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Si és que hi ha cases d'algú, casa meva és casa vostra, és la presentació cronològica i curricular fins a data d'avui,
acompanyada de diferents estrats que m'acompanyen fins a dia d'avui, així com:

Esdeveniments històrics, cadascun marquen un abans i després de les coses que passen a la vida.

Records, acaben formant el fil del recorregut i alhora recordar reconforta i anima a aconseguir nous objectius.

Atletisme, ha estat un element constant en gran part de la meva vida, des de ben petita m'han anat acompanyant diferents
esports, però l'atletisme era l'escollit.

Èxits/derrotes personals, ja que han influenciat en el meu recorregut.

Projectes acadèmics i professionals, resultat de tot el meu tragecte en l'àmbit acadèmic com professional influenciat pel meu
recorregut vital.

Viatges, la meva passió per viatjar i el meu afany per descobrir altres maneres de viure va fer que tingués el gran interès per
cursar els meus estudis d'arquitectura fora de la meva universitat. En el meu cas a la Universidad de San Sebastián,
Concepción, Xile.

Aquest fet em permetrà aprofundir encara més en l'arquitectura de diferents llocs i augmentar el meu interès per aquests.

Aquest punt de partida és la base on es plasma aquest recull de capes de manera simbiòtica. Per presentar els diferents
estrats associats alhora, es considera el format d'eix cronològic, juntament amb l'estructura d'acordió, ajustant la longitud de
l'eix a la mida de la meva alçada (1,55 m) fent èmfasis a aquest simbolisme col·locant una cinta mètrica sobre l'eix, de la
mateixa manera que le Corbusier empra el Modulor com a sistema de mesura i Neufert la mida de l'ésser humà en el manual
per a projectar.

L'eix pretén explicar el meu interès i motivació per aprendre a ser arquitecte a través de la meva vida, la formació, la manera
de veure i entendre l'arquitectura i com tots aquests elements es van relacionant al llarg de tot l'eix de manera contínua o
retrocedint en el temps. Cada projecte exposat se centra en un aspecte arquitectónic diferent, amb l'objectiu d'oferir una visió
global de tot el meu treball i de la manera en la que visc l'arquitectura.

Tots els projectes han suposat un repte per a mi, en el qual el disseny final és el resultat d'una reflexió sobre el context i les
seves necessitats. Al llarg del procés, he intentat projectar espais que no només són habitables entre edificis sinó que també
milloren la qualitat de l'entorn.

De fet, és en aquest compromís social i urbà de l'arquitectura on jo he trobat i encara trobo la motivació i inspiració per seguir
creant. En un futur m'agradaria seguir una carrera com a arquitecte per a projectes de desenvolupament humanitaris. És aquí
on viatjar esdevé una necessitat alternativa i complementaria al model de l'escola.
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Comença una crisi d'abast
mundial.

Barack Obama és elegit com a
primer president afroamericà

 dels Estats Units.

Comença la guerra de Síria.

Osama Bin Laden mor.

Es produeix l'accident nuclear de la
planta de Fukushima (Japó).

Comença la crisi dels
refugiats a Europa.

El Regne Unit vota a favor
d'abandonar la Unió Europea.

Donald Trumsp és elegit presidents
dels Estats Units.

Es produeixen els atacs terroristes
de la Rambla de Barcelona i
Cambrils.

Se celebra el referèndum sobre la
independència de Catalunya.

L'11 de setembre es
produeix l'atac terrorista
contra les Torres
Bessones del World Trade
Center de Nova York.

Es produeix el vessament
de petroli del Prestige a la
costa de Galícia.

Per primera vegada hi ha un
pavelló català a la Biennal de
Venècia.

El Barça de Guardiola
aconsegueix el Sextet per
primer cop a la història del
futbol.

El rei Joan Carles I d'Espanya
abdica i és succeït pel seu fill, Felip
VI.

Escòcia celebrarà un referèndum
d'independència.

Apple llença el seu primer Iphone.

Mark Zuckerberg crea
Facebook.

El 8 de març, Dia Internacional de la
Dona, es produeix a Espanya una
vaga de dones en la qual participen
més de cinc milions de persones.

casa meva
és casa vostra,
si és que hi ha
cases d'algú

Incendi de la catedral de la Notre
Dame de París.

Revolució política a Xile.
Sentencia de l'1O.

COVID-19 a Xina.

S'expandeix COVID-19 a tot el
món.

Sorgeix moviment Black Lives
Matter.

Explosió a Beirut.

Els Jocs Olímpics d'estiu de 2020 se
celebraran enguany, després

d'haver-se ajornat per la pandèmia
per coronavirus de 2019-2020.

