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Com cada any, aquesta carta 

de benvinguda és el millor 

espai per poder agrair la 

col·laboració que tantes 

organitzacions i persones 

ofereixen a ESADE. Gràcies 

a aquest suport, continuem 

creixent i invertint en 

els reptes principals de 

la institució: atraure el 

millor talent, generar nous 

coneixements a partir de la 

recerca i contribuir al debat 

social. 

El Programa de Beques: una eina 
imprescindible per captar el millor 
talent

Amb l’objectiu d’incrementar la dotació 
de fons al Programa de Beques, l’abril de 
2012 es va llançar la campanya The ESADE 
Challenge for Talent, que el curs 2015-2016 
ha complert el quart any de funcionament. 
Aquest projecte el vam impulsar amb molta 
il·lusió, amb l’objectiu de premiar i afavorir 
joves amb talent però sense prou recursos 
per formar-se a ESADE.

Ara és moment de fer balanç, i és ben 
positiu. Hem assolit el que ens havíem 
marcat al principi: aconseguir, al quart any, un 
milió d’euros anual en aportacions privades. 
Constatem així la confiança i l’afecte que 
els antics alumnes, els alumnes i les 
organitzacions col·laboradores senten per la 
nostra institució. El suport que hem rebut en 
aquest període, de més de 1.500 persones i 
26 empreses, juntament amb els fons propis 
que ESADE hi ha destinat, han fet possible 
atorgar 1.061 beques per cursar estudis en 
diferents programes als futurs professionals 
que transformaran el món en què vivim. 

La creació de coneixement

Preparar als futurs professionals perquè 
puguin afrontar amb èxit els reptes globals 
seria impossible sense comptar amb els 
millors professors, professionals formats a 
l’avantguarda de l’aprenentatge, disposats 
a innovar i a generar nous coneixements. 
Els resultats de la recerca d’ESADE van 
més enllà de les aules i de la producció 
acadèmica. Com a resultat de la recerca a 

ESADE, es crea coneixement a la frontera 
amb l’objectiu de donar resposta als reptes 
actuals del món del management i del dret. 
D’acord amb aquest objectiu, i seguint la 
línia missional d’ESADE, es treballa per 
generar coneixement que es pugui traduir en 
conceptes que permetin donar resposta a les 
necessitats reals de les organitzacions. 

Al curs 2015-2016, els investigadors 
d’ESADE han incrementat la producció 
científica un 20 % respecte de l’any passat, 
de manera que aquest curs ha estat el millor 
d’ESADE pel que fa als resultats de la seva 
recerca, tant pel nombre de publicacions 
científiques com per la qualitat investigadora 
del professorat.

Més de 100 professors d’ESADE han 
contribuït a les activitats de recerca a través 
de 17 centres de generació de coneixement, 
que inclouen grups de recerca i think tanks. 
Entre els temes de la recerca, destaquen 
el desenvolupament del lideratge, la 
innovació social, la governança pública i la 
gestió publicoprivada, l’economia global, la 
geopolítica i l’emprenedoria.

Tota aquesta activitat ha estat possible 
gràcies a l’aposta d’ESADE per la recerca 
i gràcies al suport d’empreses, fundacions 
i organitzacions que veuen en la recerca 
d’ESADE la resposta als reptes presents i 
futurs del món empresarial i la societat.

Presentació

PRESENTACIÓ
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Generant debat social

Molt relacionada amb la creació de 
coneixement, hi ha la voluntat de compartir 
els resultats de les recerques d’ESADE amb 
la generació de debat social. Es tracta de 
ser fidels a un dels valors missionals de 
la institució: crear valor per a la societat, 
difonent els coneixements generats a totes 
aquelles persones i institucions que hi 
estiguin interessades. 

El curs 2015-2016 ha estat intens en 
activitats de debat social, ja que ESADE 
vol ser una plataforma de diàleg compartit 
entre acadèmics i empreses per afrontar 
els reptes de la nostra societat canviant. 
D’acord amb aquesta activitat, i per fer 
accessible al públic el coneixement que es 
genera a ESADE, amb el suport de diverses 
empreses i organitzacions, s’han publicat 
i s’han presentat l’Informe Econòmic i 

Financer i l’Índex de Confiança Social. A 
més, han estat especialment rellevants les 
sessions de Big Challenges, que aborden els 
reptes globals de l’entorn polític i social.   

Nous reptes

La convergència de la digitalització i la 
globalització impulsen un canvi de paradigma 
a l’educació superior al qual ESADE no és 
aliena. En aquest sentit, s’ha impulsat ja 
la primera fase de Student First, un nou 
model d’innovació pedagògica, centrat en 
l’experiència de l’estudiant, basat en un nou 
enfocament metodològic, la digitalització 
dels continguts i l’habilitació de nous espais, 
més dinàmics i adaptables, que propicia 
una participació més activa de l’alumne, el 
qual esdevé així el veritable protagonista 
del seu procés d’aprenentatge. En definitiva, 
més tecnologia, nous espais i innovació 
pedagògica, al servei dels líders que hauran 
de transformar la societat al segle XXI.

Gràcies

Finalment, gràcies de nou a les empreses, 
a les fundacions i als antics alumnes que 
doneu suport a ESADE invertint en els 
nostres projectes estratègics. D’aquesta 
manera, contribuïu directament a acomplir 
la nostra missió de formar professionals 
competents en els àmbits del management 
i del dret, com també al debat social i a la 
creació de nou coneixement rellevant.  

El vostre suport és fonamental per al 
present i per al futur d’ESADE!

Manel Raventós 

President de la Fundació ESADE

Germán Castejón

Membre del Patronat i president  
de l’ESADE Challenge Board

Eugènia Bieto

Directora general d’ESADE  
Business & Law School
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Garantia de sostenibilitat

Origen de les aportacions privades 

El curs 2015-2016, ESADE va obtenir 3,9 milions d’euros com a fruit 
de la seva vinculació estreta amb els donants, tant persones físiques 
com organitzacions. Aquests tipus d’aportacions són molt valuoses 
per a ESADE perquè representen un impuls important per a alguns 
projectes estratègics, com ara generar nous coneixements en dret 
i en management, atreure professorat de prestigi internacional per 
continuar desenvolupant una experiència única a les aules i aconseguir 
que joves amb talent però sense recursos econòmics suficients puguin 
estudiar a ESADE.  

Destinació de les aportacions privades 

Recerca i professorat. Per fomentar les sinergies entre el món 
universitari i l’àmbit professional, és fonamental compartir amb les 
organitzacions col·laboradores d’ESADE el coneixement i el debat sobre 
els temes que afecten el present i el futur del management i del dret. 
Per aquest motiu, és essencial comptar amb professors de trajectòria 
internacional reconeguda.

Programa de Beques. Les persones i les organitzacions que aposten 
pel Programa de Beques permeten que any rere any augmentin l’import 
que s’hi destina, la cobertura mitjana i la tipologia de les beques. Les 
seves donacions, a través de la campanya The ESADE Challenge for 

Talent, fan possible que alumnes amb talent però sense prou recursos 
econòmics facin realitat el seu somni de poder estudiar a ESADE.

Endowment L’endowment és un fons immobilitzat els rendiments 
del qual s’inverteixen en les prioritats estratègiques d’ESADE o es 
reinverteixen en el propi fons. L’endowment d’ESADE actualment és de 
7,2 milions d’euros.

Aportacions privades

88 %

8 %

3,9 M €

4 %

  Empreses/fundacions/institucions

  Antics alumnes i comunitat ESADE

  Rendiments de l’endowment

Origen de las aportacions privades

63 %

5 %

3,9M €32 %

  Investigació, professorat i beques d’investigació

  Programa de Beques

  Endowment

Aplicació de les aportacions privades
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Origen i aplicació de les aportacions privades 
2015-2016

Origen dels fons, segons la seva procedència

Empreses/fundacions/institucions 3.408.914 € 88 %

Antics alumnes 319.651 € 8 %

Rendiments de l’endowment 1 160.404 € 4 %

Total 3.888.969 €  

Origen dels fons, segons la seva finalitat

Aportacions a la finalitat fundaciona 2 338.486 € 9 %

Aportacions a projectes concrets 3.350.483 € 86 %

– Recerca i professorat 2.375.209 €

– Programa de Beques 975.274 €

Aportacions a l’endowment 3 200.000 € 5 %

Total 3.888.969 €  

Aplicació dels fons, segons la seva finalitat

Recerca, professorat i beques de recerca 2.442.903 € 63 %

Beques al talent  1.246.066 € 32 %

Endowment 200.000 € 5 %

Total 3.888.969 €  

1  Els rendiments de l’endowment inclouen els interessos que genera, com també els que generen altres capitals invertits per ESADE. Una part important 

d’aquests rendiments es destina a finançar projectes estratègics d’ESADE i la resta es reinverteix en el propi endowment amb la finalitat de capitalitzar-lo. 

2  El Comitè d’Assignació de Fons distribueix les aportacions de lliure disposició (finalitat fundacional) entre els projectes estratègics d’ESADE: recerca, 

professorat i beques.

3  Les aportacions a l’endowment inclouen les que realitzen directament les empreses, les fundacions, les institucions i els antics alumnes, com també les que 

realitza la pròpia institució, procedents dels rendiments de l’endowment.

Per a Colonial, és molt important estar a prop del 
millor talent, que no sempre disposa dels recursos 
econòmics necessaris per finançar la seva formació.”

Pere Viñolas
Conseller delegat de Colonial
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El repte pel talent

Programa de beques. Key figures i evolució 

El Programa de Beques és una de les grans apostes d’ESADE, atès 
que és el millor instrument per fomentar la diversitat, la igualtat 
d’oportunitats i el talent a les aules. Continuar millorant el nombre 

d’alumnes becats, gràcies a les aportacions de les persones i de les 
organitzacions, és un dels grans reptes de la institució. 

Impacte de les aportacions privades

Comparativa key figures 2016-2017 2015-2016

Import destinat a beques al talent  + Need-based Scholarships 2.772.318 € 2.276.241 €

Nombre d’alumnes becats 262 218

% d’alumnes becats sobre el total d’alumnes 10 % 9 %

APORTACIONS PRIVADES
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Consolidació del Programa de Beques 

Aquest curs 2016-2017, ESADE ha augmentat els fons destinats al 
Programa de Beques per mostrar clarament l’aposta estratègica que 
significa aquest programa. Aquest increment comporta un augment del 
nombre d’alumnes becats, mentre que les cobertures mitjanes de les 
beques per programa es mantenen constants. El gràfic següent indica 
els alumnes becats segons la seva distribució entre els diferents 
programes d’ESADE:

Evolució del número d’estudiants becats en tots els 
programes

Evolució de l’import destinat a beques en tots els 
programes
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Percentatge d’alumnes becats i cobertura mitjana de les 
beques concedides per programa

Graus i màsters, 2016-2017

Cobertura Alumnes becats

BBA 65 % 9 %

GED 61 % 10 %

Doble Grau 59 % 15 %

GED &  

Global Governance
66 % 19 %

MUA 58 % 15 %

Programes internacionals, 2016-2017

Cobertura Alumnes becats

MSc 37 % 3 %

MBA 18 % 16 %

BBA
108

GED
16

GED & 
Global Governance

36

Doble Grau
42

MUA
13

MSc
17

MBA
30

Total
alumnes becats:

262
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Finançament del Programa de Beques   

Els fons que ESADE destina al Programa de Beques provenen fonamentalment de dues fonts de finançament: els recursos propis d’ESADE 
procedents de l’activitat acadèmica (ESADE destina a beques el 4 % de l’import de les matrícules de tots els programes de grau) i les 
aportacions privades com a resultat de les col·laboracions que les empreses, les organitzacions i les persones fan a la campanya  
The ESADE Challenge for Talent.

Per bé que les aportacions privades directes al Programa de Beques augmenten any rere any, avui només representen e 35 % de l’import que 
ESADE inverteix en aquesta finalitat. Per aquest motiu, aquest curs ESADE ha destinat al Programa de Beques una part important de les donacions 
realitzades al fons fundacional, en detriment d’altres inversions estratègiques. 

2016-2017 2014-2015 2013-2014

Aportacions privades directes al Programa de Beques. 

Campanya The ESADE Challenge for Talent 1
975.274 € 35 % 804.351 €  35 % 625.887 € 28 %

– Alumni (Individual Giving) 2 319.651 € 12 % 294.650 € 13 % 245.736 € 11 %

– Aportacions corporatives (Corporate Giving) 655.623 € 23 % 509.701 € 22 % 380.151 € 17 %

Assignació d’aportacions privades a la finalitat fundacional 270.788 € 10 % 323.434 € 14 % … …

Ingressos procedents de l’activitat acadèmica 1.526.256 € 55 % 1.148.556 € 51 % 1.628.091 72 %

Total 2.772.318 € 2.276.241 € 2.253.978 € 

Finançament del Programa de Beques

1  La campanya The ESADE Challenge for Talent es va iniciar amb la iniciativa 1.000 × 1.000 ESADE l’abril de 2012. 

2  Inclou els rendiments de l’endowment procedents de les aportacions dels antics alumnes al fons immobilitzat.

14 APORTACIONS PRIVADES

Un dels objectius de la Fundació Puig és donar 
suport a les entitats educatives de Barcelona 
que impulsin el talent i l’educació emprenedora. 
Aquesta beca ens permet, a més, ajudar joves que 
no disposen de recursos econòmics per finançar 
la seva formació. D’aquesta manera, unim el talent 
i l’esperit emprenedor amb l’accessibilitat a la 
millor formació.”

Xavier Puig
President del Patronat de la Fundació Puig
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Finançament del Programa de Beques

65 %

23 %

Antics alumnes
i comunitat ESADE

Recursos
d’ESADE

Empreses i
organitzacions

 12 %

35 %
Aportacions

privades

Evolució del nombre de donants de la campanya The ESADE Challenge for Talent 

Evolució dels fons de fundraising destinats a beques (en Euros)

  Campanya General

  1.000x1.000 ESADE/

Beca futur

  Aportacions privades directes a la 

campanya The ESADE Challenge for Talent 

d’empreses i organitzacions

  Aportacions privades directes a la 

campanya The ESADE Challenge for Talent 

d’antics alumnes i comunitat ESADE

  Recursos d’ESADE (activitat acadèmica 

i assignació especial de la finalitat 

fundacional)

  Aportacions privades 
directes al Programa 
de Beques

  Finalitat fundacional
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Aliances estratègiques per a un futur millor  

ESADE creu decididament en el poder de les 
aliances i en la generació de valor mutu per 
tal de contribuir a millorar i a desenvolupar 
la societat. ESADE treballa estretament amb 
empreses i fundacions líders amb l’objectiu 
de crear sinergies que ajudin a respondre 
a les necessitats actuals i futures de les 
organitzacions. Només és possible construir 
una societat preparada per afrontar els reptes 
que vivim si s’estableixen aliances per crear 
coneixement rellevant i innovador, es fomenta 
l’atracció i el desenvolupament del millor 
talent i s’impulsen iniciatives ambicioses que 
contribueixin a la transformació i al progrés 
d’ESADE, de les empreses i de la societat en 
general.

Student First i la Rambla de la 
Innovació

L’educació es troba en un moment crucial 
de transformació. Els grans reptes que 
imposen la globalització i la revolució digital 
qüestionen les tradicions educatives i 
exigeixen transformacions disruptives en els 
processos d’aprenentatge. 

ESADE vol donar resposta a aquests reptes 
mitjançant la transformació de l’experiència 
educativa, sense oblidar els valors i la 
identitat que han caracteritzat la institució 
durant els seus quasi seixanta anys de vida.

De manera pionera en el sector universitari 
i en la formació per a directius, ESADE ha 
iniciat una renovació profunda del seu model 
d’aprenentatge mitjançant el projecte Student 
First, que il·lustra la filosofia i l’enfocament 
que vol donar resposta a aquests reptes. 

L’objectiu d’ESADE és transformar el model 
d’aprenentatge en un procés experiencial. 
Per aquest motiu, la peça clau ja no són 
només les aules, sinó també els laboratoris, 
que esdevenen punts de trobada entre el 
coneixement, l’aprenentatge, la innovació i 
l’empresa.

ESADE està en procés de crear tres nous 
laboratoris d’innovació, que, juntament amb 
els dos laboratoris actuals d’emprenedoria 
(EGarage i EWorks), constituiran un 
ecosistema únic a Europa, que combinarà 
l’educació, la innovació i l’emprenedoria. Tots 
ells compartiran espais a la Rambla de la 
Innovació, situada al campus internacional 
d’ESADE a Sant Cugat, que aspira a convertir-
se en un espai obert a la col·laboració 
per a aquelles empreses que apostin pel 
desenvolupament de la innovació i per 
l’emprenedoria, les quals seran el motor de 
l’educació i de la generació de coneixement 
per a la societat.

Creant coneixement rellevant per a 
l’empresa i per a la societat  

La recerca és un dels pilars en què es basa 
l’activitat d’ESADE, ja que aporta un contingut 
nou i únic a les aules, i genera debat social 
amb l’objectiu de contribuir a crear un món 
millor.

