
PROPOSTA. NOMENAMENT DEL PROFESSOR ANTONIO FONT ARELLANO COM 
PROFESSOR EMÈRIT DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 
 
La UPC preveu en els seus Estatuts la possibilitat de nomenar professor emèrit 
aquells professors jubilats que compleixin les condicions següents:  

1. Haver estat catedràtic (…) a temps complet en els darrers cinc anys. 
2. Haver dirigit, durant la seva carrera professional, quatre tesis doctorals com a 

mínim. 
3. Haver assolit la qualificació d'AA en totes les avaluacions efectuades en els 

darrers cinc anys,  
4. Haver assolit una avaluació favorable del complement autonòmic de gestió. 
5. Disposar de 3 períodes d'activitat investigadora reconeguts. 

 
El professor Antonio Font Arellano, que es jubila a finals d’aquest curs, no solament 
compleix totes i cadascuna d’aquestes condicions sinó que reuneix els mèrits que el 
fan mereixedor d’aquest reconeixement. Antonio Font Arellano ha estat entre altres;  

‐ Membre fundador del Laboratori d'Urbanisme de Barcelona, LUB. 
‐ Director de la Escola d'Arquitectura del Vallès (ETSAV). 
‐ Director del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) de la 

UPC. 
‐ Professor de les Escoles d'Arquitectura de Barcelona i Valladolid. 
‐ Professor de l’Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (1986-1989). 
‐ Professor del Màster en Política Territorial i Urbanística, de la Universitat 

Carlos III de Madrid. 
‐ Premi Nacional d'Urbanisme, 1983. 
‐ Director del Màster UPC en Projectació Urbanística. UPC. 
‐ Coordinador del projecte internacional de recerca universitària “La Explosión de 

la Ciudad. Transformaciones recientes en la regiones metropolitanas de la 
Europa Meridional” (Francia, Italia, Portugal, España). 

‐ Membre Comité Científic de l’Observatoire de la Métropolisation dans l’Espace 
Méditerranéen. 

Ha publicat entre altres: 

‐ "El Àrea Metropolitana de Barcelona", monogràfic de la revista Quaderns 
d'Arquitectura i Urbanisme, nº 86. Barcelona 1972 (coeditor i coautor). 

‐ "Barcelona, remodelación capitalista o desarrollo urbano..." Ed. Gustavo Gili. 
Barcelona 1974, (coautor). 

‐ "Valladolid: Procesos y formas del crecimiento urbano" COAM. Madrid 1976 
(coautor). 

‐ "Instrumentos de Proyectación Urbana" ETSAV-UPC, Barcelona, 1984 
(autor). 

‐ "Vilafranca i l'Alt Penedés" Generalitat de Catalunya. Direcció General 
d'Urbanisme. Barcelona 1994 (coautor). 

‐ "Infrastructures del transport i forma urbana. Experiències projectuals" 
Fundació Politècnica de Catalunya. Barcelona 1995 (editor i coautor). 

‐ "El Projecte d'un lloc". Fundació Politècnica, 1999 (coeditor i autor). 



‐ "La Construcció del Territori Metropolità". Àrea Metropolitana de Barcelona, 
1999 (coautor). 

‐ "Vivenda, innovació i projecte". COAC. Barcelona 2000 (coautor). 
‐ “Espais d’oportunitat i projecte urbà”. Fundació Politècnica 2002 (editor i 

coautor). 
‐ “Planeamiento urbanístico: de la Controversia a la Renovación”. Diputació 

de Barcelona, 2003 (editor i coautor). 
‐ “La Ciudad Aeroportuaria de Barcelona: El proyecto de un enclave 

metropolitano de centralidad”. AENA-UPC, 2003. 
‐ “L’explosió de la ciutat / The explosion of the city”. COAC y Fòrum Universal 

de les Cultures. Barcelona 2004 (editor y coautor). Versió italiana 
“L’esplosione della cittá”. Editrice compositori, Bologna 2005. Versió en 
castellà i anglès. Ministerio de Vivienda, Madrid 2007. 

‐ “Los territorios del urbanista”. Master UPC en Proyectación Urbanística. 
Barcelona 2005 (editor i coautor). 

‐ “Transformacions urbanitzadores 1977-2000 en l’Àrea i la Regió Urbana de 
Barcelona”. Àrea Metropolitana  2006 (coautor). 

‐ “Nuevas geografías de la producción y el consumo en la región 
metropolitana de Barcelona”. Scripta nova: revista electrónica de geografía y 
ciencias sociales, vol. XII, núm. 270(107), (2008) 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-107.htm. I també a les revistes 
italianes Territorio nº 48, pp. 28-34. Milán 2009, “Revista Urbanistica nº 141, 
pp. 19-26.  INU, Roma 2010 (coautor).  

‐ “El proyecto de nuevos patrones residenciales”. Edicions ETSAV-UPC, 2009 
(editor i coautor) . 

‐ “Reforma de la Diagonal de Barcelona: Espacio Público – Transporte 
Colectivo”.Edicions ETSAV-UPC, 2010 (editor i coautor) 

‐ “La reforma de la Gran Via. Un projecte de futur”.Edicions ETSAV-UPC , 
2011 (editor i coautor). 

‐ “Patrons Urbanístics de les Activitats Econòmiques / Urban Patterns of 
Economic Activites. IET. Barcelona 2012. 

