
I Què m’ha agradat?

II Què no m’ha agradat?

OPINIÓ SOBRE ELS ESTUDIS D’ARQUITECTURA

“Quan era petit, cada dia que sortia del col·legi m’esperava el meu pare i em portava a una obra, on ell treballava. Em 

donava un casc d’adult que m’anava tres talles més grans. Quan al final aconseguia posar-me’l, entrava a un edifici mig 

construït. Era una sensació estranya, tot estava brut, desordenat, els treballadors suant i amb les samarretes brutes. 

Possiblement una de les principals raons que em fes decantar per escollir els estudis d’arquitectura va ser aquest contacte 

amb el món de la construcció i l’exploració d’un món totalment desconegut per a mi.”

Els primers aspectes a destacar dels estudis són totes les coses que m’han aportat fora de l’aspecte acadèmic. Sembla 

mentida però és real. Els primers anys crec que tots evolucionem cap a una manera diferent de veure les coses, amb una 

visió més espaial i crítica del que els teus ulls veuen. I el que és més important per mi, aprenem una metodologia de 

com afrontar els problemes i els reptes fins a arribar a trobar la solució més adequada. També destacaria els conceptes de 

perseverança i aptitud que són totalment necessaris per anar aprovant els diferents quatrimestres. 

Mirant més en detall el tema curricular, les assignatures que han consolidat el meu interès possiblement són les dels 

últims quatrimestres, ja que crec que amb els coneixements bàsics adquirits i no fent tantes assignatures alhora, he 

pogut gaudir-les i dedicar-hi el temps necessari per obtenir un resultat satisfactori almenys personalment. En destacaria 

la construcció d’un pavelló de peces de fàbrica de formigó,  un projecte d’intervenció real a Collserola i els estudis sobre 

el quart món i l’arquitectura. Finalment, aquesta carrera m’ha portat altres coses fantàstiques; amistats infinites, treballs 

mil·lenaris, alegries i decepcions… fins i tot l’oportunitat d’anar a viure a l’estranger, concretament a Suècia.

Però a l’hora de ser crític, un cop arribat als últims crèdits ECTS, hi ha moltes coses que m’agradaria esmentar per a una 

futura millora. La primera i una de les més importants és la no equivalència total d’estudis amb Europa. Avui en dia que 

cada cop l’arquitectura s’està tornant més global és molt estrany que almenys no s’equipari als estudis europeus. Però 

això té coses positives també, sortim molt més preparats i amb un nivell tècnic superior. Trobo a faltar però, una dedicació 

més concreta en el tema de presentació de projectes, tant visualment amb eines com renders i photoshop, fins a la 

defensa oral o escrita. Referent al calendari acadèmic veig una possible millora, potser és perquè vaig estar influenciat 

pels països nòrdics, la idea de tenir una fragmentació entre assignatures teòriques i el projecte és molt eficient perquè 

pots concentrar-te al cent per cent amb el que estiguis fent sense haver d’anar canviant de matèria cada dia. Finalment 

per acabar, i no menys rellevant, crec que a la carrera li falta un contacte amb el món laboral, els estudiants com els 

estudis d’arquitectura els afavoriria poder tenir una visió real dels projectes i tot el que inclou això. 

III Què he après o m’interessa?
M’agrada molt el món de l’optimització i portar els materials als límits de les seves capacitats, així com buscar noves 

formes expressives a petita escala. També relacionat amb la recerca està el tema de la sostenibilitat, que ha agafat molta 

força en els últims anys, ja que tenim un parc edificat amb un nivell energètic extremadament baix i un procés constructiu 

i de materials amb molta contaminació de diòxid de carboni. Per tant, tot el que sigui apostar per reduir l’exposició de la 

construcció amb l’exterior és un pas ferm per al futur. Per altra banda, trobo molt positiva la idea d’ajuntar-se un grup de 

professionals o arquitectes joves i buscar oportunitats d’intervenció, i amb les eines que et provenen, fer un taller intensiu 

i solucionar el problema o dotar-los d’un resultat indispensable per a ells.



IV Qui sóc?

V Quin futur m’espera?

