ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI CELEBRADA EL DIA 20 DE MARÇ DE 2014
El dijous 20 de març de 2014 s’ha reunit la Junta del DUOT, a les 18.30h en sessió tancada i a les
19.30h en sessió oberta a tots els professors del DUOT, a la 4a planta de l’ETSAB.
Hi assisteixen Carles Llop, Enric Serra, Miquel Corominas, Antonio Font, José Luís Oyón, Jordi Bellmunt,
Joaquim Sabaté, Estanislau Roca, Maria Rubert i Carles Crosas. Ricard Pié excusa la seva presència al
principi de la reunió i s’incorpora en la sessió oberta.
Assisteixen a la sessió oberta a partir de les 19.30h: Isabel Casteñeira, Álvaro Clua, Joaquim Español,
Jordi Franquesa, Julián Galindo, Maria Goula, Aurora López, Miquel Martí, Ángel Martín, Dani Mòdol,
Zaida Muixi, Josep Parcerisa, Francesc Peremiquel, Melisa Pessoa, Jordi Sardà, Miquel Vidal. Excusen
la seva presència Sebastià Jornet, Mar Santamaria, Josep Ma. Solé, Josep Ma. Vilanova.

1. La Junta comença puntualment pel segon punt de l’ordre del dia. L’aprovació del nou Reglament del
DUOT ha implicat que formalment hi hagi a partir d’aquest moment només dos caps de secció: un a
l’ETSAB i l’altre a l’ETSAV. Per aquest motiu es va incloure a l’article 38 del Reglament del DUOT la
figura del “coordinador docent” , que reconeix complementàriament als “caps de secció” tres
responsables de la docència del grau d’arquitectura de l’ETSAB, del Màster/Doctorat en Urbanisme i del
Màster en Paisatgisme. Podeu veure’n els detalls a:
http://duot.upc.edu/documents/Reglament%20DUOT_definitiu_juny%202013.pdf.
La Junta reafirma l’acord de seguir mantenint el funcionament orgànic anterior (de 5 caps de secció,
encara que no tots tinguin igual denominació), tal i com de fet ja recull la composició de la Junta del
Departament (amb presència dels 2 caps de secció i de 3 coordinadors docents). En termes de
reconeixement de la seva tasca, es mantindrà l’assignació actual de 15 Punts DiC, que suposen 7,5
punts PAD (sempre comptant que l’aplicatiu informàtic ho permeti).
Pel que fa a l’organització específica de la figura del “cap de secció” de l’ETSAB, es decideix que serà
una tasca col·legiada entre els coordinadors de mati i de tarda i que el representant nominal s’alternarà
en períodes de dos anys (dos anys cap de secció matí i dos cap de secció tarda). Aquest/a assumirà les
funcions que li siguin pròpies (definició al Reglament) en les instàncies UPC que així ho meritin, però
comptant que les decisions sempre seran col·legiades. Es decideix procedir al sorteig per determinar
quin dels coordinadors (matí o tarda) passa a ser Cap de Secció ETSAB de manera immediata, i fins a
finals del vigent mandat del Director, moment en que es començaran a comptabilitzar els 2+2 anys.
Realitzat el sorteig, el coordinador de tarda, Estanislau Roca, passa a ser de manera immediata Cap de
Secció de l’ETSAB.

2. Per altra banda, s’informa dels resultats i els procediments en el procés d'avaluació dels mèrits
docents del PDI. Els informes encarregats als diferents Caps de Secció han estat aprovats per la Junta i
els professors Miquel Corominas, Jordi Franquesa, Maria Goula, Maria Rubert, Joaquim Sabaté i Ferran
Sagarra han tingut un resultat de “Molt Favorable”.

3. Respecte el Llibre Blanc de l’ETSAB, Carles Llop recorda que és fruit d’un procés iniciat el 2006 i
que s’han fet successius esforços d’actualització. Des del seu punt de vista, el valor d’aquest document
és que ens permet revisar quina docència imparteixen els professors del DUOT per tal d’observar-ne les
mancances i les reiteracions i projectar-ne les millores. És un esforç en clara relació amb el document del
“Full de Ruta” que es va aprovar l’11 d’abril de 2013 (recordeu que es pot veure a la web del DUOT)
http://duot.upc.edu/pdf/20120411_Fulla%20de%20ruta%20DUOT.pdf

