
   
 
 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI CELEBRADA EL DIA 30 DE GENER DE 2013  

 

 

Amb data 30 de gener de 2013 s’ha reunit a les 9:30 el Consell del DUOT en sessió oberta al conjunt 

dels membres del DUOT. 

Hi assisteixen Carles Llop, Enric Serra, Miquel Corominas, Carles Crosas; Josep Parcerisa, Ricard Pié, 

Joaquim Sabaté; Isabel Castiñeira, Joan Florit, Julian Galindo, Eulàlia Gómez, Madalen Gónzález, Mario 

Jiménez, Angel Martín, Xavier Matilla, Francesc Peremiquel, Mar Santamaria, Jordi Sardà, Marta Sogas, 

Josep Maria Vilanova (membres del Consell) i els professors i investigadors: Àlvaro Clua, Sebastià 

Jornet, Dani Mòdol, Daniel Navas, Miquel Roa, Josep Ma. Solé i Montserrat Torras. 

Excusen la seva presència: Antonio Font, Jordi Franquesa, Ricard Gratacós, Maria Goula, Zaida Muxí, 

Estanislau Roca, Maria Rubert, Ferran Sagarra i Adolf Sotoca. 

1. Seguint l’ordre del dia, el Secretari Acadèmic comenta l’oportunitat de convocar de manera 

immediata unes eleccions parcials per completar les vacants als representants dels professors no 

funcionaris i no doctors (associats) al Consell del Departament. A les eleccions del passat desembre 

de 2011 només es van presentar 7 candidats (dels 11 possibles representants) i a aquesta circumstància 

s’hi afegeix ara que alguns dels elegits ja han finalitzat, o estan a punt de finalitzar, la seva vinculació 

contractual amb el Departament (són Madalen González i Mario Jiménez i, pròximament, Joan Florit). 

Completat el Consell, caldrà també que aquest col·lectiu designi el seu representat a la Junta del 

Departament en substitució de M. González (veure annex 1) 

2. Amb els nous Estatuts de la UPC (en vigor des de l’1 de juny de 2012) els departaments tenen 

l’encàrrec d’adaptació del seu reglament a aquest nou marc. El Secretari Acadèmic comenta que, pel 

cas concret del DUOT, aquesta adaptació no hauria de comportar massa canvis respecte al document 

vigent aprovat el 2008. Un dels més importants és l’obligatorietat d’organitzar el departament en dues 

úniques seccions (Barcelona i Vallès) qüestió que comportaria readaptar les cinc actuals (Bcn-matí, Bcn-

tarda, Vallès, Doctorat i Paisatgisme). L’equip Directiu proposa intentar no modificar substancialment 

l’organització actual i fer una adaptació en termes de seccions i subseccions. Un altre canvi estaria en la 

constitució de la Junta (estament opcional en els nous estatuts), que per raó de mantenir la proporció de 

2/3 a 1/3 entre doctors i no doctors, reduiria el seu nombre de representants. S’acorda que durant les 

properes setmanes s’enviarà al conjunt dels professors l’esborrany del nou reglament i que, si no hi ha 

esmenes substancials, s’enviarà a la Secretaria General per la seva revisió. L’objectiu és aprovar-lo en 

seu de Consell de Departament el març-abril  (veure annex 1). 

3. Respecte el pressupost, s’informa que la Universitat no ha pogut aprovar encara els pressupostos 

generals pel 2013 i que de fet, no preveu fer-ho abans de meitats de març. Amb això, el Departament no 

tindrà consignacions concretes pel nou exercici fins després d’aquesta data i per tant, no serà possible 

aprovar-ne la proposta de distribució. En l’annex 1 s’aporta el resum dels ingressos de l’exercici 2012. 



4. El 2013 es commemoren els 25 anys de la fundació del DUOT en el marc de la UPC. Carles Llop 

comenta que aquesta pot ser una bona ocasió per mostrar l’actualitat i projecció del Departament però 

també per fer un acte de reconeixement al Professor Manuel Ribas Piera. S’acorda que una comissió 

guiada per Antonio Font i Jaume Llobet sigui l’encarregada de situar els antecedents i programar un acte 

especial cap al mes de juny, per coincidir amb les dates del Seminari Internacional de Recerca. 

