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SOBRE MI DISCIPLINA TRANSVERSALITAT RECERCA

La disciplina de l’arquitectura és un conjunt de 
coneixements, mètodes i principis en constant 
evolució que partint de l’anàlisi crític de les ne-
cessitats espacials de l’individu i la societat així 
com de les característiques del lloc és capaç de 
donar-los resposta a través de la tècnica i co-
municar-la. 

Engloba temes que van des de la pròpia condi-
ció humana fins a la responsabilitat ecològica i 
col·lectiva amb el planeta treballant així en un 
ventall d’escales infinit i tenint la possibilitat 
de formar equip amb experts de molts altres 
camps i disciplines.

La transversalitat de l’arquitectura es basa fon-
amentalment en el fet que és una disciplina 
capaç de nodrir-se i incorporar coneixements 
de molts altres camps així com de les pròpies 
experiències personals i, a la vegada, és capaç 
de donar suport a moltes altres disciplines i 
àrees d’estudi.

Per naturalesa és transversal quant a prestar-se 
a tots els individus de la societat, també  amb 
relació a les escales que engloba  i des dels 
punts de vista des dels que es pot enfocar. Fi-
nalment, també es pot definir com a procés 
transversal, ja que inclou des d’aplicacions en 
l’immaterial o cognitiu fins a l’expressió física.

La realització del Treball Final de Grau ha per-
mès,  per una banda,  prendre distància amb 
les matèries cursades al llarg del grau i obte-
nir una visió global però jeràrquica d’aquestes. 

Per l’altre, ha comportat,  a través de la 
creació del currículum ocult, una intro-
specció que ha permès individuar de qui-
na manera i fins a quin punt altres disci-
plines i experiències vitals afecten en la 
forma personal d’entendre la disciplina. 

Finalment, el treball d’estudi ha permès posar 
de manifest inquietuds amb relació a l’arqui-
tectura i poder aprofundir en aquestes.
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Nascuda en una família a cavall entre la 
història de l’art i la mecànica va trobar en 
l’arquitectura un punt d’intersecció de l’art, la 
tècnica i les ciències socials.

A l’exercici acadèmic formal s’hi han anat su-
mant experiències laborals, personals i infor-
mals que han contribuït ha generar una visió 
transversal del que significa l’arquitectura així 
com la pràctica d’aquesta. L’experiència de vi-
ure i estudiar a l’estranger així com haver fet 
pràctiques en diversos despatxos en són una 
mostra.

LA FORMA EN ELS ESDEVENIMENTS

LA CODIFICACIÓ GRÀFICA COM A EINA PER A 
L’ANÀLISI DE MANIFESTACIONS SOCIALS EN 

PARÀMETRES ARQUITECTÒNICS

RESUM

L’espai de relació ha estat un dels grans temes de l’ar-
quitectura al llarg de la història. Amb el pas del temps 
les formes de relacionar-se dels individus han anat 
evolucionant, apareixent així noves tipologies d’expres-
sions socials. Actualment, una de les formes que prenen 
aquestes, en l’esfera pública, són els esdeveniments cul-
turals, manifestacions col·lectives que es multipliquen 
arreu del món.

La latent relació del tema amb l’arquitectura planteja la 
possibilitat que el dibuix, eina inherent a la disciplina, 
sigui un instrument vàlid per a l’anàlisi de la forma en 
els esdeveniments. Amb l’objectiu de donar resposta a 
la qüestió es planteja la hipòtesi que el fet de traspassar 
la informació del llenguatge escrit al gràfic permetrà 
revelar en els esdeveniments trets característics propis 
de l’arquitectura.

[...]

El resultat final d’aquest procés permet advertir que la 
codificació gràfica posa de manifest informació amb 
relació a àrees, límits, punts de referència i circulacions 
assolint així l’objectiu inicial i afirmant que és una eina 
vàlida per a l’anàlisi de la forma en els esdeveniments. 
S’ha detectat, per altra banda, que permet extreure in-
formació quant a materialitat i sistemes, paràmetres 
també de naturalesa arquitectònica.

PARAULES CLAU: codificació gràfica, manifestacións 
socials, esdeveniments culturals, elements formals.
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DIBUIX I

REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA I

PROJECTES I i II

És aquella assignatura que a primer et fa prendre 
consciència que entres a la universitat sent un 
quadern en blanc, que ja té unes característiques 
prèvies però s’ha d’omplir de coneixement.