Afrontar i adaptar-se als canvis constants que 
afecten la nostra societat requereix apostar 
decididament per la recerca de qualitat. A 
banda de continuar desenvolupant la recerca 
teòrica en diverses disciplines, ESADE aposta 
cada dia més per la recerca aplicada.

Donant suport al millor talent i a la 
igualtat d’oportunitats

El Programa de Beques Corporatives és la 
millor forma de col·laboració que tenen les 
empreses i les fundacions per ajudar a joves 
amb talent però amb els recursos econòmics 
limitats a fer realitat els seus somnis.

El 10 % dels alumnes d’ESADE participen del 
Programa de Beques; es tracta d’un esforç 
notable per reconèixer el talent dels joves, i 
és també un signe del compromís d’ESADE 
i dels seus aliats per garantir la diversitat 
i la igualtat com a motor de coneixement 
i d’enriquiment per a l’empresa i per a la 
societat. 

APORTACIONS PRIVADES

Aliances estratègiques i creació de 
coneixement
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La condició d’empresa patró  

Diferents vies de col·laboració permeten 
a les empreses, a les fundacions i a les 
organitzacions tenir un rol actiu en els reptes 
estratègics d’ESADE i obtenir la condició 
d’empresa patró, amb la qual cosa passen 
a ser membres de l’Assemblea de Patrons 
de la Fundació ESADE, un fòrum empresarial 
integrat per més de cinquanta organitzacions 
nacionals i multinacionals, representatives 
de diferents sectors. Els seus membres es 
reuneixen anul·lament en una jornada a la 
que assisteixen presidents, CEO i directius 
representants de les empreses patró, 
membres del Patronat de la Fundació ESADE i 
altres empresaris convidats.

Les empreses que col·laboren amb ESADE 
en la seva condició d’empreses patró opten 
a una visibilitat més gran i reconeixement 
del valor de la seva col·laboració i a 
l’assessorament en matèria de reclutament, 
innovació i emprenedoria corporativa. 

Les empreses i organitzacions que 
col·laboren amb ESADE aposten pel 
projecte d’ESADE, estableixen una relació 
molt enriquidora per a ambdues parts, 
s’asseguren la continuïtat en la creació de 
coneixement vinculat al present i al futur 
del management i del dret, inverteixen en 
innovació i emprenedoria, i garanteixen que el 
millor talent pugui estudiar a ESADE, encara 
que no disposi de prou recursos econòmics. 
La relació entre ESADE i les empreses i 
organitzacions col·laboradores no només és 
necessària, sinó que és fonamental per a la 
institució.

Creació de coneixement

Els investigadors d’ESADE estan molt 
compromesos amb l’excel·lència acadèmica. 
Al llarg del curs 2015-2016, van incrementar 
el nombre de recerques en management i en 
dret en un 20 % respecte del curs anterior.

Per la seva banda, els grups de recerca 
d’ESADE, els centres i els think tanks van 
publicar un total de 168 articles, incloent 
diversos papers a publicacions acadèmiques 
de referència, llibres, capítols de llibres, 
casos d’empresa i publicacions d’ESADE.

Durant el curs 2015-2016, 75 papers van ser 
acceptats a congressos acadèmics i es van 
defensar 27 tesis doctorals.

El compromís d’ESADE per assolir i mantenir 
l’excel·lència investigadora es reflecteix en 
la qualitat dels resultats acadèmics. Més del 
65 % dels papers acadèmics s’han publicat 
en journals de referència.

Higlights

La recerca que fan les escoles de negocis 
té un gran potencial transformador de la 
societat i l’educació, a més, és una gran 
ajuda perquè les organitzacions prosperin en 
un entorn altament competitiu.

ESADE té més de 100 professors que 
participen activament en activitats 
investigadores i un total de 17 centres 
creadors de coneixement, inclosos els grups 
de recerca i els think tanks.

17

3 4 27

348 10

9 24

110 ARTICLES EN JOURNALS 
AMB REVISORS

LLIBRES

CASOS PUBLICACIONS 
D’ESADE

TESIS 
DOCTORALS

CAPÍTOLS  
DE LLIBRES

EDITORIALS 
INTERNACIONALS

INTERNACIONALS

EDITORIALS 
NACIONALS

NACIONALS
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Institut d’Innovació Social

L’Institut d’Innovació Social (IIS) té com a 
objectiu desenvolupar les capacitats de les 
persones i les organitzacions dels sectors 
empresarial i no lucratiu amb vista a enfortir 
la seva contribució a un món més just i 
sostenible. Els seus àmbits de recerca són 
la integració de la responsabilitat social en 
l’estratègia de l’empresa, les emprenedories 
socials, el lideratge i la gestió de les ONG. 

Durant el curs 2015-2016, l’IIS va impulsar 
diferents jornades i projectes. La cita 
més destacada fou la jornada anual, que 
tingué lloc a ESADEFORUM el 14 d’abril, la 
qual va aplegar tres-cents representants, 
principalment directius d’entitats del tercer 
sector i d’empreses, i emprenedors socials.

A més, l’IIS va organitzar divuit actes 
relacionats amb la innovació social, entre 
els quals cal destacar els fòrums de 
lideratge social, en col·laboració amb PwC, 
i diferents taules rodones, com també els 
actes relacionats amb la sisena edició 
del Momentum Project, una iniciativa que 
fomenta l’emprenedoria social a Espanya i 
Portugal, amb la col·laboració del BBVA.

L’IIS va publicar onze estudis sobre temes 
diversos, com ara la responsabilitat social 
de l’empresa, l’ètica empresarial o la 
col·laboració entre ONG i empreses.

D’entre les iniciatives que ha desenvolupat 
l’IIS, també destaca el projecte EU-InnovatE, 
amb finançament de la Comissió Europea, 
que aborda els obstacles i les perspectives 
dels estils de vida sostenible a Europa. Els 
investigadors de l’IIS van publicar nou articles 
acadèmics en revistes científiques amb factor 
d’impacte i van presentar quatre ponències 
en congressos acadèmics.

ESADE Entrepreneurship Institute

L’ESADE Entrepreneurship Institute (EEI) 
aspira a ser un centre de referència global 
sobre la iniciativa emprenedora. L’EEI 
combina la formació i la recerca amb 
emprenedors, amb l’objectiu de potenciar el 
progrés de la societat. Participa activament 
en el debat social i dóna suport als projectes 
de les persones emprenedores.

Aquesta voluntat es tradueix en un 
gran nombre d’activitats adreçades als 
emprenedors i a les empreses. Per l’EGarage, 
punt de trobada dels emprenedors dins de 
l’EEI, hi van passar més de 7.300 persones, 
que van participar en diverses activitats i 
classes. A més, 29 projectes presentats 
en els fòrums d’inversió d’ESADEBAN van 
obtenir finançament per un import de 3,2 
milions d’euros.

El juny de 2016, l’EEI va convocar la segona 
edició de l’ESADE Entrepreneurship Research 
Summit, que va tractar del rigor i de l’impacte 
de la recerca sobre l’emprenedoria. El 
congrés va reunir 17 experts en emprenedoria 
de deu institucions diferents. 

Durant el curs 2015-2016, l’EEI també 
va llançar el programa EWorks, liderat pel 
professor Jan Brinckmann. EWorks ajuda 
a fer realitat les idees dels estudiants 
i d’emprenedors que s’han graduat 
recentment, combinant l’experiència d’altres 
emprenedors, l’acceleradora de l’EEI i espais 
de co-working. Durant aquest primer any de 
funcionament, s’hi han organitzat quinze 
meet-ups. Nou projectes s’han beneficiat de 
l’acceleradora i quatre idees més estan en 
procés d’aconseguir-ho.

ESADEgov

La funció d’ESADEgov (Centre de Governança 
Pública) és contribuir des d’ESADE a millorar 
la qualitat de la governança i a desenvolupar 
lideratges responsables al sector públic i a la 
societat. Això es tradueix en tres grans línies 
d’activitat: recerca, formació i impuls del 
debat social.

La labor investigadora d’ESADEgov se centra 
en l’anàlisi del lideratge i la innovació en 
el sector públic, amb la transparència i la 
responsabilitat com a eixos transversals, 
la qual cosa es tradueix en moltes 
col·laboracions amb la Generalitat de 
Catalunya, el Govern espanyol i la Comissió 
Europea. 

A escala europea, durant el curs 2015-
2016 ESADEgov va col·laborar amb l’Oficina 
Antifrau de la Unió Europea en l’elaboració 
de l’informe Prevenció del frau en la 
política de cohesió 2014-2020, un estudi 
comparat sobre el compliment correcte i la 
implementació de la normativa de la UE en 
l’àmbit de la contractació pública.

Un altre exemple de la labor investigadora 
d’ESADEgov fou la publicació de dotze 
articles dels seus investigadors a revistes 
acadèmiques amb factor d’impacte. Aquestes 
publicacions tractaven de les col·laboracions 
publicoprivades o de la innovació en el sector 
públic, entre d’altres temes.

Aquesta labor investigadora s’ha traslladat 
a les aules amb diversos programes de 
formació. En aquest àmbit, cal destacar 
l’Executive Master in Public Administration 
(EMPA) i el Programa de Col·laboració 
Publicoprivada per a la creació de valor 
públic, que s’imparteix habitualment tant a 
Barcelona com a Madrid.

Així mateix, ESADEgov impulsa el debat 
social sobre la governança, la gestió 
pública i la col·laboració publicoprivada 
organitzant nombrosos actes a Barcelona i 
a Madrid sobre la qualitat institucional, la 
transparència, el bon govern i la col·laboració 
publicoprivada. 

Highlight: 

17 investigadors internacionals van 
participar a la segona edició de l’ESADE 
Entrepreneurship Research Summit

Gràcies al suport de:

Agrolimen
Santander Universidades

Highlight: 

18 actes sobre innovació social realitzats 
el curs 2015-2016

Gràcies al suport de:

Fundació Avertis 
Fundació EY
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Institute for Innovation and 
Knowledge Management

L’Institute for Innovation and Knowledge 
Management (IIK) centra la seva activitat 
a entendre la creació de coneixement i la 
innovació en totes les seves facetes. Per a 
això, compta amb un equip de primer nivell 
en què destaca Henry Chesbrough, autor del 
concepte d’open innovation i referent mundial 
en l’àmbit acadèmic i empresarial.

Durant el curs 2015-2016, ESADE i l’IIK, 
en col·laboració amb el CERN, van acollir 
el TWD Symposium, un acte que va reunir 
investigadors de tot Europa per debatre 
sobre els avenços tecnològics en la física de 
partícules, uns avenços que revolucionaran la 
nostra societat els propers anys.

D’altra banda, l’IIK va organitzar diversos 
actes relacionats amb el sector de les smart 

cities, entre ells un acte sobre Data Driven 

Cities, que va aplegar a ESADE alguns dels 
principals experts en big data aplicades a 
l’Administració pública a escala municipal.

ESADEGeo

ESADEgeo és un punt de trobada entre 
acadèmics i líders empresarials, socials 
i polítics per tal de generar debat sobre 
temes globals –identificant els elements 
més conflictius en la construcció d’una nova 
governança global– i elaborar propostes 
per a la seva resolució. ESADEgeo vol ser 
un referent per a les escoles de negocis 
en l’estudi de la globalització i de les 
organitzacions, presentant les eines 
necessàries d’organització i estratègia en un 
món globalitzat.

Des d’aquesta perspectiva global, els 
membres d’ESADEgeo van participar en 
23 seminaris de primer nivell, presentant 
ponències a la Munich Security Conference 
i al World Peace Forum (Pequín) i seminaris 
a la Brookings Institution (Washington) i 
l’American Academy de Berlín.

ESADEgeo també va publicar el seu 
primer informe sobre governança global 
en ciberseguretat, titulat Global Cyber 

Governance: Preparing for New Business Risks, 
juntament amb Zurich Global Corporate, i el 
Sovereign Wealth Funds Report 2014, que 
analitza el comportament dels fons sobirans 
durant l’any 2014.

Observatori de l’Empresa 
Multinacional Espanyola

L’Observatori de l’Empresa Multinacional 
Espanyola (OEME) se centra en l’estudi de 
les fases avançades de la internacionalització 
empresarial. Una característica específica 
de molts dels treballs de recerca de l’OEME 
és que els desenvolupa col·laborant 
estretament amb els seus protagonistes, les 
empreses espanyoles internacionalitzades 
i multinacionals, cosa que converteix 
l’OEME en una punt de trobada entre el món 
empresarial, les institucions públiques i 
l’àmbit acadèmic.

Durant el curs 2015-2016, l’OEME va 
organitzar tres conferències sobre el paper 
dels directius en empreses d’àmbit global 
i els canvis en el model de negoci de les 
empreses que desenvolupen la seva activitat 
en diversos països. Aquests actes, en què 
directius d’empreses líders com Abertis, 
Coca-Cola Iberian Partners o Google van 
explicar les seves experiències, van ser 
possibles gràcies a la col·laboració de l’ICEX 
i d’EY.

Highlight: 

Els membres d’ESADEgeo han participat 
en 23 seminaris de primer nivell

Gràcies al suport de:

Fundación Repsol
Obra Social ”la Caixa”

Gràcies al suport de:

ICEX
EY
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Càtedra LideratgeS i Governança 
Democràtica

La Càtedra LideratgeS i Governança 
Democràtica d’ESADE, creada l’any 2005, 
té la vocació de promoure un espai de 
diàleg permanent entre les organitzacions 
(empreses, administracions, ONG) i els 
diversos actors (empresaris, directius, 
representants polítics, socials, cívics, 
sindicals...) que assumeixen de forma 
compromesa i responsable els desafiaments 
que comporta governar un món alhora global 
i local. Així mateix, vol assumir el repte 
d’estudiar i promoure formes innovadores 
de lideratge adequades als nostres entorns 
complexos.

Durant el curs 2015-2016, en el marc de 
l’Observatori dels Valors –una iniciativa 
conjunta amb la Fundació Carulla–, la Càtedra 
va publicar la tercera edició de l’Anuari dels 

Valors, que analitza la representació dels 
valors als mitjans de comunicació.

Conflict Management Research 
Group

El Conflict Management Research Group 
(CMRG) es dedica a l’estudi de la gestió dels 
conflictes, tant en l’àmbit de la prevenció com 
en el de la resolució. 

Durant el curs 2015-2016, el CMRG va 
centrar els seus esforços en tres àmbits de 
recerca en la gestió de conflictes: la seva 
aplicació a les institucions, a la justícia i a les 
empreses.

El CMRG també va convocar la tercera edició 
del Premi Dialoga, centrat l’ús de les xarxes 
socials en la gestió de conflictes, amb 
l’objectiu és fomentar la cultura del diàleg i 
de la comunicació en la gestió dels conflictes.

A EY considerem prioritari que la nostra societat 
assumeixi i impulsi els valors de l’emprenedoria, 
perquè estem convençuts que una societat 
emprenedora és una societat capaç d’afrontar els 
reptes que ens planteja l’entorn en què vivim, i és per 
això que col·laborem amb l’Institut d’Innovació Social.”

Javier Garilleti Alvarez 
Director general de la Fundació EY

Highlight: 

130 alumnes de batxillerat van participar 
a la segona edició del Premi Dialoga

Gràcies al suport de:

ARAG
Gràcies al suport de:

Fundació Carulla 
Everis
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3. The ESADE 
Challenge For Talent

Impulsant el Programa de Beques
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El Programa de Beques és un dels tres eixos estratègics 

d’ESADE, una aposta pel talent, la diversitat i la igualtat 

d’oportunitats a les aules. Per augmentar els fons destinats al 

Programa de Beques, l’abril de 2012 es va llançar la campanya 

The ESADE Challenge for Talent, adreçada als antics alumnes, 

als alumnes, a les organitzacions i als professors d’ESADE, amb 

l’objectiu d’aconseguir un milió d’euros addicional anual per al 

Programa. La vinculació destacada dels antics alumnes i de les 

organitzacions a la campanya ha permès obtenir els resultats 

esperats.   

La Campanya The ESADE 
Challenge For Talent

La nostra participació al Programa 
de Beques ha suposat la consolidació 
de la nostra relació amb ESADE i una 
aproximació als seus alumnes, que 
són la base del talent dels nostres 
futurs directius.”

Añel Hernández 
Director de Recursos Humans 
d‘Unibail-Rodamco Espanya

La col·laboració entre SEAT i ESADE 
és una gran oportunitat per reforçar 
el nostre compromís a favor de la 
formació, la innovació i la gestió del 
talent. Estem contribuint a preparar 
els joves que seran els directius del 
futur.”

