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GRÀCIES

GRÀCIES és la millor paraula per començar aquesta 

carta. Volem agrair als antics alumnes, als amics 

d’ESADE, a empreses i institucions la seva col·laboració 

per fer créixer ESADE. El vostre compromís ens inspira 

a treballar cada dia, a continuar formant els líders de 

demà en valors i a mantenir la nostra institució entre 

les millors del món.

La complexa situació econòmica actual ens porta a 

fer un gran esforç per dotar amb més fons els tres 

pilars en què ESADE es fonamenta: l’atracció del 

millor talent per a les nostres aules, la contractació de 

professorat de perfil internacional i la recerca.

El curs 2011-2012 ha estat un exemple de superació 

en molts aspectes. Hem llançat una ambiciosa 

campanya de captació de fons i n’hem obtingut 

uns resultats esperançadors, per tal que el nostre 

Programa de Beques esdevingui una eina encara més 

potent per a l’atracció del millor talent, trencant les 

barreres econòmiques, geogràfiques i socials. Hem 

destinat més recursos a les nostres unitats de recerca 

i n’hem obtingut uns resultats de gran impacte social, i 

hem continuat contractant professorat de primer nivell 

internacional. 

I per impulsar les aportacions privades a la nostra 

institució, el Patronat va decidir crear un Comitè 

de Fundraising, i en va posar al capdavant Germán 

Castejón –un dels seus membres i artífex del 

creixement d’ESADE Alumni–, a qui des d’aquestes 

línies volem agrair l’empenta, el treball i la il·lusió en 

aquest nou repte que li plantegem.

Gràcies al vostre suport i a la vostra vinculació, el 

projecte d’ESADE és més global que mai. 

Gràcies a tots vosaltres per invertir en el futur d’ESADE!

Pedro Fontana  

President de la Fundació ESADE    

Eugènia Bieto 

Directora general d’ESADE



JUNTS ESTEM CREANT FUTUR: Uneix-te! 

Quan, a principi del curs 2011-2012, el Patronat em va 

nomenar president del Comitè de Fundraising d’ESADE, 

vaig pensar que eren temps difícils per aconseguir 

recaptar fons, però el repte valia la pena. És un honor 

tenir l’oportunitat de treballar per construir un ESADE 

millor. Vaig sentir il·lusió; sabia que teníem davant nostre 

un gran repte que havíem de superar, clau per al futur 

de la nostra institució, i que assolir-lo dependria de la 

implicació de tothom, especialment dels antics alumnes 

i de les empreses vinculades a ESADE. 

El futur d’ESADE depèn de la nostra capacitat d’invertir 

en talent (beques), professorat, recerca i infraestructures. 

I aquesta capacitat depèn de les aportacions privades. 

La situació econòmica d’ESADE està sanejada, però 

el nostre model financer té una alta dependència dels 

ingressos acadèmics (el 92 % del total), fet que limita 

la nostra capacitat d’inversió i, per tant, el nostre futur. 

Per contribuir a mantenir el nostre posicionament entre 

les millors escoles del món, atreure el millor talent, i 

continuar millorant la qualitat docent i la generació de 

coneixement, necessitem un model de finançament més 

diversificat i incrementar les contribucions privades.

Per assumir aquest repte, vàrem desenvolupar un Pla 

Estratègic de Fundraising a quatre anys, que fou aprovat 

pel Patronat el novembre de 2012. El seu objectiu 

principal és aconseguir que les contribucions privades 

cobreixin, a llarg termini, el 15 % dels ingressos anuals 

d’ESADE.

PRESENTACIÓ
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Concretament, ens hem proposat:

•	 	Aconseguir,	 en	 quatre	 anys,	 un milió d’euros 

anuals per finançar el Programa de Beques, fet 

que ens permetria concedir el doble de beques, i 

superar els dos mil donants.

•	 	Incrementar, a més, en un milió d’euros anual 

les aportacions corporatives, ampliant la base 

d’empreses i organitzacions de 50 a 75. Aquests 

fonts es destinaran a beques, professorat, recerca 

i inversions en infraestructures docents. Per això, 

hem redissenyat tota l’oferta de productes, a fi 

de reforçar la proposta de valor per als partners 

corporatius i la seva vinculació amb ESADE.

La implicació dels antics alumnes serà clau per assolir 

aquests objectius. Ja comptem amb més de 230 antics 

alumnes pioners, la majoria dels quals són donants 

recurrents. Entre ells, m’agradaria destacar els quasi cent 

que participen amb donacions exemplars a la campanya 

1.000 x 1.000 ESADE, i als alumni que han impulsat 

beques de promoció i han contribuït a establir noves 

relacions corporatives. En aquest Informe, coneixeràs 

més detalls d’aquestes i altres iniciatives que formen 

part de la campanya The ESADE Challenge for Talent, que 

desenvolupem conjuntament amb ESADE Alumni. 

Per aquest motiu, estem iniciant un canvi cultural 

entre els estudiants de tots els programes. Volem que 

els alumnes que es graduïn cada any ho facin com a 

donants, amb aportacions simbòliques, conscients que 

el futur d’ESADE dependrà d’ells: del seu comportament 

com a professionals i de les seves contribucions 

econòmiques, destinades a finançar beques, professorat, 

recerca i infraestructures docents. Iniciem així una relació 

estreta que els permetrà comprovar l’impacte de les 

seves donacions i construir relacions a llarg termini. 

Aquest és un repte estratègic de tots: els antics alumnes, 

les empreses i fundacions, el professorat, l’alumnat, la 

Direcció i el Patronat d’ESADE. Un repte que requereix 

reforçar la vinculació de tots amb ESADE, i que assumim 

amb el compromís de transparència, informació i 

reconeixement, per construir una base sòlida de donants 

que es converteixi en motor de futur d’ESADE.

Si encara no hi participes, uneix-t’hi: Fes-te donant! 

Inverteix en el futur d’ESADE.

Gràcies!

Germán Castejón 

Patró i president del Comitè de Fundraising d’ESADE
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“Estudiar a ESADE era la meva il·lusió,
però ho veia impossible... El Programa 
de Beques va fer el meu somni realitat.”
 

Arnau Baulenas
Estudiant amb beca
Grau en Dret – GED
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L’ANY EN XIFRES 
La vostra implicació creixent motiva el nostre dia a dia

El curs 2011-2012, ESADE ha rebut 4,4 milions d’euros 

d’aportacions privades procedents de persones, 

empreses i organitzacions, així com dels rendiments 

de l’endowment (fons financer immobilitzat). Aquests 

recursos externs s’han destinat a tres projectes clau: 

El Programa de Beques. Per a una institució acadèmica 

com ESADE, és un deure i una responsabilitat atreure, 

fer créixer i potenciar el talent. L’objectiu és que les 

persones amb talent, que no disposin de recursos 

econòmics suficients, tinguin l’oportunitat d’estudiar i 

formar part d’ESADE: les condicions econòmiques no 

poden ser barreres d’accés a una formació de qualitat. 

