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Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes celebrada el 20 de 
desembre de 2016 a les 19:00 h a la Sala Solà-Morales (C. Arcs 1-3, 4a. planta). 

El president de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), Sebastià Jornet, dóna la 

benvinguda als assistents i s'inicia l'assemblea a les 19.00h.  

A continuació, obre el primer punt de l'ordre del dia, proposant que donat que els assistents 

disposen de l'acta de l'assemblea anterior, es procedeixi a la seva aprovació, a resguard que 

posteriorment algú dels assistents proposi alguna esmena, que ja serà incorporada oportunament. 

A continuació, presenta la memòria d’activitats del 2016 agrupades en quatre eixos-objectius: 

organització d'activitats, serveis professionals, participació i representació en les activitats 

col·legials i consolidació dels canals d'informació i comunicació AAUC.  

Del conjunt d'activitats celebrades se'n destaquen quatre. La primera la finalització dels treballs 

d'elaboració i la posterior publicació del llibre "10+10 ", que recull, a més del resum de les activitats 

fetes del 2000 al 2010, un bon nombre de textos de temàtica variada dels agrupats. En segon lloc, 

la constitució del Col·lectiu Sòcrates que aglutina els membres de l'agrupació que disposen de 

saviesa i disponibilitat de temps. En el 2016 aquest nou col·lectiu ja ha donat suport la Junta en 

diversos aspectes. En tercer lloc, el 5è cicle d'Urbanisme comparat, que aquest any s'han centrat 

amb 3 ponències destinades a Lille, Àustria i Itàlia, i  també destacar l'inici dels treballs per una 

publicació que sintetitzi les sessions realitzades fins ara. Finalment, s'ha donat continuïtat a les 

“Pedalades Metropolitanes” iniciades ja al 2015. Aquest any se n’han celebrat tres, Corredor del 

Vallès, Alt Baix Llobregat, La Sagrera i Front Marítim des de Montgat al Poblenou. Aquest cicle de 

pedalades s'ha conclòs amb la jornada "40 anys del PGM, les Pedalades de l’AAUC i el Pla 

Director Urbanístic Metropolità " celebrada a l'Auditori Disseny Hub Barcelona i que ha comptat 

amb una alta presència d'assistents, fins a 140 persones en hora punta. Altrament s’ha continuat 

fent el seguiment a redacció de la nova Llei de Territori.  

Tot seguit, s'exposen el nombre d'actes institucionals i organitzatius, propis i externs, en els que 

l'AAUC ha participat. S’informa de què el nombre d'agrupats és de 309, dels quals 32 són no 

col·legiats. 

Sebastià Jornet destaca l’esforç realitzat en coordinar els representants a les Comissions 

Territorials i explica que l’AAUC és reiteradament identificada com a “públic interessat” en diversos 

procediments però que no és possible donar resposta pel recursos disponibles. En aquest sentit, 

manifesta reiteradament la manca de recursos atès el nombre reduït de membres de la Junta. 

Fet aquest repàs, s'aprova la Memòria d'activitats presentada per la Junta. 

En el tercer punt de l’ordre del dia, Robert Juvé, tresorer de l’Agrupació, presenta la situació del 

pressupost de l'any 2016, a data novembre de 2016 i les previsions fins a finals d'any. Es destaca 

que malgrat el cost addicional que ha suposat la publicació del llibre "10+10", atès el superàvit 
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absorbit pel COAC que tradicionalment havia tingut l'agrupació, aquest any ha estat el COAC que 

ha fet front a aquest sobre cost i, per tant, es liquida el pressupost del 2016.  

Fet aquest resum, s'aprova la liquidació de pressupost del 2016. 

