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LAUDATIO AL PROFESSOR JORDI GARCÉS-FERRER, 

LLEGIDA PEL PROFESSOR JAVIER SÁNCHEZ 

 

 

Introducció  

La concessió del títol de doctor honoris causa representa la màxima distinció que 
la universitat concedeix a una persona en reconeixement de la seua trajectòria 
científica i acadèmica i, en general, d'uns valors que de forma manifesta 
s'identifiquen amb l'excel·lència de la mateixa institució. 

Em correspon exposar amb brevetat els mèrits que acrediten la figura del 
professor Jordi Garcés-Ferrer, després d'haver acceptat el Consell de Govern de 
la Universitat Jaume I la proposta del Departament d'Administració d'Empreses i 
Màrqueting de nomenar-lo membre honorari del nostre claustre acadèmic. I em 
dispose a fer-ho amb enorme satisfacció i honor per l'admiració i l'amistat que 
des de fa anys m'han despertat, no ja els seus mèrits acadèmics i científics, que 
en són molts, sinó, sobretot, els valors que, com a persona, han transcendit la 
seua activitat acadèmica i han honrat la institució on l'ha desenvolupat: la 
Universitat.  

Valors personals com el seu humanisme, la seua inquietud intel·lectual, la seua 
constància i la seua solidaritat, s'han reflectit en la seua activitat acadèmica i 
investigadora a través de la interdisciplinarietat, la innovació, l'excel·lència 
investigadora i la generositat en la transmissió dels seus coneixements científics. 
Intentaré destacar alguns exemples de tots aquests valors al llarg de distintes 
etapes de la seua vida professional, des de la seua formació fins als seus projectes 
més actuals. 

 

Jordi Garcés, els seus inicis professionals  
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En la seua formació universitària, el professor Garcés-Ferrer compagina la 
Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l'Educació (s'especialitza en Psicologia) amb 
la de Criminologia, en la Universitat de València, i les complementa més tard amb 
la de Treball Social per la Universitat d'Alacant. La inquietud intel·lectual, 
característica de la seua personalitat, l’empenten a una formació en àrees que 
comprenen l'economia, el dret, la filosofia, les matemàtiques, la sociologia i la 
psicologia, i serà decisiva en la perspectiva humanista i enfocament 
interdisciplinari que traslladarà al seu estudi dels fenòmens socials. 

 

Els seus primers passos professionals com a psicòleg tenen lloc precisament a 
escassos quilòmetres d'ací, en el municipi de Vila-real, en un dels primers Equips 
Municipals de Serveis Socials que va crear El Govern Valencià en la dècada dels 
80; també exerceix activitat clínica privada en el seu poble natal, Puçol, on encara 
recorren a ell avui en dia algunes persones i a les quals atèn i ajuda de forma 
gratuïta i altruista, fruit d'una altra característica de la seua personalitat —la 
generositat— perquè diu que és una forma de tornar-los el suport i 
reconeixement que sempre li van oferir (va ser anomenat Fill Predilecte de Puçol 
en 2009).  

 

Al mateix temps, inicia els estudis de doctorat en Psicologia Social en la 
Universitat de València, a través d'una beca d'investigació de la llavors Caixa 
d'Estalvis de València, i es converteix en el primer becari d'investigació de la 
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació i en el primer professor col·laborador 
de la Facultat de Psicologia. Posteriorment, com a professor associat del 
Departament de Sociologia, s'implica en la gestió acadèmica de l'Escola 
Universitària de Treball Social, i és elegit posteriorment director d’aquesta, des 
d’on guia i dóna suport al procés d'integració d'aquesta en l'actual Facultat de 
Ciències Socials de la Universitat de València. Promou el primer congrés acadèmic 
de treball social i serveis socials a Espanya, celebrat a València sota la seua 
presidència, i la primera conferència de directors de l'àrea de coneixement 
estatal, com a instrument de planificació acadèmica futura de la dita àrea. 
Organitzacions que continuen funcionant avui en dia, com un reflex d'una altra 
de les característiques del professor Jordi Garcés-Ferrer —la innovació—: la 
necessitat d'innovar estructures i processos que milloren la realitat i perduren en 
el temps.  
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Jordi Garcés, el mestre, el professor 

En aquesta nova etapa, el professor, com alguns afectuosament l’anomenem, 
decanta la seua docència universitària per les polítiques socials, i més 
concretament per les polítiques socials europees comparades, que han de ser 
decisives per a la seua visió futura en la conformació de l'Institut Universitari de 
Polítiques de Benestar Social. Es mostra apassionat per les ideologies polítiques i 
la seua relació amb les polítiques públiques, després d'una estada d'investigació 
en la Universitat de Kent a Canterbury l’any 1997 amb el seu admirat professor 
Vic George. Però s’adona que li falta una formació específica per a poder realitzar 
anàlisis més completes sobre la realitat social, i per això decideix iniciar un nou 
doctorat en Ciències Polítiques i de l'Administració en la UNED a Madrid. 
Compagina aquests primers anys de docència i investigació amb l'obtenció del 
seu segon doctorat sobre les Polítiques Socials en Països de l'Est d'Europa, que 
llig i defensa també amb cum laude el 2003 a la Universitat de Granada.  

