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REFLEXIÓ ACADÈMICA  
per Jordi Duatis Garcia  

 
 
Introducció 
 
Quan s'acaba una etapa sovint es 
mira enrere i se'n fa balanç. Quan 
parlem dels anys que has passat 
estudiant arquitectura no només 
podem fer un recull de totes les 
vivències i continguts que hem 
anat recollint, sinó que també cal 
veure com aquests estudis ens 
han permès desenvolupar-nos en 
l'àmbit personal o quina visió ens 
han donat del món. 
 
Fent molta memòria, recordo 
visitar l'Etsav per primera vegada 
a les portes obertes de 2006. Jo 
em trobava a primer de 
batxillerat, després d'un viatge a 
Grècia i Venècia se'ns va 
recomanar que comencéssim a 
pensar sobre quina carrera 
escolliríem o que volíem fer 
després, ja que el següent any 
estaríem massa ocupats amb la 
selectivitat. 
 
Personalment sempre m'havia 
fascinat la tecnologia, saber com 
funcionaven les coses i m'atreia 
molt la idea de certes carreres 
tècniques que poguessin tenir una 
aplicació practica en la creació 
d'enginys per a la societat. Però 
sovint veia alguns d'aquests 
estudis com una cosa freda i 
allunyada de les meves altres 
experteses com era la història i la 
història de l'art, les quals 
s'ensenyaven durant la ESO i 
batxillerat al meu institut, o 
disciplines més artístiques com la 
fotografia o el dibuix. 
 
Així doncs després d'algunes 
conferències sobre titulacions, 
visites al saló de l'ensenyament i 
també algunes visites al 
CaixaForum, a exposicions com 

una retrospectiva sobre Mies van 
der Rohe o Richard Rogers, vaig 
adonar-me que l'arquitectura era 
l'única carrera que podia satisfer la 
meva vocació tecnològica i 
d'humanitats a la vegada. 
 
Malauradament, en una època que 
la nota de tall estava per sobre 
dels núvols, després de la 
selectivitat vaig veurem obligat a 
escollir alguna enginyeria o fer un 
Grau superior del sector. Aquest 
em podia servir per tenir una 
titulació intermèdia, poder avançar 
una mica en la carrera i ajudar-me 
a descobrir si realment em volia 
dedicar això. 
 
Durant dos anys vaig cursar el 
cicle formatiu de Grau Superior 
Desenvolupament de Projectes 
Urbanístics i Operacions Topogràfi 
-ques. El qual a més a més de 
delineació també se'ns ensenyava 
urbanisme, instal·lacions i fins i tot 
història de l'arquitectura i el 
creixement de la ciutat. Durant 
aquests estudis també vaig 
realitzar unes practiques a la 
diputació de Barcelona a la 
Subdirecció d'Edificació en Oficina 
de Seguretat en Obres. Amb tot 
això a la motxilla seguia decidit a 
estudiar arquitectura. 
 
Al mateix temps vaig començar a 
treballar en el món del lleure 
professionalment i vaig convertir-
me en cap del meu agrupament 
escolta, on vaig introduir-me a la 
vida associativa del barri de la 
qual vaig formar-ne part molt 
activament. 
 
A través de la participació 
ciutadana i la coordinació de les 
entitats juvenils del barri vàrem 
fundar la plataforma d'entitats 
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juvenils de Gràcia. On vàrem 
treballar amb conjuntament amb 
l'ajuntament en la gestió de l'espai 
jove de gràcia el qual va convertir-
se també en la seu de la nostra 
entitat i el qual omplíem 
d'activitats i concerts. 
 
Durant aquest temps, a més a 
més de ser-hi com a representant 
del meu agrupament, també vaig 
encarregar-me de la comunicació 
gràfica, de tirar endavant una 
revista, de l'organització de 
concerts i activitats, la coordinació 
amb tècnics de l'ajuntament i fins i 
tot vaig formar part de la comissió 
gestora del centre conjuntament 
amb l’adminitració i el consell de 
joventut de Barcelona (CJB). 
 
