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   El setembre de 2014 començava a estudiar Arquitectura a l’ETSAV. Feia anys que tenia in-
quietuds pels edificis i sempre m’havia agradat observar tot el que es trobava al meu voltant.  
Així que vaig tenir la curiositat per endinsar-me en aquest nou món desconegut.    

   Realment no sabia què volia dir estudiar Arquitectura fins el dia en què vaig entrar a la uni-
versitat. Al llarg dels anys m’han ensenyat que l’arquitectura és molt més que l’art i la tècnica 
de projectar edificis. I és a través d’aquesta eina que s’ajuda a millorar la qualitat de vida de 
les persones i crear nous conceptes de vida, en el qual la figura de l’arquitecte hi juga un paper 
molt important.

   A través dels anys he anat ampliant els meus coneixements arquitectònics des de classes 
teòriques i pràctiques, visites d’obra, workshops i fins i tot viatges amb el professorat. 

   Durant els quatre primers anys de grau vaig combinar els estudis amb la meva gran passió: 
l’esquí; he treballat durant les temporades d’hivern com a entrenadora d’un club d’esquí i per-
sonalment això m’ha ajudat a saber organitzar el meu temps; i així, ser capaç de compaginar 
els estudis amb les meves aficions. 

    El cinquè curs d’universitat vaig poder participar d’una experiència a l’estranger a  Lausanne 
(Suïssa). No només em va ajudar a créixer com a persona, sinó que gràcies a les experiències 
interculturals que em van permetre seguir enriquint els coneixements arquitectònics, vaig po-
der apreciar unes noves metodologies d’ensenyament i aprofitar el coneixement de professors 
reconeguts  amb molts anys d’experiència.  A més, em va permetre enriquir la meva cultura 
arquitectònica a través d’un viatge al Marroc amb els professors i companys d’una de les 
assignatures. Em vaig trobar fascinada amb la cultura i l’arquitectura aràbiga de la qual més 
endavant parlaré dins dels meus projectes.  

   En tornar de Lausanne, vaig tenir l’oportunitat d’iniciar-me dins de l’àrea laboral en un des-
patx, on estic realitzant les pràctiques actualment. 

    Arribat a aquest punt, us convido a seguir endavant amb la lectura i resum dels cinc anys 
de grau en què he intentat donar una idea global del que ha representat l’Arquitectura per mi.

“Intento darle a las personas una manera diferente de ver sus alrededores. 
Eso es Arte para mi”

                                                                          Maya Lin    
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 Després d’un previ anàlisi del territori de Fes per tal de triar un projec-
te a desenvolupar, es troba una àrea a la part est de la Medina amb cert potencial. 

   Aquest barri anomenat Fes Al-Andalous destaca per la presència de la cultura tradicio-
nal, però hi trobem que la majoria de nens quan acaben el col·legi no continuen els seus 
estudis. Amb aquesta situació es proposa la creació d’una Escola de formació professional 
de tèxtil i fusta, per a mantenir la cultura d’artesania dins la Medina de Fes. L’àrea selec-
cionada permet reactivar infraestructures existents i lligar-les amb l’escola de formació. 

     A més, l’escola es concep com un punt de trobada de tres generacions: estudiants, artesans 
amb experiència com a professors i estudiants que ja han acabat la formació.   Com a extensió 
del programa  de l’escola, es crea un punt de  desenvolupament per al barri amb biblioteca i  
cafeteria. En temes d’articulació es centra en dues principals: la qüestió del carrer i la del pati. 

   Creant un nou passatge públic estem connectant dos nivells diferents amb diferents pri-
vacitats. Al centre es troba el pati més privat  i els altres patis tenen un caràcter més pú-
blic que amplia el carrer. Com a material per a l’escola s’ha escollit la terra compactada  ja 
que és un material sostenible i l’argila es va utilitzar en l’arquitectura tradicional marroquina. 
Per als elements constructius s’utilitzen parets de terra compactada i lloses de fusta, per tal 
de donar un aspecte homogeni que ajudarà a reconèixer els edificis com una sola figura. 