Neixo a Bombai,
Índia el 2 de
setembre

Finalitzo els meus estudis del Grau
Superior en l'Edificació.

Primer viatge a l'índia, després de
l'adopció.

Començo els meus estudis universitaris
a l'Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura del Vallès (ETSAV).

Viatge a el Perú al Machu Picchu, a
Argentina i "el fin del mundo".

Participo en el "Workshop" a Teulada.

Intercanvi universitari a la Universitat
de San Sebastià a Concepción, Xile.

Vaig a "elEncuentro Latinoamericano
de Estudiantes de Arquitectura"
(ELEA) a Uruguay.

Faig el meu
primer cim i el
més alt de
Catalunya, la
Pica d'Estats
(3.143 m).

Voluntariat amb Amics de Bombai, en
un orfenat.

Viatge a la Xina.

Finalitzo els meus Estudis
de Secundària.

Vaig a viure a Minnesota
(USA) durant un any.Terceres d'Espanya

d'atletisme per equips a
València.

Finalitzo els meus estudis de Segon de
Batxillerat a Tarragona.

Començo estudis de Grau Superior en
l'Edificació.

Em "graduo" de Primer de
Batxillerat a Minnesota.

Començo els meus estudis
de Segon de Batxillerat a
Tarragona.

Vaig a viure en un pis a Sant Cugat amb
dues amigues de la universitat.

Em donen una beca per fer unes
pràctiques en un estudi d'arquitectura a
Alessandria, Itàlia.

Primera en Triple
Salt territorial.

Fan n.1 dels "The
Beatles".

1a territorial i 3a de
Catalunya en
Orientació.

Viatge a New York per
Nadal.

Viatge a Rio de Janeiro, pels Carnavals.

Arribo a Tarragona

El popular jugador de bàsquet
Michael Jordan deixa la NBA.

A la gala dels
Oscars la pel·lícula
Titanic guanya 11
estatuetes.

Declarat Any Internacional per a
l'Eradiació de la Pobresa per
l'Organització de les Nacions
Unides.

El Terratrèmol d'Haití provoca
el col·lapse de la capital del
país i centenars de milers de
morts.

Es produeix l'enfonsament a la
Mina San José, a Xile que
deixa atrapats 33 miners a 700
m sota terra.

Surto per primera vegada en un anunci
de Decathlon per la televisió.

A Catalunya se celebra la
Via Catalana per a reclamar
la independència.

Entra en vigor la prohibició de les
curses de braus a Catalunya.

Els Estats Units anuncien la
captura de Saddam Hussein a
Al-Dawr, tot i que potser el
tenien detingut des de feia
almenys deu dies.

La UNESCO declara la
ciutat de Tarragona i el
Palmeral d'Elx Patrimoni
de la Humanitat.

Mor Mare Teresa de
Calcuta.

Participo en l'ampliació de la
farmàcia/òptica de la família.

Finalitzo els meus estudis de Grau
Superior d'Arquitectura.

Participo al Europan 2021

S'inaugura la
farmàcia del papa,
Farmàcia Gas.

Començo entrenaments
d'atletisme, després de
veure els Jocs Olímpics
a Pequín.

Faig tres nuls a la final de
Triple Salt de Catalunya,
sense poder classificar me
per als d'Espanya.

Treballo per primer
cop en un estudi
d'arquitectura.

C/ NARCÍS MONTURIOL

casa meva
és casa vostra,
si és que hi ha

cases d'algú
Jaume Sisa

Neix Twitter.

Planta baixa i
planta primera

Planta segona i
planta tercera
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20132006 2007 "El futur és la partida del
present però recordant el
passat."
- Judith Nadal Bages

Formar part d'una entitat sense
ànim de lucre, de l'estil
d'Associació Base A.

Estudi del comportament de l'estructura d'un
edifici arquitectònicament reconegut, i alhora
assimilar ho amb un projecte no tan reconegut,
un objecto quotidià i un element de la
naturalesa. 10:30

Notificacions x

"Com a arquitecte em plantejo si cal trencar
amb una línia de continuïtat que ve del passat,
de la història de l'arquitectura, tant de manera
material com del concepte."
- Rem Koolhaas

Mumbai, India Tarragona, Espanya Grand Ràpids, Minnesota, EE.UU Tarragona, Espanya Sant Cugat, Espanya Concepción, Bío Bío, Xile Tarragona, EspanyaAlessandria, Italia Mumbai, India Barcelona, Espanya

Els atletes inverteixen hores, dies, fins i tot mesos per córrer
segons o saltar uns metres. De la mateixa manera que els
arquitectes hi dediquen hores i moltes nits per un projecte.

