
  Vaig començar la carrera sense saber ben bé on 

m’havia ficat. Sabia que me’n sortiria, sabia que 

aprendria, però no sabia exactament què. 

M’interessaven el món del disseny, les arts plàstiques 

i el càlcul; tenia constància i perseverança; però el 

ventall era massa ampli i havia d’acotar. Dins les dife-

rents vies que se m’oferien per aquest món, l’arqui-

tectura ho englobava tot. 

L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 

m’aportava tot allò que cercava; com a escola - no 

universitat- i com a estudiant amb nom i cognom i 

no com un simple número entre 120 persones. Volia 

aprendre, volia créixer i en tenia ganes.

La carrera m’ha acabat despertant la curiositat per 

molts aspectes de l’arquitectura que creia inexistents. 

Observes el món amb uns altres ulls. 

Uns ulls crítics i perfeccionistes. 

Observes més enllà del que és purament estètic. Cer-

ques la funcionalitat d’un espai, l’habitabilitat d’una 

casa i les característiques, capa a capa de cada ele-

ment arquitectònic. Es deixa de veure l’arquitectura 

més purament superficial i t’endinses en el seu es-

quelet; hi veus més enllà.

UN VIATGE A TRAVÉS DE L’ETSAV 

per Aina Santanach Garcia

  L’Escola ha estat un aprenentatge, una evolució que 

encara continua. Hi he passat mil i una experiències 

i totes i cada una d’elles m’han fet créixer. Posterior-

ment, faig una valoració d’aquells fets que m’han per-

mès madurar, experimentar i que m’han marcat més 

fortament al llarg d’aquests darrers anys.

timeline evolutiu_2010/2016
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    Dins el meu creixement personal i acadèmic voldria 

destacar alguns punts d’inflexió dins l’ETSAV, que 

han anat modificant el meu punt de vista. M’agrada-

ria posar èmfasi en l’assignatura de Tap V. 

No li tinc una especial estima, però va can-
viar dràsticament la meva visió sobre el grau 
i l’arquitectura.

Vaig patir molt i tinc en el record no haver-la gaudit 

com m’hagués agradat però alguna cosa em va fer 

canviar el “xip”. Per mi va marcar un abans i un des-

prés. Recordo un professor comentar que: a partir 
de tercer, la vostra visió de la carrera canvia nota-
blement;  i tenia tota la raó. És el moment d’assen-

tar totes aquelles bases que hem anat aprenent al 

llarg dels primers cursos.  Des d’aquell moment vaig 

aprendre a relativitzar els problemes, gaudir de la ca-

rrera, valorar què era important i què no, i la funció 

que tenia la meva arquitectura cara a les persones. 

Les persones fan l’arquitectura. Les persones creen 

l’espai; se’l fan seu i aquest és el valor més gran. 

Tap VI la vaig gaudir molt. Vaig deixar-me anar, en-

tenia l’arquitectura de diferent manera i aquest canvi 

es va notar. Era un taller molt enfocat a espai públic, 

urbanisme i ordenació del territori. Va ser una expe-

riència realment positiva i el primer contacte amb un 

urbanisme desaparegut al llarg de la carrera. 

A l’acabar Tap VI, va venir el meu primer contacte 

amb els Tap Lletra. Vaig comprovar de primera mà 

el que era treballar temes més realistes, programes 

funcionals tancats i una mescla constructiva de tot 

allò que havia anat aprenent i havia de recuperar en 

la memòria.

 Tap VII va ser realment productiu, d’un alt nivell 

d’aprenentatge i adquirint un nivell d’exigència més 

madur. 

Tots sabem que el punt fort d’aquesta escola són 

la construcció i les estructures. Una carrera tècnica 

i amb assignatures de molt pes. La unió entre dues 

assignatures com són Tecnologia II i Estructu-
res IV permetia aplicar, en un mateix treball conjunt, 

aquestes dues vessants tècniques dels estudis. L’as-

signatura de Tecnologia II, va iniciar-me en el món de 

la construcció, fent visites d’obra, realitzant treballs 

d’anàlisi i aprenent a peu de carrer. 