Per aquest motiu, el curs 2011-2012 el 14 % de les 

aportacions privades s’ha destinat al Programa de 

Beques.

La recerca i professorat. D’entre les aportacions 

privades, el gruix més destacat, un 74 % dels fons 

rebuts, s’ha destinat a aquesta partida. Gràcies a 

aquest esforç, el curs 2011-2012 ESADE ha pogut 

multiplicar el seu nivell competitiu: els projectes de 

recerca que han desenvolupat els nostres investigadors 

estan tenint una gran notorietat i un gran impacte en 

la comunitat científica.

L’Endowment. És un fons immobilitzat del qual només 

s’utilitzen els rendiments anuals que genera, els 

quals s’inverteixen cada any en projectes estratègics 

de la institució o es reinverteixen en el propi fons. 

Així, el curs 2011-2012, un 12 % de les aportacions 

privades s’ha destinat a l’endowment, que garanteix el 

finançament futur d’ESADE.
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Beques 
14%

Recerca i professorat 
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ORIGEN DE LES APORTACIONS PRIVADES

APLICACIÓ DE LES APORTACIONS PRIVADES
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Origen dels fons segons el seu destí

Aportacions a la finalitat fundacional 2 761.702 € 17% 759.653 € 20% 938.154 € 25%

Aportacions a projectes concrets: recerca, 
professorat i beques 3.128.649 € 71% 2.402.104 € 64% 2.101.983 € 56%

Aportacions a l’endowment 3 544.983 € 12% 563.279 € 15% 700.000 € 19%

    4.435.334  € 3.725.036 € 3.740.137 € 

 

Aplicació dels fons

Recerca i professorat 3.282.004 € 74% 2.649.412 € 71% 2.493.911 € 67%

Beques al talent i beques de recerca 4 608.347 € 14% 512.345 € 14% 546.226 € 14%

Endowment 544.983 € 12% 563.279 € 15% 700.000 € 19%

    4.435.334 € 3.725.036 € 3.740.137 € 

ORIGEN I APLICACIÓ DE LES APORTACIONS PRIVADES

2011-2012                 2010-2011 2009-2010

Origen dels fons segons la seva procedència

Empreses/Fundacions/Institucions 3.709.551 € 84% 3.073.197 € 83% 3.447.467 € 92%

Antics alumnes 147.782 € 3% 41.415 € 1%        37.861 € 1%

ESADE Alumni 120.000 € 3%  120.000 € 3%      120.000 € 3%

Rendiments de l’endowment 1 458.001 € 10%  490.424 € 13%      134.809 € 4%

    4.435.334 € 3.725.036 € 3.740.137 € 

(1) La xifra dels rendiments de l’endowment inclou els interessos que aquest genera i 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 mateix endowment, 
a fi 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) La xifra de l’endowment inclou les aportacions que fan directament empreses, fundacions, institucions i antics alumnes, i també les que fa la 
mateixa institució, que procedeixen dels rendiments de l’endowment.

(4) Detall de la xifra corresponent al curs 2011-2012: 248.400 € destinats a beques per a la recerca i 359.947 € destinats a beques al talent. 
L’import total destinat a beques al talent va ascendir a 1,2 milions d’euros. Vegeu el detall del seu finançament més endavant.
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“Vull ajudar a construir una societat 
millor. Sento que ESADE em va donar 
les eines i el Programa de Beques em 
va donar l’oportunitat.”

Sixiao Sun
Estudiant amb beca
FT MBA 12
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BEQUES PER ATREURE EL TALENT

El talent és l’essència del progrés i un recurs que 

les institucions acadèmiques com ESADE han de fer 

créixer al més alt nivell.

Per aquest motiu, a ESADE cada any es fa un gran 

esforç per incrementar els fons del Programa de 

Beques i així donar oportunitats als millors estudiants, 

sense prou recursos econòmics. D’aquesta manera, 

es vol afavorir la diversitat i la pluralitat de l’alumnat 

d’ESADE i contribuir al progrés social i econòmic.

ORIGEN DE LES DONACIONS A BEQUES 

ELS ANTICS ALUMNES I LES ORGANITZACIONS ES 

COMPROMETEN

Si bé el Programa de Beques es continua finançant 

principalment (71 %) amb els fons que aporta la 

pròpia institució, cal destacar que les aportacions 

directes d’antics alumnes, empreses i organitzacions 

col·laboradores segueixen una tendència a l’alça: han 

passat del 12 % (135.000 €) el curs anterior al 29 % 

(354.332 €) de recursos procedents de donacions el 

2011-2012, gràcies a una nova estratègia de captació 

de fons per a beques adreçada a col·lectius d’antics 

alumnes i empreses, en el marc de la campanya 

general The ESADE Challenge for Talent, que té el repte 

d’aconseguir 1 M€ addicionals per a beques en un 

termini de quatre anys. L’objectiu d’aquesta campanya és 

eliminar l’actual dèficit de finançament del Programa de 

Beques.

En aquests moments de dificultat econòmica, la demanda 

de beques augmenta i l’atracció del millor talent a escala 

internacional també incrementa les necessitats de les 

beques, ja que al cost elevat de les matrícules cal afegir 

les despeses de desplaçament, residència i manutenció. 

Per tant, és clau acabar amb el desavantatge competitiu 

respecte a altres universitats europees de prestigi, en què 

els recursos externs superen el 50 % de finançament del 

Programa de Beques.



IMPACTE DE LES 
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Curso 2011-2012 Curso 2010-2011

1.000 x 1.000 ESADE 131.417 € 0 €

Altres aportacions Alumni 16.365 € 38.115 €

Subtotal aportacions Alumni 147.782 € 38.115 €

Aportacions corporatives al Programa de Beques 206.550 € 97.361 €

Total 354.332 € 135.476 €

2012-2013 2011-2012

Total de fons destinats a BEQUES 1.225.602 € 1.130.161 €

Aportacions privades directes al Programa de Beques 354.332 € 29% 135.476 € 12%

Rendiment de l’endowment destinat a Beques 5.615 € - 6.240 € -

Assignació de fons amb finalitat fundacional -    - 50.000 € 4%

Dèficit de finançament de beques  
(finançat amb ingressos de l’activitat acadèmica) 

865.655 € 71% 988.445 € 84%

FINANÇAMENT DEL PROGRAMA DE BEQUES

ORIGEN DE LES APORTACIONS PRIVADES DIRECTES A BEQUES
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DESTINACIÓ DE LES DONACIONS A BEQUES 

BEQUES AL TALENT: QUAN LES DONACIONS ES 

TRANSFORMEN EN OPORTUNITATS REALS

Un dels moments que més satisfacció produeix és 

quan les xifres de donacions es transformen en 

beques que ofereixen oportunitats a joves perquè 

tinguin un futur millor.

