
 

Acta de l’Assemblea Extraordinària de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes celebrada el 12 d’abril 
de 2018 a les 17:00h a la Sala d’actes del COAC (Plaça Nova, 5) 

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 17.00h.  

A continuació, obre el primer i únic punt de l'ordre del dia, l’elecció de la junta executiva pels propers quatre 

anys. 

L’actual president explica com s’estructurarà la nova junta directiva i executiva de l’agrupació amb la nova 

redacció dels estatuts. En aquesta nova estructura, els vocals territorials els escullen els presidents de les 

demarcacions i, a dia d’avui són: per Girona: Anna Barceló; per Tarragona: Juan Manuel Zaguirre; per les 

Terres de l’Ebre: Josep Ramon German; per Lleida: Carles Saez, Luís Garcia-Oteyza i Miquel Duelo; per 

Barcelona: Santi Juan, Ricard Casademont i Josep Ma Claparols. Així mateix, el vocal de la secció de 

paisatge continua sent l’Alfred Fernández de la Reguera 

Feta aquesta introducció, el president indica que s’ha presentat una única candidatura, encapçalada per ell 

mateix i dos membres més de la junta anterior. Es procedeix a presentar als integrants de l’equip:  cadascú 

explica resumidament quines tasques o responsabilitats proposa assumir. 

Georgina Vázquez: vocal funcional, formació (urbanisme aplicat), concursos, honoraris; Rosina Vinyes; 

vocal funcional, urbanisme comparat ; Xavier Alarcón: secretaria, difusió i club de lectura; Sara Mas: 

tresoreria i relacions amb la Unió d’Agrupacions d’Arquitectes Urbanistes d’Espanya; Robert Juvé: 

vicepresident i pedalades i Sebastià Jornet: president i representació. 

El candidats destaquen la barreja que es dóna en la candidatura, en relació amb la orientació de les carreres 

professionals però també a edat i gènere. Les edats van dels 35 anys fins el 65; la paritat homes/dones és 

total i, pel que fa a les carreres professionals, també hi ha paritat: la meitat de l’equip desenvolupa la seva 

tasca predominantment a l’administració pública, i l’altra meitat té despatx professional. 

Finalment, es destaquen alguns dels nous projectes que es volen encetar enguany. L’Àgora d’urbanisme 

n’és el més emblemàtic i pretén presentar, en una jornada que es farà el proper 22 de gener de 2019, els 

millors projectes que hagin passat per les diferents comissions d’urbanisme de Catalunya en el darrer any. 

També es fa esment de la voluntat d’incorporar el col·lectiu Sòcrates en aspectes tan rellevants com la 

borsa de jurats que està preparant el COAC. 

Seguidament es passa a la votació en la qual surt escollida la única candidatura per unanimitat. 

En una ronda final de preguntes, el Sr. Rafael Català agraeix el reconeixement professional que, pels que 

es dediquen a l’urbanisme, pot suposar l’Àgora d’urbanisme. El Sr. Agàpit Borràs comenta, entre d’altres 

temes, que podria ser interessant fer una sessió d’urbanisme comparat de ciutats intermèdies, aprofitant 

l’experiència del Sr. Josep Ma Llop, a la qual cosa, respon que estaria encantat d’explicar, per exemple, 

Moçambic i Equador.  

Pel que fa al l’Àgora d’urbanisme, el Sr. Agàpit Borràs proposa que caldria tenir en compte, a l’hora de 

seleccionar els projectes, els principis de la sostenibilitat proposats per la Gro Harlem Brundtland en els que 

la vesant social i econòmica son tant importants com l’ambiental. En Sebastià Jornet afegeix que també es 

podria considerar els 10 punts de la declaració de Cartagena que, de fet, és un document signat per les 

Agrupacions d’Arquitectes Urbanistes d’Espanya i el propi CSCAE. 



Abans de finalitzar la sessió, en Robert Juvé proposa un record pel company Lluis Brau, traspassat 

recentment, que va dedicar tota la seva vida a practicar un urbanisme molt compromès amb els principis 

socials progressistes.  

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

 


