
 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL 

TERRITORI CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2014 

 

El dilluns 24 de Novembre de 2014 s’ha reunit la Junta del DUOT, a les 15.30h a la 4a planta de 

l’ETSAB.  

Hi assisteixen Carles Llop, Miquel Corominas, Estanislau Roca, Joaquim Sabaté, Adolf Sotoca, Antonio 

Font i Carles Crosas. Enric Serra, Maria Rubert, Ricard Pié, Jordi Bellmunt i Marta Sogas excusen la 

seva assistència, especialment, degut a la convocatòria realitzada amb urgència (divendres 21 de 

novembre). 

 

1. Tema únic: Nou Màster Barcelona Arch de l’ETSAB 

El Director Carles Llop obre la sessió demanant excuses per la convocatòria amb urgència de la Junta 

que ha dificultat una assistència més majoritària. Justifica però que és fruit de com s’han esdevingut els 

fets abans de la imminent aprovació per part de la Comissió Permanent de l’ETSAB del nou màster 

Barcelona Arch programat per l’Escola de Barcelona pel curs vinent. 

Antecedents:  

El Professor Llop explica que a finals del curs passat l’ETSAV va aprovar un nou màster, que ja s’està 

impartint i que va ser el primer en desmarcar-se del reclamat paraigües conjunt de l’Àmbit d’Arquitectura. 

Amb el canvi de direcció a l’ETSAB i de Rectorat, hi ha hagut modificacions en l’estructura de 3 màsters 

(arquitectura, urbanisme i tecnologia) proposada per l’anterior direcció. Ara, l’ETSAB proposa un sol 

màster amb 9 línies, la majoria de les quals incorporen amb certa adaptació els màsters ja existents 

(composició, projectes, urbanisme, planificació, rehabilitació, etc.) afegint una nova línia transversal, 

impartida en llengua anglesa, amb el nom “Contemporany Project”. Aquesta proposta està consensuada 

amb els Vicerectorats competents. 

El DUOT, representat pel coordinador de postgrau Joaquim Sabaté, va fer una proposta inicial per una 

estructura de 60 + 30 ECTS, que s’entenia com una adaptació de l’actual màster (120 ECTS). Una 

vegada l’AQU va concloure que no era possible aquesta estructura, es va decidir readaptar la proposta a 

2 línies d’urbanisme 60 + 60 (tenint en compte que els crèdits específics serien 30+30, descomptant el 

primer quart de crèdits comuns i l’últim quart de seminari-tesina).  

Després de certes disquisicions, aquesta proposta de dues línies no ha estat incorporada per la Direcció 

de l’ETSAB en la seva proposta de Màster. 

Finalment, el Director de l’Escola Jordi Ros li ha comunicat al Director Carles Llop que, malgrat aquesta 

decisió puntual, té el ple convenciment que el DUOT tindrà un paper més fonamental en la nova 

estructura acadèmica que ara canvia (últims cursos de grau i màster). Demana per això de manera 

imminent una proposta concreta (assignatures i professors) pel curs de cinquè (taller temàtic), pel màster 

habilitant, que complementin la del màster universitari pròpiament dit. 



A partir d’aquí, comença un torn d’intervencions per expressar l’opinió dels diferents membres de la 

Junta que hauria de permetre prendre una posició conjunta de tota la Junta DUOT per ser comunicada a 

la propera Comissió Permanent i Junta d’Escola. 

Joaquim Sabaté comenta que la proposta de línia/línies del màster d’urbanisme ha estat elaborada des 

de fa mesos, seguint els protocols establerts (de fer fitxes per assignatures, sense noms de professors). 

Així doncs, no és una raó per la no acceptació dir que arriba a darrera hora, ni tampoc que no se sap 

quins professors la impartiran. El tema és que, a diferència dels altres màsters, el DUOT té fins avui una 

oferta molt extensa d’assignatures, que tenen un millor encaix en dues línies que en una d’única. És per 

aquesta raó que es van oferir dues línies amb dos noms diferents: “Ciudad, proyecto urbano y espacio 

público” i “Proyectar la ciudad y el territorio”. 

El reconeixement que tenen tant el màster com el doctorat en urbanisme, a més de la demanda actual 

(en nombre d’estudiants) així ho justifiquen. El rebuig de les dues línies, quan aquestes havien ja estat 

formulades i discutides amb el Sotsdirector Ernest Redondo, respon a criteri seu, a una decisió unilateral 

del Director Jordi Ros de comú acord amb el Vicerector d’Arquitectura, que no fan seva la proposta. 

Antonio Font comenta que aquest pot-ser sigui un tema que afecta més al col·lectiu de professors de 

l’ETSAB, però considera que és il·lustratiu de la simplificació del que hauria d’entendre’s com a Àmbit 

d’Arquitectura i, molt especialment, del pes que hauria de tenir-hi l’urbanisme contemporani: una matèria 

d’enorme importància en el nostre context i sobre la que el DUOT hi té una màxima responsabilitat. És 

per aquesta raó que insisteix novament en la necessitat de coordinar al màxim nivell la constitució de 

l’AA com a espai propi on tenir aquest tipus de discussions. 

Adolf Sotoca, que entén també que aquest és un tema que afecta més directament l’ETSAB, ressalta 

que és necessari donar una imatge unitària de la opinió del Departament, i que la discussió de la Junta 

DUOT hauria de servir per donar una resposta més coordinada als òrgans de l’ETSAB. 

Carles Crosas lamenta que el calendari no hagi permès una discussió prèvia i més reposada, que segur 

hauria fet més compartida la problemàtica, la decisió i la posició del propi DUOT.  

 

El Director considera que, amb la presència de només 5 membres de la Junta (Corominas i Roca només 

han pogut assistir a l’obertura) i amb certs matisos en les opinions, es fa difícil prendre una decisió 

unilateral de no acceptar la proposta de Màster ETSAB. No obstant, s’acorda que Miquel Corominas, 

com a representant del Director a la Comissió Permanent, faci una intervenció en el sentit de lamentar 

com s’ha produït el procés i que insisteixi encara en la possibilitat d’incorporar la segona línia 

d’urbanisme en el curt tràmit fins a l’aprovació per Junta. 

Cap a les 16.30h es tanca la sessió. 

 
Barcelona, 24 de novembre de 2014 
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Secretari acadèmic DUOT 

 