Les aportacions de les empreses i els antics alumnes 

el curs 2011-2012 han contribuït que ESADE pugui 

destinar un pressupost d’1,2 M€ a beques al talent 

en el curs 2012-2013. Una xifra excel·lent, que ha 

permès oferir oportunitats reals a 154 alumnes, 

distribuïts entre els programes següents:

BBA GED Doble
Grado

Cobertura Alumnes becats Total

25% 3 2 0 5

50% 56 24 4 84

75% 14 9 1 24

90% 5 4 2 11

Cobertura 
mitja

56% 59% 69% 

MuA MSc MBA

Cobertura Alumnes becats Total

≤ 25% 0 1 5 6

50% 6 9 0 15

75% 1 4 0 5

90% 3 1 0 4

Cobertura 
mitja

65% 58% 14% 

PROGRAMES DE POSTGRAU 
(% sobre l’import de la matrícula)

COBERTURA MITJA DE LES BEQUES  
Programes universitaris 
(% sobre l’import de la matrícula)

15 78 39 7 10 5

15 Màster 
Bolonya (MSc)

78 Grau en Direcció 
d’Empreses (BBA)

39 Grau en  
Dret (GED)

7 Doble Grau 
(BBA + GED)

5 Master in  
Business Administration (MBA)

10 Màster 
Universitari 
en Advocacia 
(MUA)

DISTRIBUCIÓ DELS 154 ALUMNES BECATS  
PER PROGRAMA
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BEQUES DE RECERCA: QUAN LES DONACIONS OBREN CAMÍ 

A LA INNOVACIÓ. 

L’excel·lència acadèmica i la notorietat científica 

que té ESADE a escala internacional són, en part, el 

resultat d’una forta aposta per una política de beques 

a la recerca. Concretament, el curs 2012-2013 ESADE 

ha pogut destinar 983.715 € a beques de recerca 

per als diferents programes de recerca de la Business 

School (PhD in Management Sciences i Master of 

Research in Management Sciences) i de la Facultat 

de Dret (Màster de Recerca en Ciències Jurídiques i 

Doctorat en Dret).

El 27% dels fons destinats a beques de recerca en 

el 2012-2013 ha procedit d’aportacions privades 

fetes per empreses i fundacions al Fons Fundacional 

d’ESADE, i que el Comitè d’Assignació de Fons ha 

assignat a aquesta finalitat (248.400 €).

Aquestes beques contribueixen a atreure i retenir 

doctorands de gran potencial intel·lectual i investigador, 

professionals que tenen un paper fonamental en la 

creació i difusió de nous coneixements.

 30  doctorands becats en el PhD in    

  Management Sciences

 11  estudiants becats en el MRes

 6  doctorands becats en el PhD en Dret 

 4  estudiants becats al Màster de Recerca  

  en Ciències Jurídiques

“La recerca acompleix dos objectius i 
una finalitat. El primer, i el més evident, 
és contribuir a crear coneixement. El 
segon és desenvolupar el judici crític del 
professor o la professora que participa 
en les converses científiques, posant a 
prova les seves idees. Ambdós objectius 
conflueixen en una finalitat comuna: que 
l’experiència formativa en els programes 
d’ESADE sigui excepcional. En aquest 
sentit, doncs, donar suport a la recerca és 
refermar la missió d’ESADE.“

Alfons Sauquet, Degà de la Business School



Informe de donacions 2011-2012

17

COMPROMESOS AMB EL TALENT 

EMPRESES I FUNDACIONS

En la cerca de col·laboradors estratègics per consolidar 

el Programa de Beques d’ESADE, es constata que, en un 

entorn econòmic i social tan especial com l’actual, cada 

vegada són més les organitzacions que aposten per les 

persones i el talent com a valor de futur. Aquest repte 

compartit d’ESADE amb les organitzacions ha posat les 

bases d’una col·laboració estreta que permet oferir les 

millors oportunitats a joves brillants, que seran els líders 

del futur.

Així, el curs 2011-2012, les organitzacions següents han 

contribuït a crear beques a les quals han donat nom:

• Beca Fundació Banc Sabadell

• Beca Fundació Caixa d’Enginyers

• Beca Fundació Jesús Serra

• Beca Fundació Julià Reig

COMPROMESOS AMB EL TALENT 

ANTICS ALUMNES

El pes de les contribucions dels antics alumnes al 

finançament del Programa de Beques ha passat del 4 

% el curs anterior al 12 % el curs 2011-2012. Aquest 

augment s’explica gràcies a l’impuls de 1.000 x 1.000 

ESADE, una iniciativa que constitueix el primer pas per 

al llançament de la campanya general de captació de 

fons The ESADE Challenge for Talent i que ha comptat 

amb la implicació d’antics alumnes vinculats a ESADE, 

mitjançant aportacions rellevants. 

En el curs 2011-2012, més de 70 antics alumnes 

han recolzat 1.000 x 1.000 ESADE amb donacions 

d’entre 1.000 i 5.000 €, i s’han aconseguit donacions 

compromeses a 4 anys per valor de 534.000 €. 

Amb total probabilitat s’aconseguiran resultats 

excel·lents durant el nou curs, gràcies a l’impuls de 

la campanya The ESADE Challenge for Talent, que 

inclou noves iniciatives orientades a implicar els 

antics alumnes i els actuals, com també d’altres 

stakeholders d’ESADE. 
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LA RECERCA COM A MOTOR DE CREIXEMENT

Promoure la innovació des d’una entitat acadèmica 

de primer nivell com la nostra és fonamental. Per 

això, ESADE dedica gran part dels seus recursos a la 

recerca: per generar nou coneixement, per obrir noves 

perspectives en l’àmbit del management i del dret. 

Només així s’assoleix la capacitat de crear programes 

capdavanters i a l’altura de les noves circumstàncies, 

programes que proporcionin als alumnes les eines 

per esdevenir professionals innovadors i creatius, 

socialment responsables i capaços de liderar les 

estratègies de futur que necessiten les empreses.

Les àrees clau en què ESADE vol reforçar el claustre 

i la seva capacitat docent i investigadora són: la 

innovació i l’emprenedoria, la responsabilitat social 

i la globalització, per tal d’afrontar els nous reptes en 

aquest principi del segle xxi.

En aquest sentit, cal destacar alguns projectes que s’han 

desenvolupat en el marc d’aquestes línies estratègiques:

MOMENTUM PROJECT, EMPRENEDORIA SOCIAL   

Aquesta iniciativa, llançada per ESADE i BBVA, ha 

contribuït a desenvolupar l’emprenedoria social a 

Espanya i a Portugal, mitjançant la creació d’un 

sistema de suport a organitzacions amb projectes 

socials en els àmbits del benestar social, la salut i 

el medi ambient, entre d’altres. Al llarg de les dues 

edicions, el nombre total de beneficiaris directes 

d’aquesta iniciativa ha superat els 830. L’impacte 

indirecte (famílies i entorn) és molt més gran. 

InnovaRH PER FOMENTAR EL TALENT INNOVADOR  

ESADE, juntament amb algunes de les principals 

empreses del país, ha impulsat aquest projecte 

per investigar i fomentar el talent innovador a les 

empreses i aportar nous enfocaments a la seva gestió. 