   

PURSUING THE TRADITION

EPFL 2018 - 2019
Ubicació: Fes, Marroc
Professor: Harry Gugger (Harry Gugger Studio, Laba)   
Autors: Melanie Schneider i Carla Torras
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OUJDA

OUJDA

Atelier

Cooperació

Artesà

ARTESÀ

30 estudiants

Anàlisi de l’entorn

Planta entorn

G1
G2

G1

G2

Supervisor

SUPERVISOR

15 estudiants

15 estudiants

FORMACIÓ TREBALL

VENDA

50 M

50 M

500 M200 M

200 M

Els artesans de la Medina venen un cop per setmana per  com-
binar  l’ensenyança amb la seva feina. La resta d’hores, els es-
tudiants tindran un supervisor per assistir-los.
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[Exclusivamente para uso académico] 

A

B’

A’

B

Planta baixa  1:400
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[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 

GSEducationalVersion

A

B

B’

A’

A

B

B’

A’

Planta nivell pati  1:150

Secció A - A’ 1:500

Planta nivell superior  1:150
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[Exclusivamente para uso académico] 

Secció A - A’ 1:500

Maqueta general de l’edifici

GSEducationalVersion
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Detall passadís pati central Detall façana pati central
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Via comercial Accés interior pati central Diferenciació dels patis
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    Es demana un ampli estudi de la Floresta, un barri de Sant Cugat del Vallès, per tal de triar 
una parcel·la dins de l’àmbit d’estudi i es plantegen nous models d’habitatge. 

    Es troba que la problemàtica principal de la Floresta és que la Gent Jove abandona el barri 
per manca d’oportunitats i habitatge i la Gent Gran viu en habitatges no adaptats. D’aquesta 
manera es proposa un Intercanvi de les cases de les persones grans a canvi d’un lloguer social 
que servirà a les poblacions d’edat avançada per pagar-se l’estada en una nova parcel·la al 
centre i a prop de l’estació de ferrocarrils. El que es presenta com un problema per la gent gran 
ja sigui les escales, habitatges no adaptats... és una oportunitat d’habitatge per la gent jove.

    A través dels estudis de mercat es troba que la cooperativa en sessió d’ús és la forma més 
òptima per a poder pagar el nou habitatge, ja que permet adquirir-la per un preu assequible a 
les persones sòcies que la conformen. 

     Per a realitzar-ho es proposa traslladar una part de la Floresta en un solar a la plaça de l’Es-
tació. Es dissenya un edifici senzill en el qual: les passeres representen carrers accessibles, els 
mòduls independents representen aquell habitatge privat de cada veí, i els espais comunitaris 
representen els espais públics del barri.

INTERCANVIAR I CONVIURE

ETSAV primavera 2018
Ubicació: La Floresta, Barcelona
Professor: Francesc Pla, Rosa Rull (Leve studio, Bailo Rull 
Arquitectura)
Autors: Simeón Diz, Paula Sucarrats i Carla Torras
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[Exclusivamente para uso académico] 

Plat. únicaPlat. única Plat. 
única

Plat. 
única

Plat. 
única

Plat. 
única

Plat. 
única

Plat. 
única

Plat. 
única

Escales Escales EscalesEscalesEscalesEscalesEscalesVorera Vorera
Vorera VoreraVorera

VoreraVorera

Sorra

Sorra Sorra

Vorera Carrer Carrer

Carrer 
cotxes

Escales EscalesVoreraVorera / CarrerVorera ParcParc

Parc

Vorera SorraPlat. única

Carretera

Planta territorial 1:15000
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         0 anys
Creació coop.

         3 anys
S’hi entra a viure

Persona que tenia habitatge llogat = El que 
li resta per pagar l’assumeix el nou membre
HABITATGE PROPI PASSA ALS HEREUS

Persona que havia venut casa seva = La part pro-
porcional del valor total l’assumeix el nou membre                       
DINERS PER ALS HEREUS

         20 anys
Persona abandona

         50 anys
Persona abandona

         75 anys
Renegociació

[Exclusivamente para uso académico] 
Planta general 1:1200
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[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

Quatre fronts Espais comuns assolellats Nivells de privacitat

Passera d’unió interior Orientació solar
Escales crean recorreguts vistos i 
representar les “dreceres“ dels carrers 
de la Floresta

[Exclusivamente para uso académico] 

- Carrer - Passarel·la
- Jardí - Espai semi-privat
- Casa - Módul

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

Murs de càrrega ceràmic Forjats bidireccionals Mòduls de KLH Bigues de fusta laminada 

Col·locació de les cobertes Mòdul amb estructura d’acer, forjat 
de fusta i envolvent de vidre.

