
MARC AURELI SANTOS 
Arquitecte 
Barcelona, 1960 
 
 
Formació acadèmica: 
 
ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona) 
Titulació: 1986 (qualificació: excel·lent) 
Estudis de tercer cicle al departament d’Estètica i Composició de la ETSAB (65 crèdits) 
Máster Gran Escala. UPC. (Universitat Politècnica de Catalunya) (qualificació: 
excel·lent) 
 
 
Despatx professional com a arquitecte lliberal:  
 
1984-1986: amb Pedro Azara i Manuel Arenas. 
1986-1988: amb Manuel Gausa i Montserrat Torras. 
1988-1993: amb Manuel Gausa 
Des de el 1993 fins el  2006 forma part de ACTAR arquitectura –membre fundador-, 
estudi multidisciplinari  d’arquitectura i vinculat amb el mon editorial relacionat amb l’ 
arquitectura i la fotografia, amb Manuel Gausa, Florence Raveau, Oleguer Gelpí i Ignasi 
Pérez-Arnal. 
Participació a múltiples concursos Internacionales de arquitectura, a workshops i 
cursos de projectes nacionals e internacionals i a múltiples publicacions d’àmbit 
nacional e internacional. Organitzadors, entre d’altres, dels festivals Metàpolis 
d’Arquitectura Avançada. 
 
 
Experiència a l’Administració Pública: 
 
1987-1988: Ajuntament de Mataró (Barcelona). Responsable Àrea de Rehabilitació. 
1988-2007: Ajuntament de Barcelona. 

1988-1992: districte de Ciutat Vella (responsable del nucli de projectes, obres, 
manteniment i patrimoni historicoartístic) 
1992-1993: Agència del Paisatge Urbà (cap del departament tècnic) 
1993-2000: districte de Ciutat Vella (cap del departament de projectes i  obres). 
2000-2008: Foment Ciutat Vella (director de projectes i obres) 
2009-2015: ICUB (Institut de Cultura de Barcelona, director de Projectes i 
Manteniment, entre d’altres del programa Fàbriques de Creació) 
2016-2017: Coordinador de Projectes –Ciutat Vella, Eixample i Rec Comtal- a 
BagurSA (societat municipal de gestió urbanística). 
2017: Director d’Arquitectura Urbana i Patrimoni –Ecologia Urbana- 

Participació a diversos congressos nacionals e internacionals sobre rehabilitació de 
centres històrics i sobre patrimoni (Barcelona, Málaga, Copenhage, Cannes, Pàdua, 
Nicòsia, Bagdad, Gènova, Oran, Alger, Quito…) i en l’àmbit de la difusió de les 



Inversions en matèria cultural, de l’Ajuntament de Barcelona (Gènova, Madrid, 
CREARQ  BCN 2012…) 
Participació a diversos cursos de projectes de arquitectura, a workshops i a diverses 
publicacions d’àmbit local. 
 
Experiència docent: 
. UIC: Universitat Internacional de Catalunya (1999-2000). Departament d’Urbanisme –
responsable dels cursos 1 i 2- 
.  ETSAB (tallers de projectes diversos: Barceloneta, Sidney, Alguer…) i diverses 
conferències inaugurals del curs de Projectes IV. 
.  també col·laboració amb diverses entitats docents internacionals como l’MIT de 
Massachussets, la Escuela de Arquitectura de Monterrey -Mèxic-, la Scuola di 
Architettura de Gènova, la Escola de Arquitectura de New Jersey o el BAC –Barcelona-. 

 
 

 
 