També ha publicat treballs a LOTUS INTERNATIONAL, ÁREA VASTA, CIUDAD Y 
TERRITORIO, QUADERNS D'ARQUITECTURA i URBANISME, ARQUITECTURAS 
BIS, TERRITORIO, URBANISTICA i referències  en CASABELLA, TOPOS, 
URBANISMO, CEUMT, etc. 

Professionalment ha estat: 

‐ Membre de TAU, Taller d'Arquitectura i Urbanisme. 
‐ Redactor del Pla Metropolità d'Infraestructures (1969-1970). 
‐ Ha realitzat els Plans Generals d'Ordenació Urbana de Girona, Mollet del 

Vallès, Vilafranca del Penedès, Figueres (supramunicipal), Barberà del 
Vallès, Sant Sadurní d'Anoia, Celrà, Breda, de Reforma Interior de la 
Barceloneta i de la Falca Verda de Palma de Mallorca, així com el Pla 
d'Usos de Ciutat Vella de Barcelona. 

‐ Director dels Plans Directors Urbanístics de la Conca d’Òdena. Anoia 
(Barcelona) (2008)  i de l’Àmbit Central del  Camp de Tarragona (2010). És 
coautor del Passeig Marítim de la Villa Olímpica de Barcelona, i ha dirigit el 



projecte de reordenació urbanística de les vores dels nous Cinturons de 
Barcelona. 

‐ Director del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques 
del Camp de Tarragona (setembre 2008). 

‐ Ha dirigit Seminaris Internacionals sobre “Ciutats Europees” (1984), sobre  
“Planejament Urbanístic” (juliol 2001) i sobre les “Regions Metropolitanes de 
l’Europa Meridional” (setembre 2003) a la Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo – Barcelona, Cursos de postgrau i doctorat "El Territorio 
de las Ciudades" a l’Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (1986-89) i 
en l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i Vallès fins avui.  

‐ Director de l’equip del projecte de la Ciutat Aeroportuària de Barcelona, 
2000-2001.  

‐ Coordinador científic i Comissari de l’Exposició “L’Explosió de la Ciutat”, pel 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb motiu del Fòrum Universal de les 
Cultures,  Barcelona, 2004/ Bologna, Milán 2005 / Madrid 2006 / Lisboa 
2007 / Túnez 2012.  

Tal com posa de manifest aquesta ressenya, el professor Antonio Font Arellano és i 
ha estat un professor i un investigador de referencia en els tres camps propis de 
l’activitat universitària: 

‐ En la creació i consolidació de la UPC en tres moments decisius; en la 
creació d’un grup de recerca urbanística d’excel·lència com fou el Laboratori 
d’Urbanisme de Barcelona; en la consolidació i refundació de la ETSAV i en 
la creació del DUOT. 

‐ En la definició i desenvolupament de l’ensenyança del Urbanisme, primer a 
l’ETSAB, amb programes com “Las formes de crecimiento urbano” i, 
posteriorment, en l’ETSAV amb dos programes seminals com  “Instrumentos 
de Proyectación Urbana” i “El proyecto de nuevos patrones residenciales”. 
Així mateix, destaca el seu compromís en la formació de postgrau, com a 
director del Master de Projectació Urbanística i professor de doctorat, 
especialment en tres programes de referencia, “L’explosió de la ciutat”, 
“Transformacions urbanitzadores 1977-2000 en l’Àrea i la Regió Urbana de 
Barcelona” i “Nuevas geografías de la producción y el consumo en la Región 
Metropolitana de Barcelona”. 

‐ En la recerca i la transferència de coneixement destaquen les aportacions 
inicials en el marc dels treballs que desplega el LUB i ara els seus treballs 
desenvolupats entorn a l’explosió de la ciutat. Finalment subratllar la seva 
activitat professional tant aquella que s’alimentava de la seva recerca 
universitària com, a la inversa, d’aquella que ha servit per ampliar les seves 
preocupacions científiques. 

Per fer efectiva aquesta proposta, els Estatuts de la UPC estableixen que les unitats 
bàsiques que ho promoguin han de impulsar-ho mitjançant votació secreta de l'òrgan 
competent que els hi correspongui. En aquest moment, la Junta de l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura del Vallès, a proposta del Cap de Secció del Departament en 
aquell centre, s’ha sumat a aquesta iniciativa perquè entén que el professor Antonio 
Font Arellano no solament és i ha estat un referent per el Departament d’Urbanisme i 
Ordenació del Territori sinó també per l’ETSAV.(veure certificat amés per la Secretaria 



de la Junta que s’adjunta) 
 
Així mateix, seguint el mandat de la proposada Junta del Departament, la Secció del 
Departament a l’ETSAV està treballant per completar la documentació que es 
requereix per aquesta promoció: 

‐ La justificació de la proposta. 
‐ El currículum vitae, amb menció expressa del compliment dels requisits per ser 

nomenat emèrit. 
‐ El projecte acadèmic que durà a terme la persona interessada, i que serà 

avaluat per la CSAPDIU , i l 
‐ La proposta de dedicació, dedicació que ha determinar pel Departament en 

funció dels seus recursos i la plantilla de professors. 
 
Per tot això, prego al Departament prengui en consideració aquesta proposta i la 
recolzi mitjançant votació secreta dels seus membres, per així poder completar el 
procés fins a la seva resolució final. 
 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 
18 de desembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricard Pié Ninot 
Cap Secció DUOT 
 
 
 
 