Totes aquestes experiències em 
van donar moltes eines que 
després m'han servit com a 
estudiant d'arquitectura. A la 
vegada vaig descobrir com la 
participació ciutadana i la funció 
pública podien ajudar a 
transformar el meu entorn fet que 
considero que m'ha marcat molt 
com a estudiant d’arquitectura. 
 
La meva visió de l'arquitectura 

Però que és l'arquitectura? Per 
trivial que pugui semblar aquesta 
pregunta probablement requeriria 
una bona estona perquè 
poguéssim estar d'acord en una 
definició. La Wikipedia ens respon 
que és l'art i la tècnica de 
projectar, dissenyar, construir i 
modificar l'hàbitat humà, per Le 
Corbusier és el joc savi, correcte i 
magnific dels volums sota la llum, 
però personalment la definiria en 
la seva gènesi com una eina. 
 
Els arquitectes som aquell 
professional que gràcies als seus 
coneixements tècnics transversals 
són capaços de posar sobre la 
taula totes les problemàtiques i 
condicions per aportar una solució 

a mida, basada en el col·lectiu a 
qui va dirigit i en base al seu 
context social. 
 
La majoria de les vegades, i 
gràcies a les nostres experteses, 
aquesta transformació serà una 
modificació de l'hàbitat de les 
persones. Sigui a través de la 
construcció d'evolvents i 
adequació d'atmosferes o de 
l'ordenació i aclimatació de 
l'entorn que ens envolta. 
 
Però més important que el com, 
seria el perquè. L'arquitectura és 
una eina de transformació de 
l'espai que habitem, el qual generà 
uns requeriments a causa de la 
nostra fisiologia, però a la vegada 
és l'espai on ens relacionem, ens 
desenvolupem com a persones, 
ens realitzem, en definitiva on  
s'esdevé la vida. 
 
Per aquest motiu l'arquitecte 
haurà de desenvolupar un projecte 
que consistirà en un l'anàlisi, unes 
conclusions i una acció, canvi o 
transformació en l'espai tenint en 
compte tot el anteriorment 
esmentat. 
 
En aquest punt, i el motiu per al 
qual s'han esdevingut tants estils 
arquitectònics al llarg del temps, 
cal ser conscient del context social 
en el qual vivim o en que 
pretenem exercir el canvi. També 
cal ser conscient que la vida és 
canvi, i que la flexibilitat i 
adaptabilitat de la nostra 
arquitectura la faran valida durant 
més temps però sempre sent 
subjecte a la reinterpretació 
constant que els usuaris en fan en 
el seu dia a dia. 
 
Des dels primers curosos se'ns ha 
transmès la importància de la 
lectura del lloc, a no repetir el 
model aparentment més adient 
per l'enunciat del programa sense 
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primer posar en crisi el 
preestablert i replantejar-nos-el 
per tal de poder-lo adequar-lo a 
les nostres necessitats. 
 
També crec que se'ns ha transmès 
la necessitat de desenvolupar una 
arquitectura sostenible, que te en 
compte el canvi de paradigma que 
els últims anys ha fet la societat 
amb la gestió dels recursos i el seu 
model de creixement. 
 
Valoració acadèmica 

En aquest punt, m'agradaria 
entrar una mica en el contingut de 
la carrera, el qual en molts casos 
considero que m'agües agradat 
poder-ne aprofundir més o tenir-
ne més visions diverses. 
 
Reprenent una lectura més 
cronològica dels meus estudis, 
caldria seguir amb el meu inici a 
l'Etsav en el curs d'introducció, el 
qual vaig compaginar amb uns 
altres estudis de disseny industrial 
a l'escola Massana al tenir plaça 
als dos llocs. Així doncs vaig 
decidir començar el febrer i fer el 
curs d'introducció simultàniament. 
 
El curs d'introducció és una gran 
eina per als estudiants i considero 
que seria molt convenient que 
tothom el pugues fer. Per una 
banda serveix per aterrar a l'Etsav 
i descobrí la seva manera de fer, 
el seu funcionament i el que faràs 
els pròxims anys. Però alhora 
també serveix conèixer d'una 
manera més lúdica els companys 
que t'acompanyaran els pròxims 
anys en la carrera i amb qui et 
tocarà treballar en equip. Com en 
el dia de demà et tocarà treballar 
amb diferents professionals per 
tirar un projecte endavant. 
 
