
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI DEL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2015  

 

El dia 26 d’octubre de 2015 s’ha reunit a les 10.30h la Junta del DUOT. Assisteixen a la reunió Estanislau 
Roca, Enric Serra, Miquel Corominas; Maria Rubert de Ventós, Joaquim Sabaté, Julián Galindo, Daniel 
Navas, Cinthya del Fresno i Carles Crosas. 

Excusen la seva presència Ricard Pié, Antonio Font i Jordi Bellmunt. 

 

1. Relleu al càrrec de Secretari Acadèmic del DUOT 

 

El Director Estanislau Roca obre la sessió amb paraules d’agraïment al Secretari Acadèmic per la seva 
tasca realitzada en l’equip de direcció durant els darrers anys, un càrrec que ara deixa per incorporar-se 
com a subdirector a l’ETSAB. 

El Director planteja que la composició actual de la plantilla i l’exigència que el càrrec de Secretari 
Acadèmic pugui ser només ocupat per un professor amb dedicació plena, fa poc ampli el cens de 
possibles substituts. Valora la possibilitat de que sigui Ferran Sagarra qui prengui el relleu, un professor 
de gran experiència pel seu llarg recorregut en la Direcció de l’Escola de Barcelona, o sigui un professor 
més jove. La Junta fa total confiança a la decisió final que prengui el Director. 

 

 

2. Proposta de modificació del Reglament del DUOT en relació a les seccions departamentals 
 

El Secretari Acadèmic explica que l’equip de Direcció ha estat discutint una proposta de modificació del 
Reglament, amb la finalitat de restituir les seccions que ja estaven contemplades en el penúltim 
reglament, fins el 2013. 

Fa dos anys, la redacció del nou Reglament va fer-se per adaptar-lo als Estatuts UPC (de maig de 2012) 
i va haver de seguir unes directrius molt específiques en relació al nombre de seccions. Pel cas del 
DUOT, només es van poder reconèixer dues seccions, la de Barcelona i la del Vallès, mentre que els 
espais del matí-tarda a Barcelona, del paisatgisme i del postgrau passaven a tenir formalment un 
reconeixement menor. Tot i anular-se tres seccions (una de les dues de l’ETSAB, paisatgisme i postgrau) 
es va decidir mantenir la seva representativitat, passant a considerar que hi hauria 2 caps de secció i 3 
“responsables docents” (equivalents als anteriors 5 “caps de secció”).  

L’entrada d’un nou equip al Rectorat ha obert la possibilitat que sigui cada departament qui decideixi com 
organitzar-se internament. Aquesta possibilitat, sumada al nomenament pendent d’un nou cap de secció 
ETSAB-tarda (ho era l’actual director Estanislau Roca) i als canvis en l’estructura dels estudis a les dues 
escoles (nous màsters, etc.) porten a l’equip de direcció a proposar ara aquesta modificació. En el 
document adjunt es concreten quines serien les modificacions puntuals a l’articulat de cara a una 
restitució de les seccions que es proposa que siguin: ETSAB-matí, ETSAB-tarda, ETSAV, Paisatgisme i 
Doctorat. Aquesta proposta es portarà a aprovació a Consell amb les consideracions que puguin fer-hi 
els seus membres. 

S’obra un torn obert amb alguns comentaris generals com el de Maria Rubert sobre la importància del 
paper de “coordinació” de cada secció en relació als equips de professors i als continguts que 
s’imparteixen i algunes qüestions concretes. També es fan alguns comentaris més específics, com el de 
Daniel Navas que suggereix una definició clara de la secció paisatgisme i els professors que en formen 
part. En relació a l’antiga secció “Postgrau”, l’equip de direcció proposa canviar el seu nom pel de  
“Doctorat”, d’acord amb els canvis que hi està havent en l’estructura dels màsters, més diversificats i 
amb vinculació directa amb les dues escoles. Mentrestant el director assumiria directament la 
responsabilitat sobre l’àrea dels màsters o per designació seva, l’Adjunt al Director Miquel Corominas. 