Suports i tensors de les passe-
res-rampes.

Passeres rampes.
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1. Enderroc

4. Unió

2. Alineació

5. Col·lectiu

3. Distribució

6. Privacitat

Plantació de fulla caduca, a l’hivern 
no hi ha vegetació. Permet el pas 
dels raigs solars que fan augmen-
tar la temperatura interior, creant 
un ambient més càlid i agradable. 

HIVERN ESTIU

[Exclusivamente para uso académico] 

Plantació de fulla caduca, 
a l’estiu hi haurà vegeta-
ció que frenaran els raigs 
solars. D’aquesta mane-
ra, la temperatura inte-
rior es mantindrà baixa. 

[Exclusivamente para uso académico] 
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[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

CUINA COL·LECTIVA d’ús 
comunitari entre els veïns.

MÓDUL COMÚ d’ús variable 
segons la necessitat.

ZONA INFANTIL a la coberta. 
Obert a tothom.

ZONA D’ESTAR per reunir-se 
amb els altres veïns.

ZONA MENJADOR on trobar-se 
per menjar acompanyat.

RAMPA PÚBLICA que unifica les 
diferents zones de l’edifici.

ZONA VERDA sense edificar. 
Actua com a pati central.

HORTS ELEVATS per facilitar el 
seu cuidat.

ESPAIS COMUNS
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[Exclusivamente para uso académico] 

Mòdul amb els elements mínims i ne-
cessaris per viure-hi. Per tal de tenir zo-
nes amb més espai i més detallades, 
s’utilitzen les zones d’ús comunitari.

[Exclusivamente para uso académico] 

Planta espai privat 1:150
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[Exclusivamente para uso académico] 
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[Exclusivamente para uso académico] 
Secció fugada transversal
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   El projecte ‘La Franja’ es proposa com l’inici d’un procés de canvi, tant a Badia del Vallès 
com als municipis veïns.  Es demanava de rehabilitar les antigues escoles de  Badia del Vallès 
i integrar-les dins del marc de l’entorn. 

    El que es pretén es crear un model i promocionar les idees que puguin ser extensibles  a tot 
el municipi.  Aquest canvi es deu a crear una tipologia alternativa de municipi, en quant a habi-
tatges cooperatius i tipologies familiars reduïdes, una nova concepció d’espai públic productiu 
i viver d’empreses, una àrea d’espai per la comunitat, comerç i nou concepte de mobilitat 
sostenible basat en la bici.

   La franja es concep com l’element clau del projecte per connectar els edificis entre si i or-
ganitzar el programa. Aquest sistema és modular i es va repetint al llarg de l’emplaçament. 
D’aquesta manera el projecte es pot anar desenvolupant al llarg del temps i por adaptar-se a 
la demanda. 

   El maó s’ha utilitzat com a material central del projecte ja que es rehabiliten els edificis 
originals amb el mateix material i en els edificis de nova construcció es reaprofiten els maons 
dels enderrocs i de la brigada de Badia per fer les noves façanes. A més, el sistema constructiu  
utilitzatdels horts és un sistema senzill que permet l’auto-construcció donant la possibilitat d’es-
tendre’ls en el municipi per a millorar l’espai públic.

LA FRANJA, L’INICI D’UN PROCÉS

ETSAV tardor 2017
Ubicació: Badia del Vallès, Barcelona
Professor: Xavier Vancells (Estudio XVA)
Autors: Paula Sucarrats, Estela Roca i Carla Torras

 

3



24

[Academic use only] 