Un cop ja en el primer cicle, tot i 
estar format per un gran nombre 
d'assignatures transversals a les 
enginyeries, assignatures com 

bases per projectes, bases per la 
teoria o bases per la tècnica 
permeten assaborir el que els anys 
que vénen s'anirà ampliant. 
També permeten a l'alumne 
descobrir en quines àrees de la 
professió se senten més còmodes 
o hi tenen més interès. 
Gràcies al meu interès per saber 
com funcionen les coses, com 
estan fetes, i el meu gust per 
l'història i l'art, m'he interessat 
més per les branques de 
tecnologia i composició que m'han 
ajudat molt a l'hora de projectar. 
Sent a projectes l'espai on he vist 
que he pogut aplicar de manera 
més transversal els meus 
coneixements. 
 
Crec que una de les branques amb 
què més destaca l'Etsav és amb 
l'àrea de tecnologia. L'estudiant 
arriba a comprendre les diferents 
Tecnologies que té a l'abast, com 
usar-les i quan es planteja una 
solució saber esbossar-la tenint en 
copte tots els seus elements i 
quina funció desenvolupen. 
 
Aquest coneixement permet als 
estudiants poder projectar, 
coneixent les solucions i tenint en 
copte com s'executaran 
tècnicament sense posposar la 
seva concreció en etapes 
posteriors. Fet que sovint provoca 
errors en l'execució, o que s'hagi 
de tornar enrere en el projecte a 
causa de requeriments tècnics, ja 
que no s'han tingut en copte 
d'entrada. 
 
Crec que la docència del Etav 
excel·leix en aquest camp gràcies 
als grans coneixements dels seus 
professors i a la qualitat del 
material docent que produeixen a 
mida per a l'estudiant que facilita 
en gran mesura la seva 
comprensió. 
 
Alhora també destaquen per la 
seva incorporació de conceptes 
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d'eficiència energètica, com 
treballar amb sistemes energètics 
passius o com fer una arquitectura 
més sostenible d'entre d'altres. 
Aquests donen als alumnes una 
molt bona base per poder adaptar-
se a la professió el dia de demà. 
En l'àrea de la composició, que 
engloba els coneixements de 
teoria de l'arquitectura i història, 
l'etsav té grans professionals que 
ajuden tant a comprendre d'on 
venim i quin és el valor del 
patrimoni ha arribat als nostres 
dies, com a replantejar-nos el 
perquè, o quin tipus de 
l'arquitectura volem fer. 
 
Personalment considero que el fet 
d'haver treballat sobre documents 
com Towards a new architecture 
de Jeffrey Kipnis, el manifest 
d'OMA  on enfoca el treball amb el 
patrimoni i la preservació, m'han 
format una visió pròpia de 
l'arquitectura que m'ajuda a 
dialogar amb l'existent, apreciar-lo 
i poder extreure'n coneixements 
per enfrontar-me als meus propis 
projectes. 
 
Un altre punt fort de l'Estav són el 
món de les estructures, no perquè 
ens haguem convertit mig en 
matemàtics, sinó perquè se'ns ha 
ensenyat a llegir com funciona el 
món construït, a entendre com 
funcionen les forces que actuen de 
la mateixa manera en un edifici 
que en una cadira. 
 
És a dir, l'estudiant de l'Etsav 
projecte saben com s'aguantarà el 
seu edifici, quins problemes pot 
tenir o quines coses pot comportar 
l’elecció d’un tipus d’estructura. 
Tot i que pòster després requerirà 
suport per al seu càlcul, les 
decisions de disseny les haurà 
pres l’arquitecte, i com abans, 
sense que sigui una feina duta a 
terme en una fase posterior. 
 
En l'àmbit de l'urbanisme l'etsav 

també destaca per la seva 
concepció de l'espai urbà. De com 
teixir-lo per fomentar i integrar les 
diferents parts de la ciutat o el 
territori perquè funcionin com un 
organisme i no com a elements 
aïllats. 
Des de l'inici de la carrera se'ns 
ensenya com llegir-lo, quines 
eines tenim per modelar-lo i 
finalment com podem fer un 
urbanisme més proper, que no 
només respongui a l'urbanisme 
normatiu i d'escala urbana si no a 
un que pugui interactuar amb 
l'individu i la seva quotidianitat. 
 
