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NOVA ETAPA A DESENVOLUPAR 

Petita introducció personal 

Vint-i-quatre anys. Procedent d’un poblet de costa del Baix Empordà, tot i que actualment 
vivint a Barcelona. Em trobo en l'última etapa dels meus estudis universitaris, els quals he 
complementat amb la meva estada Erasmus a Finlàndia durant quatre mesos, una experiència 
que m’ha ajudat a créixer personal i acadèmicament despertant el meu interès cap una 
arquitectura més sostenible.  

Sempre he pensat que una bona manera d’ampliar els meus coneixements és a través de 
l’experiència. És per això que des que vaig tornar el mes de gener de Finlàndia, treballo al 
despatx d’arquitectura Dilmé, Fabré i Torras de Barcelona. El disseny, la funcionalitat i 
l’estètica, entre d’altres, són els requisits que segueixen a l’hora d’elaborar els seus projectes, 
els quals són principalment de participacions a concursos. 

Abans d’entrar a aquesta empresa, vaig fer les pràctiques curriculars al grup immobiliari Vertix 
de Barcelona, el qual s’encarregava de dissenyar, construir i promocionar els seus propis 
edificis. Els dos anys que vaig estar formant-me en aquesta empresa també em van servir per 
enriquir els meus coneixements i habilitats. Vaig poder visualitzar com una idea sobre paper 
s’acaba convertint en una realitat en un espai i, així, poder visualitzar tot el procés d’un 
projecte arquitectònic de principi a fi. 

Arquitectura no és només dibuixar un edifici i, seguidament, acolorir-lo perquè encara sigui 
més atractiu visualment. No, es tracta d’un repte molt més gran. Sense l’ús de les paraules un 
dibuix ha de ser capaç de transmetre tota la informació necessària perquè una persona 
totalment externa al projecte pugui entendre’l. Un cop aquest projecte estigui construït, el 
trobarem integrat en l’entorn en el qual s’emmarca.  

Tot i les múltiples branques que hi ha dins l’àmbit de l’arquitectura actualment no sé ben bé 
per quina decantar-me. El meu futur a dia d’avui és ben incert: un màster per endavant o 
potser una nova carrera? El que tinc molt clar i puc assegurar és que durant aquests sis anys de 
carrera he pogut aprendre no només sobre arquitectura, sinó també a valorar el meu temps i 
les meves amistats, així com també a desenvolupar les meves competències professionals 
entre elles l’ús de diferents programes que em seran de gran utilitat per donar forma a les 
meves idees.  Per a adquirir aquests nous coneixements m’he format també amb diferents 
tutorials i cursos externs a la universitat com ara de Photoshop, de Revit o de 3dMax. Així com 
un curs de Disseny d’Esdeveniments.  

Són molts els coneixements obtinguts durant aquests anys d'universitat, però les preguntes 
efectuades no s'acaben en simples respostes, sinó que són el seguit d'anècdotes, persones i 
professions que ens ajudaran a encaminar-nos 
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Aquells temes d’interès 

Dins l'arquitectura hi ha diverses branques: edificis d'ús públic, com els dedicats a educació, 
esport o espais d'esbarjo; edificis d'ús privat, com ara cases o blocs de pisos; o l’arquitectura 
temporal, formada per espais d'exhibició o petites construccions amb data de caducitat.  

Donada la gran varietat que hi ha dins l’arquitectura, a dia d’avui em trobo en un punt en el 
qual he d’escollir una de les branques. Potser les escolliria totes o potser no n’escolliria cap. 
Potser em tiraria a la piscina i provaria de fer realitat alguna de les idees que es troben en el 
meu cap o seguir els cànons establerts. Em trobo en un punt en què el meu futur és encara 
incert. 

