
Currículum resumit de Francesc Muñoz 
Francesc Muñoz és doctor en Geografia i professor al Departament de 
Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  

Ha rebut guardons com el premi a la millor tesi doctoral en atenció als valors 
humans a la enginyeria per la Càtedra Victoriano Muñoz Oms de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (2004).  

S’ha especialitzat en urbanisme, planificació urbana i proposta d’estratègies 
territorials. Actualment, treballa en el disseny de projectes d’intervenció i gestió 
del paisatge a diferents tipus d’espais urbans i no urbanitzats.  

Ha participat com a expert a missions del Consell d’Europa referides a 
aquestes qüestions i ha estat professor convidat a universitats europees –a 
França, Holanda, Itàlia, Portugal o Regne Unit– i americanes –a l’Argentina o 
Mèxic–.  

Ha publicat i editat textos sobre la ciutat, els estudis urbans i les qüestions de 
paisatge. Entre els seus treballs destaquen  llibres com urBANALización: 
Paisajes Comunes, Lugares Globales (Gustau Gili, Barcelona, 2008) o 
Estratègies vers la ciutat de baixa densitat: de la contenció a la gestió 
(Diputació de Barcelona, 2011).  

Ha estat jurat a convocatòries de prestigi internacional, com els Premis Rei 
Jaume I (àrea d’Urbanisme, Paisatge i Sostenibilitat), i específiques sobre 
temes urbans, como els Premis City to City (2012).  

Ha estat membre del Consell Assessor de l’Any Cerdà (2009-2010) i director 
del Congrés Internacional de cloenda d’aquest event Cerdà-Postmetròpolis: el 
govern de les regions metropolitanes al segle XXI (2010).  

Ha estat comissari de l’exposició commemorativa dels 30 Anys d’Ajuntaments 
Democràtics: Local, Local! La ciutat que ve (2010).  

Dirigeix la col·lecció de llibres Paraula i Paisatge (Àmbit editorial).  

Actualment, és director de l’Observatori de la Urbanització, grup de recerca al 
Departament de Geografia de la UAB, i de diversos programes docents de 
mestratge i postgrau com el Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge, també 
organitzat pel Departament de Geografia de la UAB. 

 


