
La pintura ha estat des de sempre una via de canalització 
que he utilitzat per exterioritzar les meves emocions, que a 
més em serveix com a eïna projectual.
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Art perquè implica creativitat i sensibilitat , ja 
que neix del raonament humà i la seva relació 
amb el medi on viu. No només art, també és 
ciència que comporta un estudi i una gran res-
ponsabilitat per l’afectació directa que té sobre 
la nostra existència.

Actualment estic col·laborant amb l’arquitecta 
Isabel Vega en el desenvolupament d’un tre-
ball de camp sobre la impermeabilització de 
l’espai urbà i l’aplicació de Sistemes de Dre-
natge Urbà Sostenible (SUDS) al centre de Sa-
badell.

A dia d’avui em veig submergida 
en un interés vocacional que ha 
anat creixent al llarg dels anys, 
que m’han permés obrir les fron-
teres acadèmiques i compaginar el 
final dels meus estudis amb l’inici 
de la meva carrera professional.

Acabo el Grau en Estudis d’Arquitectura (GEArq) 
després de sis anys intensos d’aprenentatge a la 
ETSAV on he abocat tota la meva passió i esforç 
en aprendre la pràctica de la professió. 
Després de graduar-me em dirigeixo a cursar el 
Màster en Arquitectura (MArq) amb ganes d’in-
troduïr al meu dia a dia la vida laboral i començar 
a construïr el rol que jugaré com a arquitecta en 
aquesta societat.

 El seu ampli camp de coneixement m’in-
cita a aprofundir en l’aprenentatge de les diver-
ses disiplines que la conformen.

Meta- prefix, del grec: μετά , que vol dir ‘junt a’, ‘després de’, ‘entre’, 
‘amb’ o ‘aprop de’.

L’arquitectura, ha encaminat la 
meva vida més enllà del sentit pro-
fessional. He trobat en ella el medi 
d’expressió de les meves inquie-
tuds i aficions, alimentant la meva 
curiositat per tot el que m’envolta. 

 L’arquitectura va més enllà del que co-
munament és coneix. Sense ser nosaltres con-
cients, ens envolta, ens toca i ens influeix. L’art 
de crear el complex medi imprescindible on es 
desenvolupa la societat humana. 

 He crescut en dins d’una petita empresa 
de reformes, entre sacs de ciment i runes. De 
petita vaig tastar el ciment, la meva curiositat 
em va portar a ficar el cap dins d’un sac i catar 
la finissima i suau farina grisa que hi havia dins. 
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 A part de tot el coneixement interioritzat, 
que per a mi és la competència més important 
per poder fer bé qualsevol cosa, cursar els estu-
dis a l’Escola del Vallés m’ha educat i entrenat 
la mirada que desfà i analitza tot el que veu 
i m’ha permès tenir un contacte molt proper 
amb els meus mestres, amb l’arquitectura i els 
agents que en formen part , simulant situacions 
i inclús involucrant-nos en projectes reals, on 
hem pogut ser transversals i polifacètics, treba-
llant en equip per treure més profit de les nos-
tres capacitats.

El desenvolupament de la nostra tasca com a 
catalitzadors de processos urbans i arquitectò-
nics que afecten a la societat i a la seva mane-
ra de viure, passa necessàriament per un equip 
de treball. Avui dia, el metabolisme de la nostra 
professió és tan complex que pocs són tan savis 
com per dominar tots els processos amb per-
fecció. 

Crec però, que a l’aprenentatge a la universitat 
li manca una relació molt més estreta i directa 
dels alumnes amb la realitat de la professió, que 
es desenvolupa als estudis i despatxos d’arqui-
tectura. És essencial aquesta pràctica dins de la 
nostra formació acadèmica però molt díficil de 
compaginar amb el tempo de la carrera si, com 
és en el meu cas, no és convenient que aquesta 
s’extengui més dels sis anys previstos de paga-
ments de matrícules.

Em preocupa, que el futur de l’únic vincle segur 
que tenim amb el món laboral, els professors 
associats, estigui penjant d’un fil. S’hauria de 
reconèixer la seva tasca i donar-li la importàn-
cia que té, ja que porten la càrrega docent dels 
estudis. 

P R A C T I C E  M A K E S  P E R F E C T



De vegades, l’autoexigència m’ha fet criticar la 
meva feina per no arribar a un resultat final per-
fecte. 

 Després de cursar Construcció i Condi-
cionament de l’Espai Urbà (QM8) l’arquitecta 
mestra, per la relació propera durant el curs, ens 
va oferir al meu company i a mi col·laborar en la 
realització del projecte executiu de la integració 
urbana de dos torrents a Sant Cugat del Vallès. 
En aquest treball en equip petit, però sobre un 
projecte gran, desenvolupàvem a fons els pro-
cessos constructius i els plànols d’obra neces-
saris per a que la construcció del projecte es fés 
realitat. 

Aquesta concepció dels projectes, des de la 
possibilitat de realitzar-ne la seva construcció i 
tot el treball que això implica, està massa apar-
tada de l’àmbit acadèmic en que desenvolupem 
els projectes a la universitat.

 Un dels moments importants alhora de 
sortir fora de les portes de l’Escola, va ser durant 
l’assignatura d’Urbanística IV (QM9), quan vaig 
tenir la oportunitat, el maig del 2016, de repre-
sentar el model pedagògic de l’assignatura amb 
el projecte elaborat durant el curs a la exposició 
“Passages. Espaces de transition pour la ville 
du 21e siècle” organitzada per l’Institut pour la 
Ville en Mouvement (IVM) a París, França.

Una experiència molt enriquidora on compartir i 
empapar-se del coneixements d’estudiants d’al-
tres països, i millorar la presentació dels pro-
jectes al públic, practicant la posada en escena, 
que necessita de sintetització i seguretat en els 
arguments.

 A ells els hi agraeïxo les meves primeres 
experiències laborals, durant l’estiu del 2015, 
realitzant pràctiques externes en empresa a 
l’estudi Fermín Vázquez b720 Arquitectos. 

Vaig tenir la oportunitat, entre d’altres, de seguir 
estretament un projecte bàsic de la rehabilitació 
d’una masia patrimonial del Garraf en casa de 
turisme rural i vivenda; m’implicava en la presa 
de decisions i en la preparació del material grà-
fic i maquetes per a les reunions amb els clients, 
on hi era present i hi participava, podent viure en 
primera persona la realitat del procés de des-
envolupament d’un encàrrec. Vaig aprendre, a 
més, programes informàtics de disseny i edició 
gràfica, que em van ajudar a millorar la meva 
expressió gràfica arquitectònica.

 Al iniciar-me professionalment en la 
transformació de l’espai públic, s’ha reforçat 
la meva sensibilitat en vers el territori, del qual 
considero essencial tenir respecte dels seus 
processos naturals i de la seva recuperació en 
l’ecosistema urbà. També m’interessa l’escala 
domèstica i petita, de la que m’atrau la fascinant 
tecnologia de la construcció i els seus proces-
sos. 

D E L  P A P E R  A  L A  R E A L I T A T

He aprés que l’important està en 
la perfecció que s’adquireix poc a 
poc durant el procés d’elaboració 
d’aquests resultats, que seràn co-
rrectes sempre que l’aprenentatge 
sigui profitós. 


