
 

NOTA DE PREMSA 
 

 
Jaime Lerner presenta el seu llibre Acupuntura urbana 

a la demarcació de Barcelona del CoAC 
 
 

 
 
 
Jaime Lerner, arquitecte i urbanista brasiler i president de la UIA, presentarà 
l'edició castellana del seu llibre Acupuntura urbana, publicat per l'Institut 
d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC). 
 
Barcelona, a 11 de juliol de 2005 – Dimarts 12 de juliol a les 13h, es presentarà, a la 
sala d’actes de la seu de Plaça Nova del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
l’edició castellana del llibre Acupuntura urbana, a càrrec del seu autor, Jaime Lerner. 
A l’acte de presentació hi assistirà el president de la demarcació de Barcelona del 
CoAC, Jordi Ludevid, i serà presentat per Willy Müller i Vicente Guallart, per part de 
l’IAAC. 
 
 
Acupuntura urbana 
El llibre recull petits incidents i anècdotes a través de la mirada aguda d’un arquitecte i 
urbanista com Jaime Lernes; petites històries que transcorren en ciutats diferents i 
temps diferents. És, en definitiva, una advertència severa sobre la capacitat de la 
societat de transformar els llocs en els quals viu. Acupuntura urbana és una reflexió, 
d’una banda, sobre la dosi necessària perquè les coses que fan que existeixin les 
ciutats hi segueixin sent, però renovades i millorades, i, de l’altra, sobre la necessitat 
de saber tractar amb les eines necessàries aquell gran problema —o solució, com diria 
Lerner— que és la ciutat. 
Un llibre on, com diu Niemeyer en la seva introducció, els problemes de l’urbanisme i 
la societat s’entrellacen d’una manera intel·ligent i actualitzada. 
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Breu perfil Jaime Lerner 
Neix a Curitiba el 1937. És arquitecte i urbanista. Finalitza els estudis a l’Escola de 
Arquitetura da Universidade Fedral do Paraná el 1964. Responsable de la creació i de 
l’estructura de l’Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) el 1965. Va 
participar en el desenvolupament del Pla Director de Curitiba, un procés de 
transformació física, econòmica i cultural de la ciutat.  
Alcalde de Curitiba en tres legislatures —1994-97, 1979-83 i 1989-92— i governador 
de l’estat de Paraná en dues —1994-97 i 1998-2001. 
Va ser escollit president de la Unió Internacional d’Arquitectes (UIA) el juliol de 2002. 
Va guanyar diversos premis a Brasil i a l’exterior, com el Premi Príncep Claus de la 
Fundació Príncipe Claus per a la Cultura i el Desenvolupament (Holanda, 2000) i el 
Primer Premi de les Nacions Unides per al Programa de Medi Ambient (Nova York, 
1990). 
És doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de Cracòvia (Polònia) i la 
Universitat Tècnica de Nova Escòcia (Canadà). 
Membre honorari de l’Institut Reial d’Arquitectes de Canadà, de l’Institut Americà 
d’Arquitectes i de l’Institut Reial d’Arquitectes Britànics.  
Va rebre la Comenda “Colar de Ouro” de l’Institut d’Arquitectes de Brasil (IAB). 
 



 

Text de presentació del llibre a càrrec d’Oscar Niemeyer 
“Quan sento parlar sobre el progrés de les ciències, sempre recordo que és sobre la 
base de la intuïció que elles donen el salt creatiu capaç d’obrir un nou i inesperat camí. 
Si examinem l’actuació de Jaime Lerner en el camp de l’urbanisme, veurem com és la 
intuïció el que l’ha portat a dur a terme les transformacions urbanístiques que 
confereixen a Curitiba característiques completament diferents d’altres capitals de 
Brasil. 
És evident que han influït els coneixements urbanístics indispensables, però que al 
meu entendre, haurien estat insuficients si hagués faltat el talent i la intuïció a la què 
em refereixo. El Novo Museu do Paraná serveix d’exemple. Va ser gràcies a la seva 
sensibilitat que va sorgir la idea de transformar aquella antiga escola al museu que 
marca una nova etapa de la vida cultural de la ciutat. 
Per tot això, recomano la lectura d’aquest llibre, on els problemes de l’urbanisme i la 
societat s’entrellacen d’una manera intel·ligent i actualitzada.” 
 
 
Extracte de la introducció del llibre 
"Muchas veces me pregunto por qué determinadas ciudades consiguen 
transformaciones importantes y positivas. 
Encuentro muchas y variadas respuestas, pero una de ellas me parece común en 
todas estas ciudades innovadoras: porque en ellas se propició un comienzo, un 
despertar. Eso es lo que hace que una ciudad reaccione. 
Sabemos que el planteamiento es un proceso. Por bueno que sea, no consigue 
transformaciones inmediatas. Casi siempre es una chispa que inicia una acción y la 
consecuente propagación de esta acción. Es lo que llamo una buena acupuntura. Una 
verdadera acupuntura urbana." 
 
Jaime Lerner 
 
 
 
 
 
 
 
Acte:  Jaime Lerner presenta el seu llibre Acupuntura urbana 
Dates:  12 de juliol de 2005 (Adcés gratuït) 
Hora:  13 h 
Lloc:  Sala d’actes 
 (Plaça Nova, 5 – Barcelona) 
 
 
Informació:  Marta Milà 
 Comunicació de la demarcació de Barcelona – Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
 Tel. 93 268 84 95  
 Correu electrònic: comunicacio-bcn@coac.net 
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