
Resolució del concurs per triar els candidats a les places de professors 
associats d’Urbanisme i Projectes pel curs 2021-2022 a l’ETSA URV 
 
 
 
El jurat de les places per al concurs per triar els professors associats d’Urbanisme i 
Projectes de l’ETSA URV 2021-22, és el format pel professor responsable de l’assignatura 
de introducció a projectes, els professors responsables de les assignatures dels quatre cursos 
de projectes i urbanisme, el responsable de recerca de l’escola i el cap d’estudis, Josep Maria 
Toldrà, Arturo Frediani, Jordi Sardà, Manel Bailo (actuant també com a coordinador de 
l’àrea de projectes i urbanisme), Toni Gironès, Gillermo Zuaznabar i Roger Miralles. 
 
 
La reunió, a l’edifici de l’ETSA URV, a Reus, el dia 30 de Juliol de 2021 a les 9:00, comença 
amb 37 currículums presentats. La discussió primer es centra en tractar d’establir el perfil 
de professor associat de l’àrea de Projectes i Urbanisme. El perfil de professor associat que 
hi ha ara a l’ETSA URV és el d’un professional, normalment de gènere masculí, sovint amb 
despatx propi, i que contribueix a l’arquitectura des de l’excel·lència en el projecte.  
D’acord al perfil del cos docent de l’escola es proposa, també, la incorporació de perfils 
diversos que permetin complementar l’experiència d’aprenentatge entre l’alumnat de la 
nostra escola; sembla una bona oportunitat per generar una plantilla més diversa amb 
noves incorporacions. La pluralitat es decideix que es manifesti en l’elecció, així cada 
membre del jurat és requerit a fer una llista dels candidats valorant diferents aspectes: 
 
_Es valorarà el gènere: afavorint el femení. 
_Es valorarà la seva capacitat per construir i projectar: valorant l’excel·lència en el projecte i 
la construcció. 
_Es valoraran els seus mèrits acadèmics: valorant la recerca i la excel·lència científica. 
_Es valorarà la seva experiència internacional: valorant les estades a l’estranger. 
_Es valorarà el seu coneixement de l’entorn: valorant els coneixements de la societat local. 
 
Es fa una primera volta on cada professor tria sis candidats entre els que reuneixen mes 
consensos se’n trien onze. 
 
-Maria Cartanyà 
-Anna Castellà 
-Laia Cisteró 
-Mariona Genís 
-Sílvia González 
-Carlos Gonzalvo 
-Daniel Muñoz 
-Gerard Puig 
-Anna Royo 
-Ferran Tiñena 
-Júlia Valero 
 
Cal una segona volta on cada membre del jurat ha de qualificar per ordre de preferència els 
candidats.  
 



Vista la qualitat dels participants es decideix intentar contractar, encara que sigui per 
poques hores, el màxim nombre de professors possibles. D’aquesta manera es decideix que 
es puguin contractar quatre professors associats de 3+3 crèdits.  
 
Els quatre candidats amb puntuació mes alta se’ls contractarà pel període d’un any amb un 
contracte de 3+3 crèdits.  
 
Les dues persones seleccionades per fer docència a:  
Projectes i Urbanisme I i II son: Anna Royo i Ferran Tiñena  
Projectes i Urbanisme III i IV son: Mariona Genís i Júlia Valero 
 
Els set finalistes restants formaran part de la borsa d’associats per si hi ha contingències 
durant el curs acadèmic 2021-22.  
 
 
        Reus a 30 de Juliol 2021 
 
 
 
 
 
 
 


