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CARTA DE PRESENTACIÓ

Voldríem començar aquesta carta amb un agraïment. 

Gràcies a les empreses i a les persones que, en una si-
tuació tan complexa per al país com l’actual, han decidit 
apostar per promoure la recerca i impulsar les beques. 
El seu compromís ha fet possible que ESADE destini  
3,7 M€ addicionals a iniciatives en aquests àmbits. 
Aquest esforç conjunt ha contribuït a becar 300 estu-
diants d’arreu del món, i a impulsar iniciatives i projec-
tes de recerca en àrees fonamentals per a la innovació 
empresarial i social. 

Les aportacions privades a ESADE incideixen en el 
present i en el futur de moltes persones. Avui aquestes 
aportacions representen un 5% del pressupost de la 
institució i, si bé encara el seu pes és menor en compa-
ració d’altres grans escoles de negocis nord-americanes 
i europees, estan contribuint significativament a 
situar ESADE entre les millors institucions acadèmiques 
del món. 

Gràcies també als nostres estudiants per la seva dedica-
ció i el seu compromís amb la societat. El seu alt nivell 
intel·lectual i el seu humanisme ens permeten albirar 
una generació de futurs líders il·lusionats, inconfor-
mistes i amb esperit emprenedor, conscients que, per 
millorar la societat actual, han de ser protagonistes 
actius del canvi. 

No ens conformem a ser una de les millors business 
schools del món; volem ser una de les millors escoles 
per al món. Per aquest motiu, les donacions són una 
eina fonamental per fer créixer el projecte d’ESADE i 
ens permeten invertir en qualitat formativa, recerca, 
instal·lacions, beques i professorat.



RADIOGRAFIA DE LES 
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DomesticCross-border

East343220554

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

ORIGEN DE LES APORTACIONS PRIVADES

Organitzacions i 
fundacions
93%

Persones físiques
1%

Rendiment de 
l’endowment
6%

RADIOGRAFIA DE LES APORTACIONS PRIVADES

 3,7 M€ d’aportacions privades 

 4,5 M€ de fons capitalitzats (endowment)

 65 acords institucionals amb empreses i fundacions

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS D’ESADE EVOLUCIÓ DE LES APORTACIONS PRIVADES

Programes 
Universitaris
34%

MBA
20%

Altres ingressos
4%

Executive Education
32%

3.6 M€
4 M€

3.8 M€ 3.7 M€

Aportacions privades
5%

Executive Language 
Center
5%



IMPACTE DE LES 
APORTACIONS PRIVADES
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IMPACTE DE LES APORTACIONS PRIVADES 

Els 3,7 M€ d’aportacions privades que ESADE va 
rebre el curs 2010-2011 s’han destinat principalment 
a tres àmbits d’activitat: 

Recerca i professorat. Per generar coneixement 
rellevant en les àrees del management i del dret a 
escala global. Aquest apartat va rebre el 71% de les 
aportacions privades, procedents, d’una banda, de 
les contribucions directes d’empreses col·laboradores 
en projectes concrets amb centres, instituts o 
càtedres de recerca, i, d’altra banda, de l’assignació 
del Fons Fundacional d’ESADE, el qual, al seu torn, 
està dotat a partir de donacions de lliure disposició. 

Beques. Per atraure el millor talent a les nostres 
aules i promoure la igualtat d’oportunitats. El 
Programa de Beques d’ESADE va rebre un 14% de 
les aportacions realitzades per persones i empreses, 
mitjançant les contribucions directes o l’assignació 
del Fons Fundacional. 

Endowment. Per tal de garantir la inversió en 
projectes a mitjà i a llarg termini. El 15% dels fons es 
va destinar a aquest fons capitalitzat, del qual només 
s’utilitzen els interessos per dedicar-los a projectes 
estratègics d’ESADE o bé per reinvertir-los en el propi 
fons. 

Impacte de les aportacions privades: 
 Finançament de beques 

•	 300 alumnes dels programes de Grau, MBA, 
MSc, MRes i PhD han rebut una beca. 

•	  El 14% dels estudiants d’MBA han estudiat amb 
una beca. 

•	  El 10% dels alumnes de Grau (GED i BBA) han 
estudiat a ESADE amb una beca. 

•	  Hi ha gairebé 30 nacionalitats entre els estudiants 
becats. 

•	  El 28% de les beques s’han finançat amb fons 
procedents de fundraising. 

