
 
 

CONSELL DE DEPARTAMENT 

Acta |  Dijous 5 d'abril de 2018 

Reunits: Kerman Arranz, Enric Batlle, Jordi Bellmunt, Mar Castarlenas, Isabel Castiñeira, 

Miquel Corominas, Carles Crosas, Xabier Eizaguirre, Jordi Franquesa, Julián Galindo, Ángel 

Martín, José Luís Oyón, Josep Parcerisa, Francesc Peremiquel, Maria Rubert, Joaquim Sabaté, 

Ferran Sagarra, Enric Serra, Marta Sogas. 

Excusen l'assistència: Sebastià Jornet, Carles Llop, Estanislao Roca i Catalina Salvà. 

 

Temes tractats 

1. Presentació del nou director 

En Julian Galindo agraeix l'assistència i presenta l'equip. Es planteja la voluntat de fer més 
reunions de Consell de Departament del que s'ha vingut fent fins ara, i explica les reunions 
que s'estan tenint amb el col·lectiu de professors associats. 

 

2. Modificació del Reglament 

En Carles Crosas comenta que aquesta modificació que es presenta avui porta ja tres anys 
en discussió. El 19 de novembre del 2015 hi havia ja una proposta per al nou reglament, 
però es va congelar la seva tramitació. 

En Jordi Franquesa exposa el document i comenta breument les modificacions que es 
plantegen en el nou Reglament. 

En Miquel Corominas hi està d'acord, però manifesta que no veu prou clar els arguments per 
fer una sola secció a Barcelona. 

En Julián Galindo comenta que hi ha estudiants i professors que actuen tant en torns de matí 
com de tarda, defensant així la conveniència de fer una sola secció. 

En Josep Parcerisa comenta que els Departaments es poden organitzar com estimin 
convenient, i es manifesta d'acord amb que hi hagi una sola secció a Barcelona. 

En canvi, en Francesc Peremiquel es manifesta a favor de les dues seccions. Esgrimeix que 
no és un tema d'estar en dos llocs, sinó de continguts, i entén que la docència al matí és 
diferent a la de la tarda. 

En Ferran Sagarra comenta que a major unitat de continguts millor, i que el Departament ha 
de vetllar pel compliment del pla d'estudis. Creu que quan més senzill sigui l'organigrama 
millor. 

En Carles Crosas diu que progressivament és probable que els professors estiguin al matí i a 
la tarda, de manera que és prioritari que hi hagi coherència entre ambdós àmbits. També 
insisteix en què no es planteja res de nou en aquest Reglament, i que simplement es tracta 
de validar el que ja s'havia proposat en anteriors reunions. 



 
 

Finalment la Modificació del Reglament s'aprova per consens i s'inicia així el seu tràmit per a 
la seva aprovació definitiva per part de l'òrgan competent de la UPC. 

 

3. Renovació de càrrecs i funcionament orgànic del DUOT 

En Julián Galindo introdueix el tema de les responsabilitats per la gestió dels diferents camps 
del DUOT. Comenta que na Isabel Castiñeira fa dos anys que és Cap de Secció del Vallès, 
mentre que na Maria Rubert ho és de Barcelona des de fa més de 4 anys. Explica que en 
aquest cas convé un procediment que s'endegarà en breu per la renovació d'aquest càrrec. 
S'explica també que el Cap de Seccó de Barcelona haurà de coordinar tant matí com tarda, i 
ha de tenir per tant aquesta predisposció, a la vegada que haurà d'estar amatent als lligams 
amb el conjunt de l'estudiantat i vetllar pel seguiment del pla d'estudis. En Julián anima als 
presents a presentar-s'hi. 

En Francesc Peremiquel apunta que cal atendre amb cura als sistemes d'avaluació: cal ser 
rigorós amb els continguts docents, amb l'avaluació, i amb el nivell d'exigència. 

Na Maria Rubert manifesta la seva intenció de tornar a presentar-se si el col·lectiu ho 
considera convenient. Comenta que convé despressuritzar de classes teòriques Urbanística I 
i II, i planteja la possibilitat de passar contingut a Urbanística III i IV. Les Urbanístiques V i 
VI podrien ser més lliures i més vinculades amb els problemes contemporanis. 