Luca de Meo 
President de SEAT 
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La campanya continua sumant suports gràcies a les diverses iniciatives que s‘estan impulsant: 

Les beques futur 

Després del llançament d’aquesta nova 
modalitat de col·laboració el curs passat, ja 
existeixen cinc beques futur: la Beca Futur 
Manel Adell, la Beca Futur Família Ayuso, la 
Beca Futur Fundació Maite Iglesias, la Beca 
Futur Maite Barrera i la Beca Futur Joaquim 
Arimany. Es tracta d’una nova fórmula per 
participar al Programa de Beques, pensada 
per a famílies i antics alumnes molt vinculats 
a ESADE, mitjançant la qual el donant es 
compromet a assumir el 90 % de la matrícula 
d’un alumne durant els quatre anys que dura 
el grau. Aquesta via de col·laboració ofereix 
al donant la possibilitat de fer de mentor de 
l’alumne becat.

La iniciativa 1.000 x 1.000 ESADE

ESADE té cent dinou antics alumnes donants 
1.000 × 1.000. Es tracta d’una iniciativa 
històrica dins de campanya, atès que fou la 
primera fórmula que es va proposar als antics 
alumnes i amics d’ESADE per col·laborar amb 
el Programa de Beques. Els donants 1.000 
× 1.000 ESADE fan una aportació rellevant 
al llarg de quatre anys per tal d’assegurar la 
continuïtat de les beques concedides. Segons 
el tipus d’aportació, la campanya distingeix 
entre donants platí, or i plata. Al curs 2015-
2016, hi va haver nou donants platí, vint-i-
quatre donant or i vuitanta-sis donants plata.  

La campanya general  

Inclou totes les donacions inferiors a 1.000 
euros i compta amb el suport de més de cinc-
cents antics alumnes que hi fan aportacions 
de forma individual o com a part d’un 
col·lectiu concret, com ara la seva promoció, 
el seu club –sectorial o territorial– o chapter.

El valor de participar de les iniciatives 
col·lectives radica en la importància de sumar 
molts petits esforços per tal d’aconseguir un 
gran impacte, com és el cas de les beques 
col·lectives. Durant el curs 2015-2016, van 
destacar dues beques col·lectives:

• La promoció MBA 16 es va afegir a la 

tradició iniciada per la MBA 15 i va crear 

la seva pròpia beca col·lectiva per a dos 

alumnes d’MBA que ja han començat la 

seva formació. Més de 120 companys són 

donants del Programa de Beques.

• La promoció BBA 16 va aconseguir batre 

el rècord de col·laboració: més de 200 

alumnes es van sumar a la iniciativa, cosa 

que significa que el 82 % de la classe 

són donants del Programa de Beques 

d’ESADE. La Beca Sonia Herrero Cordero–

BBA 16 és una realitat i s’ha traduït en 

una oportunitat de futur per a una alumna 

de primer curs del BBA.

Sigueu generosos. No us oblideu mai 
dels altres ni d’ESADE. Teniu la gran 
oportunitat de revertir a la societat 
i a ESADE part del que n’heu rebut. 
Que aquest sigui el vostre objectiu. 
Aquest compromís us farà millors.” 

Maite Barrera 
Lic&MBA 98  donant d’una beca futur 

Us animaria a tots a donar i a 
donar més; les persones receptores 
d’aquestes beques el dia de demà 
adoptaran decisions que ens 
afectaran a tots. Es tracta d’oferir 
aquesta capacitat a les persones 
que tenen talent, ganes i amor per 
estudiar a ESADE.”

Daniel Aymerich 
Lic&MBA 97 i donant 1.000x1.000 

Si una cosa tinc clara és que vull 
donar l’oportunitat que altres 
persones puguin viure l’alegria de 
poder estudiar a ESADE gràcies a 
una beca. Sens dubte, seré donant 
del Programa de Beques.”

Alba Suru
Alumna becada i colíder de la iniciativa de la 
beca de la promoció BBA 16
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Promoció Participants Donacions  

MBA 16 126 13.307,00 €

LIC&MBA 74 20 13.200,00 €

BBA 16 213 11.298,00 €

LIC&MBA 81 8 10.800,00 €

LIC&MBA 90 15 9.190,00 €

LIC&MBA 86 9 8.900,00 €

LIC&MBA 89 7 8.100,00 €

LIC&MBA 92 5 8.100,00 €

LIC&MBA 85 6 8.041,70 €

LIC&MBA 77 6 8.000,00 €

LIC&MBA 80 6 7.770,00 €

LIC&MBA 95 5 7.600,00 €

LIC&MBA 87 4 7.015,00 €

LIC&MBA 93 9 6.770,00 €

LIC&MBA 78 8 6.150,00 €

MBA PT 89 ≤ 3 6.000,00 €

LIC&MBA 94 ≤ 3 5.500,00 €

LIC&MBA 73 10 5.450,00 €

LIC&MBA 99 ≤ 3 5.000,00 €

MBA 13 ≤ 3 5.000,00 €

LIC&MBA 91 7 4.860,00 €

LIC&MBA 84 4 4.166,70 €

LIC&MBA 79 ≤ 3 4.050,00 €

LIC&MBA 79 ≤ 3 4.050,00 €

LIC&MBA 82 ≤ 3 2.500,00 €

Rànquing de les promocions que han contribuït més  
al Programa de Beques el curs 2015-2016

Si vols treballar amb 

els membres de la teva 

promoció, club o chapter 

per crear la vostra pròpia 

beca col·lectiva, només 

has de posar-te en contacte 

amb l’equip de Relacions 

Corporatives &  Fundraising: 

theesadechallenge@esade.edu.  

Per crear la vostra pròpia 

beca, només cal una mica de 

voluntat i junts estareu oferint 

una gran oportunitat a un 

jove amb talent però sense els 

recursos econòmics suficients 

per estudiar a ESADE.

THE ESADE CHALLENGE FOR TALENT

mailto:theesadechallenge%40esade.edu?subject=
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Empreses 

Programa de Beques Corporatives 

Les empreses i les organitzacions poden 
donar suport al millor talent participant al 
Programa de Beques Corporatives, en el 
marc de la campanya The ESADE Challenge 

for Talent. A partir d’un import determinat, 
poden constituir “beques denominades”, 
que portin el seu propi nom, i seleccionar el 
programa (BBA, GED, Doble Grau, MBA…) o 
el perfil d’alumne al qual volen destinar la 
seva aportació. A més, tindran una sèrie de 
beneficis derivats de la seva aportació.  

Durant el curs 2015-2016, quinze empreses 
van donar suport al Programa de Beques 
Corporatives a través de les seves pròpies 
beques denominades: 

• Allianz 

• Coca-Cola European Partners

• Colonial

• Chiesi

• Deloitte 

• Fundació Banc Sabadell 

• Fundació Caixa d’Enginyers

• Fundació Jesús Serra 

• Fundació Puig

• Grup Indukern 

• Grup Mémora 

• Reig Patrimonia

• Roca 

• SEAT 

• Unibail-Rodamco

Altres empreses que col·laboren amb el 
Programa de Beques són: Alfa Consulting, 
Anudal, Axis Corporate, IBERDAC, Lucta, 
MTG, Mercer, Fundación Renta Corporación, 
RESA, Residència Universitària Sarrià i el 
SELLBYTEL Group. 

ESADE també compta amb la col·laboració 
de JP Morgan, RWE Innogy Aersa i UBS 
mitjançant la fórmula del matching gift, 
en virtut de la qual l’empresa on treballa 
el donant individual comparteix les seves 
inquietuds socials i iguala, dobla o, fins i tot, 
triplica la seva aportació.

A més, Anudal, Lucta i Reig Patrimonia 
col·laboren amb el Programa de Beques 
impulsant ajuts per als estudiants becats 
que decideixen fer pràctiques professionals 
solidàries en el marc del Servei Universitari 
per al Desenvolupament (SUD).

La diversitat a Coca-cola és una senya d’identitat i un 
valor del nostre negoci. Considerem l’educació i la 
formació com les vies imprescindibles per millorar 
les oportunitats i el futur dels joves, especialment 
del col·lectiu femení. És la via perquè creguin en si 
mateixes i persegueixin els seus somnis. Per això, és 
un imperatiu que empreses com la nostra col·laborin 
en projectes i en programes que millorin aquesta 
situació, en la mesura que sigui possible, i fomentin la 
inclusió, la igualtat d’oportunitats i el talent.”

Sol Daurella 
Lic&MBA 90, presidenta de Coca-Cola European Partners
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ESADE, a l’ADN 

El sentiment d’orgull i de 

pertinença es nodreix en família

Després de prop de seixanta anys impartint 
formació de primer nivell, ESADE veu com a 
les seves aules es formen els fills dels seus 
antics alumnes, i això vol dir que l’estima per 
la institució es transmet de pares a fills.

Un bon exemple d’aquesta relació tan 
especial entre els pares, els fills i ESADE 
és la família Giribés-Folch. El pare, Xavier 
Giribés, llicenciat en Administració i Direcció 
d’Empreses l’any 1981, i la filla, Anna Giribés, 
antiga alumna de la primera promoció del 
Grau en Direcció d‘Empreses (BBA) de 2012. 

 

Els noms canvien, però el sentiment 
perdura

En Xavier i l’Anna tenen moltes coses en 
comú: l’expressivitat dels seus ulls, la manera 
tranquil·la d’afrontar els reptes… I tots dos 
són donants del Programa de Beques. Però 
la seva història va més enllà del que sembla 
obvi.

Quan l’Anna va començar els estudis, la 
situació econòmica de la família Giribés-Folch 
no passava pel millor moment, perquè una 
malaltia havia importunat la vida d’en Xavier i 
els seus ingressos se n’havien ressentit. Però 
en Xavier i l‘Anna sabien que l’experiència 
d’ESADE valia molt la pena, així que van 
recórrer al Programa de Beques. Les bones 
notes de l’Anna van facilitar que obtingués una 
beca al talent. 

L’orgull de ser un alumne becat

Quan l’Anna va començar a estudiar a ESADE, 
el Programa de Beques no era especialment 
conegut, perquè el valor del talent quedava 
eclipsat per les ganes de ser com els altres 
companys. A més, el valor dels antics 
alumnes com a donants del Programa de 
Beques era un tema que es tractava poc, 
però aquesta situació a poc a poc aniria 
canviant. Durant una reunió de la promoció 
Lic&MBA 81, es va parlar de les beques 
i en van plantejar alguns dubtes sobre el 
Programa de Beques d’ESADE. En Xavier 
Giribés va explicar amb valentia el cas de 
la seva família i que la seva filla era alumna 
d’ESADE gràcies al Programa de Beques. 
A partir d’aquell dia, alguns companys van 
canviar d’opinió sobre aquest programa.

Un repte exemplar

Després de quatre anys intensos d’estudi i 
quinze dies abans de la graduació, ESADE 
va plantejar un repte a l’Anna i als seus 
companys de la promoció BBA 12: havien 
d’aconseguir fer entre tots una aportació 
al Programa de Beques. L’Anna va assumir 
el repte i va liderar, juntament amb l’Oriol 
Cagigós i la Lubomira Fikova, el primer intent 
de beca de promoció, i va convèncer un grup 
de companys perquè esdevinguessin donants 
del Programa de Beques. Van ser els primers 
a fer-ho i van posar així la primera pedra 
d’una acció que s’ha convertit ja en una 
tradició.

I, mentre l’Anna liderava i impulsava un 
projecte pioner, en Xavier decidia convertir-
se en donant del Programa de Beques com 
a símbol del seu agraïment per l’oportunitat 
que se li havia ofert a la seva filla i com a 
mostra que ESADE es porta a l’ADN.

El sentiment de retorn

Per al Programa de Beques, és essencial que 
tots els antics alumnes que han rebut una 
beca, durant els estudis del programa o en 
un moment puntual, siguin conscients que 
ESADE i els donants, tant organitzacions com 
persones individuals, han apostat pel seu 
talent. Aquesta conscienciació porta associat 
un sentiment de retorn, una voluntat d’oferir 
a la institució part del que se n’ha rebut. El 
Programa de Beques té una aspiració molt 
clara: ser autosostenible, és a dir, aconseguir 
que, amb les aportacions dels antics alumnes 
becats i d’altres persones i organitzacions 
que aposten pel talent, pugui funcionar sense 
recórrer als fons propis d’ESADE, objectiu pel 
qual s’està treballant.

Estem recorrent un camí que serà llarg, però 
històries com la de la família Giribés-Folch 
ens indiquen que estem en el bon camí.

THE ESADE CHALLENGE FOR TALENT
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Xavier Giribés in memoriam
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L’Assemblea de Patrons d’ESADE va tenir com a ponent 
Pedro Solbes, exministre d’Economia i Hisenda del 
Govern espanyol

L’1 de juny, ESADE va reunir al campus de Barcelona-Pedralbes 
quasi un centenar d’empresaris compromesos amb la institució, 
amb motiu de la Reunió anual de l’Assemblea de Membres de la 
Fundació ESADE (Assemblea d’Empreses de Patrons d’ESADE). 
L’esmorzar-col·loqui posterior enguany va comptar amb la participació 
de Pedro Solbes, excomissari europeu d’Afers Econòmics i Monetaris 
i exministre d’Economia i Hisenda del Govern espanyol. En la seva 
intervenció, Solbes va destacar, entre d’altres aspectes, la necessitat 
de “recuperar el valor de la política i la seva credibilitat” davant dels 
ciutadans, i de seguir fent “canvis profunds en el model econòmic en el 
futur”, i també va expressar la seva preocupació per les conseqüències 
del vot favorable al Brexit en el referèndum del Regne Unit. Van 
participar a la reunió presidents, CEO i directius representants de les 
empreses patró, membres del Patronat de la Fundació ESADE i altres 
empresaris convidats.

ARAG i el Grup de Recerca en Gestió de Conflictes de la 
Law School coorganitzen un nou cicle de conferències

Amb el nom ARAG & Conflict Management R. G. ESADE Law School, 
neix un nou cicle de conferències que tenen com a objectiu divulgar els 
coneixements que el Grup de Recerca en Gestió de Conflictes genera 
sobre les eines i els mitjans per gestionar conflictes en els àmbits 
de la seva prevenció i resolució, amb la col·laboració de la companyia 
asseguradora líder ARAG. Aquest acord permetrà realitzar una sèrie de 
conferències als campus d’ESADE a Barcelona i a Madrid durant de 
dos anys acadèmics, i diverses jornades per curs. Els temes principals 
sobre els quals es tractarà i es debatrà en les jornades seran la 
resolució alternativa de disputes (alternative dispute resolution, ADR), 
la gestió de conflictes i la RSE, l’ADR i els aspectes laborals, i l’ADR i 
el consum.   

La Fundación EY es converteix en empresa promotora de 
l’Institut d’Innovació Social

ESADE i la Fundación EY han formalitzat un acord de col·laboració 
mitjançant la signatura d’un conveni en virtut del qual EY referma el 
seu suport als valors de l’emprenedoria i la innovació, i es vincula a 
les diferents iniciatives que desenvolupa l’Institut d’Innovació Social 
d’ESADE: la Jornada Anual, el projecte Ecosistema de l’Emprenedoria 
Social de les Dones a Espanya i la creació del Laboratori d’Innovació 
Social.

SELLBYTEL i Axis Corporate s’incorporen a l’Assemblea 
de Patrons

Les dues empreses, líders en els seus sectors respectius, han entrat 
a formar part de l’Assemblea de Patrons en virtut d’un conveni de 
col·laboració amb el Programa de Beques. Ambdues organitzacions 
donen suport a la idea que la formació a ESADE ha de ser accessible 
a totes les persones amb talent, al marge dels seus recursos 
econòmics. La seva col·laboració permet reforçar el Programa de 
Beques i contribueix promoure a la igualtat d’oportunitats. ESADE 
valora molt positivament aportacions com les d’Axis Corporate i 
SELLBYTEL perquè ambdues organitzacions són exemples de suport a 
la institució.

IBERDAC renova el seu suport al Programa de Beques

Després de l’èxit de l’acord anterior, IBERDAC ha signat un nou conveni 
pel qual es manté com a empresa col·laboradora del Programa de 
Beques, efectuant-hi una aportació econòmica que se suma a les 
aportacions que es reben d’altres organitzacions i persones per tal 
d’assegurar la continuïtat de les beques concedides.

Aliances institucionals

NOTÍCIES DESTACADES DEL CURS 2015-2016
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La Fundación Renta Corporación esdevé empresa 
col·laboradora del Programa de Beques

ESADE i la Fundación Renta Corporación han signat un acord en 
virtut del qual la fundació fa una aportació al Programa de Beques 
amb l’objectiu de col·laborar en la formació de joves amb talent però 
sense els recursos econòmics suficients per poder estudiar a ESADE. 
Ambdues institucions comparteixen el compromís de fomentar el talent 
i treballar a favor de la igualtat d’oportunitats.

ICL Iberia renova el seu acord de col·laboració amb 
ESADE

La renovació del conveni confirma la relació estreta entre ambdues 
organitzacions i amplia els àmbits de col·laboració entre ICL Iberia 
i ESADE. El compromís d’ICL Iberia amb el talent es plasma en la 
seva aportació al Programa de Beques per tal que ESADE pugui 
continuar oferint formació a joves amb talent però sense prou recursos 
econòmics.