A continuació es presenta la proposta d'activitats per l'any 2017, amb els següents actes i jornades 

destacades: assemblea extraordinària modificació reglament AAUC (aspecte que es tracta amb 

més detall posteriorment); donar continuïtat a les pedalades ja que la bicicleta és un mitjà ideal per 

conèixer el territori; pel que fa a l'urbanisme comparat, iniciar el 6è cicle, finalitzar la publicació, i 

ampliar l'abast amb sessions concretes d'urbanisme comparat ibèric; realitzar les visites dels 

projectes premiats per l'SCOT (POUM de Valls, Avanç de POUM Sant Jaume de Llierca, Estudi 

previ del Pla Especial de camins de Sabadell, Pla de paisatge de Cervera), apropar l'Agrupació a 

l'Acadèmia tot iniciant un cicle de presentació-debats de tesis d'urbanisme; encetar un club de 

lectura; seguiment del treball de la Llei de Territori; organitzar una Jornada-debat sobre el corredor 

del Mediterrani; iniciar el diàleg amb la Fundació OpenHouse per mirar de fer simultàniament al 

Festival d'Arquitectura un Festival d'Urbanisme "OpenCity" i així apropar-nos a la ciutadania; seguir 

coordinant es representants a les Comissions d'Urbanisme; donar continuïtat i ampliar els membres 

del Col·lectiu Sòcrates; repartir territorialment el lloc de celebració de les Juntes per millorar el 

diàleg. 

S’anuncia també que l’AAUC participarà en l'Assemblea de la UAAU a Bilbao l'1 de febrer del 2017. 

D'altra banda, es reprendrà el diàleg amb l’AETU en relació al possible Congrés Europeu dels 

Urbanistes a Barcelona. 

En el cinquè punt de l’assemblea, Robert Juvé presenta la proposta de pressupost per al 2017. Es 

preveu una xifra d'ingressos de 8.430 € i una despesa de la mateixa quantia. Sebastià Jornet 

recorda que els agrupats menors de 40 anys no hauran de pagar quota com a mesura 

d’incentivació. També s’explica que la voluntat d’ajustar les despeses als ingressos està motivada 

per la incertesa existent al respecte de la disponibilitat per part de l’AAUC del fons acumulat ja que 

aquest forma part del compte únic del COAC. S'aprova el pressupost per unanimitat dels presents 

a l'Assemblea. 

En el sisè punt, Sebastià Jornet explica l'objectiu i l'estat de la proposta de modificació del 

reglament de l'AAUC. L'objectiu és ampliar els membres de la Junta per augmentar la seva 

capacitat d'actuació, representació i diversitat. Aquesta ampliació depèn de la resposta que doni 

Serveis Jurídics del COAC, ja que el reglament actual no ho especifica. En l'assemblea 

extraordinària prevista per mitjans del 2017 es presentarà aquesta nova proposta.  

Posteriorment, s'enceta el torn obert de precs i preguntes. 

Georgina Vázquez posa de manifest la necessitat d'oferir formació específica en Urbanisme ja que 

si bé l'Escola Sert ofereix un curs d'especialització, aprofundir en certs temes seris d'utilitat per 

l'exercici de la professió. Carles Llop opina que caldria tenir en compte aquest tema i fer peticions 

concretes a l'Escola Sert, així com donar certificats als assistents de certs cicles de manera que 

servís com a eina per atraure arquitectes joves. 

Alfons Ollé comenta que al 2017 farà 30 anys que Barcelona va ser proclamada ciutat olímpica i 

proposa que l'Agrupació faci algun acte en relació a aquest aspecte. 
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Xavier Alarcón agraeix els múltiples actes de l'AAUC durant el 2016, i demana que se'l tingui en 

consideració per si es necessita ajuda en la preparació d'alguns dels actes de l'any que ve. 

Sara Mas comenta que la publicació d'Urbanisme Comparat està prevista per l'abril de 2017. 

Agàpit Borràs posa de relleu la relació entre agrupacions, especialment amb l'AJAC. També 

destaca la importància que ha tingut el Congrés d'Arquitectura celebrat al 2016. Tot i així, si bé hi 

ha hagut un esforç notable en l'organització de nombrosos actes, li ha calgut un final amb un 

missatge clar i curt reformulant la figura de l'arquitecte en l'actualitat. Per aquest motiu explica que 

ha proposat al Degà que hi hagi unes jornades "post-congrés" que vagin en aquest sentit.   

Sebastià Jornet, tanca l'assemblea agraint als presents la seva assistència. 

 
 