•	  El 2% de les donacions procedeixen dels antics 
alumnes.
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IMPACTE DE LES APORTACIONS PRIVADES

Les aportacions dirigides a beques 

Des dels seus orígens, ESADE aposta per les beques 
perquè estan molt vinculades a la pròpia missió de la 
institució: són un instrument per atraure excel·lència 
i diversitat a les aules i promoure la igualtat 
d’oportunitats. Per tant, l’impacte de les beques té 
una gran rellevància, no tan sols per a ESADE, sinó 
també per a la societat. 

El curs 2010-2011, ESADE ha destinat 1,75 M€ 
a beques. El 28% fons procedien de l’activitat de 
fundraising: 5% de donacions directes al Programa 
de Beques i 23% d’aportacions del Programa de 
Fundraising, i el 72% restant l’ha aportat la pròpia 
institució. Encara som lluny de les xifres de les 
principals escoles europees i nord-americanes,  

que financen els seus programes de beques en més 
d’un 50%, majoritàriament gràcies a aportacions 
privades d’empreses i antics alumnes. Cal destacar, 
tanmateix, que gràcies a l’esforç permanent d’ESADE 
i a l’increment progressiu de les donacions, els fons 
destinats al programa de beques han augmentat un 
180% els últims quatre anys. 

30 donacions individuals de 200€ equivalen a una 
beca per a un estudiant de grau.

Una donació corporativa de 25.000€ equival a crear 
dues beques per a estudiants amb potencial en els 
graus en Direcció d’Empreses i Dret. 

FONS APLICATS A BEQUES

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Number of 
Deals

625000 959726 1630000 1750000

€ 200.000

€ 400.000

€ 600.000

€ 800.000

€ 1.000.000

€ 1.200.000

€ 1.400.000

€ 1.600.000

€ 1.800.000

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Cross-
border

East 24 10 49 17

DISTRIBUCIÓ DELS FONS DESTINATS A BEQUES 
PER PROGRAMA

MSc
10%

Grados
49%

MBA
17%

MRes / PhD 
24%

625.000€

959.726€

1,63 M€

1,75 M€
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Creació de beques amb denominació

Cada any, més i més empreses aposten per contri-
buir a formar el millor talent a través de la constitució 
de beques amb denominació. 

Les següents institucions van col·laborar amb el 
Programa de Beques d’ESADE durant el curs 2010-
2011 donant nom a:

•	  Beca Fundació Banc Sabadell 

•	  Beca Fundació Caixa d’Enginyers

•	  Beca Fundació Jesús Serra 

EN PRIMERA PERSONA 

“Estudiar a ESADE era la meva màxima 
il·lusió, que s’ha fet realitat gràcies 
al Programa de Beques. ESADE m’ha donat 
les eines per conrear el meu talent 
i afrontar el futur amb seguretat. Com a 
alumne d’ESADE, em sento molt orgullós 
de ser donant, perquè només exercint 
la meva responsabilitat en el present puc 
pensar en un futur brillant per a
ESADE.”

Valter Pereira
MBA FT 2012 
Estudiant becat

Acte institucional de lliurament de beques 2011
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EN PRIMERA PERSONA

“La reputació de les millors business schools 
mundials es fonamenta en la creació i la difusió 
de nou coneixement, cosa que requereix una 
inversió extraordinària, a més de comptar amb 
un professorat expert, transmissor de la passió 
per l’aprenentatge i, alhora, capaç d’investigar al 
més alt nivell. A ESADE, cada any incorporem al 
claustre nous professors amb aquest perfil versàtil, 
tot i que resulta difícil atraure’ls i retenir-los, tenint 
en compte el mercat global en el qual competim.”

Manel Peiró
Vicedegà acadèmic d’ESADE

IMPACTE DE LES APORTACIONS PRIVADES

Les aportacions adreçades a la recerca:

El curs passat, el Fons de Recerca i Professorat 
va rebre 2,65 M€ d’aportacions privades, cosa 
que representa el 71% dels fons de fundraising. 
Les aportacions privades a la recerca han resultat 
decisives per mantenir les línies de recerca actuals i 
llançar nous projectes en l’àmbit de la responsabilitat 
social, la globalització, l’emprenedoria i la innovació, 
entre d’altres. 