Colonial crea la seva pròpia beca denominada

ESADE i Colonial han signat un acord de col·laboració en virtut del qual 
Colonial s’incorpora a l’Assemblea de Patrons i crea la seva pròpia 
beca. Es tracta d’un acord important, ja que el compromís de Colonial 
amb el Programa de Beques permet assegurar la formació de dos 
alumnes al llarg dels quatre anys de durada del programa de grau. 
Les col·laboracions d’empreses com a Colonial són fonamentals per 
augmentar el nombre de beques que es concedeixen any rere any i 
per continuar superant les barreres econòmiques i geogràfiques en la 
formació de primer nivell.

EY i ESADE impulsen l’Observatori de l’Empresa 
Multinacional Espanyola

EY i ESADE Business & Law School han subscrit un acord de 
col·laboració en virtut del qual EY donarà suport al grup de recerca que 
estudia el procés d’internacionalització de les empreses espanyoles en 
el marc de l’Observatori de l’Empresa Multinacional Espanyola (OEME), 
promogut per ICEX Espanya Exportació i Inversions i ESADE. El conveni 
implica l’organització periòdica de conferències i workshops a diferents 
ciutats espanyoles, com Madrid, Barcelona, València i Bilbao.
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Nous esmorzars per conèixer els reptes d’ESADE

Sota l’empara de la campanya The ESADE Challenge for Talent, ESADE 
està organitzant uns nous esmorzars exclusius amb antics alumnes 
per explicar de primera mà el projecte Student First. Són unes trobades 
en què Eugènia Bieto parla de la situació actual d’ESADE i dels reptes 
que afronta la institució; Francisco Longo, director general adjunt i 
líder del projecte Student First, explica el canvi de paradigma educatiu 
i aprofundeix el nou model pedagògic que ESADE està impulsant, 
i Germán Castejón, membre del Patronat i president de l’ESADE 
Challenge Board, clou el torn d’exposicions actualitzant les xifres de la 
campanya The ESADE Challenge for Talent i dóna pas al col·loqui final. 
L’objectiu d’aquestes trobades és presentar el projecte Student First, 
mitjançant el qual ESADE vol implantar el blended learning (combinació 
d’aprenentatge presencial i online) a tots els seus programes, 
traslladar bona part de la transferència del coneixement als suports 
digitals i substituir la classe magistral per un nou procés de creació 
de valor a l’aula. En la filosofia de Student First, l’aula esdevé un 
espai de diàleg i cocreació en què els alumnes incrementen el valor 
dels seus coneixements gràcies a les diferents visions que cadascun 
d’ells aporta sobre els temes tractats i que contrasten amb reptes i 
problemes reals, mentre que el professor exerceix el rol de facilitador i 
garant de la qualitat de l’aprenentatge. 

Noves iniciatives
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La MBA 16: lideratge i determinació

La promoció MBA 16 s’ha sumat a la tradició iniciada per la MBA 15 i 
ha creat la seva beca col·lectiva per a dos alumnes d’MBA que hagin 
començat els estudis aquest curs. La iniciativa ha estat liderada per 
Paula Martins i hi han col·laborat activament Dario Altman, Brandon 
Paul Evans i Jay Ver. La forma de plantejar el repte amb activitats 
lúdiques al llarg de tot el curs, a més del disseny de les samarretes 
de la promoció i l’edició del seu anuari, els ha portat a superar les 
expectatives marcades, atès que ja són més de cent vint els companys 
donants del Programa de Beques.

La BBA 16: petits gestos, grans oportunitats de futur

La promoció BBA 16 ha marcat un abans i un després en la tradició 
que va iniciar la BBA 12. Any rere any, els alumnes del grau se superen 
en les seves iniciatives de recaptació i en la voluntat de participar en 
la beca, però la BBA 16 és la primera promoció que ha aconseguit 
batre el rècord de participació, amb dos-cents tretze alumnes que 
formen part de la iniciativa, cosa que significa que el 82 % de la 
classe són donants del Programa de Beques d‘ESADE. El repte ha 
estat liderat per un grup d’alumnes becats i no becats: tots junts han 
planificat, estructurat i treballat perquè, a partir de petites accions, 
com un sorteig solidari o una festa de final d’exàmens, la beca anés 
creixent al llarg del segon semestre. El resultat és que la Beca Sonia 
Herrero Cordero–BBA 16 és una realitat i es traduirà en una oportunitat 
de futur per a un alumne de primer curs del BBA el proper curs.

Els alumnes es mouen a favor del Programa de Beques

ESTalent és una associació d’alumnes que dóna suport al Programa 
de Beques, que s’ha convertit en donant 1.000 × 1.000 gràcies als 
beneficis que ha obtingut de les diferents activitats que els seus 
membres han organitzat al llarg del curs. La seva voluntat i la seva 
perseverança li han permès seguir creixent; els seus membres han 
treballat per la visibilitat del Programa de Beques i han posat en 
valor les petites aportacions per tal d’assolir grans reptes. A més, 
l’associació DAC, que edita una revista anual, n’ha destinat els 
beneficis obtinguts al Programa de Beques. 

Sisena edició de la Trobada pel Talent

La darrera Trobada pel Talent es va dedicar al talent creatiu, innovador 
i emprenedor dels alumnes d’ESADE i a parlar de la importància del 
sentiment de retorn envers la institució. La creativitat la van aportar els 
ESADE Musicians, un grup format íntegrament per estudiants d’ESADE 
amb gran sensibilitat per la música, que van interpretar tres temes al 
llarg de l’acte. Nicholas Sayaan, MBA 16 i president de l’Innovation 

& Design Club, fou l’encarregat d’explicar les diferents iniciatives 
que ESADE duu a terme per impulsar la innovació i l’emprenedoria. 
El sentiment de retorn cap a la institució va ser el tema central de 
la segona part de la Trobada pel Talent. Una conversa entre Daniel 
Aymerich, Lic&MBA 97 i donant 1.000 × 1.000; Alba Suru, BBA 16, 
alumna becada i una de les impulsores de la beca de la seva promoció, i 
Aura Mases, alumna becada de tercer curs del GED, va pronunciar frases 
tan destacades com aquesta de l’Aura, compartida per en Daniel i 
l‘Alba: “Hem d’aconseguir que totes les persones amb talent que vulguin 
estudiar a ESADE puguin fer-ho, al marge dels recursos econòmics de 
què disposin.”
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Cómo colaborar

És molt important que totes les persones que se senten properes al projecte d’ESADE hi col·laborin. 
Amb aquesta finalitat, es proposen diverses vies de participació, en funció de si el donant és una 
persona (individual giving) o una empresa o organització (corporate giving). L’objectiu és que totes 
les motivacions i els interessos puguin trobar el seu model òptim de cooperació amb ESADE.

Les persones: individual 
giving

Les persones que vulguin esdevenir donants 
d’ESADE tenen a la seva disposició un 
formulari de donacions en línia a través del 
qual poden decidir la modalitat de pagament, 
la recurrència i la destinació de la seva 
aportació. També es preveu la possibilitat de 
fraccionar la donació anual en pagaments 
mensuals, trimestrals o semestrals.

La força del col·lectiu és molt important per 
a ESADE; per això, es convida a tots els 
antics alumnes a impulsar beques per mitjà 
de les aportacions dels membres de la seva 
promoció, club territorial o sectorial, o chapter 

d’ESADE Alumni. 

Els antics alumnes són els millors 
ambaixadors del projecte d’ESADE, per 
la qual cosa són peces fonamentals 
per promoure vies de col·laboració a les 
empreses on treballen. 

També serà molt ben rebuda qualsevol 
proposta creativa que ajudi el Programa de 
Beques a créixer, a banda de les que ja s’han 
especificat. L’equip de Relacions Corporatives 
& Fundraising està a disposició de qualsevol 
persona que vulgui impulsar una iniciativa en 
aquest sentit.

Personalitza la teva donació 

Destinació 

Les donacions individuals es destinen, per 
defecte, a donar suport al repte estratègic 
d’ESADE, el Programa de Beques, mitjançant 
la campanya The ESADE Challenge for Talent. 
Tanmateix, si el donant ho desitja, la seva 
aportació individual es pot destinar a finançar 
altres àrees (professorat, recerca, etc.).   

Import 

Els donants poden optar entre crear la seva 
pròpia beca, una beca futur, o bé participar 
en la iniciativa 1.000 × 1.000 ESADE o en la 
campanya general, en funció de l’import que 
els resulti més convenient aportar.  

Aplicació 

Les donacions es poden destinar al Fons 
General de Beques –en aquest cas, el 
Comitè General de Beques assigna els fons 
als diferents programes d’ESADE– o a un 
programa específic –el BBA, el GED, el Doble 
Grau, el Bachelor in Global Governance, 
l’MBA, l’MSc o el MUA–, o bé vincular-se a les 
iniciatives col·lectives de les promocions, els 
clubs i els chapters. 

Compromís 

Els donants poden triar el compromís que 
volen assumir. ESADE agraeix especialment 
les donacions recurrents indefinides i els 
compromisos a quatre anys, perquè ajuden 
a garantir la continuïtat de les beques 
concedides.  

Reconeixement individual i col·lectiu 

Tots els donants que contribueixin al 
Programa de Beques fins a assolir la xifra 
fixada a la campanya d’un milió d’euros 
seran considerats donants fundadors del 
Programa de Beques d’ESADE. A més, les 
aportacions individuals que efectuïn els 
alumnes i els antics alumnes que formin 
part d’una promoció que ja ha constituït 
la seva beca col·lectiva, o que preveu 
constituir-la, se sumaran a la beca col·lectiva 
d’aquesta promoció o al club o chapter 

d’ESADE Alumni que cada donant decideixi. 
D’aquesta forma, els donants obtindran un 
doble reconeixement: a títol individual i com 
a membres de la promoció, el club o chapter 
internacional d’ESADE Alumni corresponent.

COM COL·LABORAR-HI 
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Empreses i organitzacions:  
Corporate giving 

ESADE ofereix a les empreses i 
organitzacions diferents vies i nivells de 
col·laboració, que comporten associar el valor 
de la marca ESADE amb el de l’empresa, en 
benefici d’un interès comú.

Les aportacions s’efectuen a través d’acords 
de col·laboració i es poden destinar a:  

• Student First

• La Rambla de la Innovació 

• El Programa de Beques Corporatives 

• Projectes de recerca, centres i càtedres

• El Fons Fundacional d’ESADE (aportacions 

de lliure disposició, que ESADE 

distribuirà per finançar els seus projectes 

estratègics) 

• Endowment 

Aquestes col·laboracions permeten a les 
empreses i a les organitzacions formar part 
de l’Assemblea de Patrons de la Fundació 
ESADE, obtenir beneficis específics de cada 
projecte i incrementar la seva visibilitat entre 
la comunitat acadèmica i el món empresarial. 

Tractament fiscal de les donacions  

D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge, els contribuents de 
l’impost sobre la renda de les persones 
físiques (persones físiques) i els contribuents 
de l’impost sobre societats (persones 
jurídiques) tenen dret a deduir de la quota 
íntegra d’aquests impostos un percentatge 
de l’import dels donatius, les donacions i les 
aportacions irrevocables, pures i simples, que 
realitzin a favor de les entitats acollides al 
règim fiscal d’aquesta Llei. 

L’última reforma tributària, per mitjà de la Llei 
27/2014, de 27 de novembre, de l’impost de 
societats (BOE núm. 288, de 28 de novembre), 
va introduir modificacions a la Llei 49/2002, 
de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge.

Les novetats afecten el mecenatge i, més 
concretament, a l’increment dels tipus de 
deducció aplicables relatius als donatius 
realitzats per les persones físiques i/o 
jurídiques a fundacions acollides al règim 
fiscal especial:

1. S’incrementa el percentatge de deducció 
aplicable per les persones físiques al seu 
IRPF al 30 %; a més, per al conjunt de 
donatius de cada contribuent, els primers 
150 euros tenen una deducció del 75 % a 
l’IRPF.

2. S’estimula la fidelització de les donacions, 
tant les realitzades per persones físiques 
com les de les persones jurídiques: 

-  Les persones físiques podran aplicar una 
deducció del 35 % (en comptes del 30 
% general) sobre els 150 euros donats, 
sempre que s’hagin efectuat donatius a 
la mateixa entitat els darrers tres anys. 

-  Les donacions fidelitzades durant tres 
anys com a mínim, efectuades per 
persones jurídiques, tindran dret a una 
deducció del 40 % a l’impost sobre 
societats.

Per ampliar la informació, 
fer una donació, impulsar 
un acord de col·laboració 

institucional o emprendre una 
iniciativa, l’equip de Relacions 
Corporatives & Fundraising 

és a la teva disposició.

Individual Giving 

Mercè Ferrer: merce.ferrer@esade.edu 
Núria Font: nuria.font2@esade.edu 

Sandra Lorenzo: sandra.lorenzo@esade.edu 

Corporate Giving 

Cristina Català: cristina.catala@esade.edu
Mark Frantz: mark.frantz@esade.edu 
Iñaki Irisarri: inaki.irisarri@esade.edu 

Xavier Llenas: xavier.llenas@esade.edu

Elena Viader 

Directora de Relacions Corporatives   
& Fundraising 

elena.viader@esade.edu 
Tel. 932806162

Campus Barcelona – Pedralbes
Av. Pedralbes 60-62

08034 Barcelona (España)
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Garantir el ús adequat dels fons  

ESADE es compromet a gestionar 
les donacions amb diligència i amb 
professionalitat, i a aplicar els fons a la 
destinació que indiquin els donants: el 
Programa de Beques, el Fons Fundacional, la 
recerca i el professorat o l’endowment.

Informar sobre l’evolució i els reptes 
d’ESADE   

ESADE es compromet a informar sobre 
l’evolució de les activitats i els reptes futurs. 

Garantir la informació i la 
transparència 

ESADE es compromet a mantenir informats 
els donants sobre el progrés dels projectes 
que han rebut donacions i a explicar 
l’aplicació dels fons procedents d‘aquestes 
donacions per mitjà de l’INFORME DE 
DONACIONS i de trobades específiques.   

Reconèixer les donacions  

ESADE es compromet a reconèixer el valor 
de la contribució dels donants als projectes 
estratègics d’ESADE. Vetllar pels drets dels 
donants vol dir gestionar de manera rigorosa 
i responsable els fons obtinguts, i garantir 
l’equanimitat en el tracte i l’establiment de 
relacions sòlides i duradores.

EL COMPROMÍS D’ESADE AMB ELS DONANTS

Resum de compromisos

El compromís d’ESADE 
amb els donants

Qualsevol aportació, independentment del seu import, porta 
implícit el suport al projecte formatiu d’ESADE i representa 
un vot de confiança en la institució. Per aquest motiu, totes les 
aportacions són molt importants i, per demostrar-ho, ESADE 
estableix amb tots i cadascun dels donants un compromís de 
transparència i gratitud. 
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Les relacions d’ESADE amb 
les empreses col·laboradores i 
amb els donants es fonamenten 
en la gratitud. Per això, ESADE 
es compromet a reconèixer les 
col·laboracions i les donacions 
rebudes a través dels diferents 
canals institucionals.  

A les persones  

Com a reconeixement de les donacions 
individuals: 

Totes les persones que donin suport al 
Programa de Beques fins a assolir la 
xifra objectiu d’un milió d’euros seran 
considerades donants fundadors del 
Programa de Beques d’ESADE. 

Al llarg del curs, ESADE publica diferents 
llistes de donants en els canals interns 
de comunicació institucional (INFORME DE 
DONACIONS, Memòria Resum, presentacions, 
etc.), on figuren els noms de les persones 
que han efectuat donacions (llevat d’aquelles 
que han optat per l’anonimat). 

Al campus Barcelona-Sant Cugat, hi ha 
un mural de reconeixement als donants 
fundadors del Programa de Beques d’ESADE. 

A més del reconeixement individual a 
cadascuna de les donacions rebudes, ESADE 
agraeix l’esforç de les promocions, dels clubs 
i dels chapters que han constituït una beca 
col·lectiva a través dels canals institucionals, 
com també a l’acte institucional de lliurament 
de beques i a la Trobada pel Talent. 

 

A les empreses i organitzacions 

ESADE ofereix a les empreses i a les 
organitzacions diferents vies de col·laboració 
institucional, que els permeten donar suport 
i identificar-se amb els eixos estratègics 
d’ESADE. 

Per mitjà dels acords de col·laboració, les 
empreses i les organitzacions reben una 
sèrie de beneficis institucionals de visibilitat 
i reconeixement, i tenen accés preferent al 
talent, a la formació i als recursos d’ESADE. 
A més, les que donen suport a projectes 
estratègics, centres i instituts de recerca 
n’obtenen els beneficis específics derivats 
dels projectes que financen.