ST CUGAT DEL VALLÈS

RIPOLLET

VIVER D’EMPRESES

UAB

HABITATGE ALTERNATIU

LA
 F

RA
N

JA

ESPAIS POLIVALENTS

CASAL BARBERÀ

CASAL BADIA

ZONA COMERÇ

PRINCIPAL CARRER COMERCIAL

 CARRER COMERCIAL

PARC PRODUCTIU

MOBILITAT ‘BICING’ FGC

RENFE

ESPAI BADIA

MERCAT

HORTS IL·LEGALS

HORT COMUNITARI

ESTUDIANTS UAB  
 

BADIA

BARBERÀ 

SABADELL

ST QUIRZE
DEL VALLÈS

[Academic use only] 

ESPAIS POLIVALENTS
3.000 m2

CASAL BARBERÀ

CASAL BADIA

ZONA COMERCIAL

PRINCIPAL CARRER COMERCIAL

 CARRER COMERCIAL

MOBILITAT ‘BICING’
FGC

UAB

RENFE

Anàlisi general Badia del Vallès

Anàlisi mobilitat i espais per la comunitat
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Percepte
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[Academic use only] 

FASE 2 FASE 1
ALA 1 - REHABILITACIÓ EL MOLÍ ENDERROCS EL MOLÍ

FASE 3ALA 2 - REHABILITACIÓ EL MOLÍ

FASE 8EDIFICI NOU I

FASE 2  i 7EDIFICI HORT/ EDIFICI NOU II

FASE 5
REHABILITACIÓ EDIFICI EMPORDÀ

FASE 4ENDERROCS EDIFICI EMPORDÀ
FASE 6EDIFICI NOU - ANNEX EMDORDÀ
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[Academic use only] 

FASE 2 FASE 1
ALA 1 - REHABILITACIÓ EL MOLÍ ENDERROCS EL MOLÍ

FASE 3ALA 2 - REHABILITACIÓ EL MOLÍ

FASE 8EDIFICI NOU I

FASE 2  i 7EDIFICI HORT/ EDIFICI NOU II

FASE 5
REHABILITACIÓ EDIFICI EMPORDÀ

FASE 4ENDERROCS EDIFICI EMPORDÀ
FASE 6EDIFICI NOU - ANNEX EMDORDÀ

[Academic use only] 

Treure tanca
Enderrocs
Horts i camins
Condicionament el Molí - Ala 1
Condicionament edifici hort
Condicionament el Molí - Ala 2
Condicionament l’Empordà
Construcció annex empordà
Construcció edifici nou
Annex edifici nou
Horts il·legals
Hort Comunitari
Casal de joves de Badia
Casal de Barberà
Espai Badia 
Mercat

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 6 FASE 5 FASE 7

 

FASE 8

  

FASE 4

Axonometria per fases de 
construcció
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[Exclusivamente para uso académico] 
EDIFICI EXISTENT NOVA CONSTRUCCIÓ
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[Exclusivamente para uso académico] Secció fugada Edifici El Molí
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[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 
Preexistències El Molí 1/500

Conjunt espais comuns 1/100

Preexistències l’Empordà 1/500
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[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

Tipologia habitatge El Molí 1/125

Tipologia habitatge l’Empordà 1/125

Tipologia empresa l’Empordà 1/125
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[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

HORT MODULAR AUTOCONSTRUÏT

QUÈ ES NECESSITA PER CONSTRUIR UN HORT 
URBÀ?

fase 1- FONAMENTACIÓ I MUR 
DE CONTENCIÓ DE FÀBRICA

fase 2- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA

fase 3- COL·LOCACIÓ TERRES

fase 4- PLANTACIÓ

HORT ACABAT
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[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 

TIPUS DE CULTIUS URBANS

Vista del conjunt des de l’exterior

Per tal d’aprofitar l’aigua de la riera 
per regar es connecta, mitjançant una 
canalització subterrània, l’aigua amb el 
dipòsit que es troba més a prop. Aques-
ta aigua servirà per regar tots els horts 
que es troben dins la franja del dipòsit, 
és a dir, un promig de 12 horts.

Aprofitament de les aigües pluvials per 
regar els aliments. Cada bloc d’edifici 
repartirà l’aigua entre els horts situats 
dins la franja.

CULTIUS ORGANOPÒNICS

PATIS PRODUCTIUS

HORTS COMUNITARIS

HORTS ESCOLARS

Tots els horts estan orientats a sud. Això 
garanteix que rebin una alta incidència 
solar i, per tant, millorin les condicions 
dels aliments.

