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El secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Caste llà, 
presideix la presa de possessió de Ferran Sancho co m a 
nou rector de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
L’acte s’ha fet aquest matí a la Casa de la Convale scència de la UAB  
 
 
 
Divendres, 22 de juny de 2012 
 
El secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, ha presidit aquest matí la 
presa de possessió del Dr. Ferran Sancho com a nou rector de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. L’acte ha tingut lloc a la Casa de la Convalescència i hi 
han assistit els equips de govern entrant i sortint de la UAB així com també el 
director general d’Universitats, Lluís Jofre; el director general de Recerca, Josep 
M. Martorell; i el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, 
Claudi Alsina. 

Durant l’acte a la Casa de la Convalescència el secretari d’Universitats i Recerca 
ha llegit el decret de nomenament del Dr. Ferran Sancho. Posteriorment, el nou 
rector ha expressat la seva il·lusió i la del seu equip per encarar una legislatura 
amb reptes molt importants per endavant. 

El secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, ha clausurat l’acte amb una 
intervenció en la que ha agraït a l’equip de govern sortint, encapçalat per la 
rectora Anna M. Ripoll, “la tasca feta en moments complicats”  i ha encoratjat el 
nou rector i el seu equip “a fer de l’Autònoma una universitat líder en el ca mp 
de la recerca” . 

El Dr. Ferran Sancho, nou rector de la Universitat Autònoma, és llicenciat en 
Ciències Econòmiques i Empresarials i catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi 
Econòmica per la UAB. Va ser estudiant graduat a la Universitat de Califòrnia, 
Berkeley, on va obtenir un M.A. 

Sancho ha estat vicedegà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
(1983-85), coordinador de Doctorat (1994-96), vicerector d'Investigació (1998-99), 
vicerector de Professorat (1999-2002), director de departament (2004-10) i 
membre de diverses comissions. 