 



 

 

3. Oferta d'optatives del DUOT - docència de grau de l'ETSAB pel curs 2016-17 

 

Atès que pel proper curs 2016-17 hi haurà una reducció de l’encàrrec docent en relació a les optatives, a 
la Comissió d’Estudis del 7 d’octubre, la Direcció de l’ETSAB va demanar als directors dels diferents 
departaments una consideració general sobre l’oferta d’aquestes assignatures, a fi d’ajustar la relació 
entre nombre d’assignatures i d’estudiants (enguany poc equilibrada perquè moltes assignatures tenen 
pocs estudiants). 

Com a resposta a la petició, la Junta aprova quatre punts, que es comunicaran a la Direcció ETSAB: 

1. Pel que fa a la revisió de continguts, s’entén que no és necessària atès que fa molt poc temps es 
varen actualitzar i revisar totes les assignatures optatives. 

2. Pel que fa a la reducció del nombre d’optatives per l’any que ve, en cas de que aquesta fos 
obligada per qüestions d’encàrrec docent, exposem la voluntat de mantenir totes les assignatures 
optatives i, en tot cas, alguna podria reduir la seva capacitat o ser bianual, i/o establir mecanismes 
de rotació. 

3. Una altra qüestió és que entenem la necessitat de fer obligats els seminaris de cinquè curs ja que 
aquests són el suport als tallers temàtics vinculats. 

4. Finalment, i per tal d’optimitzar la qualitat docent, creiem que la capacitat de cada assignatura no 
hauria de ser de més de 30 alumnes. 

Cynthia del Fresno, representant dels estudiants, comenta la bona acollida que tenen en general les 
optatives en relació a l’urbanisme i suggereix incrementar-ne el nombre de les relacionades amb el 
paisatgisme. 

Diversos professors puntualitzen algunes qüestions com la necessitat d’una millor coordinació d’horaris 
informació sobre aquest tema en l’intern del departament. Particularment, pel que fa al cinquè curs, es 
demanarà a l’escola una revisió per optimitzar el sistema creuat de tallers temàtics amb optatives i 
seminaris. 

 

4. Proposta de nova línia en relació a l'urbanisme pel MBArch pel curs 2016-17 

El Director informa que un conjunt de professors han presentat l’esborrany d’una proposta per 
desenvolupar una nova línia dins de l’estructura del MBArch (Màster ETSAB), per complementar 
l’existent d’urbanisme. Enric Serra, com a subdirector del DUOT i un dels professors que recolza aquesta 
iniciativa, explica que aquesta és una proposta oberta, amb un contingut que beu de l’experiència del 
projecte urbà, que estaria fonamentada en la pràctica de taller, que s’impartiria en llengua anglesa i 
podria tenir el nom de City design Lab (veure document adjunt). 

Enric Serra explica que aquesta proposta es fa en el nou marc en què l’escola té l’autoritat sobre els 
estudis de màster i tindria per tant un caràcter transversal (entre disciplines i per tant, departaments). Diu 
que estaria oberta als professors del DUOT i de l’escola amb experiència i coneixement sobre aquesta 
matèria. Tot i que pugui néixer amb certa nostàlgia d’experiències passades, hauria de permetre una 
revisió profunda dels continguts i entendre’s com una evolució del projecte urbà. 

El Director Estanislau Roca aplaudeix la iniciativa que creu que s’incardina clarament amb la tradició del 
DUOT. Recorda però que el Departament tenia ja plantejada una segona proposta que no va ser 
finalment encaixada en el màster que s’imparteix enguany. Cita que l’anterior director Carles Llop, amb 
Enric Serra i Miquel Corominas, van adreçar una carta al Director de l’ETSAB (4 de desembre de 2014) 
fent formal i explícita la petició per a “que es considerin dues línies d’urbanisme que recullin els 
continguts escalars de la recerca i la praxi del camp disciplinar del departament”.  