ESADE ofereix a les empreses la possibilitat de 
vincular-se amb l’àmbit de la recerca mitjançant la 
signatura d’acords relacionats amb els seus eixos 
estratègics d’actuació. Gràcies a aquests acords, 
el 55% del finançament de l’activitat investigadora 
prové d’aportacions privades. 

A més del finançament extern, ESADE augmenta any 
rere any els recursos interns destinats a projectes 
de recerca, amb l’objectiu que la institució continuï 
consolidant la seva posició internacional com a 
centre generador de coneixement i augmenti el seu 
reconeixement per la qualitat de la seva recerca. Una 
de les conseqüències d’aquesta inversió més gran 
és que ESADE ha incrementat considerablement el 
nombre de publicacions a les revistes acadèmiques 
de primera línia. 

20 unitats de recerca 

113 professors investigadors 

53 ajudants en investigació 

70 articles en refereed journals 

37 articles en journals rellevants 

37 llibres

8 monografies 

96 conferències
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IMPACTE DE LES APORTACIONS PRIVADES 

Les aportacions adreçades a l’endowment: 

El curs 2010-2011, les aportacions privades a 
l’endowment van ascendir a 563.000 € i van 
representar un 15% del total de les aportacions. 
Aquestes contribucions permeten que el fons 
capitalitzat al tancament del curs 2010-2011 sigui 
de 4,5 M€. Un dels reptes estratègics d’ESADE és 
garantir-ne la sostenibilitat per a les generacions 
futures de professors i estudiants. Amb aquesta idea, 
ESADE va constituir ara fa cinc anys el primer fons 
de capital immobilitzat o endowment. La fórmula 
financera de l’endowment consisteix a utilitzar tan 
sols els rendiments anuals que genera el fons per tal 
de destinar-los a projectes estratègics. 

Per optimar la inversió dels fons, ESADE disposa del 
Comitè d’Inversions, l’objectiu del qual és dissenyar 
la proposta d’inversió de l’endowment i traslladar-la al 
Patronat, el màxim òrgan de govern d’ESADE.



FLASH DE NOTÍCIES
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FLASH DE NOTÍCIES 

•	  El Patronat de la Fundació ESADE ha nomenat 
Germán Castejón president del Comitè de 
Fundraising d’ESADE, el qual té com a objectiu 
marcar l’estratègia de fundraising d’ESADE i 
impulsar institucionalment la captació de fons 
per tal de finançar activitats estratègiques 
d’ESADE. Un dels projectes clau serà impulsar 
una campanya de captació de fons per a beques, 
adreçada principalment als antics alumnes. 

•	 Els antics alumnes del Programa Vicens Vives 
han constituït una campanya per crear la Beca 
Vicens Vives al lideratge i al compromís cívic. Les 
seves aportacions s’han destinat a l’endowment 
de beques i els interessos que es generin cobriran 
una part de la matrícula d’un estudiant del 
Programa Vicens Vives. 

•	 La Fundació Caixa d’Enginyers i la Fundació Jesús 
Serra han entrat a formar part del Programa de 
Beques Corporatives, en virtut del qual han donat 
nom a sengles beques per a estudiants amb talent 
del Grau en Direcció d’Empreses. 

•	 La Fundación Repsol i l’Obra Social “la Caixa” 
s’han incorporat com a socis al ESADEgeo Center 
for Global Economy and Geopolitics d’ESADE. 

•	 S’ha llançat el Momentum Project amb la finalitat 
de promoure l’emprenedoria social, gràcies a la 
col·laboració del BBVA. 

•	 Everis ha promogut, juntament amb la Càtedra 
LideratgeS i Governança Democràtica, el cicle 
“Moments de Lideratge”, en el qual destacades 
figures empresarials han compartit les seves 
experiències en l’àmbit professional i formatiu. 

EN PRIMERA PERSONA

“Volem que el millor talent, sigui on sigui, amb 
independència dels recursos econòmics, pugui 
estudiar a ESADE, l’escola en la qual ens vam 
formar, que apreciem i el futur de la qual ens 
importa.”

Germán Castejón
Membre del Patronat i president del Comitè de Fundraising 
d’ESADE
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EL TREBALL D’UN ANY EN IMATGES

Acord entre Caixa d’Enginyers i 
ESADE.

Acord entre Fundació Repsol i ESADE.Acord entre Iberpotash i ESADE.

 Assemblea de Patrons.
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Acord entre Everis i ESADE. Acord entre Fundació Jesús Serra i 
ESADE.