Gratitud i reconeixement  
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Òrgans de control 

Comitè d’Inversions  

Té la missió de vetllar per les inversions 
financeres d’ESADE atenent les polítiques 
que cal seguir. Aquest comitè fa un 
seguiment especial de l’endowment, perquè 
aquest fons assegura la continuïtat dels 
projectes estratègics d’ESADE. Les seves 
funcions principals són:  

• Gestionar l’endowment per tal de garantir-

ne la rendibilitat, aplicant criteris de 

prudència. 

• Garantir que el servei financer de la 

Fundació ESADE aplica la política definida 

i en ret compte. 

Composició:  

PRESIDENT

• Jaume Guardiola, representant del 

Patronat

MEMBRES 

• Ramon Aspa, subdirector general 

corporatiu 

• Sonia Gómez, directora financera

• Germán Castejón, representant del 

Patronat

• Jordi Fabregat, representant del 

professorat 

Comitè d’Assignació de Fons  

Té com a objectiu assegurar que els fons de 
lliure disposició que ESADE rep s’apliquen 
òptimament d’acord amb les seves 
necessitats estratègiques. A més, el Comitè 
d’Assignació de Fons garanteix i vetlla per 
la transparència total del procés. Les seves 
funcions principals són:  

• Determinar els projectes estratègics 

d’ESADE a què es destinaran els ingressos 

provinents de l’activitat de fundraising. 

• Assignar els fons del Fons Fundacional 

(fons de lliure disposició) als projectes 

estratègics que es determinin.  

Composició:  

PRESIDENTA 

• Eugenia Bieto, directora general 

MEMBRES 

• Ramon Aspa, subdirector general 

corporatiu 

• Josep Franch, degà de la Business School 

• Eduardo Berché, degà de la Facultat de 

Dret

• Jonathan Wareham, degà de Professorat 

i Recerca

• Sonia Gómez, directora financera 

• Elena Viader, directora de Relacions 

Corporatives & Fundraising 

Comitè General de Beques  

Les seves funcions principals són:   

• Aprovar la política de beques de tots els 

programes. 

• Fer el control i el seguiment de la seva 

execució. 

• Garantir la transparència i el compliment 

del compromís d’ESADE amb els donants. 

• Assignar les aportacions privades directes 

al Programa de Beques entre els diferents 

programes. 

• Resoldre casos especials o excepcionals. 

Composició:  

PRESIDENTA 

• Eugenia Bieto, directora general 

MEMBRES 

• Josep Franch, degà de la Business School 

• Eduardo Berché, degà de la Facultat de 

Dret

• Germán Castejón, representant del 

Patronat

• Joaquín Uriach, president d’ESADE Alumni 

• Enrique López Viguria, secretari general 

• Sonia Gómez, directora financera 

• Elena Viader, directora de Relacions 

Corporatives & Fundraising 

EL COMPROMÍS D’ESADE AMB ELS DONANTS
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Comitè d’Assignació de Beques   

El seu objectiu principal és atorgar beques 
als alumnes amb talent dels programes 
universitaris de grau, MSc i MBA sense 
recursos econòmics suficients per estudiar 
ESADE, d’acord amb els criteris establerts. 

Composició: 

PRESIDENT 

• Enrique López Viguria, secretari general 

MEMBRES 

• Teresa Careta, responsable del Barcelona-

Sant Cugat d’ESADE

• Lola Bardají, directora del Grau en Dret 

i del Grau en Dret & Bachelor in Global 

Governance 

• Patricia Font, directora del Doble Grau en 

Direcció d’Empreses i Dret  

• Joan Rodón, degà associat del Grau en 

Direcció d’Empreses-BBA  

• Belén Trias de Bes, directora de l’Oficina 

de la Facultat de Dret i directora del 

Màster Universitari en Advocacia

• Cristina Olabarria, directora del Servei 

d’Admissions 

• Elena Viader, directora de Relacions 

Corporatives & Fundraising 

• Maite Barrera, delegada per ESADE 

Alumni 

• Merche Grau, antiga alumna i donant

• Josep Sayeras, degà associat dels 

programes MSc in Management (Comitè  

de Beques d’MBA)

• Luis Vives, degà associat del programa 

Full-Time MBA (Comitè de Beques d’MBA) 

ESADE Challenge Board 

En el marc del Pla Estratègic Institucional 
2014-2018, que estableix la sostenibilitat 
econòmica com una de les prioritats 
d’ESADE, s’ha constituït l’ESADE Challenge 

Board. És un nou òrgan de govern del 
Patronat de la Fundació ESADE que té com a 
funció principal:

• Assessorar i contribuir a aconseguir, a 

llarg termini, un model econòmic més 

diversificat en què les aportacions 

privades tinguin més pes.

 
 
L’ESADE Challenge Board és integrat per 
patrons, directius d’ESADE i antics alumnes 
amb una vinculació especial a la institució 
(donants exemplars): 

• Germán Castejón, membre del Patronat i 

president de l’ESADE Challenge Board 

• Patricia Estany, membre del Patronat 

• Eugenia Bieto, directora general

• Francisco Longo, director general adjunt 

• Joaquín Uriach, president d’ESADE Alumni 

• Miguel Trias, expresident d’ESADE Alumni, 

antic alumne de la promoció PT MBA 89, 

professor i donant 1.000 × 1.000

• George Daly, exdegà de la McDonough 

School of Business de Georgetown

• Manel Adell, antic alumne de la promoció 

Lic&MBA 86 i donant d’una beca futur

• Maite Barrera, antiga alumna de la 

promoció Lic&MBA 98 i donant d’una beca 

futur

• Oriol Pinya, antic alumne de la promoció 

Lic&MBA 95 i donant 1.000 × 1.000

• Mireia Tomás, antiga alumna de la 

promoció Lic&MBA 89 i donant corporativa

• José Manuel Villanueva, antic alumne de 

la promoció Lic&MBA 99 i donant 1.000 

x 1.000      

• Elena Viader, directora de Relacions 

Corporatives & Fundraising 
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Iniciatives 
col·lectives

Beques 
futur

Beca del Club Assegurances, la primera beca d’un club 
sectorial d’ESADE Alumni

Amb el lideratge de Francesc Rabassa, president del Club 
Assegurances, i Marià Rigau, membre de la Junta Directiva del Club, 
s’ha impulsat una iniciativa pionera en la història de les aportacions 
al Programa de Beques d’ESADE. Es tracta de la creació de la primera 
beca d’un club sectorial de la xarxa d’ESADE Alumni. Gràcies a l’alt 
compromís de la junta del Club Assegurances amb el Programa de 
Beques, s’ha articulat una iniciativa en virtut de la qual els membres 
de la junta faran una donació que comptarà el suport, com a mínim, 
d’una empresa asseguradora.

Les noves generacions arriben amb molta empenta

La tradició de les beques de promoció del BBA té uns hereus molt 
dignes en els alumnes de la promoció 2017. Abans de fer l’intercanvi 
i les pràctiques professionals, van decidir recollir el testimoni de les 
promocions anteriors i es van marcar l’objectiu ambiciós de millorar els 
resultats obtinguts. En aquests moments, estan en plena organització 
de les diferents accions, que de ben segur que fructificaran en la Beca 
BBA 17.

Una nova beca de la Law School

La unió fa la força, de manera que els programes de la Law School han 
decidit sumar voluntats per crear la primera Law School Scholarship. 
Les promocions 2017 del Grau en Dret, del Doble Grau i del Màster 
Universitari en Advocacia estan treballant conjuntament per poder crear 
una beca que cobreixi el 50 % de l’import d’una matrícula per a un 
alumne el curs vinent.  

Beca Futur Juan Maria Nin

El màxim exponent del compromís d’una persona o una família amb 
ESADE és la constitució d’una beca futur, perquè aquest model de 
participació en el Programa de Beques comporta una relació molt més 
directa amb l’alumne becat, ja que el donant es compromet a cobrir el 
90 % de la matrícula de l’alumne al llarg dels quatre anys que duren 
els estudis de grau. A més, la beca futur ofereix la possibilitat d’exercir 
de mentor de l’alumne becat. Aquesta fórmula, doncs, està reservada 
a aquelles persones que senten ESADE com a part de la història de la 
seva vida. És el cas de Juan Maria Nin, que ha fet una aposta exemplar 
pel talent, les oportunitats de futur i el Programa de Beques d’ESADE 
en constituir la sisena beca futur.

Nova Beca Futur Rogelio Oficialdegui

Les beques futur són un model de col·laboració amb el Programa de 
Beques per a persones que porten ESADE al cor. Rogelio Oficialdegui, 
que va morir a l’accident de Germanwings, era una d’aquestes 
persones, antic alumne i orgullós donant 1.000 x 1.000. Ara, la seva 
família ha decidit fer-li un homenatge pòstum creant una beca amb 
el seu nom a través de la fundació de Lufthansa, que després de 
l’accident va promoure una iniciativa solidària per mantenir el suport 
a les causes benèfiques de les víctimes. D’aquesta manera, la família 
Oficialdegui està creant una oportunitat de futur perquè un alumne 
pugui portar ESADE al cor el curs 2017-2018.
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Iniciatives 
corporatives
Unibail-Rodamco es converteix en una empresa patró 
d’ESADE i crea la seva pròpia beca denominada

La relació entre ESADE i Unibail-Rodamco s’ha consolidat els darrers 

anys, atès que Unibail-Rodamco és una de les principals empreses 

que recluten talent a ESADE. Ara, ambdues organitzacions acaben de 

signar un acord en virtut del qual Unibail-Rodamco es converteix en 

membre de l’Assemblea de Patrons d’ESADE i crea la seva pròpia beca 

denominada per oferir oportunitats de futur a alumnes amb talent però 

sense els recursos econòmics necessaris per estudiar a ESADE.

Zurich consolida la seva relació amb ESADE

El Grup Zurich a Espanya amplia l’àmbit de col·laboració amb ESADE 

augmentant el seu grau de vinculació i implicació amb la institució 

mitjançant la signatura d’un nou conveni. En virtut d’aquest acord, el 

Grup Zurich a Espanya es converteix en membre de l’Assemblea de 

Patrons i crea la seva pròpia beca denominada, destinada a alumnes 

del Grau en Direcció d‘Empreses-BBA.
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Beca Futur 

Adell Domingo, Manel (Lic&MBA 86) 

Arimany Barceló, Joaquim (Lic&MBA 85) 

Família Ayuso 

Barrera Xaubet, Maite (Lic&MBA 98) 

Maite Iglesias-Baciana, fundació privada  

1.000x1.000 ESADE 

Platí

Abubakar, Abba (MBA 13) 

Castejón Fernández, Germán (Lic&MBA 81, Patronat) 

Díaz-Varela Bertschinger, Raúl (Lic&MBA 92, Patronat) 

Díaz-Varela Bertschinger, Tamara (Lic&MBA 94) 

Guardiola Romojaro, Jaume (Lic&MBA 80, Patronat) 

Pinya Salomó, Oriol (Lic&MBA 95) 

Rosell Feliu, Sandro (Lic&MBA 87) 

Trias Sagnier, Miguel (PT MBA 89, professor) 

Villanueva Villalba, José Manuel (Lic&MBA 99) 

Or

Alavedra Comas, Jordi (Lic&MBA 78) 

Armenter Vidal, Marcelino (Lic&MBA 79) 

Aymerich Llombart, Daniel (Lic&MBA 97) 

Bach Terricabras, Luis (Lic&MBA 77) 

Borràs Ferré, Joaquín (Lic&MBA 80) 

Brugera Clavero, Joan Josep (FT MBA 71) 

Carulla Font, Artur (Lic&MBA 72, Patronat 2011-2015) 

Cava Martínez, Joaquín (Lic&MBA 91, professor) 

Cornudella Felip, Oriol (Lic&MBA 85) 

Estany Puig, Patrícia (Lic&MBA 85, Patronat) 

Fontana García, Pedro (Lic&MBA 74, Patronat 2001-2013) 

Grau Monjo, Merche (Lic&MBA 89) 

Grup Aleix 

Haeffner Gelis, Julio (Lic&MBA 78) 

Martín Pérez, José Luis (Lic&MBA 80) 

Martínez de la Rosa, Borja (Lic&MBA 01) 

Muniesa Arantegui, Tomàs (Lic&MBA 76, Patronat) 

Navarro Martínez, Pedro (FT MBA 67, Patronat) 

Pérez Farguell, Xavier (Lic&MBA 77, Patronat) 

Puig Zacares, Jaume (Lic&MBA 85) 

Raspall Coromina, Borja (Lic&MBA 02) 

Tubau Roca, Ricard (Lic&MBA 90) 

Vicens Torradas, Josep (Lic&MBA 81) 

Vila Torras, Joaquín (MBA 95) * L’equip de Relacions Corporatives & Fundraising ha elaborat les 
llistes que apareixen en aquest informe amb la màxima cura per 
tal de garantir-ne l’exactitud. Si, malgrat tot, hi detecteu algun 
error, agrairem que ens ho comuniqueu i que accepteu les nostres 
disculpes. Alguns noms no hi apareixen per voluntat expressa dels 
donants de preservar l’anonimat.

Gràcies
Les aportacions a la Fundació ESADE són 
essencials per assolir els principals reptes 
estratègics, esguardar el futur i continuar 
creixent com una institució acadèmica 
de referència mundial. Gràcies a tots els 
donants, tant organitzacions com persones 
individuals, perquè la seva col·laboració és 
molt important per a ESADE.

I gràcies als antics alumnes, als alumnes i 
als amics d’ESADE que van fer aportacions 
al Programa de Beques el curs 2015-2016.*

52 GRÀCIES
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Plata

Abelló Riera, Frederic (PMD 84) 

Acha López, Joaquín (Lic&MBA 88) 

Aguilar Huguet, Oriol (Lic&MBA 02) 

Alcover Negre, Jorge (Lic&MBA 98) 

Anmella Subías, Ricardo (Lic&MBA 84) 

Associació ESTalent 

Berché Moreno, Eduardo (professor) 

Bieto Caubet, Eugenia (Lic&MBA 73, professora) 

Brufau Niubó, Manuel (Lic&MBA 77) 

Burgués Bassols, Lluís (Lic&MBA 78) 

Calderón Riera, Alfons (Lic&MBA 92) 

Cantó Navés, Carles (Lic&MBA 90) 

Colàs Ricart, Miquel (Lic&MBA 82) 

Costa Argelaguet, Francesc (Lic&MBA 92) 

Cuatrecasas Targa, Carlos 

Delgado Planas, Antonio (Lic&MD 00, professor) 

Díaz Almazán, David (Lic&MBA 93) 

Espurz Font, Xavier (Lic&MBA 93) 

Estabanell Buxó, Antoni (Lic&MBA 81) 

Fonts Cavestany, Ignacio (Lic&MBA 82) 

Gallés Gabarró, Jordi (Lic&MBA 95) 

Ganyet Cirera, Carmina (programa VV 03) 

Garcia Nebot, Josep (Lic&MBA 82) 

Garcia Torres, Anna (Lic&MBA 11) 

Garí Eguillor, Manuel (Lic&MBA 84) 

Ginesta Manresa, Miquel (Lic&MBA 89) 

Goldberg Waks, Lorenzo (Lic&MBA 86) 

Grifoll Rossell, Calamanda (Lic&MBA 81) 

Guardans Cambó, Helena (Lic&MBA 85) 

Guarner Muñoz, Francisco (FT MBA 81) 

Guerra Mercadal, Ignacio (Lic&MBA 89) 

Hernández de Lorenzo Millet, Juan (Lic&MBA 87) 

Iglesias Baciana, Ricardo (Lic&MBA 81) 

Longo Martínez, Francisco (professor) 

Marsal Périz, Cristina (Lic&MBA 95) 

Martínez Vila, Josep (PT MBA 91) 

Mateo Alujas, Josep M. (Lic&MBA 84) 

Mena López, F. Xavier (professor) 

Mir de la Fuente, Xavier (professor) 

Mirabet Juliachs, Víctor (Lic&MBA 80) 

Mitjavila i Moix, Xavier (Lic&MBA 93) 

Moncunill Giró, Josep (Lic&MBA 78) 

Montllonch Escubos, Federico (FT MBA 78) 

Muñoz Lasuén, José Luis (Lic&MBA 87) 

Navarro Aragay, Robert (Lic&MBA 86) 

Nogareda Estivill, M. del Mar (Lic&MBA 89) 

Núñez Navarro, Josep Lluís (Lic&MBA 81) 

Núñez Navarro, Josep M. (Lic&MBA 86) 

Palmada Sánchez, Salvador (Lic&MBA 86) 

Pascual Sancho, Carles (FT MBA 87) 

Peña Mayor, Antonio (Lic&MBA 93) 

Pont Rey, Xavier (Lic&MBA 93) 

Portabella de Alòs, M. Josefa 

Quintanilla Cornudella, Àlex (Lic&MBA 91) 

Rafel Miarnau, Francisco (Lic&MBA 90) 

Rafel Miarnau, Ignacio (MBA 00) 

Rama Dellepiane, Rodrigo (FT MBA 89) 

Raventós Negra, Higinio † (Lic&MBA 73) 

Raventós Negra, Manuel (Patronat) 

Raya Donet, Andrés (PT MBA 89, professor) 