Tot i que jo feia una disciplina explosiva, triple salt o metros llisos,
després de cinc anys d'arquitectura, els mateixos que he dedicat a
l'atletisme he vist que l'arquitectura és una cursa d'obstacles i
fons.

"No et pots posar cap límit, no hi
ha res impossible."
-Usain Bolt

Diverses intervencions a la ciutat
després d'ocupar espais o enderrocar
construccions per ciutadans en temps
de revoltes socials.
Ocupar aquests espais, ocupats pels
ciutadans, plantejant los com a nous
espais públics.

Retall d'imatge de graduació a
Gran Ràpids el 2013

Rehabilitació façana sud-oest, de
l'antiga universitat de dret de la
UB, millorant la i adaptant la a la
nova ampliació d'aquesta.

L'objectiu principal de la
intervenció és actuar-hi sense
haver d'aturar el seu ús i evitar
enderrocar les preexistències i
intervenir sobre l'existent.

Concurs XXXIV CAP (acer) 2020, Xile
Habitatge integrats i comunitats sostenibles.
L'objectiu, complir l'Agenda 2030, per al Desenvolupament
Sostenible de l'ONU, pla d'acció de les persones, el planeta i
la prosperitat que planteja l'ODS a completar l'any 2030,
amb l'objectiu d'aconseguir un planeta sense pobresa, amb
salut, educació de qualitat, de gènere, etc.

"Tu dius que vols una revolució, bé
doncs, tu saps que tots volem
canviar el món."
-Revolució, The Beatles

"L'arquitectura digital no només
representat "l'espai ideat"� també
crea llocs per la interacció humana
que no s'assemblen als espais
arquitectònics físics."
-Arquitectura digital I HiSoUR

"Donem forma als nostres edificis
i després els nostres edificis ens
donen forma a nosaltres."
-Winston Churchill

“L�art està lligat al que
encara no es crea.”
-Eduardo Chillida

"Espai públic, espai que genera la
ciutat i la diferencia d'una simple
agrupació de cases i edificis."
-Pablo Gamboa Samper

"L'arquitectura és l'art de gastar
l'espai."
-Philip Johnson

"De vegades sentim que el  que fem és
tan sols una gota al  mar, però el  mar
seria menys si li faltés una gota."
-Mare Teresa de Calcuta

Ara ja sóc gran i per a mi la família són les persones més
importants que tinc al meu voltant, perquè t'ajuden i et
donen suport en tot, i el millor de tot és que m'estimen.

Tant de bo tots els nens i nenes orfes tinguin la mateixa
sort que jo, tenir una família que se'ls cuidi i estimi molt.

- La revista Mare Nostrum nº 14, 2009-2010
  (redactat meu sobre La Família)

Estadi Nacional de Pequín
conegut com a Niu de l'ocell.
Apareix més endavant en un dels
meus treballs de la Universitat.

Aquí és on es reafirma les meves
ganes d'aprendre arquitectura.

'98
primera foto Kanchan

2000

"Un edifici té dues vides. La que
imagina el seu creador i la vida
que finalment té. I no sempre són
iguals."
-Rem Koolhaas

Paper i llapis eren el meu
essencial i em van seguir
sempre de petita. Des de
llavors he mantingut un gran
interès en diferents tipus d'art,
però Arquitectura va destacar
com la carrera perfecta per a
mi.

Estudi ciutat de Cervera, fent una
anàlisi de cada capa que compon
aquest teixit urbà que s'ha anat
estenent en horitzontal.

Obtenir el master habilitant en
Arquitectura.

Ampliació local Farmàcia Gas amb
local adjacent per posar-hi una
òptica, quedant així els dos locals
units per darrere del nucli
d'escales.

L'objectiu principal és augmentar
el local

Projecció d'un "habitatge" amb una sala
d'estar, un menjador i un dormitori.

S'aconsegueixen aquests espais generant
un recorregut circular pel perímetre, i
jerarquitzar els diferents espais, per nivells
proporcionant flexibilitat dels espais,
amagant el mobiliari o inclús les escales.

Intervinc en el disseny del 1r logo
de la farmàcia del meu pare.

Intervinc en el 2n logo de la nova
farmàcia del meu pare.

"Per a mi, cada projecte és cultural.
Habitar un espai arquitectònic o
simplement viure-hi, és un acte cultural."
- Jean Nouvel

ENCARA
HI SOM!

Reubicació habitatge unifamiliar,
V. M.Ceniceros Ojeda, de Lleida a
València, adaptant-ne el seu
conjunt segons les condicions
climàtiques i les necessitats dels
usuaris de la propietat.

