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Junta AAUC 
Data 24 d’octubre de 2011 
Lloc Restaurant Hotel Catalonia Portal de l’Àngel 
Assistents Mercè Berenguè, Agàpit Borràs, Pilar Carbassa, Josep Maria 
Claperols, Sebastià Jornet, Santiago Juan, Robert Juvé i Xavier Matilla. 
 

0. Notícies i temes d’actualitat  
S’obre el diàleg al voltant del diversos temes d’actualitat 
urbanística: 

- Assemblea COAC del dia 13 d’octubre. 

- Propostes d’internacionalització l’Incasòl. 

- Barcelona Meeting Point 

- Concurs 16 portes de Collserola 

1. Juli Esteban nombrat Doctor Honoris Causa per l’UPC 
Sebastià Jornet, president de l’AAUC, comunica que l’Universitat 
Politècnica de Catalunya concedirà a Juli Esteban i Noguera el títol 
de “Doctor Honoris Causa”, gràcies a la iniciativa promoguda pel 
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat 
Politècnica de Catalunya a la qual s’hi va afegir l’AAUC. L’acte 
oficial es celebrarà el proper dia 25 de novembre a l’ETSAB. 

2. Convocatòria propera assemblea anual de l’AAUC 
S’explica la intenció de convocar la propera assemblea anual de 
l’AAUC durant el proper més de novembre. Per aquesta ocasió es 
proposa canviar d’ubicació i traslladar l’acte a l’altell del COAC. 
Un cop es confirmi disponibilitat de l’espai es comunicarà la data 
definitiva. 

3. Ordre del dia de l’assemblea 
Es comenten temes que s’inclouran en l’ordre del dia de la propera 
Assemblea: 

- Actualització de l’informació dels treballs vinculats al projecte 
Plans Base. 

- Redacció d’informes  

El COAC ha estat identificat com a públic interessat en la 
tramitació de l’avaluació ambiental de diversos plans i programes. 
Es sotmet a discussió si l’AAUC ha d’assumir i en quines condicions 
la redacció dels informes d’aquelles sol·licituds que fan referència 
a documents urbanístics. 

- Estat dels treballs del Llibre dels 20 anys de l’AAUC 

- Visites 

Es proposa la possibilitat d’organitzar visita a la ciutat de 
Tarragona amb motiu de la seva recent elecció com a seu dels Jocs 
del Mediterrani del 2017.  

- Pressupost  
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En Robert Jové, tresorer de l’AAUC, exposa el pressupost d’enguany 
que es lliurarà en breu als òrgans centrals del COAC i que serà 
presentat en l’assemblea. Aquest, que es proposa tancar amb saldo 0, 
es caracteritza per la lleugera reducció d’ingressos a causa d’una 
tendència a la baixa del nombre d’agrupats, equilibrat per l’augment 
d’activitats que no han generat despesa. 

4. “Diàleg de generacions” 
Es comunica la voluntat l’organitzar, a continuació de l’assemblea 
anual, l’acte “Diàleg de Generacions”. L’objectiu és iniciar un 
seguit de diàlegs a l’entorn de temes urbanístics. En aquest primer 
acte es pretén propiciar una trobada i conversa entre professionals 
dedicats a l’urbanisme de diferents generacions. 

 

Xavier Matilla 
secretari de l’AAUC 

 

 