 Els aprenentatges més rellevants que se n’extreuen 
estan relacionats amb l’educació de la mirada i 
la representació com a forma de comunicació: 
detectar punts de fuga, establir proporcions, els 
valors de línia i allò que expressen, entre altres.

 Els treballs presentats a sota són alguns dels molts 
que es van realitzar i serveixen per a exemplifi-
car l’exercici d’internalització dels coneixements 
esmentats, que no es pot fer de cap altra manera 
que practicant.

Una matèria que més que pel currículum de l’as-
signatura va deure la gran majoria de l’aprenen-
tatge adquirit a la docent que l’impartia, l’Irma 
Arribas Pérez.

Un exercici profund d’obertura de ment a través 
de l’experimentació amb un gran nombre de 
tècniques, des del carbonet fins a eines in-
formàtiques, així com una pràctica individual de 
confiança i valoració del treball propi.

Aquesta matèria es pot definir com el prim-
er contacte amb el projecte arquitectònic. 
S’introdueixen i es comencen a experimen-
tar conceptes com les visuals i la material-
itat, però, per sobre de tot, la importància 
del sistema estructural a l’hora de projectar. 

Una introducció a tres sistemes: l’entramat, els 
murs i els pilars i el material que per naturalesa 
s’adequa a cada un aplicats a tres exercicis per, 
al final de l’assignatura, acabar resolent exercicis 
mesclant-los entre ells en els projectes a sota pre-
sentats.
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ESTRUCTURES II

PROJECTES III

CONSTRUCCIÓ III

Primera aplicació pràctica del càlcul d’estruc-
tures. La dimensió pràctica de la docència, en 
aquest cas, motiva a l’aprenentatge pel fet d’estar 
treballant amb un edifici que tot i ser fictici es pot 
visualitzar.

L’aprenentatge principal extret de la matèria és 
que: és més important saber on buscar que apren-
dre de memòria. El procés pas a pas fa prendre 
consciència que tot es regeix per una lògica i surts 
de l’assignatura amb uns coneixements mínims 
de com representar projectes d’aquest tipus.

D’aquest curs de projectes se n’extreuen aprenen-
tatges en diferents camps.

En primer lloc, la importància de visitar l’em-
plaçament i entendre les seves lògiques. Incorpo-
rar a l’acte de projectar el coneixement obtingut 
en el previ estudi del lloc per poder respondre a 
l’encàrrec amb una lògica ecològica tant des del 
punt de vista material com formal i funcional.

Per altra banda, el fet que la docència fos impar-
tida per la Mara Partida, amb el seu bagatge, va 
aportar un plus de coneixements referents a la 
representació de projecte.

L’aprenentatge principal extret d’aquesta matèria 
és que la tècnica està en constant evolució i per 
això és més important entendre els sistemes 
constructius i les lògiques darrere d’aquests que 
aprendre’ls de memòria. 

En la part pràctica de l’assignatura s’adquireixen 
coneixements sobre el procés de resolució dels 
tancaments d’un edifici, des de l’escala de projecte 
fins al detall constructiu.
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URBANÍSTICA V i VI

TEORIA II

ARQUITECTURA I POLÍTICA

D’aquest curs d’urbanisme se’n deriv-
en una gran quantitat dels coneixe-
ments en la matèria de tota la carrera. 
 
El concepte de mixticitat, la importància cabdal 
dels recorreguts i la col·locació encertada dels eq-
uipaments així com la importància de conèixer la 
localització per tal de poder donar una resposta 
ecològica a l’encàrrec, sobretot en el cas dels límits 
tant amb la natura com amb la ciutat, en són ex-
emples.

D’aquesta assignatura se’n deriva un exercici 
d’obertura de ment, en les classes teòriques es 
proposa una aproximació al concepte d’obra d’art 
i la importància de la contextualització com a pas 
previ al judici.

En la part pràctica, es treballa amb el tractament 
de les percepcions i els records amb relació als es-
pais, del que en deriva el treball a sota mostrat.

D’aquesta matèria optativa se n’extreu una visió 
històrica fins a l’actualitat de la relació entre l’arqui-
tectura i l’urbanisme amb la política i la societat. 