Com he esmentat anteriorment, l’arquitectura és molt àmplia i engloba moltes sortides 
laborals diferents. Amb una mirada crítica cap a la universitat i cap a la seva manera 
d’estructurar el pla d’estudis, des del meu punt de vista, considero que al llarg de la carrera 
universitària no he tingut l’oportunitat de desenvolupar-me en el gran ventall de branques que 
ofereix l’arquitectura. El fet que a la universitat només es treballin aquells temes més generals 
i d’ús més freqüent, deixant en segon pla d’altres com l’arquitectura temporal considero que 
limita el desenvolupament dels estudiants cap a aquest àmbits més minoritaris.  

Per exemple a l'arquitectura efímera. I tal com he comentat, té fàcil justificació, ja que 
arquitectura engloba a un gran ventall d'opcions i a la universitat es destaquen aquelles que 
són més generals i d'ús més freqüent. 

L’objectiu principal del paràgraf anterior és pel descobriment de l’estiu passat quan, vaig tenir 
l'oportunitat de dissenyar un petit stand de menjar per a una de les empreses participants de 
La Santa Market, un espai d’oci i gastronomia a l’aire lliure a Santa Cristina d’Aro, el poble del 
qual provinc. Aquest projecte va ser tot un repte per a mi ja que mai abans havia pogut 
dissenyar-ne un des de zero i que finalment s’acabés duent a terme.  

El fet que fos un disseny exposat a Santa Cristina va ser un repte afegit. Al principi no n’estava 
del tot convençuda i mil-i-unes pors van aparèixer dins meu. “Ho veurà tot el poble, què en 
pensaran?”, “estaré a l’altura del que em demanen?”, aquestes dues preguntes s’anaven 
repetint al meu cap. 

La idea que volien transmetre amb el disseny era la d’un espai rústic però alhora modern. 
Diferents dibuixos fets, diverses idees proposades, visites matinals a Mercabarna de les flors 
per tal de demanar referència del tipus de planta que volien.   

El resultat final del projecte va tot un èxit! Els propietaris del local van quedar molt satisfets 
tant amb el disseny com amb la funcionalitat. Del projecte, destacar la decoració del sostre 
combinant una il·luminació secundària juntament amb uns testos distribuïts de forma vertical 
al llarg de tota la superfície.  

Personalment, l'experiència de poder dissenyar i també muntar el stand va ser molt 
enriquidora així com la satisfacció de la feina ben feta. Respecte les pors inicials, l’opinió del 
públic va ser molt positiva deixant enrere els dubtes inicials.  
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Un cop descobert aquesta branca de l’arquitectura es va despertar un interès cap a ella, per 
aquest motiu, aquest hivern vaig apuntar-me a un curs de disseny d’esdeveniments on-line on 
ens han ensenyat des del punt de contacte amb el client com quines són els punts a seguir 
alhora de posar en pràctica les habilitats de disseny d’aquests espais, ja sigui per a una festa o 
per a la presentació d’un nou producte. 

Però aquests pensaments de quina és la via a seguir, van molt més enllà. El gran tòpic de què 
quan tornes d'un intercanvi et canvia la vida sigui personalment o emocionalment, és real i així 
ha sigut. L'oportunitat de poder marxar durant un quadrimestre a un país estranger com 
Finlàndia, em va donar la possibilitat de conèixer noves cultures, climes, maneres de viure i 
caràcters diferents. 

L'agost del 2018 vaig agafar un avió per dirigir-me cap a Finlàndia, considerat el país menys 
densament poblat de la Unió Europea però amb una economia pròspera. L'hivern dura entre 
105 i 120 dies aproximadament, essent així entre 3 i 4 mesos amb neu. Tot i això, enguany el 
fred i, conseqüentment, la neu no van arribar fins al desembre. Aquesta mancança o canvi 
brusc de les temperatures, és el que em va fer començar a interessar-me pel que podia estar 
passant.  

No només un canvi de temperatura és el que alerta, sinó la falta d'espais verds a les grans 
ciutats, l'excés de combustible, les emissions de CO₂ dels cotxes així com de les fàbriques, 
l'aire de les ciutats massificades... provocant una contaminació excessiva del planeta Terra. 