Es tracta d’una iniciativa pionera, perquè utilitza la 

innovació com a element fonamental per plantejar 

polítiques avançades de direcció de persones i perquè 

s’implanten, alhora, a les empreses participants com 

a experiències pilot.

ESADEgeo, UN CENTRE DE GLOBALITZACIÓ 

És un exemple clar de com la creació de coneixement 

ofereix una nova perspectiva sobre la nostra 

realitat. Els seus estudis sobre la globalització 

s’han convertit en una gran eina que ajuda les 

organitzacions a definir la seva estratègia global. 

Tot un èxit que ha estat possible gràcies als fons 

aportats per les organitzacions col·laboradores.  
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EL CURS 2011-2012:

 7  M€ a projectes de recerca 

 19  unitats de recerca

 222  persones es dediquen a la recerca

 66  projectes de recerca realitzats 

 82  articles en refereed journals

 43  articles en journals rellevants

Així mateix, l’evolució d’ESADE respecte de la 

participació, la gestió i la coordinació de grans 

projectes competitius internacionals ha estat molt 

positiva en els darrers anys. Durant el curs 2011-

2012, ha consolidat la seva participació en aquests 

projectes. 

A continuació es destaquen els projectes de recerca 

d’ESADE amb més impacte europeu: 

 

ICT 4 SMES, UNA XARXA EUROPEA 

Aquest projecte s’adreça a les pimes de la Unió 

Europea perquè puguin desenvolupar al màxim el 

seu capital humà. El seu objectiu és augmentar la 

creativitat, la innovació i el desenvolupament del 

talent, així com les habilitats transferibles de coaching, 

per mitjà de metodologies basades en l’aprenentatge 

combinat i els “jocs seriosos”.

 

COLLAGE, APRENENTATGE SOCIAL 

L’objectiu d’aquest projecte és generar impacte 

econòmic i permetre a les pimes i a les grans 

organitzacions aprofitar les capacitats creatives dels 

seus treballadors mitjançant la creació de nou valor 

compartit a través de sistemes socials i tecnològics 

que fomenten noves solucions d’aprenentatge. 



OPEN CITIES, INNOVACIÓ AL SECTOR PÚBLIC 

Aquest projecte té com a objectiu avançar en el 

coneixement de la gestió de la innovació oberta al 

sector públic mitjançant la realització d’una recerca 

experimental basada en la vida real sobre els serveis 

d’internet del futur per a ciutats intel·ligents. S’està 

aplicant en cinc ciutats europees innovadores i 

representatives com Hèlsinki, Berlín, Amsterdam, París 

i Barcelona.

COMMONS4EU, CIUTATS DEL FUTUR 

Les ciutats afronten problemes similars pel que fa a la 

disminució dels recursos, l’augment de les demandes 

de la ciutadania i la necessitat de transformar-se 

en ciutats intel·ligents (smart cities). Commons4EU 

permetrà la col·laboració entre ciutats, innovadors 

cívics, voluntaris i pimes, amb la finalitat d’aconseguir la 

transformació de les ciutats mitjançant els proveïdors 

de solucions, els gestors d’ecosistemes i el govern 2.0, 

entre d’altres.

 

IMPACTE DE LES 
APORTACIONS PRIVADES

“Vivim en un món que canvia i 
evoluciona ràpidament a escala global. 
L’objectiu d’ESADEgeo és oferir, 
mitjançant la generació de coneixement 
i el debat, les eines que les empreses, les 
institucions i els ciutadans necessiten per 
tal d’adaptar-se i entendre aquest món 
en transformació constant. Gràcies a 
l’aposta d’ESADE i al suport que rebem 
de persones i empreses compromeses amb 
aquest projecte, cada dia treballem per i 
per a la nostra societat.”

Javier Solana, president d’ESADEgeo



Informe de donacions 2011-2012

21

L’ENDOWMENT COM A GARANTIA DE FUTUR  

Part de les aportacions privades que es reben cada 

any són destinades a un fons de capital immobilitzat 

(endowment) que ESADE va constituir fa ara sis anys. 

La creació d’aquest fons assegura la continuïtat del 

projecte d’ESADE a llarg termini i permet utilitzar els 

rendiments anuals que es generen a desenvolupar 

projectes estratègics.

La inversió dels interessos generats la gestiona 

amb rigor el Comitè d’Inversions, que té la missió 

de dissenyar la proposta d’inversió de l’endowment 

i traslladar-la al Patronat, màxim òrgan de govern 

d’ESADE.

El curs 2011-2012, l’endowment va arribar a la 

xifra de 5,8 M€



4FETS RELLEVANTS

“Sóc qui sóc gràcies a ESADE. És un 
orgull poder donar i ajudar aquesta 
institució perquè formi joves amb 
talent, i perquè faci recerca al nivell 
més alt. Per a mi és fonamental 
contribuir a canviar l’actual model 
social i econòmic. Confio en l’educació 
en valors per millorar el món.” 

Ricard Tubau
Lic&MBA 90 i donant  
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UN ANY DE FITES, INICIATIVES, ÈXITS I GRANS TROBADES  
PER AL PROGRAMA DE BEQUES.

Al llarg del curs, a ESADE hem viscut molts 

esdeveniments destacats. D’entre tots, n’hem fet 

una selecció molt especial que volem compartir amb 

vosaltres, ja que són motiu d’orgull, es refereixen a 

iniciatives admirables i mostren l’impacte que tenen 

les aportacions a ESADE.  

ELS DESPATXOS MEMBRES DEL CONSELL 

PROFESSIONAL DE LA FACULTAT DE DRET 

CONTRIBUEIXEN AL PROGRAMA DE BEQUES

Els despatxos que formen part del Consell Professional 

de la Facultat Dret han aportat al Programa de Beques 

durant el curs 2011-2012 un total de 16.300 €, que 

serviran perquè joves amb talent puguin estudiar a la 

Facultat de Dret, la qual l’any vinent farà 20 anys.

LA PROMOCIÓ LIC&MBA 73 INVERTEIX EN EL FUTUR

La promoció Lic&MBA 73 va promoure la Beca 10a 

Promoció a través d’una iniciativa col·lectiva de 

captació de fons per tal d’oferir noves oportunitats de 

futur al talent. Gairebé el 50 % dels seus membres 

han participat en la constitució d’aquesta beca, que 

ha permès que un alumne pugui iniciar el Grau en 

Direcció d’Empreses amb una beca que finança una 

part important del cost de la matrícula.

UNA INICIATIVA HISTÒRICA, EMOCIONANT I EXEMPLAR

La promoció del BBA 2012 ha passat a la història 

d’ESADE per una iniciativa pionera que van impulsar 

poques setmanes abans de graduar-se. Un grup destacat 

d’estudiants del BBA 2012 van crear una pàgina web, 

van fer un vídeo i van motivar els companys perquè 

fessin una donació col·lectiva al Programa de Beques. 

El resultat final d’aquesta iniciativa emocionant fou la 

creació de la primera beca d’una promoció en el moment 

“El que va néixer en una conversa 
intranscendent durant un sopar s’ha 
convertit en una realitat palpable, que ens 
sembla altruista, útil, que beneficia una 
altra generació, però també a nosaltres com 
a professionals, i que ens fa semblar millors 
com a alumni i ens fa sentir millors com a 
persones.”

