MÉS SOBRE EL LLIBRE
L'experiència de les sessions d'Urbanisme Comparat, organitzades pel Col∙legi d'Arquitectes de
Catalunya, a través de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes (de 2012 al 2019), donen origen a la
present publicació, que apropa diferents realitats a tots aquells que tinguin interès per
l'urbanisme.
Les sessions es van iniciar coincidint amb un moment de crisi de la professió, de controvèrsia de
la disciplina urbanística com a base teòrica i de dificultats del planejament com aplicació pràctica
vinculada a el sistema administratiu i jurídic. En aquest marc, convençuts que la planificació
urbanística segueix sent un instrument de servei al progrés social, imprescindible per al govern
i transformació democràtica dels assentaments i del territori, l'organització d'aquestes sessions
han permès, en la recerca per una renovació de la pràctica urbanística actual, apropar i
compartir la realitat i experiències de l'urbanisme en altres països. Tradicions i experiències
acreditades que poden ser molt útils en la reflexió i generació de renovats instruments
legislatius, econòmics, de gestió i de governança. (23 sessions / 19 països / 4 continents).

La publicació neix de la proposta de la AAUC d'editar un document on recollir els continguts de
les Sessions d'Urbanisme Comparat. Amb aquest objectiu, el llibre ofereix de forma deliberada,
no una transcripció directa de totes les conferències, de contingut i estructura molt dispar, sinó
una selecció intencionada ‐amb ampliació i re‐elaboració del contingut de les sessions‐ que cerca
una aproximació a l’activitat urbanística intencionada i comparable.
Partint d'una anàlisi simplificat del model català, que tot i no ser presentat a les sessions va
semblar imprescindible per a qualsevol exercici formal de comparació, el text se centra en una
selecció representativa de països que es van considerar significatius per la seva trajectòria
diferenciada.
De forma sistematitzada, conscient de les estretes relacions de el model urbanístic amb el
conjunt de valors que defineixen cada país i de la dificultat de transferència entre ells, a través
de les seves pàgines el text apropa al lector per entendre les bases i lògiques que singularitzen
les estructures i processos de producció i transformació dels espais, les tècniques i els
instruments de l'urbanisme, realçant aquells aspectes que destaquen en cada territori.

El llibre s'estructura en tres blocs: Uns primers capítols introductoris, on s'aproxima a
l'urbanisme i als elements que condicionen, configuren i caracteritzen la seva praxi a cada
territori. El cos central del llibre, on es presenten de forma singularitzada i comparable els deu

països i regions seleccionats: Catalunya, França, Alemanya, Països Baixos, Japó, Finlàndia,
Anglaterra, Flandes, Singapur i Argentina. I finalment un breu capítol de reflexions sorgides de
les experiències compartides. També per tancar i en forma d'annexos s'inclouen el llistat i breu
presentació de totes les Sessions i ponents, agrupat per països i un últims espai on es comparteix
una bibliografia bàsica i fonts de dades consultades.
El format dels capítols, d'extensió reduïda, vol facilitar la possible lectura continuada o alterna
en funció dels interessos de lector.
Aquest no pretén ser un manual acadèmic per conèixer en profunditat cada un dels models, fora
de l'abast d'aquest projecte, sinó un text de fàcil comprensió que ajudi a entendre l'experiència
de les Sessions d'Urbanisme Comparat i apropi altres realitats a tots aquells que tenen interès
per l'urbanisme.

Si proporcionar polítiques i marcs de producció i transformació de l'espai és una pràctica
globalment comuna en el camp de l'urbanisme, amb l'extensió i la reforma urbana com
dinàmiques característiques de la transformació del territori i la ciutat contemporània:
Quins són els fets similars i quines les diferències entre les diverses realitats? Què es pot
extreure de l'anàlisi comparada de les diferents lògiques projectuals i la veritat contextual en
què aquestes es materialitzen?
Aquestes són algunes de les preguntes que es plantegen en aquest llibre. Mitjançant l'anàlisi
de 10 casos que es presenten sintèticament, es posen en comú elements i qüestions per a un
debat que ens hauria de permetre una imprescindible millora en l'instrumental projectual i de
la presa de decisions en l'acció territorial i urbanística.
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