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Ferran Sagarra i Trias

F  erran Sagarra va néixer a Barcelona el 

1952. Obtingué el títol d’arquitecte urbanista per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitec-

tura de Barcelona (ETSAB), el 1976, i es doctorà per la Universitat Politècnica de Cata-

lunya (UPC), el 1991.

Ha treballat com a arquitecte en el projecte i en la direcció d’obra d’edificis d’ha-

bitatges, equipaments comunitaris (institut del passeig de Valldaura de Barcelona) i en 

projectes d’urbanització i obra civil. Dedicat al tema urbà per la seva sensibilitat social, 

ha redactat plans directors territorials (Figueres), plans generals (el port gòtic de Barce-

lona, el pla de Ripoll i el de la vall de Ribes), així com diferents plans especials i parcials de 

Catalunya. No obstant això, la seva gran dedicació ha estat en el camp de l’ensenyament 

de l’arquitectura i, en especial, en el marc de la ciència urbana i de l’urbanisme.

És professor titular del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la 

UPC i ha exercit de professor a l’Institut d’Urbanisme de la Universitat de Mont-real (1998) 

i a la Universitat Politècnica de Milà (2004-2006). Al llarg del curs 2012-2013 ha exercit 

de professor coordinador de la Universitat Politècnica de Milà (Plasència).

Actualment, és el director de l’ETSAB de la UPC (2008-2012), i prèviament ha 

estat sotsdirector de Relacions Internacionals de la mateixa Escola (2001-2008). Per tant, 

ha estat membre d’òrgans de govern, de caràcter col·legiat o unipersonals, de l’ETSAB i 

la UPC des de 1977 fins a 2008, any en què va ser-ne escollit director.

Internacionalment ha participat en diferents tallers i trobades internacionals (ILAUD 

1976, 1991, 2000; LIPAU des de 1993 fins a 2006; EUCITY 1995; Edimburg 2000; 

POLE-EUROPE Aargau, Suïssa, 2002-2006; Rabat 2002), i n’ha dirigit d’altres (IDSA 

+ U, 2002 i TETSAB 2004, 2005, 2006, 2007).

Ha estat membre del tribunal de projecte de fi de carrera a l’Escola d’Arquitectu-

ra de Barcelona de 2002 a 2012. També ha format part de tribunals de les escoles d’ar-

quitectura de París-Versalles, de Florència, del City College de Nova York, de l’Escola 

d’Arquitectura de Dublín i de la Universitat Ion Mincu de Bucarest (2008 i 2010). Ha 
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estat designat examinador extern a la School of Architecture del Centro de Estudios Su-

periores Universitarios de Galícia, a la University College de Dublín i a l’Institut Univer-

sitari d’Arquitectura de Venècia durant el període 2009-2012.

Ha impartit diverses conferències sobre el projecte urbà i la intervenció en la ciutat 

construïda a diferents universitats. Ha estat coordinador de l’ETSAB en el projecte «Eu-

ropa-Estats Units (EC-US)», en la Xarxa de l’Educació de l’Arquitectura: programa 

(París Belleville, AA, Rice, UCLA i Princeton) i en els programes «Les places, un patrimo-

ni europeu», de la Comissió Europea (Europa 2000); Ecohabitat, i a l’Interreg Sudoe de 

la Comissió Europea 2010-2013. 

Ha estat promotor de la Xarxa Alfa de la Unió Europea per al desenvolupament 

urbà sostenible per a les àrees metropolitanes, amb participació d’universitats llatinoame-

ricanes i europees. També del programa URBAL d’accessibilitat a l’habitatge, amb parti-

cipació de governs locals europeus i d’Amèrica llatina (2003-2007). Ha estat comissionat 

pel pavelló espanyol de la Biennal d’Arquitectura de Venècia (ARPU-UPC) de l’any 1999. 

Ha estat assessor del regidor de Política del Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona 

i assessor de l’Institut Metropolità per a les Polítiques de Sòl (IMPSOL,1994-2008).

Ha estat director de la revista Visions de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona 

(2007-2012). Ha estat membre del Consell Editor de la revista Territorio de la Politècni-

ca de Milà i de la revista d’arquitectura 3ZU de l’ETSAB (1990). És membre del Consell 

Assessor de la revista El Carrer de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona 

(1995-2012). És autor de capítols de llibres sobre la història de l’urbanisme de Barcelo- 

na i sobre la cultura urbanística dels segles xix i xx: «Barcelona, ciutat i transició» i «El 

Pla Municipal de l’Habitatge». Ha escrit Història de l’art català i articles en revistes in-

ternacionals, com «Trading properties after the earthquake: the rebuilding of eighteenth-

century Lisbon».

Entre els premis i altres mèrits que li han estat concedits destaquen el Premi Do-

mènech i Montaner, atorgat per l’IEC al millor treball de recerca sobre història de l’arqui-

tectura catalana (1992); el Premi extraordinari a la millor tesi de la Universitat Politèc-

nica de Catalunya (1993); el Premi de la revista Serra d’Or en l’àmbit de la recerca en 

ciències pel llibre Barcelona, ciutat de transició, 18481868. El projecte urbà a través de 

l’obra de l’arquitecte Garriga i Roca (1997); el Premi a la Iniciativa Docent, compartit 

amb altres professors, pel projecte «Caminar Barcelona», del qual és el promotor (2010), 

i la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent (2011).

Text llegit per Joan Antoni Solans i Huguet en el Ple del dia 19 de novembre de 2012
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