Josep Monclús, Lic&MBA 73    

i donant de la Beca 10a Promoció



FETS RELLEVANTS

de la seva graduació. Tot un exemple, que esperem que 

segueixin les pròximes promocions!

GED 2012, EL NAIXEMENT D’UNA INICIATIVA MOLT 

ESPECIAL

La promoció del Grau de Dret 2012 ha impulsat una 

iniciativa emocionant. Els estudiants s’han mobilitzat 

per constituir una beca de la seva promoció que 

s’acabarà materialitzant durant el curs 2012-2013, 

quan es convertiran en la primera promoció del Màster 

Universitari en Advocacia. La gran voluntat d’un grup 

d’alumnes i el fet de donar oportunitats de futur a un 

estudiant amb talent de ben segur que donarà uns 

resultats excel·lents!

LA TROBADA DEL TALENT: MÉS ASSISTENTS, MÉS 

COMPROMÍS, MÉS EMOCIÓ

La Trobada del Talent és un dels actes més 

rellevants de l’any per al Programa de Beques, ja 

que reuneix en un mateix espai antics alumnes 

que ara són donants, estudiants becats i empreses 

col·laboradores que aposten pel talent. En aquesta 

trobada, els donants han rebut el feedback de 

l’impacte positiu que genera la seva aportació, 

han pogut compartir un temps amb els estudiants 

receptors de les beques i descobrir el talent dels 

estudiants d’ESADE, gràcies a les seves contribucions. 

   

 

ACTES INSTITUCIONALS PER RECONÈIXER EL VALOR 

DEL TALENT

Els actes de lliuraments de beques han estat el 

reconeixement que ESADE ha fet a tots els estudiants 

que han rebut una beca al talent dels graus 

universitaris, el Màster Universitari en Advocacia, 

els Masters in Management Sciences (MSc) i el 

programa MBA. Aquestes trobades han posat de 

manifest que rebre una beca és un orgull i, alhora, una 

responsabilitat i un compromís.

Video de la Trobada pel Talent
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EL PATRONAT CATALUNYA MÓN BECA UN ESTUDIANT 

DE L’MBA D’ESADE

El Patronat Catalunya Món ha atorgat una beca a un 

estudiant de l’MBA, originari del Panamà, que cobreix 

el 50 % del cost de l’MBA, qui ha superat un procés 

rigorós de selecció i té un currículum acadèmic 

excel·lent. El perfil internacional de la seva trajectòria 

professional i la seva experiència en l’àmbit de la 

responsabilitat social en entitats com l’ONU i l’HSBC 

van ser determinants per a la concessió de la beca. 

LA FUNDACIÓ JULIÀ REIG I ESADE SIGNEN UN ACORD 

INSTITUCIONAL

Un nou acord amb Reig Patrimonia ha fet possible 

la creació de la Beca “Fundació Julià Reig”, que farà 

que estudiants andorrans amb talent i sense recursos 

econòmics suficients puguin estudiar a ESADE el BBA, 

GED, doble grau en Direcció d’Empreses i Dret, el MSc 

o l’MBA.

Adrià Vázquez
Estudiant amb Beca del BBA 2012

Discurs Trobada pel Talent



5EL COMPROMÍS D’ESADE  
AMB ELS DONANTS

“És un honor per a mi formar part de 
la comunitat d’ESADE i aportar el meu 
granet de sorra a aquesta cadena 
de talent basada en la solidaritat, 
l’exigència i el compromís. Com 
a donant, és un orgull saber que 
formem part d’un projecte que té 
tant d’impacte a ESADE i en futures 
generacions de líders que contribuiran 
al canvi social i empresarial.”

Merche Grau 
Lic&MBA 89 i donant 
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UN COMPROMÍS FERM DE FUTUR

L’INFORME DE DONACIONS és una de les publicacions 

més importants per mantenir informades totes les 

persones i organitzacions vinculades amb el projecte, 

i forma part del compromís que ESADE manté amb 

els donants. 

GARANTIR L’ÚS ADEQUAT DELS FONS.

•	 ESADE es compromet a aplicar les donacions 

a l’objectiu indicat pels donants: Programa de 

Beques, Fons Fundacional, Fons Acadèmic i de 

Recerca o Endowment.  

•	 ESADE es compromet a gestionar les donacions 

rebudes amb diligència i professionalitat.

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.

•	 ESADE es compromet a explicar com s’apliquen 

els fons procedents de les donacions, mitjançant 

l’Informe de Donacions i trobades específiques.

 

RECONÈIXER LES DONACIONS.

•	 ESADE es compromet a reconèixer el valor de la 

contribució dels donants en suport als projectes 

estratègics d’ESADE.



EL COMPROMÍS D’ESADE  
AMB ELS DONANTS

RIGOR I TRANSPARÈNCIA, LES CLAUS PER 
A UNA GESTIÓ DE CONFIANÇA

Les organitzacions sense finalitat de lucre com ESADE 

tenen el deure i l’obligació de vetllar pels drets dels 

donants i estar a l’altura de la confiança que han 

dipositat en la institució. Per tal de garantir una 

gestió rigorosa i responsable dels fons donats, ESADE 

disposa d’uns òrgans de control i transparència que 

estan al servei de tots els col·laboradors:

COMITÈ D’INVERSIONS

El seu objectiu és vetllar per totes les inversions 

financeres d’ESADE i assenyalar les polítiques a seguir 

i el marc d’actuació. D’una manera especial, del 

fons d’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 rendeix 

comptes.

Composició:

•		Jaume Guardiola, representant del Patronat 

•		Ramon Aspa, subdirector general corporatiu 

•		Sònia Gómez, directora financera

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 estratègiques de la 

institució.

Les funcions principals del Comitè són:

•	 Determinar els projectes estratègics d’ESADE en 

què impactaran els ingressos que provenen de 

l’activitat de fundraising.

•	 Assignar els fons del Fons Fundacional 

(ingressos procedents de fundraising) als 

projectes estratègics determinats.

Composició:

•	 Eugènia Bieto, directora general 

•	 Ramon Aspa, subdirector general corporatiu 

•	 Alfons Sauquet, degà de la Business School 

•	 Enric Bartlett, degà de la Facultat de Dret

•	 Jonathan Wareham, vicedegà de recerca de la 

Business School 

•	 Sònia Gómez, directora financera 

•	 Elena Viader, directora de Relacions Corporatives 

& Fundraising
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EL COMITÈ GENERAL DE BEQUES 

Les funcions del Comitè General de Beques són:

•	 Aprovació de la política de beques per a tots els 

programes. 

•	 Control i seguiment de la seva execució. 

•	 Assegurar la transparència i el compliment del 

compromís d’ESADE amb els donants. 

•	 Assignació de les aportacions privades directes 

al Programa de Beques entre els diferents 

programes

•	 Resolució de casos especials o excepcions. 