Rigau Cañardo, Mariano (FT MBA 88) 

Rigau Pagès, Javier (Lic&MBA 01) 

Rodrigo García, Sixto (Lic&MBA 93) 

Rodríguez García, José Francisco (EMBA 06) 

Rotllant Solà, Mario (Patronat) 

Rousaud Parés, Emili (Lic&MBA 90) 

Rull Bertran, José M. (Lic&MBA 89) 

Sans Mercè, Lluís (Lic&MBA 89) 

Santacreu Bonjoch, Josep (PMD 89) 

Serlavós Serra, Ricard (Lic&MBA 77, professor) 

Sureda Martínez, Joan (Lic&MBA 77) 

Tintoré Segura, Xavier (Lic&MBA 90) 

Tombas Navarro, Enrique (Lic&MBA 90) 

Torra Balcells, Xavier (EDIK 84) 

Tubella Plaza, Maite (Lic&MBA 86) 

Vegara Figueras, David (professor) 

Vela Ballabriga, Antonio (Lic&MBA 90) 

Ventura Santamans, Carles (Lic&MBA 92) 

Vernis Domènech, Alfred (Lic&MBA 88, professor) 

Viader Codina, Judith (Lic&MBA 91) 

Vidal-Quadras de Caralt, Alejo (Lic&MBA 02) 

Vila Recolons, Alfonso (Lic&MBA 79) 

Vilaclara Fatjó, Eulàlia (Lic&MBA 77) 

Viñolas Serra, Pere (Lic&MBA 86) 

Xicoy Cruells, Anna (Lic&MBA 85) 

Zallo Olaeta, Fernando (Lic&MBA 83) 

Donació anònima (1) 
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Gràcies

Campanya General

Abaji, Catia (PAS) 

Abella Bruguera, Maria (BBA 16) 

Abella Prat, Pol (BBA 16) 

Abellán Bustos, Marta (BBA 16) 

Acosta Nieto, Julio (MBA 16) 

Admiraal, Kelly (Lic&MD 16) 

Agrawal, Anand (MBA 16) 

Aguilera López, Xavier (Programa VV 09) 

Aguirre Camou, Mario (MBA 16) 

Aiki, Olufemi (MBA 16) 

Albiol Almirall, Santiago (BBA 16) 

Alcalá Figueras, Mireia (BBA 16) 

Alemany Bonet, M. Luisa (BBA 16) 

Alghanim, Yousif (MBA 17) 

Altman Argandoña, Darío (MBA 16) 

Alvarado Amado, Manuel Alejandro (MBA 16) 

Álvarez Líbano, Olivia-María (BBA 16) 

Amaya, Javier Jofre (MBA 17) 

Amer Galmés, Isabel (BBA 13) 

Ametller Massot, Robert (BBA 13) 

Anand Sahdev, Karan (BBA 16) 

Andelo Colom, Júlia (BBA 16) 

Andrianopoulos, Dimitrios (MBA 16) 

Angrill i Miravent, Josep (professor honorari) 

Anguela Franquet, Marta (BBA 16) 

Antón Andrada, Marina (BBA 16) 

Arellano Gil, Pedro (EMBA 07) 

Arias Ortega, Martí (BBA 14) 

Arlández Carretero, Guillem (BBA 16) 

Armenter Vidal, Xavier (Lic&MBA 74) 

Arnedo Santamaria, Meritxell (Lic&MBA 97) 

Arroyo Ruiz, Diego (BBA 14) 

Arrufat Sorolla, Gemma (BBA 16) 

Arruga Costa, Clara (BBA 16) 

Aubia Ferré, Francesc (BBA 16) 

Badal Ibáñez, M. Purificación (Lic&MBA 90) 

Badia Rodríguez, Cristina (Lic&MBA 90) 

Ballabriga Torreguitart, Antoni (Lic&MBA 91) 

Ballester Mataró, Ferran (BBA 16) 

Bannick, Swagat Shyam (MBA 16) 

Banzo Vilà, Marc (BBA 16) 

Baqué Ramis, Cristina (BBA 16) 

Barba Martínez, Genís (BBA 16) 

Barra Bargalló, Oriana (MBA 16) 

Batet Gabarró, Albert (Lic&MBA 74) 

Batista Foguet, Joan Manuel (PMD 91, professor) 

Batlle Ymbern, María (BBA 16) 

Baulenas Bardia, Arnau (GED 13) 

Bauzá de Mirabó Vidal, Alfonso (BBA 16) 

Bayaz, Burak (MBA 17) 

Bendle, Harshad (MBA 14) 

Benosa Baeza, Antonio (Lic&MBA 73) 

Berga Alzamora, Patricia (BBA 16) 

Bernadó Figuerola, Anna (MBA 16) 

Biason Novell, Laura (BBA 14) 

Biete Amores, Leopoldo (EDIK 76) 

Biosca Clarisó, Roger (BBA 16) 

Bitner, David Chester (MBA 16) 

Bobet Marsellés, Ares (BBA 16) 

Boeckel, Jasper (MBA 16) 

Bofarull Viu, Iván (Lic&MBA 97, PAS) 

Boltaina Vega, M. Pilar (BBA 16) 

Bonavia Solé, Laura (PAS) 

Borlován, Ana M. (BBA 16) 

Borràs Gómez, Bruno (BBA 13) 

Borràs Tarancón, Xavier (BBA 16) 

Bosom Perea, Ariadna (BBA 16) 

Bouyoux, Guillaume (MIF 16) 

Brassesco García, Mario (BBA 14) 

Broseta Vicente, Diego (BBA 16) 

Brugarola Valls, Sònia (BBA 16) 

Burgard, Johannes (MBA 17) 

Burgués Fortuño, Xavier (Lic&MBA 74) 

Busquets Goixart, Ramón (Lic&MBA 74) 

Calcagno Pujagut, Alessandro (BBA 16) 

Caldas Casañas, Manuel (BBA 16) 

Calvo Burriel, Marc (BBA 16) 

Camp García, Sílvia (BBA 16) 

Canal Montojo, Oriol (BBA 16) 

Canal Noguera, Claudia (BBA 16) 

Cañadell Estragués, Lluís (BBA 16) 

Capdevila Vilapriñó, Sergi (BBA 13) 

Carbó Barrera, Aïda (BBA 14) 

Carbonell Ibàñez, Albert (Lic&MBA 95) 

Carbonell Labairu, Mireia (BBA 16) 

Cardelús Vilalta, Nina (BBA 16) 

Casabona Fina, Ramón (Lic&MBA 78) 

Casadevall Banchs, Anna (BBA 16) 

Casanova Turin, Jean Robert (Lic&MBA 74) 

Casas Salva, Toni (Lic&MBA 74) 

Casas Turu, Xavier (BBA 16) 

Castanedo Vila, Eduardo (BBA 12) 

Castany Crivillers, David (BBA 13) 

Català Fraile, Claudia (BBA 16) 

Català Pons, Joan (MDEF 03; Management Control 91; EDIEF 81) 

GRÀCIES
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Chatterjee, Promit (MBA 16) 

Chen, Qiang (MBA 16) 

Cherif Haouat, Sofia (BBA 16) 

Chinchilla Campo, Ricardo (BBA 16) 

Chiu, Ying-Chih (MBA 15) 

Choe, Hankeun (MBA 16) 

Cirera Garriga, Martí (Lic&MBA 73) 

Cirera Nogueras, Albert (Lic&MBA 78) 

Claveria Viladegut, Joan (EDIEF 90) 

Coll de la Cámara, Pedro (Lic&MBA 74) 

Colmont, Francisco (MBA 16) 

Colombàs Roca, Marta (BBA 16) 

Comellas Pou, Enric (BBA 16) 

Corbera Vidiella, Martí (BBA 16) 

Cortadellas Fortuño, Cristina (BBA 16) 

Cortés Serra, Lluís Ignasi (Lic&MBA 94) 

Costa Baró, Ramon (Lic&MBA 73) 

Costa Cueto, Alexandre (BBA 16) 

Costa Meneses, Axel (BBA 16) 

Cotera Vasconcelos, Fernando (MBA 16) 

Coutanceau Núñez, Didier 

Cuadrado Pérez-Broseta, Begoña (BBA 16) 

Cueto Reyes, Adriana (BBA 16) 

Da Silva, Murilo (MBA 17) 

DAC 

Dangla Feliu, Juan (Lic&MBA 84) 

Daudem Prat, Joaquín (Lic&MBA 74) 

Daví i Espadaler, Ignasi (BBA 16) 

De Felipe Santos, Tomás (Lic&MBA 74) 

De la Sota Schutz, Iñaki (BBA 16) 

De Lara Díaz, Elena (BBA 16) 

De Rezende Martins, Paula (MBA 16) 

De Sousa Alfonso, Ana Sofía (MBA 16) 

Decléty, Diane Marie Sabine (BBA 16) 

Del Pozo García, José Antonio (Lic&MBA 78) 

Del Río McDermott, Aisling (BBA 16) 

Demetz, Nils (MBA 16) 

Díez Rangil, Daniel (BBA 16) 

Domènech Fernández, Marta (BBA 16) 

Dube, Takunda Promise (MBA 16) 

Dueñas Sucrana, Pau (Lic&MBA 90) 

Dugal, Jaiveer Singh (MBA 16) 

Duran Foix, Maria (BBA 16) 

Echeverría Escofet, Pablo Andrés (BBA 16) 

Eklund, Simon (MBA 16) 

El Nakib, Ahmad (MBA 16) 

Elhiny, Abdelkarim Basel Mohamed (MBA 17) 

Escalza Sagnier, Maria (BBA 16) 

Escobar Gassó, David (BBA 16) 

Escoda Pallarés, Alejandro (BBA 16) 

Esteve Berga, Andrea (BBA 16) 

Esteve Bieto, Josep (BBA 16) 

Esteve Cots, Francesc (MBA 16) 

Estorach Cavaller, Laia (BBA 13) 

Estruch Trillo, Alejandro (BBA 13) 

Evans, Brandon Paul (MBA 16) 

Evrard Comas, Paul (BBA 16) 

Ewald de Aceves, Franziska (PAS) 

Fabregat Feldsztajn, Jordi (Lic&MBA 80, professor) 

Farrés Mairal, Benjamín (BBA 16) 

Fernández Álvarez, Miguel (Lic&MBA 08) 

Fernández Barnosell, Myriam (Lic&MBA 96) 

Fernández Burrull, Àlex (BBA 14) 

Fernández de Alarcón Muguruza, Sara (BBA 16) 

Fernández, Paula (BBA 16) 

Fernández-Dans Goicoechea, Guinea Isabel (BBA 16) 

Ferran Torrubia, Natalia (BBA 16) 

Ferraro Salazar, Sandro (MBA 16) 

Ferreira Alonso, Isabel M. (MBA 16) 

Ferreiro Guillamet, Ernest (BBA 13) 

Ferrer Magrià, Anna (BBA 14) 

Flaqué Forn, Susana (BBA 16) 

Flynn González, Gerard (BBA 16) 

Font Martí, Mar (BBA 16) 

Font Suñer, Pau (BBA 14) 

Font Torné, Núria (PAS) 

Fontova Martí, Iolanda (BBA 16) 

Fornós Assens, Juan Ignacio 

Franch Bullich, Josep (Lic&MBA 84, professor) 

Franco Muntada, Xavier (Lic&MBA 97) 

Franquesa Castrillo, Carlos (Lic&MBA 86) 

Frontera Avellana, Gerardo (Lic&MBA 74) 

Fujioka, Shunsuke (MBA 16) 

Fuyà Espinar, Francesc Xavier (BBA 16) 

Galcerán Rosal, Alejandro (Lic&MBA 10) 

Gale, Brian Jeffrey (MBA 16) 

Galindo Quintero, Adriana del Pilar (MBA 16) 

Galofré Borés-Leonori, Pablo (BBA 16) 

García Alonso, Alexandra (Lic&MBA 08) 

García Martín-Posadillo, Carlota (BBA 16) 

García Pleijlar, Laura (BBA 16) 

García Solé, Borja (BBA 16) 

García-Peñuela García-Escribano, Elena (BBA 16) 

García-Planas Caules, Max (BBA 16) 

Garí Estany, Cristina (BBA 15) 

Garí Estany, Manuel (BBA 13) 
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Garrido Vicente, Fernando (BBA 16) 

George Thomas, Tarun (MBA 17) 

Gil Egea, Eliseo (Lic&MBA 74) 

Gilabert Mas, Miquel Àngel (BBA 16) 

Giribés Folch, Anna (BBA 12) 

Giribés Sala, Francesc Xavier † (Lic&MBA 81) 

Gomes Godoi, Victor Luiz (MBA 17) 

Gómez Arbeláez, Gabriel Jaime (MBA 16) 

Gómez Martí, Alejandro (BBA 14) 

Gómez Provencio, Sara (BBA 14) 

Gómez Serrano, Sonia (Lic&MBA 91, PAS) 

González Bigorra, Maria (BBA 16) 

González Muñoz, Ivone (BBA 16) 

González Ramos, Sofía (BBA 16) 

Gost Nouvilas, Anna (BBA 16) 

Grau Alarcón, Fermín (BBA 16) 

Grau Autonell, Cristina (BBA 16) 

Grau Rahola, Susana (Lic&MBA 89) 

Güell Bara, Ignasi (BBA 14) 

Guerrero Cavazos, Carolina Guadalupe (BBA 16) 

Guerrero Pérez, José Luis (PT MBA 87) 

Guerrero Sánchez, Alejandro (BBA 14) 

Gupta, Akshay (MBA 16) 

Gupta, Prerak Vijesh (MBA 16) 

Gupta, Shantum (MBA 16) 

Haddad, Farah (MBA 16) 

Hernández Orpinell, Valerie (BBA 16) 

Herrero Magallón, Carla (BBA 16) 

Hoderlein Cabistany, Mónica (Lic&MBA 90) 

Hostench Herrera, Cristina (BBA 16) 

Ichikawa, Helcio (MBA 16) 

Iríbar Ibáñez, Ainara (BBA 16) 

Jeon, Inhwa (MBA 16) 

Jiménez Abad, Luisa (Lic&MBA 12) 

Jorba Pintado, Clara (BBA 16) 

Jové Cucó, Roger (BBA 16) 

Jover Ricart, Carles (Lic&MBA 74) 

Juher Adroer, Albert (BBA 14) 

Julca Morales, Telma (MBA 16) 

Juncadella Joaniquet, Alejandro (BBA 16) 

Kanaan, Afif (MBA 16) 

Kang, Kimi Lindionne (MBA 16) 

Kanjilal, Siddharth (MBA 16) 

Kazantzis, Alexandros (MBA 16) 

Keerl Ferrer, Frank (BBA 16) 

Kinská, Klára (MBA 16) 

Krieger Flores, Bruno (MBA 17) 

Kristantoadi Nugroho, Yohannes (MBA 16) 

Kudo, Asako (MBA 16) 

Labori Ospital, Marcos (BBA 16) 

Lach Balzaretti, Ricardo (MBA 16) 

Lam, Janet (MBA 16) 

Langa Arnau, Ricardo (Lic&MBA 97) 

Lankinen, Pasi Tapani (Lic&MBA 97) 

Lara Peralta, Marina (BBA 16) 

Lara Valero, Amparo (BBA 16) 

Lawrence, Lindsey (MBA 16) 

Lee Choi, Kyoungyeal (BBA 16)

Levisse, Jean-Baptiste (BBA 16) 

Li, Qiliang (MBA 16) 

Li, Shichuan (MBA 16) 

Liesenberg, Kathrin Charlotte (PAS) 

Lizaso Lorente, Ariadna (BBA 16) 

Llach Solé, Adriana (BBA 16) 

Llenas Rossell, Xavier (Lic&MBA 93, PAS) 

Lligadas González, Gemma (Lic&MD 11, professora) 

Llobera Vila, Xavier (FT MBA 00) 

Llopis Gaspar, Maria (BBA 16) 

Llort Sala, Clara (BBA 16) 

Lloveras Soler, Josep M. (Lic&MBA 70) 

Lluch Oms, Xavier (Lic&MBA 73) 

Lluch Zapater, Anna (BBA 16) 

Lluís-Brusi Montero, Alejandro (BBA 16) 

Llull Pracz, Noelle (BBA 16) 

Llusar Rosa, Pablo (BBA 16) 

Longhi, Alessandro (MBA 16) 

López Mori, Jorge Alonso (MBA 15) 

López Viguria, Enrique (PT MBA 90, PAS) 

Lopezbarrena Arenas, Cristina (BBA 16) 

Lorenz Delgado, Alexandra (BBA 16) 

Lou Chiou, Man Hei (BBA 16) 

Luna Diago, Francina (BBA 16) 

Lutter, Felix (MBA 16) 

Madden-Peister, Evan (MBA 16) 

Manent Relats, Josep (Lic&MBA 74) 

Manent Silvar, Silvia (BBA 13) 

Marcet Risa, Neus (PMD 16, PAS) 

Marcos Collado, Darío (BBA 16) 