Cada hort es construeix partint de l’idea 
d’un mòdul que pugui ser translladat a 
un altre lloc. Aquest mòdul es pot ajun-
tar amb altres en cas de voler-lo fer més 
gran.
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   Després d’estudiar les possibilitats del bambú com a material de construcció, es decideix 
celebrar-ne el procés de creixement. 

    El procés comença a partir de dos camps de cultiu, en un es cultiva el bambú mentre que a 
l’altre s’executa la construcció d’un edifici que servirà també com a lloc per assecar el bambú. 
Simultàniament en ell es realitzen conferències sobre el bambú, debats i planejament pel se-
güent projecte. Una vegada el bambú ja s’ha assecat es comença a desmuntar l’edifici anterior, 
reciclant el bambú per un nou ús i així tancar el cicle del material. 

   Els participants de la celebració seran 30 estudiants d’arquitectura que se’ls presenta la 
oportunitat d’aplicar mà d’obra i trobar-se amb problemes que hauran de solucionar en equip. 
Des del temps d’espera perquè creixi el bambú, fins al moment de recollida, la reunió d’estu-
diants...s’està celebrant el procés que va més enllà de la simple destrucció dels materials.

MÉS ENLLÀ DE LA DESTRUCCIÓ

ETSAV tardor 2016
Ubicació: Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Professor: Anna Puigjaner, Tomeu Ramis, Berta Bardí    
(Maio arquitectura, Flexo arquitectura)   
Autors: Samuel Wagner i Carla Torras
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3 mesos

1/2 mes

4 mesos

3 anys 4 
mesos i 
mig

-secat
-debats
-preparació enllaços

-destrucció
-neteja del terreny
-reciclatge del bambú

-construcció

-ús públic

ENLLAÇOS
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[Exclusivamente para uso académico] 

Axonometria bambú fase inicial 
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[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

1. Vista edificació i secat

  2. Vista destrucció
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[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

3. Vista construcció

4. Vista nova construcció
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Annex

Exposicions

Sortides d’estudi

Publicació
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EXPOSICIONS

Al finalitzar el taller de projectes es va realitzar una Expo-
sició sota el nom de “El bosc Habitat “ a l’estació de FGC 
de La Floresta  on es van presentar models alternatius 
d’habitatge pel barri. L’exposició dels treballs va durar 
des del 13 de juny al 16 de juliol.

“Parlar de com s’habita i com s’hauria d’habitar el barri 
és una discussió constant a la qual han intentat donar 
resposta els alumnes d’un curs sobre habitatge de l’Esco-
la d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).”
elCugatenc; Jordi Pascual, 16 de juny de 2018

“Uns 100 estudiants de l'ETSAV impulsen la proposta 
RE-VIU perquè la ciutat aculli la competició internacio-
nal de la Solar Decathlon| Aposten per donar un cai-
re social al concurs i respondre "les demandes ener-
gètiques i urbanes de la zona barcelonina del Besòs"
Nació digital; Isaac Meler,  21 de febrer de 2016

Exposició El Bosc Habitat
Taller de projectes IX PTEF, ETSAV primavera 2018

 

Exposició RE-VIU
Taller de projectes IV, ETSAV tardor 2016

 

Estació de FGC de La Floresta

Subterrani del CCCB
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SORTIDES D’ESTUDI

BASILEA, tardor de 2017  

Es proposa un viatge d’estudis a Basilea, una ciutat de 
Suïssa ubicada en un punt estratègic a la frontera de 
França i Alemania. Durant el curs de l’assignatura En-
volupants Lleugers,   es van estudiar diferents edificis de 
Basilea i es va realitzar una maqueta de detall a escala 
1:1 d’una part de l’edifici adjudicat en cada cas. En el 
cas del meu grup ens va tocar realitzar el sistema de 
coberta de la Fundació Beyeler, un museu realitzat per 
Renzo Piano i que conté la colecció d’art de Hildy i Ernst 
Beyeler.
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El sostre, que Piano va definir com una màquina 
per la llum zenital, inclou un sistema enginyós com-
posat per llistons de vidre regulables, concebuts 
per tal de controlar la il·luminació natural i filtrar la 
llum solar directa. 
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MARROC, febrer de 2019 

En l’assignatura Atelier Gugger es planteja un viatge al 
Marroc, ja que és objecte d’estudi del curs. L’exercici es 
planteja en dues fases, una primera d’anàlisi “virtual“de 
Fes i una experiència de la regió i cultura insitu. 