Composició:

•	 Eugènia Bieto, directora general 

•	 Alfons Sauquet, degà de la Business School 

•	 Enric Bartlett, degà de la Facultat de Dret 

•	 Germán Castejón, representant del Patronat 

•	 Miguel Trías, president d’ESADE Alumni 

•	 Enrique López Viguria, secretari institucional 

•	 Alfred Vernis, director executiu de Programes 

Universitaris de la Business School 

•	 Glòria Batllori, directora executiva del MBA 

•	 Sònia Gómez, directora financera

•	 Elena Viader, directora de Relacions Corporatives 

& Fundraising

ELS COMITÈS D’ASSIGNACIONS DE BEQUES

El seu objectiu principal és adjudicar les beques, d’acord 

amb els criteris establerts, a aquells candidats dels 

programes universitaris i del programa MBA que tenen 

talent però que no disposen dels recursos econòmics 

necessaris, amb la finalitat de garantir la igualtat 

d’oportunitats.

Composició:

•	 Enrique López Viguria, secretari institucional 

(que actua com a president) 

•	 Teresa Careta, directora de l’Oficina de 

Programes Universitaris

•	 Enric Bartlett, degà de la Facultat de Dret 

•	 Alfred Vernis, director executiu de Programes 

Universitaris de la Business School 

•	 Josep E. Milà, representant del Patronat 

•	 Merche Grau, representant d’ESADE Alumni i 

dels donants 

•	 Lola Bardají, directora del Grau en Dret 

•	 Eduardo Berché, director del Doble Grau en 

BBA-Dret 

•	 Ramon García, director del Grau en Direcció 

d’Empreses-BBA 

•	 Cristina Olabarría, directora d’Admissions 

•	 Glòria Batllori, directora executiva del MBA 

•	 Xavier Felip, director del Màster Universitari en 

Advocacia 

•	 Olaya García, directora executiva dels Programes MSc 

•	 Elena Viader, directora de Relacions Corporatives 

& Fundraising



6COM COL·LABORAR PER 
CONTINUAR CONSTRUINT  
UN ESADE MILLOR.

“ESADE em va aportar les eines,
els coneixements, la capacitat de 
seguir aprenent i els valors per 
treballar en un entorn global. Ara em 
toca a mi. Necessitem reforçar la 
contribució dels antics alumnes
per ajudar ESADE a competir en 
igualtat de condicions i atraure el 
talent global. Per aquest motiu, sóc 
donant de la campanya 1.000 x 1.000 
ESADE, una iniciativa que marca una 
nova etapa en el futur de la institució.” 

Oriol Pinya 
Lic&MBA 95 i donant
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ANTICS ALUMNES I AMICS

Quan una persona fa una aportació a Fundació 

ESADE, la importància de la donació transcendeix el 

seu valor econòmic. Simbolitza una aposta individual 

pel projecte d’ESADE, la qual cosa és motiu de la 

nostra admiració i del nostre agraïment més sincer.

Es pot decidir la destinació de la donació?  

Les aportacions es poden destinar a:

•	 Programa general de Beques  

(beques d’MBA, graus, MSc i PhD)

•	 Fons Fundacional d’ESADE (fons de lliure 

disposició que ESADE distribueix anualment en 

funció de les necessitats estratègiques)

•	 Fons Acadèmic i de Recerca 

•	 Endowment

Com es pot fer una donació?  

Les aportacions es poden realitzar a través de:

•	 Elena Viader, directora de Relacions 

Corporatives & Fundraising, i el seu equip   

(tel. 934 952 058 / elena.viader@esade.edu).

•	 El formulari en línia publicat a  

www.givingtoesade.com

•	 Una transferència al compte núm. 2100 0900 

92 0211485515 de Fundació ESADE (en què 

cal indicar la destinació de la donació i el nom 

del donant).

“Dono suport el Programa de Beques perquè 
em sento molt vinculada i molt agraïda a 
ESADE per tot el que m’ha donat; perquè 
m’interessa molt que puguem captar el 
millor talent, independentment dels mitjans 
econòmics que tinguin aquests nois i noies, 
i perquè penso que així aconseguirem 
que ESADE continuï guanyat prestigi i 
reconeixement a escala global.”

Patricia Estany, Lic&MBA 85 i donant



EMPRESES I FUNDACIONS

ESADE ofereix a les empreses i a les 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.

Com es pot col·laborar com a empresa/fundació?  

Opcions a les quals es pot destinar la col·laboració

•	 El Programa de Beques Corporatives 

•	 Projectes de recerca, centres i càtedres

•	 El Fons Fundacional d’ESADE, en què es recullen 

les aportacions de lliure disposició de l’exercici, 

que es destinaran a finançar els projectes 

estratègics de la institució

•	 Endowment 

Aquestes col·laboracions permeten a les empreses i 

fundacions ser membres de l’Assemblea de Patrons 

de la Fundació ESADE, a més d’obtenir altres beneficis 

concrets de cada projecte.

Tractament fiscal de les donacions 

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 (amb un màxim del 10 % de la base 

imposable).

Les persones jurídiques amb residència fiscal 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 (amb un màxim del 10% de 

la base imposable).

COM COL·LABORAR PER 
CONTINUAR CONSTRUINT  
UN ESADE MILLOR.
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“Em sento molt agraïda i en deute 
amb el Programa de Beques d’ESADE; 
poder estudiar en una institució 
de prestigi internacional reverteix 
positivament en les meves oportunitats 
de futur i en les de tots els meus 
companys.” 

Mireia Serra
Estudiant amb beca 
Grau en Direcció d’Empreses-BBA



7GRÀCIES
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A TOTS I A CADASCUN DE VOSALTRES…, GRÀCIES

Gràcies és la paraula amb la qual hem obert aquest 

informe. I gràcies és la paraula amb la qual el tanquem 

i donem pas a tots vosaltres: a totes aquelles persones, 

empreses, institucions i fundacions que sou la raó de ser 

d’aquest informe i que feu gran ESADE, contribuint cada 

dia al seu futur i al de les generacions de demà. 

GRÀCIES 

... per apostar pel projecte d’ESADE. Gràcies per 

creure que el talent i la recerca són les claus d’un 

futur millor. 

... per les vostres paraules de suport, sempre tan 

inspiradores. 

... per l’esforç econòmic que hi ha al darrere de cada 

donació. 

... als alumnes, per la vostra iniciativa, la vostra 

entrega i la vostra bona disposició: sou un exemple 

i un motiu d’orgull per a tota la comunitat d’ESADE. 

... a les promocions que es mobilitzen per crear 

beques: el vostre esforç no tan sols significa 

futur, sinó també que a ESADE som professionals, 

advocats, directius…, però, per damunt de tot, som 

persones que cerquen fórmules per ajudar els 

altres. 

... a les organitzacions que veuen en el projecte 

d’ESADE un projecte en el qual volen participar.

A tots vosaltres, novament moltes gràcies i fins aviat! 

Tenim davant nostre un nou curs en què segur que 

farem molt més.  