Marcos Sansón, Elena (BBA 13) 

Marín Campo, M. Lourdes (BBA 16) 

Martí Pellisé, Cristina (BBA 14) 

Martí Tubert, Carla (BBA 16) 

Martín Alcaraz, David (BBA 16) 

Martínez Contero, Xavier (BBA 16) 

Martínez Farrero, Santiago (Management Control 99) 

Martínez Muñoz, Andrea (BBA 16) 

GRÀCIES

Gràcies
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Martínez Vázquez, Jordi (BBA 16) 

Martínez-Monche Zaragoza, Isabel (Lic&MBA 92) 

Martorell Perles, Anna (BBA 16) 

Martos Bartroli, Alfons Josep (BBA 14) 

Marzo Santacana, Ignasi (BBA 16) 

Mas Navarro, Joan Ramon (PMD 06) 

Mas Peiró, Cristina (BBA 16) 

Masana Ribalta, Jaume (Lic&MBA 90) 

Masoliver Gallach, Matías (BBA 16) 

Massó Sauquet, Josep (BBA 16) 

Massons Rabassa, Joan (Lic&MBA 66, professor) 

Mateu Dubarry, Elise (BBA 16) 

Medina Serra, Clàudia (BBA 16) 

Megia Rua, José (BBA 16) 

Méndez Rodríguez de Tembleque, Ana (BBA 16) 

Merí Rius, Albert (BBA 16) 

Miquel Burriel, Núria M. (BBA 13) 

Miralles Soler, Enric (BBA 13) 

Miranda Negri, Bruna (MBA 16) 

Mochny, Heron (MBA 15) 

Monclús Farré, Josep J. (Lic&MBA 73) 

Monrabá Bagan, Josep (MUA 14) 

Montes Güell, Miquel (GEMBA 09) 

Montesinos Barrachina, Elena (BBA 16) 

Montserrat Trenchs, Alicia (BBA 16) 

Mora Mediavilla, M. del Mar (BBA 12) 

Moral Capiscol, Paola (BBA 16) 

Morales Viñas, Montserrat (MUA 14) 

Morata Roig, Andrés (Lic&MBA 91) 

Moreno Vivó, Anna (BBA 16) 

Morgadinho Lopes, Nuno José (MBA 09) 

Morthera Navarrete, Mónica (MBA 17) 

Muntané Milló, Berta (BBA 16) 

Mut Vaquer, Martina (BBA 16) 

Muxach Gumà, Clara (BBA 16) 

Navarro Codina, Josep M. (Lic&MBA 78) 

Navarro Llechà, Judit (BBA 16) 

Navarro Rugall, Javier (Lic&MBA 93) 

Negrini, Natalia (MBA 16) 

Nerín Coronas, Susana (BBA 16) 

Niella Quintín, Joan-Marc (BBA 16) 

Nogueira Canle, Martiño (MDO 09) 

Notari Torán, Pascual (BBA 14) 

Noya Espinazo, Eloi (Lic&MBA 93, professor) 

Nuthalapati, Avinash (MBA 17) 

Ochoa Lázaro, Sandra (BBA 13) 

Olivé Queralt, Anna (BBA 16) 

Ollé Valls, Montse † (Lic&MBA 74) 

Orri Badia, Cristina (GED 13) 

Ortiz Pineda, Carlos Fernando (MBA 16) 

Osawa, Tatsuya (MBA 16) 

Ozenci, Basak Bercin (MBA 16) 

Padrós Jurado, Mireia (BBA 16) 

Palacio Cano, Laura (BBA 16) 

Palacio Espasa, Mariona (BBA 16) 

Palacios Utrillas, Joan Ignasi (BBA 16) 

Palau Llopis, Enrique (Lic&MBA 90) 

Pallarès Mas, Carles (Lic&MBA 81) 

Panosa Jou, Josep (Lic&MBA 87) 

Parellada Magrans, Arturo (GED 15) 

Peláez Bueno, Helena (BBA 16) 

Peláez Rengifo, Mauricio (MBA 17) 

Peng, Yu-Ling (MBA 16) 

Perdigó Pons, Jaume (BBA 16) 

Perea Plana, Marta (BBA 16) 

Perera Barceló, Alejandro (BBA 13) 

Pérez Beltrán, Gustavo (MBA 16) 

Pérez Dávila, Esteban (Lic&MBA 79) 

Pérez González, Adrián (BBA 16) 

Pérez Torres, José Luis (FT MBA 75) 

Pérez Varela, Alejandro (BBA 16) 

Pérez-Sala Compte, Ester (BBA 16) 

Pericas Clavé, Maria (BBA 16) 

Pham, Linh Thuy (MBA 16) 

Pieterse, Adriaan (MBA 16) 

Pinós Blanch, Josep M. (Lic&MBA 73) 

Pladevall Fernando, Xavier (Lic&MBA 86) 

Planxart Pérez, Elsa (BBA 16) 

Poch Enciso, M. José (BBA 16) 

Ponsico Martin, Alba (BBA 14) 

Potnuru, Sairam (MBA 16) 

Poveda Pérez, Ernesto (Lic&MBA 74) 

Printz, Matthias (MBA 16) 

Priyadarshi, Aditya (MBA 16) 

Puig Canal, Maria (BBA 16) 

Puig Gil, Ariadna (BBA 16) 

Puig Grau, Ariadna (BBA 16) 

Puig Melendres, Àngel (Lic&MBA 92) 

Puiggalí Amat, Mònica (BBA 16) 

Quer Jubert, Josep (BBA 16) 

Queralt O’Callaghan, Xavier (BBA 16) 

Querol Briones, Claudia (BBA 16) 

Quintana Soms, Adrià (BBA 13) 

Ramos Siles, Óscar (BBA 16) 

Rao, Poonam (MBA 16) 

Reol Olano, Rocío (Lic&MBA 91) 
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Reyes Aguiar, Lina (MBA 16) 

Riaza Sánchez, Paula (BBA 16) 

Ricart Roig, Elisabet (BBA 14) 

Richuso, Emily (MBA 16) 

Rifà Busquet, Elisenda (BBA 16) 

Rivera Frías, Paula Lorena (MBA 16) 

Rivera Molins, Carles (Lic&MBA 97) 

Roca Rubió, Jesús (Lic&MBA 08) 

Rodrigo Mas, Pablo (BBA 16) 

Rodríguez Garrido, Luisa M. (MUA 14) 

Rodríguez Sánchez, Miriam (BBA 14) 

Roig Ramon, Alexandre (BBA 16) 

Romy Belilos, Jean Louis (Lic&MBA 74) 

Rosell Belloc, Anna (BBA 16) 

Rueda Diví, Marta (BBA 16) 

Ruiz Carreras, Marta (BBA 16) 

Rullán Arias, Marina (BBA 16) 

Ryane, El Bar (BBA 16) 

Sagalés García, Ian (BBA 16) 

Sagnier Eckert, Carlota (BBA 16) 

Sagrera Villagrasa, Joan (Lic&MBA 74) 

Sahni, Yuvraj (MBA 16) 

Sala Rovira, Josep M. (Lic&MBA 73) 

Salas Fumás, Vicente (Lic&MBA 74) 

Sallarès Blanch, Josep (BBA 16) 

Sánchez Anter, Mònica (BBA 16) 

Sanchez Chiappetto, Carolina Gioconda (MBA 17) 

Sánchez Marín, Eva (BBA 16) 

Sánchez Posada, Juan Esteban (MBA 16) 

Sánchez Puy, Marta (BBA 16) 

Santaflorentina Durán, M. Mercè (Lic&MBA 90) 

Sarda Alsina, Joaquim (EDOIN 87) 

Sarret Comes, Marta (BBA 16) 

Saura Montiel, Mercè (MDM 08, PAS) 

Sawano, Miku (MBA 16) 

Sayama, Ryo (MBA 16) 

Segura Cánovas, Paloma (BBA 16) 

Seki, Takeshi (MBA 16) 

Sellarès Boada, Gerard (BBA 14) 

Selvood, Rocío (PAS) 

Serra Álvarez, Mireia (BBA 13) 

Serra Galea, Cristina (BBA 16) 

Serrallonga Farràs, Ramon (MBA 16) 

Shen Wang, George Tianke (BBA 16) 

Shin, Yunwoo (MBA 16) 

Sibel, Chloé (BBA 16) 

Silva Fonseca, Fabio (MBA 16) 

Sirés López, Cristian (BBA 16) 

Solé Moix, Jordi (BBA 14) 

Soler Batet, Lleonard (BBA 13) 

Soler Fraile, Pablo (Lic&MBA 85) 

Soler Noè, Enric (BBA 16) 

Soromenho Jorge, João Pedro (MBA 16) 

Sostres Casadevall, Ferran (Lic&MBA 90) 

Sotelo Rosell, Patricia (MBA 02) 

Sreedhar, Sandeep (MBA 16) 

Stratakou, Eleni Anna (PAS) 

Suárez Fisteus, Xilda (BBA 12) 

Sugrañes Salvat, Jordi (BBA 16) 

Sumarroca Boix, Carles (BBA 16) 

Sundaram, Sreehari (MBA 16) 

Suru Valverde, Alba (BBA 16) 

Takagi, Hideki (MBA 16) 

Tamarit Sales, Laura (BBA 16) 

Tarrazón Escura, Jaime (BBA 16) 

Terraza Badia, Mónica (BBA 14) 

Vélez Reeed, Levi James (MBA 16) 

Ventura Ripoll, Mireia (BBA 16) 

Verbón Cruells, Florenci (Lic&MBA 80) 

Vergés Miró, Pere (BBA 16) 

Viader Pagès, Elena (Lic&MBA 90, PAS) 

Vieira de Souza, Nilton (MBA 17) 

Vilardell González, Ferran (professor) 

Villacé Gallego, Alejandro (BBA 12) 

Villanueva Barrachina, Marcos (BBA 16) 

Vincens de Tapol López de Arriba, Carolina (BBA 16) 

Viñas Ruiz, Mario (BBA 16) 

Viu Alegre, Alberto (Lic&MBA 12) 

Von Gossler, Laura (MBA 16) 

Westerman Ferreira, David (BBA 16) 

Xercavins Ribas, Alejo (BBA 16) 

Zheng, Yanyu (MBA 16) 

Zucchi, Anna (BBA 16) 

Zymantas Kungys, Jura (PAS) 

Donacions anònimes (6)

GRÀCIES

Gràcies



INFORME DE DONACIONS 59

A LES PROMOCIONS 
D’ANTICS ALUMNES I 
D’ALUMNES QUE VAN 
CONSTITUIR BEQUES 
COL·LECTIVES EL CURS 
2015-2016.