Es va realitzar un viatge arquitectònic començant per la 
ciutat de Fes i els seus voltants com les ruines de Volubi-
lis, Moulay Idriss, Meknes, els banys  de Sidi Harazem... 
fins a  arribar a Casablanca. 

Cada grup havia d’estudiar una part de la ciutat de Fes i 
en el cas del meu grup ens va tocar estudiar la perifèria 
de la ciutat, l’anomenada “New Medina”.

CASABLANCA

RABAT

MARRAKECH

Agadir

FEZ
Meknès

Moulay Idriss
Sidi Hrazem

Volubilis

TANGER
Vista aèrea de la Medina de Fes

Barri Habous de Casablanca
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de la nova medina. Com per a Ca-
sablanca, va planejar barris i cases
sota principis precisos. Les cases seguien 
el pla de 8x8 inspirat en la casa tradicional
que s’adaptaven als hàbits marroquins i s’or-
ganitzaven segons una unitat de barri,
un cercle abstracte de radi de 500 metres, sobre 
una xarxa extensible que contenia tots els equips
necessaris   com  a mesquites, escoles o ham-
mams. Des de llavors, aquesta tipologia ha 
sofert diverses variacions i es troba arreu 
de Fes, especialment als districtes adminis-
tratius dels voltants de la «Ville Nouvelle».

“NEW MEDINAS”
Poc després de l’inici del protectorat el 1912, el creixe-
ment demogràfic a causa de la migració va provo-
car una crisi d’habitatges a la Medina de Fes. Així, 
els assentaments espontanis van començar a desenv 
olupar-se al voltant de la medina, acollint als treba-
lladors de les zones industrials recentment planifica-
des. Es va dur a terme un replanteig de la casa tra-
dicional marroquina per concebre la tipologia de la 
nova casa marroquina juntament amb el concepte 
de la nova medina. Influenciada sota els estàndards 
europeus d’higine i organització espaial, cal destacar 
la figura de Michel Ecochad, un urbanista francès i 
un dels principals actors a la regió per la construcció               
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PUBLICACIÓ 

FEZ LESSONS: Industrious Habitat

Al final de curs del Studio Gugger es 
va realitzar la publicació del llibre”FEZ 
Lessons: Industrious Habitat” com a 
resultat del treball i la recerca realitza-
da pels alumnes durant el curs 2018-
2019 amb el Laboratoire Bâle (Laba)    
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El llibre explora el teixit urbà de Fez, 
des d’una branca d’analisi col·lectiva 
fins les diferents intervencions arqui-
tectòniques que aborden qüestions 
clau mitjançant la facilitació de for-
mes alternatives d’associació i comu-
nitat. 
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Educació

2014 - 2018 Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV)

2018 - 2019  Any d’intercanvi a l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suissa 

2001 - 2014 Primària, ESO i Batxillerat Col·legi La Vall, Bellaterra

Professional

Extra-acadèmic

Idiomes

2017 Workshop d’arquitectura al CCCB format per alumnes de diversos cursos de l’Escola d’Arquitectura del 
Vallès

2018 Workshop Reflexions Arquitectura Natura organitzat per RCR i exposició a la  Biennal  de Venècia

setembre 2019 - actualitat MEHR Studio. Matthias Hilgert - Eva Rus Cavanas. Delineació de projectes bà-
sics i executius

2014 - 2018  Entrenadora d’esquí alpí del CANM-Cerdanya durant la temporada d’hivern

català (nadiu), castellà (nadiu), anglès (avançat), francès (alt)

Coneixements
Microstation 2D i 3D (alt), Autocad (alt), Photoshop (alt), Ilustrator (alt), Indesign (alt)

Carla Torras Guitart

ctorrasguitart@gmail.com

https://ctorrasguitart.wixsite.com/misitio

Sabadell, Barcelona
Des d’octubre de 1996
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