Des d'aquests inicis, el professor Garcés-Ferrer ha exercit una activitat docent 
universitària continuada de 32 anys, tant en grau com en postgrau. La 
internacionalitat ha caracteritzat també aquesta faceta seua, impartint docència 
en diferents universitats europees i nord-americanes. Esforç i constància que 
vertebra la seua activitat acadèmica, i que ell sol resumir en una de les frases que 
transmet al seu equip: “la nostra aliada, la constància; la intel·ligència sempre és 
més que benvinguda”.  

 

Jordi Garcés, promotor universitari i la seua relació amb la Universitat Jaume I 

En 1996, el professor Garcés-Ferrer crea la unitat d'investigació de polítiques de 
benestar social, que posteriorment es consolidaria com a institut de la Universitat 
de València. Promociona aquest centre públic d'investigació especialitzat en 
polítiques públiques, específicament polítiques socials, la missió del qual és la 
millora del benestar social i la qualitat de vida de la societat europea. Avui 
Polibienestar és un espai d'investigació d'excel·lència, referent a nivell 
internacional, amb cent investigadors pertanyents a onze àrees de coneixement. 
Les universitats de Múrcia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, 
Politècnica de Madrid, Politècnica de València i la Universitat del País Basc, s'han 
unit al projecte de Jordi Garcés en els últims quatre anys a través d'unitats 
adscrites d'investigació; i ha sigut precisament la seua estimada Universitat 
Jaume I, que avui l’acull, la primera a associar-s’hi. I comencen a unir-se també 
unitats d'investigació internacionals de Canadà, Xile i Paraguai.  
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Polibienestar és ja un projecte consolidat, amb una identitat i una visió clara i amb 
una àmplia xarxa de partenariat internacional que arriba a més de 150 empreses, 
centres d'investigació, administracions públiques i organitzacions socials. De fet, 
és l'institut amb més projectes europeus subvencionats de la Universitat de 
València, que assoleix el 19% de la investigació europea de la dita Universitat, i 
gràcies als quals es formen joves investigadors en un context de coneixement 
interdisciplinari.  

 

No podíem oblidar en aquest acte la gran vinculació del professor Garcés-Ferrer 
amb l'activitat acadèmica i investigadora de la Universitat Jaume I, que es va 
consolidar a l'abril del 2012 en constituir-se una Unitat Associada a l'Institut 
Polibienestar vinculada al grup d'investigació IMK-Innovación en Màrqueting. 
Aquesta Unitat està integrada per onze investigadors de la Universitat Jaume I 
dels departaments d'Administració d'Empreses i Màrqueting, Dret Públic i 
Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. També és membre actiu d'altres grups 
d'investigació de la Universitat Jaume I, com ara la xarxa d'Excel·lència ISITIC.  

 

La consolidació de les relacions amb la nostra Universitat ha permès que en 2014 
investigadors de la Unitat Associada a Polibienestar de la Universitat Jaume I 
participaren en l'elaboració de propostes europees i s'integraren com a socis de 
distints projectes europeus on el professor Garcés-Ferrer és investigador 
principal. Aquesta relació culmina amb l'aprovació per part del  Consell de Govern 
de la Universitat Jaume I, i de la Universitat de València, del programa de doctorat 
interuniversitari en Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques de 
Benestar Social, recentment aprovat per l'ANECA, i dirigit pel professor Garcés-
Ferrer. 

 

Jordi Garcés, valencià internacional  

Al novembre del 2013, li arriba al professor un dels reconeixements 
internacionals més merescuts; em referisc a la Càtedra Príncep d'Astúries en la 
Universitat de Georgetown a Washington DC; Càtedra que el Ministeri 
d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Espanya convoca en concurrència 
pública competitiva, en el marc de l'acord subscrit amb la Universitat de 
Georgetown, l'Ambaixada d'Espanya als EUA i la Fundació Endesa. Des de la seua 
incorporació a la Càtedra Príncep d'Astúries en el BMW Center for German and 
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European Studies, el professor Garcés-Ferrer atén les funcions docents de la dita 
Càtedra,  així com activitats d'investigació amb l'objectiu de contribuir a la 
promoció i difusió dels estudis sobre Espanya i Europa en el camp de les polítiques 
socials europees comparades, assumint a més la representació institucional de la 
Càtedra davant d'organismes i personalitats del món acadèmic, científic, 
econòmic, social i diplomàtic dels Estats Units. De la mateixa manera, col·labora 
amb prestigiosos Think-Tanks nord-americans com ara Brookings, Peterson 
Institute for International Economics i Council on Foreign Relations.  