Voldria destacar també l’assignatura d’Envolu-
pants Lleugers. Una de les assignatures on vaig 

interpretar i aplicar de primera mà el que significaven 

les unions de façana, les capes, l’ordre i la seva fun-

ció. Vaig gaudir i aprendre, i vaig començar a assen-

tar tota aquesta vessant tècnica de la carrera. 

ordenació urbana Taller de Projectes VI_2013
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En referència a un programa més artístic, m’agrada-

ria esmentar l’assignatura de Representació Ar-
quitectònica III. 
Com bé diu el nom, en aquesta assignatura hi tre-

balles el dibuix, l’art, el grafisme i la representació. 

La delicadesa i subtilesa d’autors i artistes per a re-

presentar les seves obres. Una assignatura lleugera, 

dinàmica i enriquidora.

dibuix aquarel·la Casa Fascio_2013

re-interpretació gràfica_2013

No voldria deixar de mencionar les dues assignatu-

res prèvies a RA II; com Representació Arquitectòni-

ca I i II, on se’ns va introduïr dins el món del dibuix en 

ordinador. Trobo plenament encertada la decisió de 

l’escola d’ensenyar MicroStation, entenent que cada 

estudiant farà un autoaprenentatge futur en temes 

d’AutoCad. És cert que si no l’ensenyen a l’escola, 

MicroStation no l’aprens enlloc. 

L’Escola té molts aspectes positius, però hi ha mol-

tes branques en les que coixeja. En matèria urbana, 

a gran escala, en territori i paisatgisme hi trobo una 

manca d’assignatures didàctiques i potents. Se’ns 

ha fet analitzar ciutats, territori i espai públic però a 

hores d’ara, considero, que poc n’he retingut de les 

classes impartides. Considero bàsic reflexionar sobre 

l’entorn urbà, sobre els problemes que s’hi generen 

i les solucions aplicables; treballar amb els habitants 

i obtenir resultats satisfactoris per al bon desenvolu-

pament urbà i territorial. 

He trobat a faltar un cert fil evolutiu en aquest 
camp.

El fet que les parts semblin “inconnexes” en dificulta 

la retenció i enteniment de la matèria, i la seva pos-

terior aplicació en la vessant més pràctica del tema.

L’àrea més purament estètica i de disseny; la vessant 

més artística i creativa també queda poc retratada 

en el programa general de la carrera. He trobat a fal-

tar les assignatures purament artístiques, de llibreta 

i llapis i com, a mesura que avança la carrera es van 

deixant en segon pla. Observar i dibuixar és el millor 

dels aprenentatges. 

He volgut representar en un seguit de diagrames, els 

aspectes que m’han influenciat més de les assigna-

tures més destacades del grau. Se n’ha fet un resum, 

i tot i que n’hi ha moltes que han tingut un pes repre-

sentatiu en la meva manera d’entendre l’arquitectura 

he analitzat les més generals. S’hi han respresentat 

6 característiques tals com; l’aprenentatge, la moti-

vació en l’assignatura, la seva exigència i creativitat; 

la metodologia d’ensenyament i el nivell d’inflexió (in-

fluència) en la meva visió futura de l’arquitectura.

Aquesta darrera assignatura em va permetre explo-

rar diferents tipologies de grafisme, experimentar 

amb les tècniques i reinterpretar dibuixos i esquemes 

de grans artistes en l’arquitectura. Comentar els tre-

balls dels altres companys ajudava també a fer una 

reflexió interna sobre allò que acabaves de plasmar 

sobre un full en blanc. 
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Diagrames representatius

Gràfics representatius de les assignatures de l’àrea 

de Projectes Arquitectònics. (tallers de projecte).

Gràfics representatius de l’àrea de Representació  + 

Composició / Construcció + Estructures
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    El bon programa de mobilitat del què disposa l’es-

cola obre un ampli ventall de possibilitats de marxar 

durant un temps i,  l’Erasmus m’ha fet obrir els ulls. 

Vaig marxar un any a estudiar a Bèlgica a l’Université 

Catholique de Louvain. Sortir de la bombolla ETSAV, 

m’ha permès entendre i viure en primera persona al-

tres maneres d’enfocar, treballar i aprendre l’arqui-

tectura. 