Acord entre La Caixa i ESADE. Trobada pel Talent 2011.
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GOVERNANÇA 

Les organitzacions sense finalitat de lucre com 
ESADE tenen el deure i l’obligació de vetllar pels 
drets dels donants. Per garantir l’aplicació rigorosa i 
responsable dels fons donats, ESADE compta amb 
els òrgans següents de control i transparència: 

El Comitè d’Inversions 

El seu objectiu és vetllar per totes les inversions 
financeres d’ESADE, marcant les polítiques a 
seguir i el marc d’actuació. Especialment, del fons 
de l’endowment, que assegura la continuïtat dels 
projectes d’ESADE a llarg termini. 

Les funcions principals del Comitè són: 

•	 Gestionar l’endowment per tal de garantir-ne la 
rendibilitat, aplicant-hi criteris de prudència. 

•	 Assegurar que el servei financer de la Fundació 
ESADE aplica la política definida i en rendeix 
comptes. 

El Comitè es reuneix dues vegades cada curs i 
informa el Patronat de les seves decisions. 

Composició:

•	  Un representant del Patronat d’ESADE 

•	  El subdirector general corporatiu 

•	  La directora financera

El Comitè d’Assignació de Fons 

El seu objectiu és garantir que els fons de lliure 
disposició que ESADE rep són distribuïts de forma 
òptima i de la manera més transparent possible, 
d’acord amb les necessitats de la institució. 

Les funcions principals del Comitè són: 

•	 Determinar les prioritats de desenvolupament 
d’ESADE a les quals es destinaran els ingressos 
procedents de l’activitat de fundraising. 

•	 Protegir el valor de la dotació d’ESADE, fent-hi les 
reinversions necessàries. 

•	 Reportar al públic intern els resultats i l’assignació 
dels fons.

 
El Comitè d’Assignació es reuneix dues vegades 
al curs i informa de les seves decisions el Comitè 
Executiu i el Patronat. 

Composició: 

•	  La directora general 

•	  El subdirector general corporatiu

•	  El degà de la Business School 

•	  El degà de la Facultat de Dret

•	  La directora financera 

•	  La directora de Relacions Corporatives & 
Fundraising 

•	  El vicedegà de Recerca de la Business School
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EN PRIMERA PERSONA

“Formar part del Comitè de Beques, com a 
representant dels antics alumnes, em permet tenir 
una posició privilegiada des de la qual puc veure 
la influència extraordinària de les beques en la 
vida de molts joves. És un honor per a mi formar 
part d’aquesta cadena de talent, basada en la 
solidaritat, l’exigència i el compromís.” 

Merche Grau
Antiga alumna, donant i membre del Comitè de Beques 

Lic&MBA 89

GOVERNANÇA 

El Comitè de Beques

El seu objectiu principal és adjudicar beques, d’acord 
amb els criteris establerts, a aquells candidats amb 
talent que no disposen dels recursos econòmics 
necessaris, a fi de garantir la igualtat d’oportunitats.
 
A més, el Comitè té la funció de preparar informes 
de gestió per a la Memòria anual d’ESADE i per a 
l’Informe de Donacions. 

El Comitè de Beques es reuneix quatre vegades a 
l’any, el març, el maig, el juny i el setembre. 

Composició: 

•	  El secretari institucional (que hi actua com a 
president) 

•	  Representants de les diferents unitats 
acadèmiques

•	  Un representant del Patronat

•	  Un representant d’ESADE Alumni 

•	  Un representant de Màrqueting i Admissions 

•	  Un representant de Relacions Corporatives i 
Fundraising

20
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COM COL·LABORAR-HI  

Persones  

Les aportacions a la Fundació ESADE tenen una 
importància fonamental per tal de millorar la 
competitivitat d’ESADE en l’esfera internacional 
i s’adrecen a millorar àmbits primordials de la 
institució. Les donacions es poden realitzar en 
qualsevol d’aquestes àrees: 

•	  Programa General de Beques (beques d’MBA, 
graus, PhD i MSc) 

•	  Fons de Recerca i Professorat

•	  Fons d’ESADE (fons de lliure disposició) 

Les donacions es poden fer a través de: 

•	 L’equip de Relacions Corporatives & Fundraising 
(tel. 934 952 058 / foundation@esade.edu), que 
ajuda a gestionar les donacions i facilita tota la 
informació necessària al respecte. 