Actualment, aquest malmetement del nostre entorn és present a les converses del dia a dia, 
així com a la majoria de les notícies de l'actualitat. Però amb el simple fet de dedicar cada dia 
un apartat a les notícies no aportem solucions. Amb aquesta actuació, hi ha una gran 
consciència dels possibles afectes però no accions que estiguin encaminades a aconseguir 
aquest canvi que es podria arribar a dur a terme. 

No només dins el marc de l'arquitectura amb una construcció de materials reciclats o de 
proximitat, sinó amb una xarxa de transport públic a l'abast de tothom així com una connexió 
entre pobles molt més freqüent o evolucionada a l'actual, coneguda de primera mà. 

Arran d'aquestes reflexions i l'estudi fet a l'assignatura d'urbanística aplicada a la ciutat de 
Helsinki i com aquesta metròpolis d'aquí a uns anys aconseguiria evitar el transport privat al 
centre, es despertà un interès cap aquesta branca de l'arquitectura. Un gran equip de 
professionals és regit a Helsinki per aconseguir aquest objectiu; arquitectes, enginyers 
especialitzats ja sigui en transports, paisatgistes, biòlegs... Tots ells amb un objectiu comú: ser 
una de les ciutats més verdes i poc contaminades d'Europa. 

El paisatgisme o urbanisme, és una de les branques de l'arquitectura on la seva base de treball 
és l’entorn urbà sigui creant un planejament o un nou espai verd per a la ciutat. Aquesta seria 
una de les direccions a encaminar-me. Ajudar a les ciutats a créixer així com a petits pobles i 
poder arribar a un equilibri entre l'edificació i el buit dels espais. 

Aquesta decisió no finalitza aquí. Des de fa ja un temps, l'arquitectura efímera m'atrau: espais 
petits, sense ser permanents, amb possibilitat de ser exposats a més d'un espai, arribar a un 
punt de detall concret que potser amb altres construccions no seria del teu abast. 
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L'experiència esmentada anteriorment i la possibilitat de dissenyar un "stand" augmenta el 
meu interès cap a l’arquitectura efímera.  

El paisatgisme com l'arquitectura efímera, tanmateix el disseny de blocs plurifamiliars, darrere 
hi ha un seguit de coneixements adquirits durant els anys d'universitat així com d'experiència 
professional. Aquests no deixaran d'enriquir-se constantment de totes aquelles oportunitats 
obtingudes personalment o professionalment. 

Una divisió d’idees així com de camins a seguir ens fa estar perduts com desorientats alhora 
d’escollir una especialitat. Però aquestes idees, en cas particular, no només és pensar en el 
meu dia a dia, sinó també com poder aportar al meu entorn una millora de totes aquelles 
mancances detectades, ja sigui amb l’arquitectura o amb altres àmbits abastables.  

Hem d'analitzar com la nostra societat està induïda en la cultura de fer servir i llençar, i 
plantejar-nos, com a dissenyadors, el nostre paper en el canvi de mentalitat que ha de 
perdurar per establir un món més sostenible. Els canvis que passen en tots els àmbits que ens 
rodeja són ràpids i constants: moda, transport, tecnologia, cine, treball, etc. Aquests ens 
porten directament a la utilització efímera de les coses, roba, cotxes, mòbils, manera de 
treballar, series... 

En conclusió, tot el seguit d’experiències, persones que apareixen al llarg del nostre 
recorregut, i coneixements adquirits a la universitat, ja sigui a l’ ETSAV com a la TUT, o les 
oportunitats que et brinden algunes persones per tal de posar a prova les teves habilitats. Tot 
una nova porta se m’obra cap al món laboral. Posant en valor totes aquelles virtuts personals 
aplicables a la vida professional, com millorant algunes mancances per tal de poder aportar el 
millor de nosaltres a tot allò que ens envolta. 