Metodologies i processos de treball allunyats del mè-

tode ETSAV i igual de beneficiosos i productius. 

He tornat molt més crítica, menys conformista i amb 

més ganes de debatre sobre assignatures, programa 

i metodologia de l’Escola. La consideraria com una 

de les millors experiències dins la carrera. 

Per altra banda, no incloure les pràctiques d’empresa 

com a obligatòries dins la carrera em crea certs dub-

tes interiors sobre com hauria de ser el funcionament 

i com s’hauria de gestionar. Entenc la dificultat per a 

la direcció de l’escola d’oferir les pràctiques, de ma-

nera obligatòria, a tots els estudiants però considero 

vital assegurar així un mínim nivell d’experiència en el 

món professional abans de finalitzar. Els estudiants 

experimenten en primera persona, els processos 

executius, els concursos, pressupostos, paperassa 

burocràtica i el que comporta el món laboral. Des-

prés de debatre sobre el tema amb altres companys i 

amb certes diferències d’opinions, em pregunto que 

si no s’asseguren aquestes pràctiques dins l’escola, 

quin és el millor sistema per integrar-les dins 

el procés educatiu? 

Es podria treballar-ne més en matèries optatives o 

focalitzar els interessos en assignatures dels darrers 

anys de carrera. Segueixo afirmant que sortim poc 

preparats.

Personalment, i degut a les meves inquietuds de no 

finalitzar la carrera sense experiència, em vaig po-

sar a fer pràctiques en un estudi d’arquitectura. M’he 

“empapat” de tot el que he pogut i hi he posat els 

cinc sentits. He descobert que no tot és tan fàcil com 

se’ns presenta, que d’arquitectura n’hi ha de molta 

mena i sobretot, que encara em queda molt per des-

cobrir. 
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    Un dels altres factors externs a l’Escola que més 

m’ha influenciat i motivat ha estat la participació en 

concursos. Juntament amb una companya, vam 

decidir presentar-nos a un concurs per estudiants 

d’Arquitectura. Era un concurs d’idees; una mane-

ra externa de dur a terme projectes fora del comú, 

de deixar volar la imaginació i de ser creatives sen-

se cap limitació. L’experiència va ser molt positiva, 

enriquidora i vam aprendre a treballar en equip. Les 

visions compartides, les discussions i els brainstor-
mings varis ens van permetre conèixer-nos i créixer 

conjuntament. 

Vam acabar sent finalistes rebent la primera menció 

del jurat. Havíem gaudit projectant i això n’era la mi-

llor part. 

Va ser tot un repte, però un repte que va valer 
la pena. 

Quan comento que estudio arquitectura, la gent 

esbufega: Quina carrera més difícil...; em respon 

tothom. No és una carrera difícil. Treu temps, molt 

temps, i t’has de saber gestionar perquè hi ha mo-

ments que la carrera se’t menja, però la gent, les as-

signatures i cert professorat et fa creure en la carrera, 

creure en tu mateix, posar-hi ganes i ser ambiciós. 

Actualment, tinc les coses poc clares. Encara no he 

trobat el meu lloc i no sé quina acabarà sent la meva 

vocació dins l’arquitectura. Tinc clar que m’interessa 

el món del disseny, la qualitat humana de l’arquitec-

tura i l’escala global d’aquesta, però vull seguir per-

severant i redescobrir allò que em defineixi com a 

arquitecta. Ara per ara tinc masses inquietuds i serà 

tot un repte descobrir-ne el resultat. 

Després de realitzar les pràctiques, he anat des-

cartant allò que menys em crida l’atenció d’aques-

ta professió. És un punt de partida, sí, però espero 

que les assignatures que estic cursant actualment i 

aquest treball global de retroinspecció i reflexió per-

sonal m’ajudin a clarificar idees i buscar un camí dins 

aquest encisant món. 

Encara em queda molt per aprendre i un llarg camí 

per recórrer.

concurs OPENGAP A(rt)BBEY_2015
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