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L'actual vocal de Cultura del COAC, Josep Ferrando, ha estat nomenat director de l?
Escola d?Arquitectura i Edificació La Salle Barcelona. Ferrando substituteix a
l'arquitecte Robert Terrades, que ha ocupat el càrrec durant 22 anys.
El nou director planteja un projecte pels propers anys en el qual la internacionalització, la
transversalitat i la personalització dels estudis esdevinguin centrals en el projecte
pedagògic de l?escola. Ferrando busca que els estudiants tinguin contacte amb
arquitectes catalans que treballen a l?estranger, però també amb professionals d?altres

països, així com crear dinàmiques perquè els alumnes tinguin un perfil transdisciplinar
que pugui treballar i liderar equips amb professionals d?altres àmbits.
Trajectòria professional
Josep Ferrando és arquitecte per l?ETSAB (1999) i des de l?inici de la seva carrera
professional combina el disseny i la construcció amb la docència universitària. Ha estat
professor de l'ETSAB, i actualment també dona classes a la Escuela de Arquitectura y
Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires (Argentina), a la
Hochschule für Technik Zürich (Suïssa), a la University of Illinois at Chicago (EEUU) i a
l'Institut Europeu de Disseny IED a Barcelona i Rio de Janeiro (Brasil).
Tasca al capdavant de la vocalia de cultura del Col·legi
Des del 2018 Josep Ferrando ha definit una programació cultural basada en exposicions i
cicles de conferències que posen en valor la tasca dels arquitectes en la societat i el
territori, així com un conjunt de publicacions sobre els fons de l'Arxiu Històric, l'Arxiu
Fotogràfic i la Biblioteca del Col·legi. Tot plegat coincidint amb dos grans projectes que hi
estan molt vinculats: d'una banda, el recentment estrenat portal arquitecturacatalana.cat [2]
, el nou espai digital d'arquitectura catalana moderna i contemporània i, de l'altra, el futur
Centre Obert d'Arquitectura de Barcelona, projecte que es va iniciar el 2019 amb un
concurs d'arquitectura per redefinir els espais públics de la seu de plaça Nova.
Entrevista al programa Perspectiva de Catalunya Ràdio [3]
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