Valoro molt positivament el pas per aquesta as-
signatura i n’extrec sobretot el convenciment de la 
necessitat de ser crític tan en aspectes exclusiva-
ment de la disciplina com de la relació d’aquesta 
amb la societat.
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ESTADA ERASMUS

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

DIBUIX I PINTURA

L’experiència de viure i estudiar durant un curs 
acadèmic a la ciutat de Venècia  va represen-
tar una oportunitat d’aprenentatge i creixe-
ment tant en l’àmbit acadèmic com personal. 
 
En quant a coneixement teòric cursar l’any 
acadèmic 2018-2019 a la Università Iuav di 
Venezia em va permetre interioritzar nocions de 
restauració a través d’anàlisis  i projectes en edi-
ficis reals de la pròpia ciutat. També incorporar 
nous personatges al meu ideari tals com  Balkrish-
na  Doshi, Franco Purini o  Bernard  Rudofsky. 
 
Per altra banda, l’atelier de projectes en el que 
vaig participar em va portar a visitar un petit po-
ble de Sicília devastat el 1968 per un terratrèmol. 

Haver pogut realitzar pràctiques en despatxos 
professionals a través de convenis amb la univer-
sitat, m’ha permès experimentar diferents fun-
cionaments i aproximacions al món laboral amb 
relació a la disciplina, adquirir competències i 
valors necessaris per al treball en equip tals com 
la capacitat d’adaptació, la implicació i el compro-
mís. Per altra banda, he assolit coneixements més 
tècnics i específics sobre cada un del projectes.

El dibuix i la pintura són dues disciplines que 
sempre han format part del meu dia a dia. En l’úl-
tim any sobretot en forma de carnets de viatge. 
De la seva pràctica n’extrec diferents beneficis, 
primer de tot l’obligada educació de la observació, 
ja que t’obliga a analitzar minuciosament allò que 
vols plasmar: com funciona, quines són les seves 
proporcions i quins detalls són realment substan-
cials.  

Per altra banda,  la exercitació de la creativitat i 
l’experimentació són aspectes d’aquesta pràctica 
que portades a la disciplina de l’arquitectura em 
donen peu a plantejar-me les formes de repre-
sentació en l’arquitectura i les seves possibilitats 
en quant a tècniques, materials, formats 

Se’ns proposava trobar una intervenció capaç 
de reactivar-lo. Valoro molt positivament haver 
pogut treballar les necessitats reals del lloc amb 
els habitants, que sent qui experimenten el poble 
cada dia en són els verdaders experts.

Fora de l’àmbit acadèmic, viure a Venècia em va 
portar a descobrir i participar d’una massa social 
que es veu afectada, en un cas extrem, per l’activ-
itat del turisme.

Aquesta experiència m’ha portat a reflexionar 
sobre la importància de les xarxes veïnals per 
reivindicar el dret a la ciutat i mantenir-ne la vi-
talitat i, com les expressions col·lectives, des de 
manifestacions a celebracions són les principals 
eines per aquest fi.

Per altra banda, experimentar el pausat ritme 
vital de Venècia, podent-lo comparar amb el de 
Barcelona, m’ha portat a qüestionar-me el sentit 
de l’evolució del model de ciutat i la relació amb 
la qualitat i la forma de vida dels seus habitants.

NIKKEN SEKKEI LTD. 2019-2020

El pas per aquest despatx ha consistit en la 
col·laboració en la redacció del projecte execu-
tiu de la remodelació del Futur Camp Nou. Les 
taques realitzades han estat molt variades al llarg 
del temps, adaptant-se al que requeria el projecte 
en cada moment.

He adquirit nocions de funcionament d’un 
despatx de gran envergadura amb un equip d’uns 
setanta arquitectes així com d’estratègies de res-
olució i implementació de sistemes en diversos 
camps, de l’estudi de recorreguts fins a resolució 
de detalls constructius.

T&ASSOCIATS CONSULTORS. 2018

 Les taques realitzades en aquest despatx van ser 
principalment de suport gràfic en els projectes 
que s’estaven duent a terme durant el temps que 
hi vaig col·laborar però també de visites de lloc i 
rellevament de dades.

 Els projectes, de seguretat i prevenció en la seva 
majoria, comprenien un gran ventall d’escales: 
d’edifici, urbana i també territorial. Així, la 
col·laboració amb aquest despatx em va aportar 
importants coneixements en aquest àmbit de 
gran utilitat per a la seva implementació en el  
meu propi exercici de la disciplina.

i llenguatges tan per a la comunicació com per al 
procés de projecte.






