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Biel Horrach

Biel Horrach, és arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la UPC (2003),
Màster professional de Projectació Urbanística de la UPC (2005), Màster Oficial d'Urbanisme de la
UPC (2008) i doctor en urbanisme (2016) amb la tesi "Aprendre de la Balearització. Mallorca, un
laboratori internacional del turisme de masses i de conformació dels destins madurs litorals".
Ha combinat el camp de la investigació en urbanisme amb la posada en pràctica de plans i projectes
a l'àmbit municipal i supramunicipal, com ara el Pla de Reconversió Integral de Platja de Palma, la
revisió del PGOU de Calvià, el Pla Especial de l'Àmbit d'Intervenció Paisatgística de Cala Millor, el Pla
Director Urbanístic del Pla de Bages, que fou Premi Catalunya d'Urbanisme 2007 o el Pla de Ponent
que va ser Premi a la Millor Política Municipal en Urbanisme Sostenible, de la Cimera de Ciutats de
2006.
Ha estat membre de l'equip redactor de la Declaració de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial
de la Humanitat per a la UNESCO.
Des del camp de la recerca, ha estat professor del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori
de la UPC i de diferents programes de màster i doctorat com ara l'European Postgraduate Master in
Urbanism entre Barcelona, Venecia, Delft i Lovaina o el Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge de
la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat Coordinador del Grup de Recerca en Urbanisme de la
UPC.
És codirector de la Revista Iberoamericana d'Urbanisme (www.riurb.com) així com membre de l'equip
editorial d'altres publicacions especialitzades en urbanisme, paisatge i turisme com ara ID
(Identidades), QRU (Quaderns de Recerca en Urbanisme) o INVESTIGACIONES TURÍSTICAS
(http://www.investigacionesturisticas.es/iuit).
Finalment destacar que ha estat arquitecte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de l'Ajuntament de
Gavà, arquitecte municipal de l'Ajuntament de Calvià i en l'actualitat és el director d'Urbanisme de
l'Ajuntament de Palma.