Enric Serra explica que complementàriament, l’equip directiu ha decidit elaborar una publicació que
presenti sintèticament els principals valors del DUOT. El seu contingut es fonamentarà en uns pocs
articles elaborats per alguns professors, que desgranaran les principals línies i aportacions en la
docència i la recerca actuals. En aquesta publicació es presentarà també un llistat de totes les
assignatures que s’imparteixen, amb una brevíssima ressenya. Miquel Corominas il·lustra l’origen
d’aquesta idea apel·lant al fulletó previ que es va elaborar fa anys, a mode de presentació del
Departament.
El Secretari Acadèmic explica els detalls del procediment de reelaboració del llibre blanc i les fases que
s’estan seguint. Diu que el model penjat a la web té encara la forma de l’edició del 2006, amb una
plantilla que segurament resulta massa rígida i poc atractiva en la lectura contínua. Per tal de millorar-ho,
l’equip directiu va fer una petició als responsables d’assignatura (amb data límit el 3 de març), que
malauradament, no ha tingut una resposta prou àmplia com per procedir a la reedició amb l’ajut del
becari encarregat d’aquesta tasca. En aquest punt, els coordinadors docents (ETSAB matí, ETSAB tarda
i ETSAV) prenen el compromís de reclamar als professors responsables de les diferents assignatures
que enviïn la documentació tan aviat com sigui possible.
Després d’una certa discussió generada a partir de les maquetes que s’estan elaborant, es decideix
seguir amb el criteri de presentar els programes de manera més lliure, en un espai acotat d’1 o 2 pàgines
i limitant l’espai gràfic a una dimensió equivalent. El Director Carles Llop tanca aquest bloc considerant
que l’important és el contingut i no la forma, i recorda que l’objectiu últim és la millora de la docència que
s’imparteix a les dues escoles.
En relativa relació amb aquest tema, Miquel Corominas planteja la necessitat que cada professor prepari
un CV abreviat, seguint una plantilla-model que ell mateix ja havia elaborat pel professorat de l’ETSAB i
que enviarà tot seguit.

4. El quart punt de l’ordre del dia és la discussió sobre l’organització i els continguts del màster del
DUOT, en el moment en què la sessió s’obre al conjunt dels professors del DUOT. Es demana que facin
dues presentacions inicials a Josep Parcerisa, en qualitat de Vicerector d’Arquitectura i a Joaquim
Sabaté, com a coordinador docent del programa de Màster i Doctorat,.
Josep Parcerisa inicia la seva ponència explicant que s’estan divisant uns canvis substancials en
l’ensenyament dels màsters, respecte a una situació actual en què encara persisteixen certes inèrcies
respecte l’antiga estructuració dels estudis amb grau i doctorat. Diu que els màsters constitueixen un
món de docència especialitzada, deslligats dels programes de doctorat i que tendiran a un sistema molt
variat que s’oferirà a l’acabar els estudis de grau. De manera específica, a l’àmbit d’arquitectura existirà
el Màster Habilitant (per desenvolupar la professió en el sentit més tradicional). Aquest canvi comporta
que s’obri la docència de màster a tots els professors i no només als professors doctors, com passa ara.
En aquest procés mutant, els màsters passaran també a ser competència de les escoles i no dels
departaments, i donat que hi ha dues escoles ETSAB-ETSAV, convindrà que siguin el màxim de
transversals.
En coherència amb aquest marc, el Vicerector d’Arquitectura comunica que ha convocat de manera
imminent, una reunió en què participaran els directors dels màsters de l’àmbit d’arquitectura i els dos
directors de les escoles, amb la intenció d’abordar aquest procés i de veure les possibilitats de constituir
una Escola de Postgrau específica. Explica que actualment s’ofereixen un total de 8 màsters i que tot i
que d’entrada no hi ha una decisió sobre la necessitat de reduir-ne el nombre, també és cert que la
Secretaria General d’Universitats segueix de prop el nombre d’inscrits a cadascun.
Carles Llop recorda que a banda dels màsters públics hi ha també els màsters privats i comenta com la
diferència en termes de costos pels estudiants s’ha escurçat molt notablement, estimant que el màster
oficial que ofereix el DUOT de 120 ECTS (2 anys), té actualment un cost d’uns 6.000€.