“Som 154, els alumnes becats. 154 persones 
que saben que el seu esforç per superar-se 
s’ha vist recompensat, que senten el suport 
d’un gran nombre de persones i d’una 
institució com ESADE.” 

Anna Giribés, estudiant amb beca d’MSc



ASSEMBLEA DE PATRONS

PERSONES FÍSIQUES

Bruguera 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 

Banc Sabadell 

BBVA 

CaixaBank                                                     

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació  

 de Barcelona   

Caprabo 

Cementos Molins 

Cobega                                                            

Comsa Emte 

Danone 

Deloitte 

Desigual                                                               

Endesa 

ESADE Alumni 

Esteve 

Everis 

Fluidra 

Freixenet 

Fundació Banc Sabadell 

Fundació Caixa d’Enginyers 

Fundació CatalunyaCaixa 

Fundació Damm 

Fundació Jesús Serra/Grup Catalana Occident 

Fundació Puig 

Fundación PwC 

Fundación Repsol 

Fundación Ramón Areces 

Gas Natural Fenosa 

Grupo Mahou San Miguel 

Iberpotash 

IBM 

INCE                                                                       

ISS Facility Services 

KPMG 

“la Caixa”  

Metalogenia 

Miguel Torres 

Nestlé España 

Penteo ICT Analyst 

Reig Patrimonia  

Roca 

Santander 

Seat 

Tous 

Werfen Group

GRÀCIES L’equip de Relacions Corporatives & Fundraising ha elaborat 
les llistes que apareixen en aquest Informe de Donacions amb 
la màxima atenció possible. Si hi observes cap error, t’agrairem 
que ens ho comuniquis per solucionar-lo al més aviat possible. 
Algunes de les aportacions que ha rebut ESADE s’han fet 
de manera anònima i, per aquest motiu, els noms no s’han 
incorporat a les llistes següents.
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EMPRESES I FUNDACIONS QUE CONTRIBUEIXEN A PROJECTES DE RECERCA I A L’ATRACCIÓ DEL TALENT 

EMPRESES I FUNDACIONS QUE CONTRIBUEIXEN AL PROGRAMA DE BEQUES

Socis d’honor

Agrolimen 

BBVA 

ESADE Alumni 

Fundación PwC 

Fundación Ramón Areces 

Fundación Repsol 

Santander 

Obra Social “la Caixa” 

Werfen Group

Promotors de Beques Corporatives

Fundació Banco Sabadell 

Fundació Caixa d’Enginyers 

Fundació Jesús Serra/Grup   

 Catalana Occident

Reig Patrimonia 

Altres col·laboradors

Anudal Apax Foundation Deutsche Bank

Tots els despatxos membres del Consell Professional de la Facultat de Dret d’ESADE.

Socis

Abertis 

Banc Sabadell 

Everis 

Fundación Cultural Banesto  

Fundació Lluís Carulla 

Gas Natural Fenosa 

ICEX/Invest in Spain

Promotors

CaixaBank 

Deloitte 

Elecnor 

Ernst&Young 

Fundación Alimentum 

Fundació Puig 

KPMG 

Nestlé España  

Zurich España

Altres col·laboradors

3M España 

Banca Cívica 

Barcelona Activa 

Bonduelle 

Cámara de Comercio de EE.UU.  

 en España 

Capsa 

Coca-Cola 

Codorníu 

Danone 

DKV Seguros 

Ficosa Internacional 

Freixenet 

Fundació Barcelona Comerç 

Fundació Creafutur 

Fundació Navegació  

 Oceànica Barcelona 

Fundació Príncip de Girona 

Fundación ONCE 

Fundación Rafael del Pino 

Gallina Blanca 

Google 

Heineken 

IBM 

Kellogg’s 

Manpower 

Mercer 

Microbank “la Caixa” 

Novartis Farmaceútica 

Panrico 

Pascual 

PepsiCo 

Pescanova 

RESA  

Science Business 

Siemens 

Telefónica 

Unilever



ANTICS ALUMNES I AMICS D’ESADE QUE HAN REALITZAT APORTACIONS A LA CAMPANYA 
1.000 X 1.000 ESADE EL CURS 2011-2012. 

DONANTS 1.000 X 1.000 PLATÍ

Donació anònima 

Barrera Xaubet, Maite (Lic&MBA 98) 

Castejón Fernández, Germán (Lic&MBA 81) 

Daurella Comadrán, Sol (Lic&MBA 90)  

Fontana García, Pedro (Lic& MBA 74) 

Grau Monjo, Merche (Lic& MBA 89) 

Guardiola Romojaro, Jaume (Lic& MBA 80)  

Iglesias Sitjes, Jaume (president del Patronat  

 de la Fundació ESADE 1984-1992) 

Losada Marrodán, Carlos (Lic&MBA 80) 

Pinya Salomo, Oriol (Lic&MBA 95) 

Rosell Feliu, Sandro (Lic&MBA 87)  

Trias Sagnier, Miguel (FT MBA 89)

DONANTS 1.000 X 1.000 OR

Alavedra Comas, Jorge (Lic&MBA 78) 

Argenté Ariño, Xavier (FT MBA 83) 

Armenter Vidal, Marcelino (Lic&MBA 79) 

Aymerich Llombart, Daniel (Lic&MBA 97)  

Bassal Riera, Alfredo (Lic&MBA 77)  

Borras Alejo, Joaquín (Lic&MBA 80)  

Diaz-Varela Bertschinger, Raúl (Lic&MBA 92)  

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

Guarner Muñoz, Francisco (FT MBA 81) 

Donació anònima 

Navarro Martínez, Pedro (FT MBA 67) 

Pérez Farguell, Xavier (Lic&MBA 77)  

Pérez Torres, José Luis (FT MBA 75)  

Puig Zacares, Jaume (Lic&MBA 85) 

Rotllant Solà, Mario (membre del Patronat de  

 la Fundació ESADE) 

Tubau Roca, Ricard (Lic&MBA 90)  

Uriach Torello, Joaquín (PT MBA 94)  

Villanueva Villalba, Jose Manuel (Lic&MBA 99)

DONANTS 1.000 X 1.000 PLATA

Acha López, Joaquín (Lic&MBA 88)  

Bieto Caubet, Eugenia (Lic&MBA 73)  

Brufau Niubo, Manuel (Lic&MBA 77)  

Brugera Clavero, Juanjo (FT MBA 71)  

Burgués Bassols, Lluís (Lic&MBA 78)  

Colas Ricart, Miquel (Lic&MBA 82)  

Donació anònima 

Estabanell Buxo, Antoni (Lic&MBA 81)  

Estany Puig, Patrícia (Lic&MBA 85)  

Font Fabregó, Joan (PMD 80) 

Fonts Cavestany, Ignacio (Lic&MBA 82)  

Garcia Nebot, Josep (Lic&MBA 82)  

Grifoll Rossell, Calamanda (Lic&MBA 81)  

Donació anònima 

Iglesias Baciana, Ricardo (Lic&MBA 81)  

Lloveras Soler, Josep Maria (Lic&MBA 70)       

