arquitecta

JUDIT SALVADÓ RIUS

Formada en programes BIM i interessada per l’arquitectura sostenible

Presentació

La meva vocació està dividida entre l’arquitectura i la docència. Actualment treballo com a arquitecte especialista en retail per a l’empresa Nostrum tot combinant-ho amb
formacions i projectes d’interiorisme. Però essent conscient de que les tecnologies evolucionen en
resposta a les necessitats, m'he actualitzat en el que seran els programes d’un futur ben pròxim, els
programes BIM. Després de l’Erasmus vaig fer diverses parades a l’estranger, concretament a Itàlia i a
França; on vaig treballar en despatxos d’arquitectura, tant projectant com a peu d’obra. I entre aquestes
parades vaig emprendre el meu propi negoci, completament deslligat de l’arquitectura, i vinculat al
consum col·laboratiu i al màrqueting on line: mapunto.cat. Per sort, no tots els projectes han estat exitosos, situació que m’ha permès aprendre, millorar i començar projects nous… perquè no sé estar-me
quieta, perquè vull saber més, perquè vull saber fins on sóc capaç d’arribar i perquè sempre “val més savi
per conèixer que boig conegut.”

formació
2016
2004-2012
2009-2010

_Postgrau en Direcció de Màrqueting (UdG)
_Llicenciada en Arquitectura per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
_Erasmus a la Facoltà d’Architettura del Politecnico di Torino

experiència professional
2016
abril 2016-actualment

2015-2016
actualment
nov 2015-feb 2016

2014-2015

_Arquitecta a Nostrum

Arquitectura de retail. Disseny de mobiliari i layouts de botigues i franquícies
nacionals i internacionals (Sant Cugat del Vallès)

_Formadora en programes de disseny 2D i modelatge 3D a particulars i
empreses com a autònoma (Barcelona)
_Col·laboradora esporàdica a INTsight estudi d’interiorisme (Barcelona)

gen 2015-jul 2015

_Arquitecta junior a Architetti Aosta amb la beca europea Eurodyssée
Projectes bàsics i executius. Projectació residencial i hotelera (Itàlia)

des 2014

_Tècnic a INGESCO lightning solutions
Càlcul i representació d’instal·lacions de parallamps. Infografies per a web i
catàleg de l’empresa (Terrassa )

2013-2014
mar 2013-des 2014

_Co-fundadora de l’start-up d’activitats d’oci i cultura mapunto.cat (Barcelona)

jun 2011-des 2014

_Professora d’Autocad 2D/3D, Rhinoceros i Sketchup a l’acadèmia
universitària privada espaiCOFEB (Barcelona)

2011-2012
nov-des 2012

_Arquitecta junior a l’estudi de l’arquitecta Marine Coquelin
Rehabilitació d’habitatges i visites d’obra (França)

mai 2011-jul 2012

_Comunicació/difusió de projectes i gestió/manteniment web a
l’Institut de Sostenibilitat (UPC), IS.UPC (Barcelona)

2008-09
mai 2008-jul 2009

_Recopilació documental i actualització web al Departament d’Urbanisme
i Ordenació del Territori de l’ETSAB (UPC) a càrrec de l’arquitecte Josep M. Llop
(Barcelona)

Més informació
juditsalvadorius.com

es.linkedin.com/in/juditsalvadorius

2004-2007
jul-ago

_Delineació i visites d’obra als estudis d’arquitectura de:
Joaquín Lacruz Laclaustra (Reus)
Lluís Tarragó Anguera i Olga Pàmies Tarragó (Reus)
Josep M. Gomis (Reus)

premis, voluntariats i titulacions
2015

_Voluntària a Construint a la Sala (taller d’arquitectura per a nens)
_Guia voluntària a Open House (edicions 2015 i 2012)

2013

_Workshop de paisatgisme internacional Europa-Àfrica, Mali ’13 –
Projectar l’intangible

2012

_Guanyadora del 1r Premi del 15è Concurs d’Idees Ambientals
i Sostenibles organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

2011

_Valoracions Immobiliàries i Urbanístiques a càrrec d’Arquitasa

2008

_Finalista del concurs d’arquitectura sostenible:
Environment perceptions II, organitzat pel Departament de Construccions
Arquitectòniques de l’ETSAB (UPC)

tecnologia informàtica
BIM

_Revit (certificació)
_Archicad (certificació)

2D/3D/Render

_Autocad
_Rhinoceros
_Sketchup
_Artlantis (certificació)

Retoc/Fotomuntatge

_Photoshop

Il·lustració/Maquetació

_Illustrator
_InDesign

llengües
Català/Castellà
Anglès
Italià
Francès
Àrab

_Nadius
_Acreditació CAE (C1)
_Acreditació CILS 3 (C1)
_Acreditació 3r curs EOI (B1)
Cursant actualment el quart nivell de l’Escola Oficial d’Idiomes (B2)
_Primer curs de l’Escola Oficial d’Idiomes

altres habilitats i afeccions
Activitats artístiques

_Art dramàtic i interpretació a l’Escola de Teatre del Centre de Lectura de Reus
_Membre de la companyia teatral Teatre del Subtext
_Encàrrecs i concursos en disseny gràfic i il·lustració

Activitats esportives

_Jugadora federada de l’equip sènior femení del Tarragona Handbol Club
_Jugadora de l’equipo de rugby femení de la UPC i en 2015 guanyadora de la
Coppa Italia amb el Rivoli CR
_Títulació de monitora d’handbol

Transporte

_Permís de conducir B. Cotxe i ciclomotor propis
Informació de Contacte
+34 639 421 029
arquitecta@juditsalvadorius.com