VI Conclusió

Aquesta és una pregunta molt complicada de saber en aquests moments. He gaudit d’estudiar i conèixer diferents 

àmbits de l’arquitectura acadèmicament però encara no he tingut cap experiència en el món laboral i això em crea una 

inseguretat de saber quin serà el meu camí preferit. Tinc clar que la rehabilitació, la sostenibilitat i les petites actuacions 

urbanístiques són aspectes que m’atrauen força. Per això, hem prendré aquests pròxims anys d’experimentació, de ser 

valent i anar treballant en diferents àmbits fins a apropar-me a la decisió final que molts cops, no la pots pas decidir tu.

L’any passat, vam crear com una mena de cooperativa entre amics que ens disposarem a buscar oportunitats pel món per 

anar ajudant a la gent. De moment, la primera experiència va ser a Paris on vam ajudar a habilitar una antiga nau industrial 

per a un espai de co-working d’artistes però tenim interès d’anar tenint altres intervencions pel món. Aquest workshop 

em va aportar saber-me posar a la pell dels interessats, entendre les seves preocupacions i problemes, i intensament 

discutir-ho amb un grup humà de persones per arribar a una conclusió/projecte final en un temps bastant curt.   També 

m’agradaria presentar-me a algun concurs arquitectònic amb els meus companys més propers de la carrera, participar 

-hi i qui no diu guanyar quelcom. És important tenir experiència en el sector i es valora més si ha sigut internacional, per 

això estic plantejant marxar algun estiu a viure amb els meus tiets a Los Angeles i un cop allà buscar unes pràctiques en 

un despatx d’arquitectura o  alguna constructora. Finalment tinc clar que, tal com estar el tema econòmic a Catalunya, 

no dubtaré en cap moment de viure una altra experiència en un país estranger del nord d’Europa per als primers anys 

laborals. M’agrada molt sortir del cercle de confiança, veure les diferents perspectives de l’arquitectura, aprendre d’altres 

sistemes constructius, detalls més acurats… Crec que és una bona actitud per un arquitecte perquè et fa obrir la ment i 

veure que hi ha altres solucions i maneres de fer a part de la que coneixes. Fins i tot, si trobo algun màster que em cridi 

l’atenció em podria arribar a especialitzar però al mateix temps que treballés.

Sempre he pensat que els estudis d’arquitectura, encara que hagis acabat la carrera i tinguis un títol, no s’acaben mai. 

Sempre has de tenir un ull pendent de l’actualitat per què any darrere any s’aproven noves lleis, hi ha innovació tecnològica 

i constructiva, es construeixen projectes rellevants, surten noves oportunitats de concursos o de treball… 

Amb tot això vull destacar que no tinc cap predilecció amb el meu futur en sortir de l’escola, però el que sí que tinc clar, 

és que intentaré diferentes coses per veure quina és la que més m’apassiona. Pel que he de ser atrevit, treballador i no 

tenir por a no aconseguir algun treball perque al cap i a la fi tot arriba.

Daniel Morales Valle



PERFIL PROFESSIONAL

Igual que la meva visió de l’arquitectura, les meves aptituds també han estat creades a partir dels meus estudis però en 

aquest cas també hi han altres experiències externes que han influenciat. Les meves qualitats que crec puc oferir en un 

despatx d’arquitectura són:

•	 Flexibilitat: capacitat per treballar en diferents àmbits arquitectònics (housing, urbanisme, estructures, construcció, 

investigació...) | Adquirit amb els meus estudis generals en arquitectura

•	 Cooperació: capacitat per treballar amb companys, discutir i defensar les teves idees, escoltar i reflexionar sobre altres 

opinions per arribar a una solució comuna | Adquirit als workshops o projectes grupals

•	 Investigació/síntesi: habilitat per trobar referents o informació especialitzada sobre algun tema en concret i fer una 

selecció acurada de la informació | Adquirit treballant a una biblioteca d’arquitectura.

