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GUILLEM BIGAS COMAS 
22/03/1993 Sant Hipòlit de Voltregà,

FORMACIÓ:

Màster en Arquitectura, UPC ETSAV, 
2017-actualitat

Grau en Arquitectura, UPC ETSAV, 
2011-2016

Intercanvi Erasmus, IUAVenezia, 
2014-2015

Estudis de música, solfeig i violí, 
2000-2010

Cursos dibuix, pintura i escultura,
2006-2008

HABILITATS:

Domini 2D i 3D - AutoCAD, SketchUP,
Microstation

Hàbil en programes de maquetatge 
i d’edició d’imatge - Photoshop, 
Illistrator, InDesign, Adobe Pro

Nocions de càlcul estructural -    
Wineva, Wintests

Anglès i Italià, parlat i escrit  
nivell intermedi, Francès bàsic

MÉS EXPERIÈNCIA:

Leve projects, col·laboració en pro-
jectes bàsic i executius, competi-
cions i publicacions,
Febrer 2016 - Actualitat

Voluntari FadFest _ Assaig General, 
Maig 2016

Voluntari InvestigacióCanyera, CODA, 
Primavera 2016

Voluntari 48h Open House BCN _ guia 
casa Sayrach, Octubre 2015

Workshop _ WAVE , Marta Moreira, 
Juny 2015

3



4

IN BETWEEN

Localització: Amsterdam
Data: Tardor, 2016

Concurs, menció Honorífica. en equip

Proposem un sistema de patis trian-
gulars, entre dues llesques.
El sistema dota les aules per tal de 
realitzar classes que s’imparteixin 
transversalment, de tal manera que 
l’alumne es relacioni amb els al-
tres grups de treball i amb l’espai 
exterior. 
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GAUSARQ

Localització: Sant Cugat del Vallès
Data: Primavera, 2016

Acadèmic, en equip.

Treball en equip, guiats per un pro-
fessor sota la demanda d’un client 
real, Gausacs. 
Proposta i execució d’un espai que 
recrea el volum necessari que neces-
sita el grup de castallers per rea-
litzar els seus assaigs. 
A més a més es busca donar visibili-
tat a l’activitat a la ciutat.
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LAMPEDUSA

Localització: La Meridiana, BCN
Data: Tardor, 2015

Acadèmic, amb la Victoria Solina.

En àlgid, la necessitat de la ciutat 
de Barcelona d’oferir acollida a un 
seguit de refugiats “temporals”.
Treballem en un lloc de enlloc i al 
mig de ningú, la barreja perfecta 
per reactivar la zona i donar una 
nova oportunitat per a aquests “fu-
turs?” ciutadans.

Entenem qui ve: àmplies famílies 
probablement desestructurades amb un 
gran nombre de nens. És un col·lec-
tiu probablement vist com un cost 
més per la ciutat, però... perquè no 
ens plantagem que poden enriquir la 
nostra societat?

Proposem un mercat, un equipament 
activador del barri i al mateix 
temps una oportunitat d’intercanviar 
coneixament i cultura.

Entenem el lloc, visiualitzem quins 
equpaments veïns ens poden donar 
servei (escoles, biblioteques...) 
i com podem treballar amb el lloc: 
desmuntar, construcció lleugera, 
ocupació temporal i de forma pro-
gressiva. 
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TRES X TRES 

Localització: Barcelona
Data: Tardor, 2015

VIDEO, acadèmic, en equip.

Tres oportunitats de la ciutat de 
Barcelona (la expo del 29 les olim-
píades del 92 i el fòrum del 2004)
posades en comparativa, en tres mo-
ments del dia, per tal d’observar 
i entendre si... realment han estat 
una oportunitat per fer ciutat?

Mètode: tres videos en paral·lel.
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LA PAELLA

Localització: Barcelona
Data: Tardor, 2015

Personal.

Com explicar un sopar amb menys de 
mil paraules? La Paella intenta 
transmetre amb una única imatge el 
transcurs de més d’una hora de crits 
i rauxa.

Mètode: recull de 25 imatges entre 
150, totes des del mateix angle i el 
mateix format.
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TIRAMISU

Localització: C/Probença, 136, 2n 4a
Data: Tardor, 2015

ASSAIG, Personal.

Per descobrir i entendre com fun-
ciona un espai, s’ha de provar i 
posar-lo a prova, tant en el seu ús 
quotidià com en situacions extremes.

Gestionar un espai de 70m2, és una 
dificultat, i més si superem 1 perso-
na per m2 a les 3:00 am.

Mètode: Un assaig constant. 
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HERITAGE

Localització: arsenale di Venezia
Data: Hivern, 2015

Acadèmic, en equip.

L’arsenale, situat a l’extrem est de 
la ciutat, barri de Castello, límit 
entre el turisme i la Venècia de qui 
la viu. 

Un repte, teixir un punt d’unió en-
tre els dos col·lectius a partir de 
restaurar i reconvertir les antigues 
Galeazze en un centre d’investiga-
ció, gimnàs i museu de l’esport cul-
tura i tradició de la ciutat. 
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PARETS

Localització: Parets del Vallès
Data: Primavera, 2014

Acadèmic.

Des de Parets del Vallès, en una es-
cletxa entre poligons industrials, 
podem veure des del Montseny fins a 
la Mola.
Es proposa un barri on el propietari 
del carrer sigui el peató i no el 
cotxe, de tal manera que l’habitat-
ge no ha de creixer en altura i pot 
diluir els seus límits i obrir-se a 
l’exterior i a la vida col·lectiva.
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PASSATGE

Localització: C/Balmes, 286, BCN
Data: Tardor, 2013

Acadèmic.

Viure a Sants i treballar a sant 
Andreu implica 50 min amb tranport 
públic. 
I si acostem l’espai de treball a 
l’habitatge ?
Es proposa que l’espai públic pugi a  
la primera planta en forma de pas-
satge  on es preveuen botigues, un 
bar i espais de treball compartit. 
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M A N I F E S T d U S
Venècia , piazza San Marco... ens 
ubiquem ? probablement un dels llocs 
més transcorreguts , visitada per 
27 milions de curiosos “crítics?” 
l’any. 
Constantment en rehabilitació, mai 
deixarà d’estar-hi .
Barcelona , Sagrada Família ... 
principal crit d’una ciuat , falten 
25 anys per acabar de construir-la i 
ja l’estan rehabilitant. L’eixample 
... exemple de ciutat, Barcelona és 
modernista i la façana més nombrosa 
és en constant rehabilitació.
BCN posa’t guapa,  i mentrestant? 
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