
 

 

 
NOTA DE PREMSA 

 
EL CATALÀ JORDI FARRANDO, NOU SECRETARI GENERAL DE 

LA UNIÓ INTERNACIONAL D’ARQUITECTES (UIA), LA 
INSTITUCIÓ MUNDIAL DE REFERÈNCIA DELS ARQUITECTES 

 
L’arquitecte català, actualment Director del Departament de Relacions Internacionals 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), ha estat elegit a l’Assemblea General 

de la UIA celebrada a Istanbul 
 
Barcelona, 13 de juliol de 2005. L’arquitecte català Jordi Farrando és, des del passat diumenge 
10 de juliol, el nou secretari general de la Unió Internacional d’Arquitectes (UIA) segons els 
resultats de la votació per al nomenament dels nous càrrecs d’aquesta institució internacional 
realitzats a Istanbul durant l’Assemblea General de la UIA. Fins ara Farrando ha desenvolupat 
una intensa activitat a la UIA, principalment com a Membre Suplent del Consell de la UIA 
(màxim òrgan de govern) i com a membre de la comissió d’exercici professional que vetlla per 
a la millora de la pràctica professional dels arquitectes arreu del món. En el marc del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) Jordi Farrando impulsa un programa per a la difusió de 
l’arquitectura catalana arreu del món, tot facilitant l'exercici professional dels arquitectes 
col·legiats en d’altres països on l'activitat professional està subjecta a normatives i requisits 
diferents. La UIA també ha escollit nou President a Gaétan Siew, d’Illa Maurici, en substitució 
del brasiler Jaime Lerner. El nomenament de Jordi Farrando sitúa un arquitecte català al front 
de l’organisme internacional més important per a l’Arquitectura.  
 
La Unió Internacional d’Arquitectes (UIA) és una institució no gubernamental, amb seu a París, 
creada a Lausana l’any 1928 i que actualment compta amb més de 100 països membres. Va 
ser creada amb l’objectiu de reunir a tots els arquitectes de tots els països per tal de promoure 
l’exercici professional de l’arquitectura d’acord amb les particularitat de cada comunitat, vetllar 
per a un desenvolupament sostenible de l’entorn construït, fomentar les noves tecnologies i el 
disseny de les noves idees arquitectòniques, recolzar als arquitectes i les seves federacions 
dels països menys afavorits, i promoure la formació de l’arquitecte així com l’intercanvi 
interprofessional, entre d’altres. L’òrgan suprem de la UIA és l’Assemblea General, que integra 
les delegacions de totes les seccions membres de la Unió així com als membres del Consell. Es 
reuneix cada tres anys per a definir el programa triennal de la UIA, votar els pressupostos 
generals, o escollir als membres del Consell de la UIA. 
 
La UIA representa a la comunitat mundial d’arquitectes i promou les seves activitats junt a 
organitzacions regionals d’arquitectes (CAE, Consell d’Arquitectes d’Europa; ACCEE, Consell 
dels Arquitectes d’Europa Central i Àsia; FPAA, Federació Panamericana d’Associacions 
d’Arquitectes...) institucions no gubernamentals o institucions internacionals de referència 
(UNESCO, OMS, COI...).   
 
Com a nou Secretari General de la UIA, Jordi Farrando assumeix la direcció el conjunt 
d’activitats dels òrgans de treball de la UIA, que aborden qüestions relatives a la funció de 
l’arquitecte i la seva evolució (el seu rol social, mètodes de treball, formació..) o temes 
específics lligats a àrees com el desenvolupament sostenible, l’urbanisme, l’habitat, el 
patromoni arquitectònic, o els equips de treball i la seva programació. Aquests òrgans de 
treball estan integrats per arquitectes experts i segueixen el programa triennal establert a 
l’Assemblea General de la UIA.  
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