En Miquel Corominas comenta que cal respectar el pla d'estudis i que qualsevol canvi no 
hauria d'implicar la seva modificació. En Ferran Sagarra s'hi manifesta d'acord. 

En Joaquim Sabaté comenta que quan va accedir a la sotsdirecció de l'escola ja va donar peu 
a demanar un cert relleu en els càrrecs per substituir-lo, engrescant els docents més joves.  

En Julián comenta que el Grau de Paisatge està passant en aquests moments per un moment 
difícil, i que cal esperar els esdeveniments. Pel que fa al doctorat, reconeix la important tasca 
feta pel Joaquim Sabaté, així com la seva important dedicació en aquests anys. Comenta que 
sembla imperiós plantejar el nomenament d'un nou coordinador, i fa referència al Reglament 
de doctorat de la UPC, on es planteja una coordinació de 4 anys, prorrogable a 4 anys més. 
De cara a buscar un substitut, sembla difícil poder plantejar un professor jove pels requisists 
que es demanen. Atenent a aquests requisits, en Julián proposa a en José Luís Oyón, alhora 
que demana la presència d'en Joaquim en les Comissions de Doctorat. 

En Joaquim comenta que es va decidir fa uns anys que fer el doctorat era fer la tesi i prou. 
Per això, a través del màster es busca la preparació dels estudiants per fer front al doctorat 
amb garanties. En el sí de les comissions es va buscar la presència de professors joves per 
donar aire fresc al doctorat i també més empenta. 

S’obre un debat sobre el sistema d’elecció de la figura del coordinador del Programa de 
Doctorat, i Julian Galindo esgrimeix que, d’acord amb el nou Reglament i donat que no es 
tracta d'un Cap de Secció, és el Director del Departament qui el designa amb l’aprovació del 
Consell si així es considera. Josep Parcerisa manifesta que entén que la figura dels 
coordinadors i responsables docents és lògic que siguin persones de confiança designats pel 
Director. Miquel Corominas qüestiona que hagi de ser així. 

En Joaquim comenta que fa un temps es va reclamar la creació d'un Consell de Doctors, que 
ha votat temes importants del doctorat, i que potser convindria acabar de definir-lo. 



 
 

En Carles Crosas argumenta que la figura del Coordinador de Doctorat no és massa 
assimilable als Caps de Secció, en la mesura en què no hi ha docència assignada. També 
comenta que caldria decidir qui pot formar part de la Comissió de Doctorat. 

Na Isabel proposa que sigui la Comissió de Doctorat qui esculli el nou coordinador. 

En Ferran comenta que som pocs professors, i que si comptem només els doctors, encara 
menys. Es manifesta a favor de reforçar les competències del Cap del Departament, i que en 
tot cas ho validi el Consell, donant confiança al Director. 

En José Luís Oyón comenta la conveniència de que hi hagi una persona jove que assumeixi 
les tasques de secretari del doctorat, però que el coordinador hauria de ser algú que hagi 
dirigit tesis. Comenta que una fracció molt petita de professors han dirigit tesis, i el 
professorat que fa investigació no té opcions de dirigir-ne. 

En Jordi Bellmunt comenta que el Grau de Paisatge està a punt de consolidar-se, i que en 
aquest procés el Departament hi està molt compromès. 

N'Enric Batlle demana que els estudiants del Màster de Paisatge tinguin un camí clar de com 
fer el doctorat en el nostre departament, i comenta que tampoc queda clara la docència 
complementària que aquests estudiants haurien de fer en cas de que poguéssin accedir al 
doctorat. 

En Joaquim comenta que ja ha començat a treballar amb la intenció de resoldre el lligam 
entre els màsters (paisatge, urbanisme i MISMEC) per valorar els mecanismes óptims per 
poder entrar al doctorat i la docència complementària necessària. 

En Josep Parcerisa recorda que el Grau en Paisatge no és només del Departament 
d'Urbanisme. 

 

La reunió del Consell de Departament finalitza a les 14:30 hores, amb el compromís que la 
direcció farà una proposta concreta sobre el tema de la Comissió i el Coordinador del 
Programa de Doctorat en un proper Consell. 

 

Barcelona, 12 d'abril de 2018 

 

Jordi Franquesa  
Secretari del Departament  

 

 

 

 


