
 Investidura com a doctor honoris causa per la Universitat Jaume I 
 Castelló de la Plana, 19 de maig de 2017

JORDI GARCÉS-FERRER

BIOGRAFIA DE JORDI GARCÉS-FERRER

Professor i investigador social apassionat que ha dedicat 32 anys de la seua 
vida professional a l’acadèmia, la ciència i la investigació aplicada en la Uni-
versitat de València (Espanya). És catedràtic d’universitat i director de l’Insti-
tut Públic d’Investigació en Polítiques de Benestar Social (Polibienestar) de la 
dita Universitat. Entre 2014 i 2016 va ocupar la Càtedra Príncep d’Astúries en 
la prestigiosa universitat de Georgetown (Center for German and European 
Studies) a Washington DC, EUA.

El professor Garcés-Ferrer té una formació àmplia en filosofia, psicologia i ci-
ències socials que li ha permès abordar les seues investigacions des d’una 
perspectiva interdisciplinària. Està en possessió de dues tesis doctorals: doc-
tor en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Granada, el 
2003, i doctor en Psicologia per la Universitat de València, el 1985. 

És un dels experts europeus més prominents en l’estudi de les polítiques 
socials comparades, concretament ha sigut reconegut com una autoritat en 
sostenibilitat, integració i eficiència dels sistemes sanitaris i socials. Acredi-
ta 32 anys de docència i investigació ininterrompuda en les universitats de 
València, Georgetown University (EUA), Université Paris Dauphine XI (Fran-
ça); University of Kent en Canterbury (Regne Unit); Oxford University (Regne 
Unit); Innsbruck University (Àustria) i Erasmus University de Roterdam (Ho-
landa). L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA, 
Espanya), li ha reconegut trenta anys consecutius d’investigació de qualitat.  

El 1996 va promoure i va fundar el grup d’investigació en Polítiques de 
Benestar Social “Polibienestar” en la Universitat de València, que es va con-
vertir més tard en Institut Universitari d’Investigació que dirigeix des de la 
seua creació. La seua missió és millorar el benestar social i la qualitat de vida 
de la societat a través de la investigació interdisciplinària aplicada combinant 
les ciències tècniques i les socials. Actualment, Polibienestar integra 100 in-
vestigadors (treballadors socials, educadors, politòlegs, economistes, sociò-
legs, psicòlegs, juristes, metges, arquitectes i enginyers) pertanyents a nou 
departaments diferents de la Universitat de València i tretze universitats as-



sociades nacionals i internacionals. Polibienestar té un partenariat internacional estable de 
160 empreses i centres d’investigació, amb els quals treballa assíduament en projectes d’in-
vestigació de la Comissió Europea. Per això està considerat en l’àmbit internacional com un 
centre d’excel·lència en investigació en polítiques de benestar europees.  Prova de la massa 
crítica d’investigació d’aquest institut és que el 19% de tots els projectes d’investigació eu-
ropea de la Universitat de València són assolits per Polibienestar (www.polibienestar.org).

En els últims cinc anys ha sigut investigador principal de 36 projectes d’investigació euro-
peus, nacionals i regionals amb 220 publicacions científiques en espanyol, anglès, alemany 
i francès que inclouen llibres, capítols de llibre i articles en editorials de reconegut prestigi 
internacional (McGraw-Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Routledge i Nova Science) i en 
revistes de màxim nivell en la seua àrea de coneixement com són: Archives of Gerontology 
and Geriatrics, Health Policy, International Journal of Geriatric Psychiatry, Health and Social 
Care in the Community, Social Indicators Research, i  European Journal of Ageing, entre altres.

El professor Garcés-Ferrer ha sigut president de congressos científics internacionals, desta-
cant “La Conferència Europea Living-All” el 2009 sobre el lliure moviment de persones amb 
dependència a Europa. El 2010 va ser designat pel Comitè organitzador de prestigiosa xarxa 
ESPAnet (Xarxa per a l’Anàlisi de la Política Social Europea), com a president de la IX Confe-
rència Internacional que es va celebrar a València el 2011 amb el lema “Sostenibilitat i trans-
formació de la política social europea”. De la seua labor desenvolupada a la Universitat de 
Georgetown destaca, junt amb l’Ambaixada d’Espanya als EUA, amb Marca Espanya i amb 
el Ministeri d’Economia i Competitivitat (FECYT), la promoció i fundació d’ECUSA (Espanyols 
Científics als EUA), la qual suposa un pas decisiu per al reconeixement del talent científic es-
panyol als Estats Units. Va presidir el Primer Congrés de Científics Espanyols als Estats Units 
al setembre del 2015 amb la presència de SS. MM. els reis d’Espanya.

És doctor Honoris Causa per tres universitats. El 2015 se li va atorgar la Medalla de la Universi-
tat de Burgos, distinció honorífica d’aquesta Universitat en reconeixement a les seues apor-
tacions científiques a les ciències socials. El 2009 i 2003 se li va concedir el títol de doctor 
Honoris Causa per la Universitat de San Pedro de la República de Perú i UNAE de Paraguai, 
respectivament. En 2003, va obtindre el primer premi de la Fundació Americana 3M a la 
innovació en atenció sanitària i en 2012 el primer premi de la Universitat Nebrija. El 2009 va 
ser nomenat fill predilecte de la seua ciutat natal, Puçol.
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