFLEXIÓ – PROJECCIÓ DE FUTUR 

A l'hora d'escollir la carrera d'arquitectura, em va decantar el fet que es tractava d'una carrera que 
englobava aspectes que des de ben petita em defineixen com a persona, com són: la creativitat i la tècnica. 
Alhora, era un bon camp per aprendre moltes maneres de fer, no només d'arquitectura, sinó d'altres 
disciplines externes a l'arquitectura i molt presents a la vida. 

Durant aquests cinc anys i mig que he estat cursant el Grau en Arquitectura  he après en què consisteix 
l'arquitectura i les seves diferents disciplines. No només es tracta en construir un edifici i que estèticament  
sigui atractiu sinó que és molt important que aquest edifici funcioni tant tecnològicament com també des 
de una vessant dels usuaris, ja que conèixer-los a ells,  la seva manera de fer i l'ús que en faran és el factor 
indispensable perquè qualsevol espai funcioni correctament. 

Actualment estic acabant el Grau en Estudis d'Arquitectura i amb projecció de futur de cursar el Màster 
habilitant que la mateixa ETSAV impartirà a finals de Febrer de 2016. Alhora també m'agradaria entrar dins 
del món professional i poder aprendre d'arquitectes amb més experiència que la meva. 

En el transcurs de la carrera, he compaginat l'arquitectura, els idiomes (l'anglès i el francès), la pràctica 
d'esport en equip (el hockey herba) i alhora fent de monitora d'iniciació esportiva en el mateix club, fet que 
m'ha permès aprendre a organitzar-me per poder assolir tots els reptes que em proposaven tant 
acadèmicament com personalment. També m'hagués agradat poder-ho compaginar fent pràctiques en 
algun despatx d'arquitectura però els horaris no m'ho permetien.  

Tot i així durant dos anys vaig poder participar en una experiència que s'acostava molt al món laboral: la 
competició Solar Decathlon Europe. Van ser dos anys de treball en equip constant per poder assolir un bon 
projecte, en tots els àmbits, d'una casa sostenible. Dins de l'equip érem més de cinquanta estudiants, i amb 
l'ajuda d'alguns professors vam aconseguir dissenyar un projecte de rehabilitació que no només el vam 
construir durant la competició, sinó que es construiria al cap d'uns anys a Rubí, i seria d'utilitat per tot un 
barri. La meva tasca durant la competició va ser a l'equip de comunicació, on ens encarregàvem de la 
fotografia, l'edició de vídeo, l'ús de les xarxes socials per promocionar un projecte i, sobretot, de com 
explicar el projecte de la millor manera possible perquè qualsevol persona, fos o no arquitecte, entengués 
què era i com funcionava.  

També he tingut la oportunitat recentment de participar al concurs d'idees del Beyond Building Construmat 
on s'havia de desenvolupar una nova manera d'exposar els productes durant la fira, alhora que unes noves 
maneres d'intercanvi de coneixements entre els diferents professionals, tenint en compte que el pressupost 
era molt ajustat. Així doncs, conjuntament amb una companya d'estudis d'arquitectura i una arquitecta, 
vam proposar un sistema modulat de materials reciclats, de ràpida construcció i de baix impacte ambiental 
que va agradar molt al jurat. 

Aquestes dues experiències que considero que s'acosten més al món professional, són aquelles que han fet 
que disfrutés de l'arquitectura i que hagi adoptat un punt de vista més sostenible dins d'aquest camp; i a 
l'hora m'engresquen a seguir participant en pròxims concursos d'arquitectura orientats a la creativitat, la 
rehabilitació i la tècnica. 

Externament a la carrera, he pogut complementar-la amb una de les meves aficions des de ben petita: la 
fotografia. He cursat diferents cursets (fotografia arquitectònica, fotografia nocturna,...) i també he fet servir 
l'auto aprenentatge per millorar la tècnica i fer un bon ús de la càmera. Haver estat a l'equip de comunicació 
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de "ressò" durant la competició Solar Decathlon també m'ha ajudat a ampliar els meus coneixements i a fer 
créixer el que era una simple afició i fer que vulgui  ampliar més encara els meus coneixements.  Alhora he 
après a fer fotografies gràcies a referents com Adrià Goula que tot i ser arquitectes es dediquen a la 
fotografia.  

De cara a definir el meu perfil professional crec que va dirigit cap una vessant sostenible de l'arquitectura, en 
la rehabilitació tant d'edificis com d'espais públics que necessiten ser repensats per donar un millor ús i ser 
més confortables. Seguint en aquesta línia crec que també m'agradaria treballar en projectes petits de 
reformes d'interiors i poder seguir un projecte en totes les seves fases tant de disseny com de construcció. 
Alhora, tenir bons coneixements sobre la fotografia arquitectònica m'obre més portes de cara el món 
professional. Tot i així, m’agrada tenir una visió àmplia de les diferents especialitats per poder provar a la 
vida real què és el que m’agrada més i poder anar rebent formació en un futur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