•	 El formulari en línia publicat a  
www.givingtoesade.com 

•	 Una transferència al compte número  
2100 0900 92 0211485515 de ”la Caixa” 
(indicant la destinació de la donació i el nom del 
donant). 

Les persones amb residència fiscal a l’Estat espanyol 
subjectes a l’Impost sobre la renda de les persones 
físiques, com també les persones no residents 
subjectes a l’Impost sobre la renda de no residents, 
es poden beneficiar d’una deducció del 25% de 
l’import de la donació sobre la quota íntegra de 
l’impost corresponent (fins a un màxim del 10% de la 
base imposable). 

Empreses i fundacions  

ESADE ofereix a les empreses i organitzacions 
diferents vies de col·laboració que permeten donar 
suport i identificar-se amb els eixos estratègics 
d’ESADE. Aquestes col·laboracions suposen unir el 
valor de la marca ESADE amb el de l’empresa, en 
benefici d’un interès comú. 

Les empreses poden col·laborar amb: 

•	  El Programa de Beques Corporatives.

•	  Projectes de recerca, centres i càtedres. 

•	  El Fons d’ESADE, en el qual es recullen les 
aportacions de lliure disposició de l’exercici. 

Els acords institucionals permeten a les 
organitzacions ser membres de l’Assemblea de 
Patrons de la Fundació ESADE. 

Les persones jurídiques amb residència social a 
l’Estat espanyol es poden beneficiar d’una deducció 
del 35% del valor de la donació sobre la quota 
íntegra de l’Impost sobre societats (fins a un màxim 
del 10% de la base imposable).
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AGRAÏMENT  

Gràcies als nostres donants, ESADE pot oferir oportunitats a joves amb talent, eliminant les barreres 
econòmiques, i generar coneixement rellevant per tal d’innovar a les empreses i a la societat. A tots els qui 
donen el seu suport a ESADE, gràcies. 

EMPRESES I FUNDACIONS QUE HAN CONTRIBUÏT A LA FINALITAT FUNDACIONAL I A PROJECTES DE 
RECERCA 

Socis d’honor 

Agrolimen, BBVA, ESADE Alumni, Santander

Socis 

Celsa GroupTM, Cementos Molins, Fundación Repsol, Werfen Life Group, Fundación PwC

Promotors sènior 

COMSA EMTE, Endesa Red, Gas Natural Fenosa, ISS Facility Services, Obra Social “la Caixa”, Roca

Promotors  

Abertis, Accenture, Acsa Sorigué, Aramark, Bacardi España, Banc Sabadell, Bankia, Caprabo, 
CatalunyaCaixa, Cobega, CaixaBank, Danone, Deloitte, Elecnor, Ernst & Young, Esteve, Everis,  
Fundació Agbar, Fundació Damm, Fundació Freixenet, Fundació Puig, Grupo Mahou San Miguel, Henkel 
Ibérica, Iberpotash, IBM, Nestlé España, Novartis España, Penteo ICT Analyst, PwC, Zurich España, 
Fundación Cultural Banesto 

Col·laboradors 

INCE, Mercer, Metalogenia

Altres 

3M España, Caja de Navarra, Cámara de Comercio Americana en España, Codorníu,  
Corp. Alimentaria Peñasanta, DKV, Ficosa, Fitman, Fundación Alimentum, Fundació Barcelona Comerç, 
Fundació Lluís Carulla, Fundación Telefónica, Fundación ONCE, Gallina Blanca, Invest in Spain, Manpower, 
Nokia, Panrico, Science Business Innovation Board, Siemens, TRH, Vodafone España 

EMPRESES I FUNDACIONS QUE HAN CONTRIBUÏT AL PROGRAMA DE BEQUES 

Fundació Banc Sabadell 
Fundació Jesús Serra 
Fundació Caixa d’Enginyers
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ASSEMBLEA DE PATRONS  

Persones físiques 

† Albouy Martí, Joan Miquel; Brugera Clavero, Juan 
José; Castejón Fernández, Germán; Espiau Espiau, 
Manuel; Fábregas Vidal, Pere-A.; Gallardo Ballart, 
Jorge; Guarner Muñoz, Francisco; Iglesias Sitjes, 
Jaume; Khalo Glykidis, Esteban; Magriñà Veciana, 
Lluís; Pérez Farguell, Xavier; Soler Pujol, Joan 
Manuel; Trias Sagnier, Miguel; Vidal Arderiu,  
Ignasi M. 