•	 Implicació i tracte amb el client: aconseguir el treball acordat en el temps desitjat, treball sobre pressió. Experiència 

en saber com tractar el client | Adquirits amb els meus estudis i treballant de cambrer

•	 Lideratge: portar un grup de persones humanes cap al mateix objectiu. Saber crear un bon ambient i una ètica de 

treball, sent conscient dels punts forts de cadascú i exigint resultats | Adquirit sent capità molts anys al bàsquet

Arquitectura és un concepte molt extens definit al llarg de la història per il·lustres pensadors. Aquest concepte engloba 

diferents camps (urbanisme, construcció, rehabilitació...) però tots passen per un procés d’enteniment complex de la 

realitat i de diferents factors per arribar a un projecte final. La meva visió de l’arquitectura s’ha creat a partir de tots els anys 

d’aprenentatge i les diferents experiències (viatges, workshops, llibres, revistes...) que he experimentat. Podríem sintetitzar 

les meves directrius en 5 punts.

•	 Realista amb l’actualitat: conèixer en quin moment vivim, ser conscient del canvi climàtic, de la pobresa energètica, 

l’estat de les preexistències edificades, fer una arquitectura intel·ligent. | Lacaton&Vassal

•	 Social amb els agents exteriors: és important saber l’opinió de la gent relacionada amb el projecte, dels veïns de la 

zona i a partir dels seus coneixements, arribar a un resultat més humà. | Gion Caminada i Alejandro Aravena

•	 Coneixement de la zona: història de la zona, arquitectura vernacular i com vivien, maneres de construir en l’actualitat, 

materials de proximitat... | Harquitectes i Dorte Mandrup.

•	 Natural/romàntica: forta relació amb la vegetació, formes geomètriques naturals i pures. | Sverre Fehn

•	 Rehabilitació existències: conèixer la història, respectar-la i tractar amb ella. | David Chipperfield i A. Souto de Moura

II Autodescripció

I La meva arquitectura



Daniel Morales Valle

IV Interessos i sortides
Les meves perspectives pel futur encara són una mica incertes però tinc ganes de descobrir i d’acceptar nous reptes. Ara 

per ara, podria dir que tinc diferentes vies obertes que serien interessants pel meu futur.

•	 Pràctiques: Treballar com a arquitecte a algun país del nord d’Europa preferiblement. Obtenir experiència i noves 

qualitats per en un futur, ser millor arquitecte.

•	 Voluntariat: Adquirir experiència vital a partir d’estar involucrat amb alguna comunitat que pugui utilitzar les meves 

habilitats i coneixements. Preferiblement, m’agradaria que fos d’alguna part d’Àfrica

•	 Recerca: Em sembla que l’arquitectura els darrers anys ha estat molt estàtica en les formes constructives. No s’ha 

intentat millorar per què no hi ha hagut cap necessitat evident. Però avui en dia, a on ens venen tants problemes al 

damunt com sequedat, guerra de la sorra, canvi climàtic, la capa d’ozó i on l’arquitectura n’és un principal agent de la 

destrucció i entropia del problema Terra, la recerca de noves vies i formes és un punt clau per l’arquitectura.

•	 Obrir un estudi: Ajuntar-me amb diversos companys d’estudis i intentar muntar per la nostra part el nostre negoci. 

Presentar-nos als primers concursos, desenvolupar noves idees, trobar oportunitats...

Al llarg de la carrera no he tingut gaire tacte directe amb el món laboral. Els primers anys, vaig fer un curset per aprendre 

a fer certificats energètics d’habitatges ja construïts. Vaig estar dos estius col·laborant amb una empresa que feia aquest 

tipus de tràmits. Podria dir que gràcies a aquest període vaig veure com funciona una mica el molt real, com a vegades 

tens molta feina i d’altres que l’has de buscar. També, gràcies a una assignatura a Suècia i un grup de persones humanes 

sacrificades per l’equip vaig tenir la possibilitat d’arribar a construir un quiosc des de l’esbós. Va ser una experiència 

enriquidora, on realment te n’adones del complicat que és transformar un projecte del paper a la realitat. Treballar a partir 

d’un material finit o unes possibilitats limitades i compaginar un grup humà per arribar a un mateix resultat satisfactori 

són experiències que han enriquit les meves habilitats. Finalment, amb aquest mateix grup de persones vaig fer un altre 

workshop a París on se’ns va afegir gent del món artístic com dissenyadors de mobles, pintors, músics... Em vaig adonar 

que tot està molt relacionat i pots aprendre de tot; hi han aspectes d’altres àrees que les pots importar a la teva.

III Experència
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