5. En relació al futur Institut de Territori i Urbanisme, Carles Llop comenta els tràmits i protocols per 

la creació de l’institut i estableix que en les properes reunions s’avançarà sobre la seva definició. 

6. Joaquim Sabaté, com a coordinador del programa de màster i doctorat, comenta l’èxit participatiu 

de la crida del Seminari Internacional de Recerca Urbanística que se celebrarà els dies 13 i 14 de juny. 

Fa referència als centenars de papers rebuts i de la nova dimensió que pren amb la iniciativa conjunta 

amb Buenos Aires. Finalment posa en valor tant el treball coral de l’organització, nodrida de joves 

doctorands, com la generosa resposta de tots els professors del programa que hi participen.  

Paral·lelament, es comenten alguns temes tractats en la reunió de professors de postgrau en relació al 

funcionament i adaptació d’aquesta secció als continus canvis del marc de tercer cicle. Josep Parcerisa 

comenta si l’equip directiu considera adequada la formació de comissions adhoc per donar resposta a 

qüestions de judici i governança d’aquesta secció (condicions d’accés, validació de tesis, etc.) o, si com 

ell mateix sosté, fóra més adequada la constitució d’una comissió permanent de tercer cicle (amb 

representació de les tres seccions del DUOT, agrupant per exemple un total de sis membres, 2+2+2). 

Enric Serra planteja discutir quina hauria de ser la naturalesa d’aquesta comissió; Julián Galindo proposa 

que l’integrin els caps dels grups de recerca i Miquel Corominas remarca que no sigui excessivament 

nombrosa per fer-la més àgil. Finalment s’acorda que serà l’Equip Directiu amb en Joaquim Sabaté qui 

faci una proposta concreta per la constitució d’aquesta nova comissió. 

7. El tema central del Consell és la discussió oberta en relació al Procés d’Integració de Centres 

Docents que aposta per una única Escola d’Arquitectura (del document Anàlisi sobre el model 

d’universitat l’estructura organitzativa i l’oferta d’estudis de la UPC, Consell de Govern UPC 17/12/2012). 

Carles Llop situa l’informe de l’anomenada Comissió adhoc i comenta la manca de solidesa del 

document, un fet denunciat en la reunió de directors amb el Rector. Considera però, que cal cercar una 

resposta en positiu a la situació. Per això la Direcció proposa la creació de 4 grups de treball que elaborin 

uns documents temàtics sintètics per manifestar el posicionament del DUOT en el si de la Universitat.  

GT1. Graus i Postgraus (Titulacions). Una comissió que estableixi quina pot ser la oferta en relació al 

Departament en base a les demandes i al mapa actual d’ensenyaments. Inicialment constituïda per la 

Direcció, els caps de secció i Antonio Font. 

GT2. Recerca i Transferència. Té l’encàrrec de construir una retrospectiva del que es fa i del que podria 

fer-se en el camp de la recerca. I que explori quin pot ser el nou marc per reimpulsar la transferència. 

Formada d’entrada per la Direcció i els caps de grup de recerca. 

GT3. Escenaris [nou] departament. En el marc d’una hipotètica integració o fusió de departaments i/o 

escoles, convé establir quin ha de ser el paper del DUOT en aquesta reorganització. La formarien la 

Direcció del DUOT amb Ferran Sagarra (ETSAB) i Adolf Sotoca (ETSAV). 

GT4. Plantilla orgànica. Un tema prestatari de la sessió celebrada a l’ETSAV a la tardor, important quan 

la reestructuració de la Universitat que es planteja sembla fer-se de manera aliena als criteris del 

funcionament de la docència. Es proposa que almenys un representant de cada col.lectiu de personal 

estigui a la comissió amb l’equip directiu. 



Es convida als professors assistents a participar en algun dels grups de treball, invitació extensiva al 

conjunt del personal del DUOT. Una vegada constituïdes les comissions, es proposa que en el termini 

d’un mes s’elaborin els respectius documents de conclusions per la discussió i presentació al proper 

Consell. 

S’obre un debat sobre les qüestions que incideixen en el procés. Carles Llop subratlla les paradoxes del 

document “Anàlisi sobre el model...”, que essent un document d’anàlisi, acaba amb una proposta 

concreta, sense incloure però una retrospectiva respecte les altres universitats; no cita les titulacions sinó 

només l’estructura d’organització; i que no es preocupa de definir el rôle dels departaments, sinó 

únicament apunta a la reducció del seu nombre. Tant Enric Serra com Miquel Corominas posen de relleu 

la naturalesa político-ideològica d’aquestes intencions/decisions i la batalla de fons sobre el model de la 

Universitat Pública. 