Miquel Corominas, considera que la proposta conté una reflexió interessant en l’intent d’encaix en 
l’estructura actual de MBArch. Manifesta no obstant alguns dubtes sobre el seu funcionament i 
estructuració. Joaquim Sabaté considera igualment interessant el plantejament, però molt important, 
situar-se en  el context previ. Recorda que l’Escola disposa ja d’una oferta complerta de dues línies 
d’urbanisme, que contra la voluntat del DUOT, enguany s’estan implementant comprimides i 
incomplertes, però que s’espera poder desplegar amb el seu plantejament inicial l’any que ve, d’acord 
amb el compromís de la direcció ETSAB amb la segona línia d’urbanisme. Afegeix finalment que l’actual 
matrícula del MBArch (la més nombrosa de totes les línies) demostra l’interès per aquestes matèries i 



que donat que la nova proposta té un format prou diferent dels anteriors, considera que s’hauria de 
mantenir la segona línia d’urbanisme (la proposada fa un any) i afegir com a tercera, la City design Lab. 

Diversos professors exposen temes concrets en relació als ensenyaments de màster. Per exemple, 
sobre l’interès de plantejar la “transversalitat” per part de l’escola, però alhora la no oblidar una  
especificitat que permeti aprofundir coneixements, sobretot quan aquest pot ser un camí cap a la recerca 
doctoral. Precisament la relació més o menys directe entre màster i doctorat és motiu de consideracions 
diverses, en el sentit de discutir si els màsters, o línies de màster, s’han de seguir enfocant amb aquest 
objectiu o té sentit que tinguin un objectiu més “professional”. 

Maria Rubert felicita l'ampli recolzament i difusió internacional de la línia d'urbanisme que ofereix 
actualment el Departament. Nogensmenys comenta que fóra bo construir el debat sobre els continguts i 
les línies de futur que ha i pot oferir el Departament, més enllà de quina professora o professor 
n’assumeixi la seva coordinació. Entén per això que una nova línia vinculada al projecte urbà, com ho és 
la proposta City design Lab és una oportunitat.  

Julián Galindo no comparteix que s’hagi d’apostar per una tercera línia. Manifesta alguns dubtes sobre el 
contingut de l’esborrany de la nova proposta, però defensa que davant d’unes tesines de màster més 
basades sobre la teoria i la recerca, la segona línia hauria de tenir el projecte com a propi fonament de la 
recerca. Així doncs, les dues línies serien complementàries i sumarien dues aproximacions 
imprescindibles per la recerca. De fet, demana que aquest encaix hauria de tenir a més en compte tots 
els màsters (els FPC inclosos) que imparteixen els professors del Departament. 

El Secretari Acadèmic comenta que s’ha demanat a la subdirecció de postgrau de l’ETSAB que estableixi 
un calendari per concretar la naturalesa de la/les línies que pugui liderar el Departament. Convida per 
això a que el Departament clarifiqui aquesta oferta en un temps el més breu possible, per fer factibles i 
adequats els temps de discussió en el tràmit de les modificacions previstes pel MBArch. 

 

5. Precs i preguntes 
 

En aquest apartat el director comenta la possibilitat de destinar una part dels recursos derivats del 
Màster de Mèxic a dues publicacions. Per una banda, donar suport a la publicació enllestida sobre la 
“trajectòria” de Miquel Domingo des de Publicacions ETSAB, que està pendent de publicar des de fa un 
temps per manca de recursos. Per l’altra, es proposa reproduir alguns exemplars del projecte pel concurs 
internacional d’idees sobre una estació intermodal de Shanghai (certamen obert a les escoles 
d’arquitectura del món), que ha estat elaborada per un grup de professors i estudiants que és finalista 
(pendent encara de veredicte final). De cara a altres anys, la Junta decideix que els professors puguin fer 
diferents propostes d’edició i en funció dels recursos dels romanents del pressupost, es prioritzin una o 
unes propostes. 

Finalment el director anuncia que el professor Álex Giménez ha demanat que el seu contracte de 
professor associat passi de T1 a T2 o T3. La direcció ha fet un informe molt favorable que també recolza 
la Junta i que serà enviat al mateix professor, perquè procedeixi amb el tràmit corresponent amb la 
Universitat. La Junta decideix encoratjar a tots els professors associats que compleixin els requisits a fer 
aquesta mateixa sol·licitud, que serà valorada de manera anàloga. 

 

La sessió es tanca cap a les 12.30h. 

  

Barcelona,  26 d’octubre de 2015 

 

 

 

 

Carles Crosas Armengol 
Secretari acadèmic DUOT 