 

Cal destacar, especialment, l'extraordinària labor desenvolupada pel professor, 
conjuntament amb l'ambaixada espanyola en els Estats Units i la FECYT, en la 
promoció i consolidació de la primera Associació de Científics Espanyols en EUA 
(ECUSA). Organitza i presideix, amb la dita associació científica, la Fundació 
Espanyola de Ciència i Tecnologia i l'ambaixada espanyola, al setembre de 2015, 
el Primer Congrés de Científics Espanyols en EUA, sota la presidència de SS.MM. 
reis d'Espanya.  

 

Amb la Càtedra Príncep d'Astúries, el professor Garcés-Ferrer, primer valencià a 
ocupar la dita Càtedra, assoleix un elevat grau d'excel·lència en la seua carrera 
acadèmica, junt amb una sèrie de distincions no menys significatives. Així, en 
2015 va rebre la Placa Honorífica de la Universitat de Burgos. En 2012 va obtenir 
el primer premi de la Universitat Nebrija i la Fundació ACS sobre “Turisme 
Accessible” i l'any 2003 va obtenir el primer premi de la Fundació Americana 3M 
a la Innovació en atenció sanitària. En 2009 se li va concedir el títol de doctor 
honoris causa per la Universitat de San Pedro de la República del Perú i, en 2013, 
el títol de doctor honoris causa per la Universitat Autònoma d'Encarnación de 
Paraguai.  

 

Jordi Garcés, investigador interdisciplinari  

Encara que la major part de la seua activitat investigadora l'ha realitzada en la 
Universitat de València, això no ha sigut obstacle per a investigar en altres 
universitats, entre les quals destacaré: la Université Paris Dauphine XI; University 
of Kent; Oxford University; Cambridge University, Leopold-Franzens-Universität 
d'Innsbruck,  Erasmus University de Rotterdam i Georgetown University. 
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Al llarg d'aquesta carrera com a investigador, el professor Garcés-Ferrer és autor 
o coautor de més de 200 publicacions científiques en espanyol, valencià, anglès i 
alemany, que inclouen llibres, capítols de llibre i articles en editorials de 
reconegut prestigi internacional i en revistes d'impacte. Un indicador de l'intens 
treball desenvolupat pel professor, que s'explica perquè en els últims cinc anys, 
ha sigut investigador principal de 36 projectes d'investigació majoritàriament 
europeus. Sincerament, no conec cap investigador social amb un currículum 
investigador tan aclaparador i amb tanta capacitat de treball.  

 

Aquesta labor investigadora del professor Garcés-Ferrer ha estat guiada, des de 
1996, pels seus treballs sobre la Teoria de la Sostenibilitat Social, més 
concretament, sobre un tema de gran rellevància en les societats europees 
actuals, com són les Polítiques de Cures de Llarga Duració per a persones en 
situació de dependència i malalts crònics. El professor Garcés-Ferrer proposa, a 
través de la seua teoria, que la sostenibilitat dels sistemes de benestar europeus 
és econòmicament viable, mitjançant un model d'integració de serveis 
sociosanitaris eficients, adaptats i recolzats en les tecnologies de la informació. 
Aporta algoritmes matemàtics i simulacions computacionals que poden predir 
l'eficiència del sistema a llarg termini. És, com a ell li agrada denominar-la, la 
futura aventura de la investigació interdisciplinària i sociotècnica. 

 

No vull cansar-los ni estendre'm més. Però vull fer referència per a acabar a 
algunes qualitats del professor, que no puc ometre abans d'acabar la meua 
laudatio, a saber: la seua inesgotable energia i contagiós entusiasme pel treball 
en equip, el seu compromís actiu amb la universitat pública espanyola i la seua 
generositat a l'hora de compartir èxits i coneixements. Després d'haver exercit 
comeses internacionals de gran rellevància en la Càtedra Príncep d'Astúries, va 
tornar a l'Institut Polibienestar disposat a compartir els coneixements adquirits 
amb les persones que l’envolten. Com els antics navegants que solcaven el 
Mediterrani per a compartir amb els seus pobles les riqueses trobades més enllà 
de les seues fronteres. Perquè Jordi és un home del Mediterrani, transversal, 
integrador i, per tant, universal. Potser per això torna cada estiu al Mestrat, al 
vessant d'una muntanya, com canta Serrat, “més alt que l'horitzó”, per a tenir 
bona vista, sobre el Mediterrani. 
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En la meua humil opinió, és un model i referent acadèmic i investigador que s'ha 
de seguir en la nostra Universitat. 

 

Per totes aquestes raons, Excel·lentíssim i Magnífic Rector, sol·licite davant 
d'aquest Claustre, el reconeixement de doctor honoris causa per la nostra 
Universitat per al professor Jordi Garcés-Ferrer. 

 

Moltes gràcies. 

 

 

 