Donació anònima 

Marcó Castellnou, Jose Luis (Lic&MBA 90)  

Maresch Pascual, Montse (Lic&MBA 87) 

Martin Pérez, Jose Luis (Lic&MBA 80)  

Martret Viade, Miguel (Lic&MBA 78)  

Moncunill Giró, Josep (Lic&MBA 78)  

Muñoz Lasuén, José Luis (Lic&MBA 87)  

GRÀCIES



Informe de donaciones 2011-2012

39

Donació anònima 

Navarro Aragay, Robert (Lic&MBA 86)  

Pallarés Mas, Carles (Lic&MBA 81)  

Puig Sabanes, Andreu (Lic&MBA 88)  

Quintanilla Cornudella, Alex (Lic&MBA 91)  

Riera Grau, Pere (Lic&MBA 67) 

Donació anònima  

Ruyet Pérez, David (EMBA 07)  

Straehle, Oliver (MBA Program 01) 

Vilaclara Fatjó, Eulàlia (Lic&MBA 77) 

Viñolas Serra, Pere (Lic&MBA 86)  

DONANTS FUNDADORS DEL PROGRAMA DE BEQUES D’ESADE EL CURS 2011-2012*. 

Acha López, Joaquín (Lic&MBA 88)

Aguilera López, Xavier (PVV 09)

Agustí Barjau, Blanca (BBA 12)

Alavedra Comas, Jorge (Lic&MBA 78)

Arellano Gil, Pedro (EMBA 2007)

Donació anònima

Arnau Noguer, Francesc Xavier (Lic&MBA 91)

Argenté Ariño, Xavier (FT MBA 83)

Armenter Vidal, Marcelino (Lic&MBA 79)

Arnedo Santamaria, Meritxell (Lic&MBA 97)

Arques Gonell, Anna Cristina (BBA 12)

Artigas Mas, Emili (Lic&MBA 91)

Aymerich Llombart, Daniel (Lic&MBA 97)

Bardají Gálvez, Lola (Profesora)

Barba Boada, Rafael (Lic&MBA 73)

Barrera Xaubet, Maite (Lic&MBA 98)

Bartroli Bertran, Manuel (Lic&MBA 81)

Bassal Riera, Alfredo (Lic&MBA 77)

Benosa Baeza, Antonio (Lic&MBA 73)

Bieto Caubet, Eugenia (Lic&MBA 73)

Bosch Güell, Vicenç (PVV 07)

Borras Alejo, Joaquín (Lic&MBA 80) 

Briones Goich, Juan Felipe (LIC&MBA 73)

Brufau Niubo, Manuel (Lic&MBA 77)

Brugera Clavero, Juanjo (FT MBA 71)

Bueso Sardinero, Silvia (PMD 08)

Burgués Bassols, Lluís (Lic&MBA 78)

Cagigós Poch, Oriol (BBA 12)

Campolier Bassaganyas, Pau (BBA 12)

Canal Aldrufeu, María (BBA 12)

Cardona Vilumara, Cels (BBA 12)

Carrillo Mediña, Marc (BBA 12)

Casals Dalmau, Jose M. (Lic&MBA 91)

Castanedo Vila, Eduardo (BBA 12)

Castejón Fernández, Germán (Lic&MBA 81)

Catala Pons, Joan (MDEF 2003; EDIEF 81)

Cerveró Puig, Josep (Lic&MBA 73)

Civit Tarazona, Frederic (BBA 12)

Cirera Garriga, Martí (Lic&MBA 73)

Claveria Viladegut, Joan (EDIEF 90)

Colas Ricart, Miquel (Lic&MBA 82)

Donació anònima 

Colet Petit, Enric (Lic&MBA 81)

Colomer Rosell, Jaume (BBA 12)

Conde Alcalá, Flavia (BBA 12)

Coronas Borri, Rosa M. (Lic&MBA 91)

(*)  Són donants fundadors tots els antics alumnes i amics que realitzin aportacions fins a assolir 1M € anuals que és l’objectiu d ela campanya 
The ESADE Challenge for Talent.



Cortés Serra, Lluís Ignasi (Lic&MBA 94)

Dalmases Viladrosa, José María (Lic&MBA 73)

Daurella Comadrán, Sol (Lic&MBA 90)

de Bofarull Olano, Lucía (BBA 12)

de Gracia Cladellas, Xavier (BBA 12)

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

Díaz-Barceló Caffarena, Javier (EMBA - Madrid 03)

Diaz-Varela Bertschinger, Raúl (Lic&MBA 92)

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

Domínguez de la Fuente, Gaspar (Lic&MBA 81)

Dueñas Sucrana, Pau (Lic&MBA 90)

Escapa Riera, Marc (BBA 12)

Estabanell Buxo, Antoni (Lic&MBA 81)

Estany Puig, Patrícia (Lic&MBA 85)

Esteve García-Abadillo, Sergio (PVV 10)

Falip Toló, Silvia (Lic&MBA 81)

Faus Santasusana, Javier (PT MBA 95)

Fernández Barnosell, Myriam (Lic&MBA 96)

Fernández Caballero, Gonzalo (BBA 12)

Figueras Soler, Antonio (Lic&MBA 81)

Font Fabregó, Joan (PMD 80)

Fonts Cavestany, Ignacio (Lic&MBA 82)

Folguera Ventura, Antoni (Lic&MBA 92)

Fontana García, Pedro (Lic& MBA 74)

García Alonso, Alexandra (Lic&MBA 08)

Garcia Nebot, Josep (Lic&MBA 82)

García Serra, Jordi (PT MBA 04)

García-Sarabia Barrio, Beatriz (Lic&MBA 90)

Giribés Folch, Anna (BBA 12)

Gómez Serrano, Sonia (Lic&MBA 91)

González Gaspar, Sergio (BBA 12)

Gradek, Michael (BBA 12)

Grau Monjo, Merche (Lic& MBA 89)

Grifoll Rossell, Calamanda (Lic&MBA 81)

Donació anònima 

Guardiola Romojaro, Jaume (Lic& MBA 80)

Guarner Muñoz, Francisco (FT MBA 81)

Donació anònima

Guitart Pascual, Climent (Lic&MBA 73) 

Gutiérrez Rodríguez, Laura (BBA 12)

Hernández Socuéllamos, Lara (BBA 12)

Iglesias Baciana, Ricardo (Lic&MBA 81)

Iglesias Sitjes, Jaume (president del Patronat  

 de la Fundació ESADE 1984-1992) 

Joana Calaf, José Maria (SEP 09) 

José Georges, Daniel (BBA 12)

Lasierra Herreros, Natalia (Lic&MBA 91)

Lin, Zi (BBA 12)

Lligadas González, Gemma (Lic&MBA 11)

Llobera Vila, Xavier (FT MBA 00)

Lloveras Soler, Josep Maria (Lic&MBA 70)

Donació anònima 

Lluch Oms, Xavier (Lic&MBA 73)

Losada Cavestany, Diego (BBA 12)

Losada Marrodán, