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Secció de Ciències i Tecnologia

Membres numeraris 

Jordi Faulí i Oller

J  ordi Faulí i Oller va néixer a Barcelona  

el 1959. Presentem Jordi Faulí per ocupar la plaça convocada de composició arquitectò-

nica. Es llicencià en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (1992) i s’hi 

doctorà el 2009 amb la tesi Composició i continuïtat en les columnes i voltes de les naus 

del Temple Expiatori de la Sagrada Família. 

En l’àmbit professional, el 1990 entra a formar part de l’equip d’anàlisi estructu-

ral del temple de la Sagrada Família. Incorpora les noves tecnologies (CAD, simulació per 

ordinador, imatges 3D) per a elaborar un plànol virtual del temple que permetés recrear 

fins a l’últim detall el projecte elaborat per Gaudí i portar-lo a execució. El 1992, ja com 

a arquitecte, es dedica exclusivament a l’equip tècnic de les obres del Temple. El 2005 

aquesta obra de Gaudí és declarada per la UNESCO patrimoni de la humanitat. El 2010 

s’enfronta amb el repte tècnic d’haver de comptar amb el túnel del TAV, que implica 

perforar unes pilones a dos metres dels fonaments del Temple. El 2012 substitueix Jordi 

Bonet com a coordinador i director de les obres del Temple.

Ha estat reconegut amb el Premi Ciutat de Barcelona d’Arquitectura i Urbanisme 

(2010) i el Premi a la Creativitat del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (2005). 

El 7 de novembre de 2010, el Temple fou consagrat amb la presència del papa Benet XVI, 

fet que va significar un gran reconeixement internacional. 

Entre les publicacions de la seva extensa producció, destaquen els títols següents:

— «La Sagrada Família: el moment actual i les perspectives de futur» (Serra d’Or, 

núm. 678, juny 2016).

— El temple de la Sagrada Família (Madrid, Palacios & Museos, 2014; 2a ed., 

2016).
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— Petita història de la Sagrada Família (Barcelona, Mediterrània, 2010).

— El temple de la Sagrada Família (Barcelona, Aldeasa, 2006).

— «La Sagrada Família segueix la seva història» (Antoni Gaudí Cornet, Barcelo-

na, Corea, 2015).

— «Counter-rotated Column» (Sagrada Família: Gaudí’s unfinished masterpiece, 

geometry, construction and site, Nova York, Oscar Riera Ojeda, 2014).

— «Los elementos constructivos de las naves de la Sagrada Familia» (Sagrada 

Familia, opus magnum de Gaudí, Barcelona, Media Minds, 2012).

— «Composizione di forme. La Sagrada Família» (Gaudí e la Sagrada Familia. 

Parabola e iperbole dell’architettura, Itàlia, Universitat de Càller, 2010).

— «Les claus de la construcció de les naus de la Sagrada Família» (la Sagrada 

Família d’avui dia, Barcelona, Lunwerg, 2010).

— Dos articles al catàleg Gaudí unseen: completing the Sagrada Família (Berlín, 

Jovis, 2007).

Jordi Faulí és un professional de prestigi internacional i compromès amb la cultu-

ra i el país. La seva admissió com a membre numerari representa una oportunitat de 

poder projectar l’IEC amb les seves conferències arreu del món.

Resum de la presentació feta pel senyor Josep Amat i Girbau i llegida pel senyor 

David Serrat i Congost en el Ple del dia 21 de setembre de 2017
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