Per acabar m'agradaria parlar de 
l'expressió gràfica, la qual 
aparentment no és un dels punts 
forts de l'etsav, que personalment 
crec que s’hauria de replantejar a 
nivell d’eines i continguts. 
 
L’estudiant de l'estsav aprèn tant 
a representar i comunicar els sus 
projectes, com a la vegada a 
incorporar el dibuix com a eina de 
treball. On mitjançant diagrames i 
relacionant conceptes aconsegueix 
enriquir molt els seus projectes. 
 
Finalment m'agradaria parlar de 
projectes i la fórmula dels Taps, la 
qual tot i tenir algunes mancances 
sovint fruit de la manca de 
recursos o coordinació, és un 
producte que genera escola i molt 
apreciat per altres centres. Aquest 
ofereix a l'estudiant una gran 
experiència en reptes 
arquitectònics de totes les escales 
i temàtiques. 
 
Per aquells que no ho coneguin, el 
tap és una assignatura de 
projectes a les quals se'ls suma 
crèdits i professors d'algun dels 
altres departaments, formant 
classes de projectes especialitza-
des i interdisciplinaris a la vegada. 
 
Així donç l’estudiant de l'estav és 
converteix en l'àmbit estatal amb 
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el què més hores de projectes ha 
dut a terme durant la carrera i 
dels pocs que ha gaudit de tallers 
que s'enfocaven a més d'una 
disciplina o amb alumnes de 
diferents curos. 
 
Alguns d'aquests tenen una 
lectura més clàssica però també 
n'hi ha de pedagògicament més 
innovadors com per exemple 
Tap4, el Pud o el Ptf. El primer 
format per diferents exercicis amb 
una durada limitada, el segon a 
través de la participació ciutadana 
i el tercer replantejant l'habitatge i 
en les maneres que vivíem en 
comunitat. 
 
Personalment m’agradaria resaltar 
la tasca del taller de projectes Pud 
que és vasa en la participació 
ciutadana. En l'edició en què jo 
vaig participar (tardor 2016) va 
consistir amb una col·laboració 
amb l'ajuntament de sant Cugat i 
els castellers de la localitat, els 
Gausacs, per tal de buscar-los un 
nou espai en un equipament 
infrautilitzat i habilitar-lo com a 
seu social i local d’assaig.  
 
Però la veritable diferenciació, és 
la concepció del projecte com a 
trebell col·lectiu ( nomes se’n 
entrega un realitzat per tots els 
membres) i com aquest acostuma 
a ser real i manufacturat per els 
propis estudiants.  
 
També m'agradaria esmentar 
l'oportunitat que vaig tenir d'anar 
un semestre a estudiar a Escòcia, 
a Glasgow, dins del programa 
Erasmus plus.       
 
És molt enriquidor per a 
l'estudiant canviar context 
totalment,  descobrir altres ciutats 
o veure com s’ensenya a d’altres 
universitats. Descobrir  quines 
coses donem per fetes, i com una 
mica més enllà, alguns 
paradigmes quotidians són 
entesos completament diferent.  

Juntament amb el fet d'estudiar en 
un altre idioma o de treballar amb 
persones diferents, ajuda a donar 
perspectiva i guanyar seguretat a 
l'hora de plantejar-se anar a 
treballar a un altra ciutat o país, 
sortint de ela nostra zona de 
confort. 
 
Representació i participació 

Una de les experiències que m'ha 
marcat més dins l'estav és formar 
part de la delegació d'estudiants 
de la qual actualment en sóc el 
delegat de centre. 
 
La meva implicació va començar 
com a delegat de curs, ja que al 
ser la primera promoció del pla 
Bolonya calia encara ajustar 
l'organització dels primers cursos. 
Posteriorment, a través de la junta 
d'escola, col·laboraríem en la 
redacció del pla actual (el 2014) i 
el disseny del màster habilitant 
amb els quals seguim treballant 
per millorar-los. 
 