BBA 12

Agustí Barjau, Blanca 

Cagigós Poch, Oriol 

Cardona Vilumara, Cels 

Civit Tarazona, Frederic 

Conde Alcalá, Flavia 

de Gracia Cladellas, Xavier 

Giribés Folch, Anna 

González Gaspar, Sergio 

Gutiérrez Rodríguez, Laura 

José Georges, Daniel 

López Bech, Andrés

Losada Cavestany, Diego 

Manzanares Giribet, Ignacio 

Marfull Vilanova, Georgina 

Martínez Alventosa, Gerard 

Mora Mediavilla, Mª del Mar

Prim Bernal, Juan 

Quintana Díaz, Raquel 

Rifà Forte, Jordi 

Riñé Casajuana, Aleix

Sabaté Cerdà, Alexandra

Segarra Algueró, Carolina 

Segarra Raventós, Mireia 

Serra Plassa, Carla 

Stefanova Fikova, Lubomira 

Suárez Fisteus, Xilda 

Vallverdú Caldentey, Marc 

Vidal Cardona, Elena

BBA 13

Amer Galmés, Isabel

Ametller Massot, Robert

Borràs Gómez, Bruno

Capdevila Vilapriñó, Sergi

Chiner Fontcuberta, Pablo

Estruch Trillo, Alejandro

Ferreiro Guillamet, Ernest

Garí Estany, Manuel

Linares Marimon, Adriana

Manent Silvar, Silvia

Marcos Sansón, Elena

Miquel Burriel, Núria Maria 

Ochoa Lázaro, Sandra

Perera Barceló, Alejandro

Quintana Soms, Adrià

Romero Hernández, Gisela

Serra Álvarez, Mireia

Soler Batet, Lleonard

Torras Consolación, Alicia

BBA 14

Alba Busquets, Francisco Javier

Arias Ortega, Martí

Arroyo Ruiz, Diego

Biason Novell, Laura

Brassesco Garcia, Mario

Carbó Barrera, Aïda

Fernandez Burrull, Alex

Font Suñer, Pau

Fort Canals, Blanca

Gomez Marti, Alejandro

González Diaz, Ignacio

Güell Bara, Ignasi

Guerrero Sanchez, Alejandro

Juher Adroer, Albert

Levy Ratynski, Yannis

Llobet Aznar, Santi

Martí Pellisé, Cristina

Martos Bartroli, Alfons Josep

Mejias Vernet, Asier

Notari Torán, Pascual

Ponsico Martin, Alba

Ràfols Fernández, Pol

Ramos De La Rosa, Ismael Vicenç

Ricart Roig, Elisabet

Rodriguez Sanchez, Miriam

Salaet Mauri, Xavier

Sole Moix, Jordi

Terraza Badía, Mónica

Valeri Iribarren, Pablo

BBA 16

Abella Bruguera, Maria

Abella Prat, Pol

Abellán Bustos, Marta

Alarcón De Puig, Leonor

Albiol Almirall, Santiago

Alcalá Figueras, Mireia

Alemany Bonet, Maria Luisa

Alvarez Libano, Olivia-Maria

Anand Sahdev, Karan

Andelo Colom, Júlia

Anguela Franquet, Marta

Antón Andrada, Marina

Arlández Carretero, Guillem

Arrufat Sorolla, Gemma

Arruga Costa, Clara

Aubia Ferré, Francesc

Ballester Mataró, Ferran

Banzo Vilà, Marc

Baqué Ramis, Cristina

Barba Martínez, Genís

Batlle Ymbern, María

Bauzá De Mirabó Vidal, Alfonso

Berga Alzamora, Patricia

Biosca Clarisó, Roger

Bobet Marselles, Ares

Boltaina Vega, María Pilar

Borlovan, Ana Maria

Borràs Tarancón, Xavier

Bosom Perea, Ariadna

Broseta Vicente, Diego

Brugarola Valls, Sònia

Calcagno Pujagut, Alessandro

Caldas Casañas, Manuel

Calvo Burriel, Marc

Camp García, Sílvia

Canal Montojo, Oriol

Canal Noguera, Claudia

Cañadell Estragués, Lluis

Carbonell Labairu, Mireia

Cardelús Vilalta, Nina

Casadevall Banchs, Anna

Casas Turu, Xavier

Catala Fraile, Claudia

Cherif Haouat, Sofia

Chinchilla Campo, Ricardo

Colombàs Roca, Marta

Comellas Pou, Enric



60

Corbera Vidiella, Marti

Cortadellas Fortuño, Cristina

Costa Cueto, Alexandre

Costa Meneses, Axel

Cuadrado Pérez-Broseta, Begoña

Cueto Reyes, Adriana

Davi I Espadaler, Ignasi

de La Sota Schutz, Iñaki

de Lara Diaz, Elena

Decléty, Diane Marie Sabine

del Río Mcdermott, Aisling

Díez Rangil, Daniel

Domènech Fernández, Marta

Duran Foix, Maria

Echeverría Escofet, Pablo Andrés

Escalza Sagnier, Maria

Escobar Gassó, David

Escoda Pallarés, Alejandro

Esteve Berga, Andrea

Esteve Bieto, Josep

Evrard Comas, Paul

Farres Mairal, Benjamin

Fernández de Alarcón Muguruza, Sara

Fernández Fernández, Paula

Fernández-Dans Goicoechea, Guinea Isabel

Ferran Torrubia, Natalia

Flaque Forn, Susana

Flynn González, Gerard

Font Martí, Mar

Fontova Martí, Iolanda

Fuyà Espinar, Francesc Xavier

Galofré Borés-Leonori, Pablo

García Martín-Posadillo, Carlota

García Pleijlar, Laura

García Solé, Borja

Garcia-Peñuela Garcia-Escribano, Elena

Garcia-Planas Caules, Max

Garrido Vicente, Fernando

Gilabert Mas, Miquel Àngel

González Bigorra, Maria

González Muñoz, Ivone

González Ramos, Sofía

Gost Nouvilas, Anna

Grau Alarcón, Fermín

Grau Autonell, Cristina

Guerrero Cavazos, Carolina Guadalupe

Hernandez Orpinell, Valerie

Herrero Magallón, Carla

Hostench Herrera, Cristina

Iribar Ibañez, Ainara

Jorba Pintado, Clara

Jové Cucó, Roger

Juncadella Joaniquet, Alejandro

Keerl Ferrer, Frank

Labori Ospital, Marcos

Lara Peralta, Marina

Lara Valero, Amparo

Lee Choi, Kyoungyeal

Levisse, Jean-Baptiste

Lizaso Lorente, Ariadna

Llach Solé, Adriana

Llopis Gaspar, Maria

Llort Sala, Clara

Lluch Zapater, Anna

Lluis - Brusi Montero, Alejandro

Llull Pracz, Noelle

Llusar Rosa, Pablo

Lopezbarrena Arenas, Cristina

Lorenz Delgado, Alexandra

Lou Chiou, Man Hei

Luna Diago, Francina

Marcos Collado, Darío

Marín Campo, María Lourdes

Martí Tubert, Carla

Martín Alcaraz, David

Martinez Contero, Xavier

Martínez Muñoz, Andrea

Martínez Vázquez, Jordi

Martorell Perles, Anna

Marzo Santacana, Ignasi

Mas Peiro, Cristina

Masoliver Gallach, Matias

Massó Sauquet, Josep

Mateu Dubarry, Elise

Medina Serra, Clàudia

Megia Rua, Jose

Méndez Rodríguez De Tembleque, Ana

Merí Rius, Albert

Monserrat Reverter, Alfons

Montesinos Barrachina, Elena

Montserrat Trenchs, Alicia

Moral Capiscol, Paola

Moreno Vivó, Anna

Muntané Milló, Berta

Mut Vaquer, Martina

Muxach Gumà, Clara

Navarro Llechà, Judit

Nerín Coronas, Susana

Niella Quintín, Joan-Marc

Olivé Queralt, Anna

Padrós Jurado, Mireia

Palacio Cano, Laura

Palacio Espasa, Mariona

Palacios Utrillas, Joan Ignasi

Peláez Bueno, Helena

Perdigó Pons, Jaume

Perea Plana, Marta

Pérez Gonzalez, Adrian

Pérez Varela, Alejandro

Perez-Sala Compte, Ester

Pericas Clavé, Maria

Plañxart Perez, Elsa

Poch Enciso, Maria Jose

Puig Canal, Maria

Puig Gil, Ariadna

Puig Grau, Ariadna

Puiggalí Amat, Mònica

Quer Jubert, Josep

Queralt O’Callaghan, Xavier

Querol Briones, Claudia

Ramos Siles, Oscar

Riaza Sanchez, Paula

Rifà Busquet, Elisenda

Rodrigo Mas, Pablo

Roig Ramon, Alexandre

Rosell Belloc, Anna

Rueda Diví, Marta

Ruiz Carreras, Marta

Rullán Arias, Marina

Ryane, El Bar

Sagalés García, Ian

Sagnier Eckert, Carlota

Sallarès Blanch, Josep

Sánchez Anter, Mònica

Sánchez Marín, Eva

Sánchez Puy, Marta

Sarret Comes, Marta

Segura Canovas, Paloma

Serra Galea, Cristina

Shen Wang, George Tianke

Sibel, Chloé

Sirés López, Cristian

Soler Noè, Enric

Sugrañes Salvat, Jordi

GRÀCIES

Gràcies
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Sumarroca Boix, Carles

Suru Valverde, Alba

Tamarit Sales, Laura

Tarrazón Escura, Jaime

Tomas Duarte, Jordi

Torrellas Darvas, Pablo

Torres Vasconez, Fernando

Trigueros Blanco, Pedro

Trillo Bartolomé, Luis

Tugas Alemany, Raquel

Vall Filella, Elena

Vallés Aznar, Xavier

Van Andel , Barbara

Vélez Morente, Sandra

Ventura Ripoll, Mireia

Vergés Miró, Pere

Villanueva Barrachina, Marcos

Vincens De Tapol López De Arriba, Carolina

Viñas Ruiz, Mario

Westerman Ferreira, David

Xercavins Ribas, Alejo

Zucchi, Anna

MBA 16

Acosta Nieto, Julio

Aguirre Camou, Mario

Aiki, Olufemi

Altman Argandoña, Dario

Alvarado Amado, Manuel Alejandro

Andrianopoulos, Dimitrios

Barra Bargalló, Oriana

Bernadó Figuerola, Anna

Boeckel, Jasper

Chatterjee, Promit

Chen, Qiang

Choe, Hankeun

Colmont, Francisco

Cotera Vasconcelos, Fernando

de Rezende Martins, Paula

de Sousa Alfonso, Ana Sofia

Demetz, Nils

Dube,Takunda Promise

Dugal, Jaiveer Singh

Eklund, Simon

El Nakib, Ahmad

Esteve Cots, Francesc

Evans, Brandon Paul

Ewald de Aceves, Franziska

Ferraro Salazar, Sandro

Ferreira Alonso, Isabel Maria

Fujioka, Shunsuke

Gale, Brian Jeffrey

Galindo Quintero, Adriana del Pilar

 Goel, Shikhir 

Gómez Arbeláez, Gabriel Jaime

Gupta, Prerak Vijesh

Gupta, Shantum

Haddad, Farah

Ichikawa, Helcio

Jeon, Inhwa

Julca Morales,Telma 

Kanaan, Afif

Kang, Kimi Lindionne

Kanjilal, Siddharth

Kazantzis, Alexandros

Kinská, Klára

Kristantoadi Nugroho, Yohannes

Kudo, Asako

Lach Balzaretti, Ricardo

Lam, Janet

Lawrence, Lindsey

Li, Qiliang

Li, Shichuan

Longhi, Alessandro

Lutter, Felix

Madden-Peister, Evan

Miranda Negri, Bruna

Negrini, Natalia

Ortiz Pineda, Carlos Fernando

Osawa, Tatsuya

Ozenci, Basak Bercin

Peng, Yu-Ling

Pérez Beltrán, Gustavo 

Pham, Linh Thuy

Potnuru, Sairam

Printz, Matthias

Priyadarshi ,Aditya

Rao, Poonam

Reyes Aguiar, Lina

Rivera Frias, Paula Lorena

Sahni ,Yuvraj

Sanchez Posada, Juan Esteban

Sawano, Miku

Sayama, Ryo

Seki, Takeshi

Selvood, Rocio

Serrallonga Farras, Ramon

Shin, Yunwoo

Silva Fonseca, Fabio

Soromenho Jorge, Joao Pedro

Sreedhar, Sandeep

Sundaram, Sreehari

Takagi, Hideki

Tsvetkov, Nikolay

Ueki (Noguchi), Yuki

Vasconcelos Duarte Pereira, Pedro Artur

Velez Reeed, Levi James

von Gossler, Laura

Zheng, Yanyu

Zymantas Kungys, Jurate

LIC&MBA 73

Barba Boada, Rafael 

Benosa Baeza, Antonio 

Bieto Caubet, Eugenia 

Cirera Garriga, Martí 

Dalmases Viladrosa, José Maria 

Lluch Oms, Xavier 

Maragall Garriga, Joan Anton

Monclús Farré, Josep J. 

Pinós Blanch, Josep Maria 

Raventós Negra, Higinio 

Sala Rovira, Josep Maria

Sánchez Carrete, Joan Anton 

Costa Baro, Ramon

Donación Anónima

LIC&MBA 74

Armenter Vidal, Xavier

Batet Gabarro, Albert

Burgués Fortuño, Xavier 

Busquets Goixart, Ramón

Casanova Turin, Jean Robert

Casas Salva, Toni

Coll de la Cámara, Pedro

Daudem Prat, Joaquín

De Felipe Santos, Tomás

Fontana García, Pedro 

Frontera Avellana, Gerardo

Gil Egea, Eliseo
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Montse Ollé - In memorian †

Jover Ricart, Carles

Manent Relats, Josep

Manent Silvar, Silvia

Poveda Pérez, Ernesto

Romy Belilos, Jean Louis

Sagrera Villagrasa, Joan

Salas Fumás, Vicente

Torra-Balari Cera, Mauricio 

Zozaya Ariztia, Juan 

Donación Anónima

LIC&MBA 77

Bach Terricabras, Luis 

Brufau Niubo, Manuel 

Pérez Farguell, Xavier 

Serlavós Serra, Ricard

Sureda Martínez, Joan 

Vilaclara Fatjó, Eulàlia

LIC&MBA 80

Borras Ferre, Joaquín 

Fabregat Feldsztajn, Jordi 

Guardiola Romojaro, Jaume 

Losada Marrodán, Carlos 

Martin Pérez, Jose Luis 

Mirabet Juliachs, Víctor

LIC&MBA 81

Castejón Fernández, Germán  

Colet Petit, Enric 

Domínguez de la Fuente, Gaspar 

Estabanell Buxo, Antoni 

Falip Toló, Sylvia 

Figueras Soler, Antonio 

Giribés Sala, Francesc Xavier 

Iglesias Baciana, Ricardo 

Núñez Navarro, Josep Lluís 

Pallares Mas, Carles

Vicens Torradas, Josep

LIC&MBA 86

Adell Domingo, Manel

Clos Viladevall, Isabel

Franquesa Castrillo, Carlos

Goldberg Waks, Lorenzo

Navarro Aragay, Robert 

Núñez Navarro, Josep Maria 

Palmada Sánchez, Salvador 

Pladevall Fernando, Xavier

Tubella Plaza, Maite 

Viñolas Serra, Pere

Lic&MBA 88 

La promoció Lic&MBA 88 fou pionera en 
constituir una beca col·lectiva el curs 2008. 
Des d’aquestes pàgines, volem reconèixer el 
seu compromís d’una manera especial.

LIC&MBA 89

Ginesta Manresa, Miquel

Grau Monjo, Merche 

Grau Rahola, Susana

Guerra Mercadal, Ignacio 

Nogareda Estivill, Mª del Mar

Sans Mercè, Lluis

LIC&MBA 90

Badal Ibáñez, Mª Purificación 

Badia Rodriguez, Cristina 

Cantó Naves, Carles

Daurella Comadrán, Sol 

Dueñas Sucrana, Pau 

García-Sarabia Barrio, Beatriz

Hoderlein Cabistany, Monica 

Rafel Miarnau, Francisco

Rousaud Pares, Emili

Santaflorentina Durán, Mª Mercè 

Tintoré Segura, Xavier

Tombas Navarro, Enrique   

Tubau Roca, Ricard 

Vela Ballabriga, Antonio

Viader Pagès, Elena

LIC&MBA 95

Carbonell Ibàñez, Albert

Cusine Carol, Joan

Fitó Balcells, Xavier

Galles Gabarro, Jordi

Pinya Salomo, Oriol 

Sitjar Valverde, Pedro 

Donación Anónima

GRÀCIES

Gràcies
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EMPRESES I FUNDACIONS QUE HAN 
CONTRIBUÏT A PROJECTES CONCRETS I  
A LA FINALITAT FUNDACIONAL

Socis d’honor

BBVA 

Fundació Bancària ”la Caixa” 

Fundación Repsol 

Gas Natural Fenosa 

Santander 

SEAT  

Socis

Banc Sabadell 

Everis 

Fundació Abertis 

Fundació Caixa d’Enginyers 

Fundació Carulla 

Fundación EY 

Mercadona 

Promotors

Accenture 

ACCIÓ 

ARAG 

Aramark 

Ajuntament de Barcelona 

Better Shelter 

CaixaBank 

Ciments Molins 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

Danone 

Danone pour l’Ecosystème 

Desigual 

Elecnor 

Esteve 

EY 

Fluidra 

Freixenet 

Fujitsu 

Fundació Unió Catalana d’Hospitals 

Fundació Agbar 

Fundació Aquae 

Fundació Damm 

Fundación PwC 

Graduate Management Admission Council 

Grupo Mahou San Miguel 

ICL Iberia 

ISS Facility Services 

KPMG 

MicroBank 

Penteo 

Reimagine Food  

Col·laboradors 

AbbVie 

ACRA 

AEBRAND 

AGM Abogados 

Air China 

Antex 

Applus LGAI 

Aquology 

Arasa & De Miquel-Euroforo 

Baker & McKenzie Abogados 

BDO Abogados 

Caprabo 

Carbó Business Consulting 

CCB 

Chint Energy 

Clifford Chance Abogados 

Cosco 

Crowe Horwath Legal y Tributario 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, SLP 

D.E Master Blenders 1753 

Deloitte Abogados y Asesores Tributarios 

DKEY Abogados 

Font Abogados y Economistas 

Freshfields Bruckhaus Deringer, LLP 

Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios 

Gómez-Acebo & Pombo Abogados 

Haier 

Huawei 

Ibermática 

IBM 

Indra Sistemas 

Invest in Spain 

Jausas 

Keeway Motor 

Kerry Logistics 

King & Wood 
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KPMG Abogados 

Lenovo 

Manubens & Asociados Abogados 

Nestlé España 

Osborne Clarke 

Pedrosa Lagos 

Pérez-Llorca 

Port de Barcelona 

PwC Tax & Legal 

Rimontgó Invest 

Roca Junyent 

Rousaud Costas Duran 

SARquavitae 

Suara 

Uría Menéndez 

Vialegis Asesores Legales y Tributarios 

ZTE  

CEMS Corporate Partner

GOOGLE

GSK

EMPRESES I FUNDACIONS QUE HAN 
CONTRIBUÏT AL PROGRAMA DE BEQUES 

Promotores

Allianz 

Chiesi España 

Coca-Cola European Partners 

Colonial 

Deloitte 

Fundació Banc Sabadell 

Fundació Caixa d’Enginyers

Fundació Jesús Serra / Grup Catalana Occident 

Fundació Puig 

Grup Indukern 

Grup Mémora 

Reig Patrimonia 

Roca Corporació Empresarial 

SEAT 

Unibail-Rodamco  

Col·laboradors 

Alfa Consulting 

Anudal 

Axis Corporate 

Despatxos membres del Consell Professional de la Law School 

Fundación Renta Corporación 

Grup Zurich a Espanya 

Iberdac 

JP Morgan 

Lucta 

Mercer 

MTG 

Resa 

Residència Universitària Sarrià

RWE Innogy Aersa 

SELLBYTEL Group  

UBS

GRÀCIES

Gràcies
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ASAMBLEA DE PATRONS

Persones

Brugera Clavero, Juan José

Castejón Fernández, Germán

Fábregas Vidal, Pere-A.

Fontana García, Pedro

Gallardo Ballart, Jorge 

Guarner Muñoz, Francisco 

Khalo Glykidis, Esteban 

Magriñà Veciana, Lluís

Pérez Farguell, Xavier 

Soler Pujol, Joan Manuel

Trias Sagnier, Miguel

Vidal Arderiu, Ignasi M.  

Organitzacions

Abertis 

Accenture 

Agrolimen 

Alfa Consulting 

Allianz 

ARAG 

Aramark 

Axis Corporate 

Banc Sabadell 

BBVA 

CaixaBank 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

Caprabo 

Chiesi España 

Ciments Molins 

Coca-Cola European Partners 

Colonial 

Danone 

Deloitte 

Desigual 

Elecnor 

Esteve 

Everis 

EY 

Fluidra 

Freixenet 

Fujitsu 

Fundació Banc Sabadell 

Fundació Bancària ”la Caixa” 

Fundació Caixa d’Enginyers

Fundació Damm 

Fundació Jesús Serra / Grup Catalana Occident

Fundació Puig 

Fundación PwC 

Fundación Repsol 

Gas Natural Fenosa 

Grup Indukern 

Grup Mémora 

Grup Zurich a Espanya 

Grupo Mahou San Miguel 

IBM 

ICL Iberia 

ISS Facility Services 

KPMG 

Mercadona 

Metalogenia 

Miguel Torres 

Nestlé España 

Penteo 

Reig Patrimonia 

Roca Corporació Empresarial 

Santander 

SEAT 

SELLBYTEL Group 

Unibail-Rodamco 

Werfen Group 

L’equip de Relacions Corporatives & Fundraising agraeix les paraules i les imatges de totes les persones que han 
col·laborat en l’elaboració d’aquest Informe. Les limitacions d’espai ens han impedit recollir tots els testimonis que ens 
heu fet arribar. Les vostres experiències ens ajuden a difondre la campanya The ESADE Challenge for Talent.

Gràcies per fer-ho possible.
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CAMPUS BARCELONA - PEDRALBES

Av. de Pedralbes, 60-62

08034 Barcelona (España)

Tel.: +34 932 806 162

Fax: +34 932 048 105

CAMPUS BARCELONA - SANT CUGAT

Av. de la Torreblanca, 59

08172 Sant Cugat del Vallès

Barcelona (España)

Tel.: +34 932 806 162

Fax: +34 932 048 105

CAMPUS MADRID

C. de Mateo Inurria, 25-27

28036 Madrid (España)

Tel.: +34 913 597 714

Fax: +34 917 030 062

www.esade.edu

A ESADE, treballem, mitjançant
la formació, la recerca
i el debat social, per inspirar
“els futurs” de persones perquè puguin
ser professionals competents, en el
món de l’empresa i del dret, i
ciutadans socialment responsables.

Aquest fullet s’ha imprès amb paper Splendorgel EW, 
elaborat a partir de fibra de fusta 100% lliure de clors. 
Tingueu en compte el medi ambient i recicleu-lo quan ja 
l’hagueu llegit.