Julián Galindo expressa la necessitat de clarificar en què són iguals i en què diferents els continguts dels
màsters privats i públics que organitza, o en què intervé, el Departament. Entén que simplificar la
pluralitat actual podria ser una estratègia oportuna per la concentració.
Joaquim Sabaté inicia la seva ponència comentant que estem davant d’una oportunitat per discutir totes
les qüestions relatives al màster. Constata que els darrers anys s’ha reincidit sobre la voluntat d’introduir
canvis, però que segurament aquests no s’ha fet prou palesos. Uns canvis que, al seu entendre, no
haurien de ser fruit de les oportunitats del mercat, sinó fer-se d’acord amb les situacions de context i de
les pròpies febleses internes.
Identifica cinc condicions d’entorn per discutir aquest canvi: la definició de les temàtiques emergents, la
consciència d’uns recursos cada vegada més escassos (que obliguen a sinèrgies compartides), la
necessària internacionalització, la forta relació amb els grups de recerca (si el màster és de recerca) i la
implantació del propi màster habilitant d’arquitectura. A aquestes s’hi afegirien encara altres condicions
internes: la necessitat de revisar el Màster oficial en relació amb la resta de màsters de la FPC (DUT,
MPU, MAP i Màster Mèxic), de reconsiderar l’exigència i esforç del màster, que es manté a 120 ECTS
com a excepció en un panorama de menor càrrega (60-90 ECTS) i amb una taxa de finalització molt
baixa (precisament per l’exigència de les tesines).
Zaida Muixi remarca la conveniència de revisió conjunta de les condicions dels diferents màsters,
apuntant en concret algunes consideracions divergents en temes com les “estades”.
Estanislau Roca explica els canvis que s’estan produint a l’ETSAB en el marc de la Comissió redactora
del Pla d’Estudis. Recorda que hi va haver un acord previ (anterior equip directiu) sobre el tema dels
tallers de 5è curs, en què el DUOT podia oferir uns tallers especialitzats: sobre la intervenció a la ciutat i
el paisatge i sobre el projecte, el planejament i la gestió urbanística. Comenta però, que l’actual direcció
ha decidit reconsiderar aquest tema, i que d’entrada s’oferiran 9 propostes diferents que es reajustaran a
5 o 6 en funció de la demanda. També amb relació a l’ETSAB, Miquel Corominas anuncia que a partir de
l’1 d’abril es començarà a discutir el màster habilitant de l’escola.
En relació amb comentaris anteriors, Josep Parcerisa puntualitza que la Universitat Pública té l’obligació
d’ofertar els millors màsters a preu públic, sense que això hagi de coartar iniciatives de tipus més
individual. L’espai del postgrau obre en aquest sentit camps específics d’especialització en el món de la
formació permanent.
En aquest punt Jordi Bellmunt explica els orígens del Màster de Paisatge i matisa que, progressivament,
les condicions amb què es realitzen els màsters FPC tendeixen a ser més i més rígides, amb una forta
regulació dels aspectes econòmics. No obstant, explica que pel cas concret d’aquest màster és
imprescindible comptar amb professorat especialitzat extern i per tant, tenir capacitat de contractar-lo.
Per la seva banda Maria Goula explica que el model imposat de màster de 60/90 ECTS és massa poc
atent a l’especificitat d’aquest màster, que necessita més temps, tenint en compte la diversitat de
procedència dels estudiants (de disciplines i geografies molt diverses). Jordi Bellmunt comenta que és
aquest el moment per donar un pas endavant amb el grau, esmentant que el Govern de la Generalitat vol
crear una Escola Nacional de Paisatge, una qüestió que indefectiblement s’ha de relacionar amb la
tradició de més de 30 anys de paisatgisme a la UPC. EL Vicerector d’Arquitectura comenta que serà
oportú sumar el recolzament del Rectorat a aquesta iniciativa
Per tancar aquest punt, el Director comenta que des d’aquest moment i fins el juny, el DUOT farà una
proposta de nou Doctorat, de nou Màster i també pel 5è curs.

5. En l’apartat de Precs i Preguntes, Carles Llop expressa que hi ha un canvi d’actitud fonamental del
nou Rectorat en alguns temes relatius a les situacions singulars del PDI, i és així com s’ha trobat una
solució provisional a la situació de Maria Goula que passa a ser Agregada Interina. Com a bona notícia,
es fa públic també que Jordi Sardà ha obtingut la plaça de Lector a la Universitat Rovira i Virgili i que tot i

deixarà el DUOT per incorporar-se a l’Escola de Reus, hi ha el compromís mutu de cercar totes les
ocasions possibles per seguir en estreta col·laboració. En un altre ordre de qüestions, el Director
aplaudeix la iniciativa de buscar un marc decisions col·legiades a propostes individuals en el tema dels
màsters, arran de la recent consulta feta a la direcció per Francesc Peremiquel.
Com a darrera qüestió, Josep Parcerisa explica que per clarificar l’estructura de la docència a les dues
escoles d’arquitectura, s’està demanant als professors responsables una definició de cadascuna de les
assignatures que s’imparteixen segons sigui una assignatura taller, magistral o mixta. Aquesta definició
hauria de permetre establir unes bases precises per exemple, en termes de professorat, i a partir d’aquí,
poder establir una definició de necessitats específiques relacionades amb cada assignatura en particular.
El Director Carles Llop tanca la sessió passades les 9.00h de la nit.

Barcelona, 17 de març de 2014

Carles Crosas Armengol
Secretari acadèmic DUOT