Ricard Pié es reafirma en aquesta mateixa opinió i afegeix la importància de disposar d’informació de 

primer ordre (i no de simples rumors) per poder-se posicionar adequadament. Apunta que des de molts 

punts de vista l’agrupació d’escoles o departaments pot semblar molt sensata (opinió pública) i que no 

s’hauria de caure ni en l’immobilisme ni en defenses numantines. 

Josep Parcerisa lamenta que per la manca de consensos interns s’està dilapidant el capital del que 

podria dir-se la Barcelona Arch i que per això urgeix un canvi estructural profund. Concretament, 

reclamar un estatut singular i asimètric per l’arquitectura dins del marc UPC (pe. a través d’un 

vicerectorat específic). Cal per això, sumar esforços entre directors d’escoles i de departaments i portar 

la discussió a un nivell institucional. Miquel Corominas comenta els acords de l’ETSAB en relació a la 

federació d’escoles, Carles Llop sosté que potser el Barcelona Arch sigui una possibilitat més real que 

mai en l’actual conjuntura i reafirma la necessitat de construir la taula de directors. I Enric Serra alerta 

que, la concessió d’aquest espai, no es produeixi quan ja ha sigut efectiva la reducció real de recursos. 

Miquel Roa opina que és ineludible la realitat d’una universitat massa costosa, i per tant, entén que es 

justifiqui la necessitat de reagrupar. Davant d’aquest escenari, considera que cal una definició molt clara 

de l’oferta de l’escola/departament i obrir-se a noves fórmules que ajudin al suport econòmic extern. 

Ricard Pié explica com s’ha anat construint una imatge negativa dels departaments com a ens més 

preocupats per nodrir la seva contractació que per desenvolupar la recerca que els ha encarregat la 

Universitat. Aquesta qüestió és matisada per Miquel Corominas, en el sentit de la gran heterogeneïtat 

entre escoles i departaments dins de la UPC, en l’extrem que algunes escoles pràcticament no tenen 

entitat. En la recerca de solucions, Joaquim Sabaté alerta que aquestes no són òbvies en l’actual 

panorama quan, alguns programes de tercer cicle europeus oberts al mercat d’estudiants internacionals 

amb més recursos, no estan essent tan exitosos com es preveia.  

Carles Llop tanca aquest bloc suggerint que, en relació a tot el que s’ha dit, els grups de treball 

desenvolupin una exploració oberta observant: quines són les iniciatives en curs en les que el DUOT 

podria aportar el seu coneixement (Escola de Melbourne a Barcelona, UN-Habitat, altres espais de 

formació...), quins són els camps de recerca actuals, construint un mapa col.lectiu de les relacions 

individuals més estructurals del professorat amb Europa i Amèrica i quines podrien ser les aliances 

estratègiques i possibles esponsoritzacions. 

8. En el bloc de precs i preguntes Julián Galindo reclama proposar iniciatives molt concretes per 

atendre al personal més jove que no té cabuda dins del sistema actual. Josep Parcerisa comenta que pel 

proper 14 de febrer s’ha organitzat una conferència en record a Manuel de Solà-Morales en el marc de 

l’assignatura Urbanística 6 que ell va dirigir tant anys (convidant a Oriol Clos) i que de manera imminent 



la web del LUB allotjarà els originals dels “plànols de comarques” en una versió digital d’alta qualitat 

(obtinguda en conveni amb l’ICC). Miquel Corominas comenta que s’ha penjat la versió.2 de la base de 

dades i agraeix als professors que hi han aportat materials. I Carles Llop tanca la sessió amb la sol·licitud 

d’aval que demana la revista digital Riurb en el seu tràmit d’indexació (un projecte editorial participat per 

diversos investigadors del DUOT), una qüestió que rep el suport del Consell. 

El Consell es conclou cap a les 12.00 hores, sense altres precs ni preguntes. 

   

Barcelona,  30 de gener de 2013 

 

 

 

 

 

Carles Crosas Armengol 

Secretari acadèmic DUOT 