Construcció d'un punt de venda de bitllets
de tren juntament amb un centre cívic.
Proper a les vies de tren de Vicuña
Mackenna a Concepción, Xile, actualment
no actives.
L'objectiu es reviure la zona, fent una anàlisi
de l'entorn, introduint equipaments per
afavorir la zona més industrial i perifèrica de
la ciutat.

UNIHABIT - 57
habitatges
universitaris 912
HARQUITECTES + DATAAE

Concurs Knauf-Projectar una aula
per una escola bressol, emprant
materials Knauf. Empresa
especialitzada en la fabricació de
plaques de guix laminat i materials
en sec.

Fotografía al pòdium, al
Campeonat d'Atletisme
per Equips a València.

1 2 3

DECLARACI� UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS
Article 17:

1. Tota persona té dret  a la propietat, individualment
col·lectivament.
2. Ningú no serà privat  arbitràriament  de la seva
propietat.

Article 22:
Cadascú de nosaltres tenim dret  a beneficiar-nos de
tots els avantatges socials, culturals i  econòmics per
poder viure dignament.

Projectar habitatge d'emergència
juntament amb plantació
hidrpònica a la zona industrial del
Bon Pastor, pròxim a les vies de
tren del futur eix verd de la
Sagrera.
La proposta es planteja des del
col·lectiu de "Recollidors Informals",
persones que es dediquen a la
recollida de ferralla de tota l'àrea
metropolitana i la qual no viuen  en
unes condicions dignes.

        Nova construcció

        Rehabilitació

        Compromís social i urbà

        Recordant

Hàbitat i espai (Bases per al projecte I)
ETSAV 2016
Professors: Magra Serrano, Luís Beriain i
Sílvia Musquera

Intervenció Farmàcia del Puig,
Farmàcia Gas

Si és que hi ha cases d'algú, casa meva és casa vostra

Sara-Kanchan Gas Nadal
Treball fi de grau 2016-2021

Tutor: Pablo Garrido
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)
Juny del 2021         Vostè és aquí A la meva família i a les persones que formen i han format part d'aquest viatge.

Primera fotografia que
tinc dels meus pares

Dibuixant en fulls A4, units amb
cinta adhesiva, carreteres i
ciutats imaginàries.

Primera caseta de fusta que
em regalen per Nadal.

M'inscriuen a una escola de
pintura, on hi vaig durant gran
part de la meva infància.

El següent Nadal em porten
una ampliació de la caseta de
fusta.

Ruta W de Torres del Paine.

Visc el meu primer any de carrera
a la residència.

Medi, Espai Lliure i Ciutat (Urbanística I)
ETSAV 2017
Professors: Joan Sola Font i Elena
Albareda

Mecànica (Física II)
ETSAV 2017
Professors: David García

Sistemes Constructius I
ETSAV 2018
Professors: Raimon Farré i Luís
Parramon

"Taller de Proyectos 2 - Albañileria"
USS, Concepción 2019
Professors: Tomás Prado  i Azócar
Catrón

Tecnologia dels Espais Interiors
(Tecnologia I)
ETSAV 2019
Professors: Joan Lluis Zamora,
Raül Serra i Mariana pALUMBO

"Diseño Urbano"
USS, Concepción 2019
Professors: Teresa Rdodríguez
Tastets

"Taller de Proyectos 3 - Acero"
USS, Concepción 2020
Professors: Valentina Ortega, Javiera López, Diego Pérez
i Francisco González

Envolupants Lleugers
ETSAV 2020
Professors: Pablo Garrido i Jaime
Prous

Taller d'Arquitectura i Projectes X (PCh)
ETSAV 2020
Professors: Xavier Vancells i Torsten
Andreas Masseck

Logo per als Jocs
Olímpics a Tokio

"L'arquitectura hauria de
parlar del seu temps i lloc,
per anhelar l'atemporalitat."
- Frank Gehry

Códig QR anunci
Decathlon

Espanya legalitza el matrimoni
homosexual i permet a les parelles
homosexuals adoptar i heretar.

Neix YouTube.

Portada diari "Le Figaro" del
incendi de la catedral de
Notre-Dame.

Secció constructiva.

Maqueta urbanística Cervera

Fotografia a dalt
del cim de la Pica
d'Estats.

Skyline de MinnesotaSkyline India-Tarragona

Retall fotografic Prestige (+34) 658256636
Sara-Kanchan Gas Nadal

sarakanchan_gas@hotmail.com

si és que hi ha
cases d'algú

casa meva és
casa vostra

TREBALL FI DE GRAU 2016-2021

Sara-Kanchan Gas Nadal I Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
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