Persones jurídiques 

Abertis 
Accenture 
Agrolimen 
Aramark 
Bacardi España 
BBVA 
Bimbo 
Bankia 
Cambra de Comerç de Barcelona 
Caprabo 
CatalunyaCaixa 
Celsa GroupTM 
Ciments Molins 
Cobega 
COMSA EMTE 
Danone 
Deloitte 
Endesa 
ESADE Alumni 
Esteve 
Everis 
Freixenet 
Fundació Agbar 
Fundació Damm 

Fundació Banc Sabadell 
Fundació Jesús Serra 
Fundació Puig 
Fundación Repsol 
Gas Natural 
Henkel Ibérica 
IBM 
“la Caixa” 
Metalogenia 
Miguel Torres 
Nestlé España 
Novartis España 
Panrico 
Penteo ICT Analyst 
PwC 
Quadis 
Roca 
Santa & Cole 
Santander 
SEAT 
Unilever España 
Vueling 
Werfen Life Group

L’equip de Relacions Corporatives & Fundraising ha elaborat les llistes que 
apareixen en aquest Informe de donacions amb la màxima atenció possible. Si 
hi observeu algun error, agrairem que ens el comuniqueu per tal de solucionar-
lo com més aviat millor. Algunes de les aportacions que ha rebut ESADE s’han 
realitzat de forma anònima i, per aquest motiu, no s’han incorporat en els 
següents llistats.
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AGRAÏMENT  

ANTICS ALUMNES QUE HAN FET DONACIONS A 
ESADE  

Amusategui Amusategui, José María (Lic&MDE 85) 
Arellano Gil, Pedro (EMBA 07) 
Arnau Noguer, Francesc Xavier (Lic&MBA 91) 
Arnedo Santamaria, Meritxell (Lic&MDE 97) 
Artigas Mas, Emili (Lic&MDE 91)
Bieto Caubet, Eugenia (Lic&MDE 73) 
Capo Alomar, Bartolomé (MBA FT 95) 
Carazo Rodríguez, Alejandro (PMD 94) 
Carbonell Ibáñez, Albert (Lic&MDE 95) 
Casacuberta Calzadilla, Albert (Lic&MDE 05)
Català Pons, Joan (EDIEF 81) 
Colas Ricart, Miquel (Lic&MDE 82) 
Conesa Sagrera, Jordi (PDP 09) 
Coronas Borri, Rosa M. (Lic&MBA 91) 
Del Pozo García, José Antonio (Lic&MDE 78)
Dueñas Sucrana, Pau (Lic&MDE 90) 
Estany Puig, Patricia (Lic&MDE 85) 
Faus Santasusana, Luis (MBA PT 96) 
Flaquer Borràs, Marc (MBA FT 05) 
Fontana García, Pedro (LIC&MBE 74)
García Alonso, Alexandra (Lic&MDE 08) 
Grau Monjo, Merche (Lic&MDE 89) 
Guerrero Pérez, José Luis (MBA PT 88) 
Guivernau Escuer, Josep Maria (Lic&MDE 95) 
Hernández Mulleras, Enrique (Lic&MDE 85) 
Infesta Fernández, Carlos (Lic&MDE 86) 
Joana Calaf, José María (SEP 10) 
Lasierra Herreros, Natalia (Lic&MDE 91) 
Losada Marrodán, Carlos (Lic&MDE 80)
Massons Rabassa, Joan (Lic&MDE 66, professor) 
Maranges Bayó, Jaume (Lic&MDE 05)
Martín Gallego, Alfonso (Lic&MD 12) 
Mas Navarro, Joan Ramon (PMD 07) 
Matas Tarruell, Antoni (Lic&MDE 87) 
Morata Roig, Andrés (Lic&MDE 91)
Núñez Perea, Federico (FGONG 10) 
Núñez Pueyo, Eduard (PMM 91) 

