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1111----Text de presentació del corresponsalText de presentació del corresponsalText de presentació del corresponsalText de presentació del corresponsal    
    

Soc en Victor Alavedra, arquitecte per l’ETSAV des de 2010. Durant la carrera vaig tenir l’oportunitat de 

treballar per diferents estudis d’arquitectura però, un cop acabada la Universitat i en plena època de crisi 

econòmica, vaig marxar de Catalunya per trobar una sortida professional fora del mercat català. 

 

Després d’una etapa formativa als Estats Units i a Alemanya, l’any 2014 vaig anar a treballar a Milà, 

Itàlia. Allà vaig col·laborar amb Daniel Libeskind en projectes de disseny i vaig entrar a formar part de 

l’equip encarregat de portar les obres europees del despatx, tant a nivell bàsic i conceptual com ja en 

fase executiva. Després d’uns anys a la capital Llombarda vaig acordar el transfer als Estats Units, on hi 

visc des del 2016. 

 

Des de Nova York he format part de projectes de molt variats amb el despatx, des de concursos de 

gratacels i obres de gran pressupost, a disseny de producte i peces de mobiliari. Recentment he estat 

desenvolupant el projecte executiu d’un complex residencial a Itàlia i actualment estic treballant en el 

projecte bàsic d’una torre de l’ús mixt que conté programa comercial, residencial i hoteler a Singapur. 

    

2222----Text de presentació de Text de presentació de Text de presentació de Text de presentació de NovaNovaNovaNova    YoYoYoYorkrkrkrk    

 

Parlar de Nova York en clau arquitectònica és parlar d’una part important d’història viva de 

l’arquitectura. Aquesta ciutat és model de planejament urbà, d’eixample, de parcs, d’estils 

arquitectònics, de creixement i de densitat. Gairebé qualsevol temàtica relacionada amb 

l’arquitectura té en aquesta ciutat un punt de referència. 

 

Els edificis més identificatius de la ciutat són els gratacels, que han anat evolucionant l’skyline de la 

ciutat any rere any i encara avui, amb el desenvolupament de Hudson Yards per exemple, continua 

creixent i evolucionant diàriament. La ciutat ha assolit tenir la col·lecció més variada de gratacels 

del món. 

 

El fet que Nova York sigui l’epicentre de tantes disciplines diferents fa que l’arquitectura que es 

construeix sigui interessant i variada a qualsevol escala. Nova York dona residència a algunes de les 

sales de concert més importants del món, òpera, museus, pavellons esportius, estacions de transport, 

centres comercials, banca privada o seus d’empreses. Totes aquestes tipologies tenen a la ciutat 

edificis interessants de diferents estils arquitectònics, tots de primer ordre i realitzats per 

guardonats arquitectes que caldria visitar. 

 

Aquest nivell d’equipaments i serveis dona resposta a  interminables teixits residencials que varien 

entre apartaments de dubtosa habitabilitat al centre de Manhattan, a àtics dignes de pel·lícula amb 

vistes a Central Park o luxoses mansions impagables a Queens. 
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Contínuament en creixement, Nova York posseeix un mercat laboral molt actiu pels arquitectes, tan 

pels registrats com els col·laboradors, i la ciutat és seu de grans i famoses empreses d’arquitectura i 

d’enginyeria on els professionals catalans estan molt ben valorats. El nivell de formació del nostre 

país, la sensibilitat i la racionalitat, junt amb la manera de ser treballadora dels catalans fa que el 

nostre perfil sigui buscat i molt ben acollit arreu des Estats Units. 

 

 

3333----Com exercir d’arquitecte Com exercir d’arquitecte Com exercir d’arquitecte Com exercir d’arquitecte a a a a NovaNovaNovaNova    YorkYorkYorkYork????    

  

Per poder exercir d’arquitecte a Nova York és essencial estar acreditat per la NCARB (National 

Council of Architectural Resgistration Board). Aquest procés consta dels següents passos: 

 

- Acreditar experiència en les diferents fases de projecció i construcció, que es duu a terme 

mitjançant un arquitecte registrat que ha de donar fe de la quantitat d’hores dedicades a 

cada fase. 

 

- Haver acabat els estudis en un centre americà acreditat. Existeix un conveni amb 

Universitats no americanes per convalidar aquest punt. 

 

- Passar els ARE (Architect Registration Examination), que són una sèrie d’examens que, un 

cop passats els dos primers punts, et permetràn el registre i la pràctica d’arquitecte en 

plenitud a l’estat de Nova York. 

 

Aquest procés no és immediat i triga anys en completar-se i, fins que no s’ha superat ningú pot 

anomenar-se Architect. Fins aleshores, encara que un arquitecte registrat català desenvolupi una 

feina en un despatx dels Estats Units, serà normalment sota el càrrec d’Intern, Architectural 

Designer, Junior/Senior Designer. 

 

Una altra opció, si es vol ser arquitecte per compte propi, és associar-se amb un arquitecte local que 

s’encarregui de signar les obres. En aquest país es valora i es respecta molt la professió i la feina 

dels professionals de qualsevol ram, per tant és habitual trobar arquitectes que només dissenyen i 

són molt valorats per aquesta tasca.  
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4444----Institucions d’interèsInstitucions d’interèsInstitucions d’interèsInstitucions d’interès    

 

- National Council of Architectural Registration Board (NCARB), és l’organització d (NCARB), 

sense ànim de lucre que regula i registre la professió d’arquitectes i que fan servir tots els 

Estats Units per donar llicència. www.ncarb.org 

 

- American Institute of Architecture (AIA), és l’orga American Institute of Architecture (AIA), 

l’organització professional que regula la pràctica i legalitat de la professió d’arquitecte. 

Dona formacions, contractes, regulació professional. Posa en contacte la societat amb la 

professió d’arquitecte. www.aia.org  

 

- U.S. Green Building Council (USGBC), és l’organització U.S. Green Building Council sense 

ànim de lucre que promou les pràctiques sostenibles pels projectes i construccions donant 

una certificació a l’obra acreditant que reuneixen els requisits per ser sostenible. Les 

persones que passen un examen tenen l’acreditació LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design). www.usgbc.org 

 

- Storefront for Art and Architecture és un centre que dona resposta i sortida a idees i 

propostes que contribueixen al disseny de ciutats, territoris i vida diària. Aquesta entitat 

organitza exhibicions, concursos, publicacions oferint d’aquesta manera una plataforma 

alternativa al diàleg i col·laboració de diverses disciplines. www.storefrontNovas.org 

 
 
 
Per a més informació pots contactar amb el servei COAC Internacional enviant un correu electrònic 
a internacional@coac.net o bé trucant al 933 067 820. També pots enviar un correu electrònic a 
novayork@coac.net o crear un nou debat al grup de LinkedIN COAC Internacional. Aquest escrit ha 
estat redactat per Victor Alavedra el mes de febrer de 2019. 
 