Durant els últims anys he format 
part dels diferents òrgans de 
representació de l'etsav i la UPC 
com són la junta d'escola, la 
comissió acadèmica i permanent, 
el consell de l'estudiantat 
juntament amb el claustre de 
l'UPC. Espais on considero que 
hem aconseguit molts canvis 
beneficiosos per als alumnes i 
l'Etsav. 
 
Dins de l'escola he seguit amb la 
voluntat d'organitzar esdeveni-
ments i promoure activitat, tirant 
endavant les diferents festes, 
xerrades, visites i activitats que la 
delegació ha dut a terme els 
últims anys. 
 
Però una de les experiències més 
enriquidores va ser participar en 
l'associació d'estudiants d'arqui- 
tectura d'Espanya (CREARQ), de la 
qual en formo part com a 
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representant de l'Etsav, i on vaig 
formar part de la direcció entre 
2013 i 2016. 
 
Crearq és una associació sectorial, 
una associació d'estudiants d'una 
mateixa titulació tant d'escoles 
d'arquitectura publiques com de 
privades, que organitza anualment 
dugues assemblees i unes 
jornades culturals. 
 
Durant aquest període l'associació 
va lluitar activament contra la LSP 
i LSCP, hem realitzat convenis 
amb diferents agents del sector. 
S'han realitzat diferents informes 
que han anat destinats a centres, 
delegacions i als estudiants.  
 
S'han treballat des de qüestions 
de beques, programes de mobilitat 
a l'adaptació de la legislació en 
edificació o la modificació dels 
programes de grau d'entre molts 
d'altres. 
 
En el meu període com a tresorer 
de l'associació, a més a més 
d'aprendre a treballar amb 
persones repartides per al territori 
del país i amb metodologies 
diferents, vaig aprendre a 
relacionar-me amb les diferents 
universitats i conèixer les seves 
realitats, a organitzar congressos i 
buscar finançament. 
 
El fet de visitar-les, fer de ponent 
en conferències o treballar en les 
problemàtiques de l’estudiant 
d’arquitectura de manera 
transversal, m'ha fet descobrí les 
especificitats de cada centre i 
valorar en gran mesura la tasca 
feta al Etsav. 
 
Un dels fets del qual n'estic més 
orgullós ha estat el creixement 
que ha viscut l'associació els 
últims anys, la qual ha assolit 
englobar més el 80% de les 
universitats de l'estat convertint-
nos en una entitat d'envergadura i 

amb la capacitat de dur a terme 
molta bona feina. 
 
Conclusions i perspectives 

Un dels conceptes més importants 
que he après és la carrera, és que 
un camí no és un mecanisme per 
viatjar entre dos punts sinó un 
viatge ple d'experiències i 
emocions. Aquest concepte no 
només pot aplicar-se en 
l'urbanisme o les edificacions si no 
en el dia a dia de la nostra carrera 
que no deixa de ser una porció 
prou gran de la nostra vida. 
 
Els estudis, no només serveixen 
per a rebre els coneixements que 
ens dóna la carrera, sinó també 
saber trobar l'espai on posar-les 
en practica i viure mentre dura tot 
d'experiències que sumaran en la 
nostra visió del món i en com 
exercirem l'arquitectura. 
 
El dia d'avui, encara em manquen 
un parell d'assignatures que 
cursaré durant el semestre que ve. 
A la vegada, seguiré treballant a 
l'agència catalana de patrimoni 
cultural on he entrat a treballar de 
becari aquest semestre. 
Recomanaria fer unes pràctiques 
curriculars a tots els estudiants, ja 
que són una molt bona experiència 
i on sovint s'aprenen que no 
s'ensenyen a la carrera. 
 
A curt termini, m'agradaria 
començar el màster en 
arquitectura el pròxim febrer el 
qual m'agradaria compaginar amb 
seguir fent més practiques 
almenys la primera meitat. 
 
En acabar, com en qualsevol 
projecte arquitectònic, caldrà 
analitzar la situació, veure'n les 
oportunitats i fer una acció. Qui 
sap si marxaré una temporada a 
treballar fora o m'involucraré amb 
algun projecte més social, però 
ben segur que m'espera un futur 
ple d'oportunitats. 