Perez Dávila, Esteban (Lic&MDE 79) 
Pérez Farguell, Xavier (Lic&MDE 77)
Pérez Miranda, Carlos (Lic&MDE 09) 
Planelles Arán, Marcel (PMD 87)
Portet Rovira, Anna (Lic&MDE 96) 
Raya Donet, Andrés (MBA PT 89) 
Reol Olano, Rocío (Lic&MDE 91) 
Redó Pardo, Raquel (MBA PT 10) 
Roca García, José Ignacio (Lic&MDE 98) 
Rovira Caballero, Jesús María (Lic&MBA 80) 
Sanfeliu Sabater, Joan (MBA PT 94) 
Saura Montiel, Mercè (MDM 08) 
Seider, Reno (Lic&MDE 12) 
Sueiras Calvo, Jordi (Lic&MDE 87) 
Tous Terrades, Lluis J. (MBA PT 04)
Trias Sagnier, Miguel (MBA PT 89) 
Uriach Torelló, Joaquim (MBA PT 94) 
Valls Giménez, Josep Francesc (professor) 
Viader Pagès, Elena (Lic&MDE 90) 
Viñolas Serra, Pere (Lic&MDE 86) 
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PROMOCIONS QUE HAN CONSTITUÏT BEQUES 

Antics alumnes del Programa Vicens Vives 

Aguilera López, Xavier (PVV 09)
Almeda Samaranch, Pere (PVV 10)
Armengol i Gasull, Gil (PVV 07) 
Arza Nolla, Marc (PVV 10) 
Bofarull Viu, Ivan (Lic&MDE 97) 
Bosch Güell, Vicenç (PVV 07) 
Bros Domper, Héctor (PVV 08) 
Brunet Sagués, Àlex (PVV 09) 
Sanz Cot, Albert (PVV 07)
Esteve García-Abadillo, Sergio (Lic&MDE 99)
Figuera de Prado, Susaina (PVV 07) 
Henrich Ballester, Joat (MDP 05)
Moncunill Salvans, Jaume (PVV 07) 
Picas Alsina, Jordi (PVV 07) 
Puig i Castells, Alfred (PVV 10) 
Ramis Pujol, Juan (PVV 07) 
Trenchs Sainz de la Mata, Carlos (PVV 06) 
Verdura Ferrer, Joan (PVV 10)
Vidal Vicens, Carles (PVV 09) 
Vilarasau Rabinat, Jordi (PVV 09) 

Antics alumnes de Lic&MDE 88 

Un reconeixement especial a la promoció Lic&MDE 
88, la primera en constituir una beca en el curs 2008 
que ha cobert la formació d’un alumne de grau.

Antics alumnes de Lic&MDE 81 

Bartroli Bertrán, Manuel
Casaponsa Sitjas Joan 
Castejón Fernández, Germán
Colet Petit, Enric 
Domínguez de la Fuente, Gaspar 
Estabanell Buxo, Antoni
Falip Toló, Sylvia
Figueras Soler, Antonio
Giral Bachs, Xavier 
Iglesias Baciana, Ricard 
Jornet Domingo, Xavier
Milà Canals, Agustí
Nicolau Llorens, Teresa 
Pallarès Mas, Carlos 
Rull Castelló, José Luis 
Vilanova Busquets, Jordi  



ELACIONS CORPORATIVES & FUNDRAISING

foundation@esade.edu 

Tel.: +34 934 952 058

www.givingtoesade.com

Campus Barcelona - Pedralbes

Av. Pedralbes, 60-62

08034 Barcelona (Espanya)

Tel.: +34 932 806 162

Fax: +34 932 048 105

Campus Barcelona - Sant Cugat

Av. Torre Blanca, 59

08172 Sant Cugat del Vallès

Barcelona (Espanya)

Tel.: +34 932 806 162

Fax: +34 932 048 105

Campus Madrid

C. Mateo Inurria, 25-27

28036 Madrid (Espanya)

Tel.: +34 913 597 714

Fax: +34 917 030 062

Campus Buenos Aires

Av. Libertador, 17175

Becar-San Isidro (B1643CRD)

Buenos Aires (Argentina)

Tel.: +541 147 471 307

Munich Global Center 

www.esade.edu/munich

São Paulo Global Center

www.esade.edu/saopaulo

www.esade.edu

Mitjançant la formació, la recerca i el debat 
social, a ESADE volem continuar inspirant 
futurs de persones per tal que siguin 
professionals competents en el món de 
l’empresa i del dret, i ciutadans socialment 
responsables. 

Inspirant futurs amb valors: actuant amb 
integritat en l’esfera personal, amb exigència 
en l’àmbit professional i amb responsabilitat 
en el terreny social.


