
 

 
 
 
 

 
 
 

Josep Maria Montaner Martorell 
Barcelona, 8 de setembre de 1954 

 

Càrrecs: 
Regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona 
Regidor del Districte de Sant Martí 
President de l’Institut Municipal d’Habitatge (IMHAB) 
Vicepresident del Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
Vicepresident de la Fundació Mies Van der Rohe 
Membre de la Junta de Direcció del Consorci del Besòs 
Membre del Consorci del Barri de la Mina 
Vocal del Consell de Barcelona Regional, SA 
Conseller del Consell Comarcal 
Vocal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

 
Formació acadèmica 

 
Arquitecte (1977) i doctor en Arquitectura (1983) per l’Escola d’Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB-UPC), amb estudis parcials d'Antropologia i Història Moderna, 
i catedràtic de Teoria de l’Arquitectura de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB-UPC), de la qual va ser sotsdirector de Cultura. 

 

 
 

Trajectòria professional 

 
Del 2008 al 2013 ha estat el director del projecte de recerca “Arxiu crític model 

Barcelona 1973-2004”, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i per l’AGAUR 

de la Generalitat de Catalunya, del qual s'han publicat els llibres col·lectius Arxiu 

crític model Barcelona 1973-2004, UPC/Ajuntament de Barcelona, 2012, i el 

Reader  modelo  Barcelona,  1973-2013,  Ajuntament  de  Barcelona/Comanegra, 

2013. 
 

 

És codirector, amb Zaida Muxí, del Laboratorio de la Vivienda Colectiva 

Sostenible,  que  ha  impartit  màsters  a  Barcelona  i  a  Mèxic  DF,  i  que  ha 

assessorat la Generalitat de Catalunya i la Junta d'Andalusia, i els municipis de 

São Paulo i Buenos Aires. 



Informació addicional 

 
És autor d’uns quaranta llibres de teoria, història i crítica d’arquitectura, alguns 

dels quals dedicats a Barcelona. 

Ha impartit cursos i conferències a diverses universitats i institucions d’Europa, 

Amèrica i Àsia. Ha estat professor convidat a l’Architectural Association School of 

Architecture de Londres, a la Graduate School of Design de Harvard, a la New 

School de Nova York, i a la Facultad de Arquitectura de Tucumán, a l'Argentina, 

entre moltes altres. 

Col·labora des de fa tres dècades en revistes internacionals d’arquitectura. 

Ha rebut nombrosos premis, entre els quals, el Premio Nacional por Iniciativa 

Periodística en Urbanismo del Ministerio de Vivienda (2005), el premi Bonaplata 

per la defensa del patrimoni industrial (1993), el Premi de la Crítica de Serra 

d’Or a  la  recerca  (1991)  i  el  premi  Lluís  Domènech  i  Montaner  de  l’Institut 

d’Estudis Catalans (1984). 

Participant assidu en els moviments veïnals dels barris de Barcelona, va ser 

membre  i  president  del  Fòrum  Cívic  Barcelona  Sostenible  (1995-1998)  i  va 

formar part de la plataforma de defensa de Can Ricart (2004-2006). 
 
 
 
 
 

 
Data d’actualització: 12 de febrer de 2018 


