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Lluís Ferrer i Caubet

É  s llicenciat en veterinària per la Univer-

sitat de Saragossa (1981), màster en patologia animal, doctor en veterinària per l’Escola 

Superior de Veterinària de Hannover (Alemanya, 1984) i diplomat per l’European Col- 

lege of Veterinary Dermatology (1994). És catedràtic de medicina i cirurgia animal per la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha estat professor invitat de la Universitat de 

Cornell (EUA, 1985), la Universitat d’Utrecht (Holanda, 1987), la Universitat de Guelph 

(Canadà, 1992), la Universitat de Lisboa (Portugal, 1995). El curs 2009-2010 és profes-

sor convidat a la Facultat de Veterinària de la Universitat de Mont-real (Quebec, Canadà).

Durant la seva trajectòria acadèmica ha estat director del Departament de Patologia 

i Produccions Animals de la UAB (1990-1994). Entre 1995 i 1998 fou degà de la Facultat 

de Veterinària de la UAB, on engegà un procés de renovació docent, introduint els ensenya-

ments per problemes o l’anàlisi de casos i la medicina basada en l’evidència (MBE), i pro-

mogué un increment de l’ensenyament pràctic i clínic i una ampliació i potenciació de 

l’Hospital Clínic Veterinari. Durant el període 1998-2002, va impulsar la creació del Centre 

de Recerca en Sanitat Animal, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) i el Cen-

tre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBTEG). També va posar en marxa el complex 

de la Casa de Convalescència a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, com a centre de 

formació contínua de la UAB a Barcelona. Del 2002 al 2007, va impulsar el desenvolupament 

del Parc de Recerca de la UAB i la incorporació de nous centres de recerca al campus, com 

el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), l’Institut Català de Paleontologia i l’Institut 

Català de Nanotecnologia. Sota el seu mandat i per iniciativa seva, es construeix Vila-2 (250 

apartaments i residències per a investigadors al campus) i l’edifici Eureka (juntament amb 

el consorci Zona Franca) destinat a R+D empresarial. També va orientar una nova carrera 

cap a l’atracció i la captació internacional de talent a la UAB i el primer pla integral per a 

la igualtat de sexes a una universitat espanyola.

Ha estat president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), de 

la Xarxa d’Universitats Joan Lluís Vives, de la Comissió Nacional d’Avaluació (ANE- 
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CA, 2003-2004), del Consell Assessor de l’IRTA, del Consell d’Administració d’Universia, 

del Consell d’Administració de la Universitat de Lió (2008-2009) i és president del Centre 

d’Estudis Demogràfics, entre altres càrrecs. Va dirigir com a expert l’avaluació del sistema 

universitari de la República Popular de la Xina per encàrrec de la Unió Europea (UE) i 

ha participat en l’avaluació de nombroses universitats per encàrrec de la European Uni-

versity Association (EUA). És avaluador de projectes de recerca internacionals de l’Agèn-

cia Suïssa d’Avaluació Universitària i Científica.

Juntament amb els altres set rectors de les universitats públiques catalanes, l’any 

2008 va publicar el llibre blanc de la Universitat de Catalunya, una proposta integral de 

futur per a la universitat catalana.

Les seves investigacions s’han centrat en la leishmaniosi canina i en la dermatolo-

gia veterinària i comparada. Ha publicat més de cent vint articles en revistes amb avalu-

ació d’experts i ha participat com a coautor en quinze llibres de difusió internacional. Així 

mateix, ha dirigit quinze tesis doctorals.

És membre de nombroses societats científiques i comitès internacionals. Actualment, 

és un dels dos coeditors de la revista Veterinary Dermatology (Wiley-Blackwell), revista 

oficial de l’American College of Veterinary Dermatology i de l’European College of Vete-

rinary Dermatology. D’altra banda, també dirigeix el projecte de l’Associació Catalana 

d’Universitats Públiques (ACUP) i de La Caixa «Recercaixa», que cerca impulsar i finan-

çar la investigació científica a Catalunya i acostar la ciència a la societat.

Finalment, cal destacar els premis que ha rebut. Va aconseguir el Premi Extraor-

dinari de Llicenciatura i el Premi Nacional de Terminació d’Estudis, i ha estat guardonat 

amb el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears (2010) i amb la Medalla d’Or 

de l’Associació Espanyola de Veterinaris de Petits Animals (AVEPA). És membre nume-

rari de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, membre corresponent de la 

Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Catalunya i membre d’honor de l’Associació 

Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT).

Resum de la presentació a càrrec del senyor Joan Jofre i Torroella en el Ple del  

dia 15 de novembre de 2010
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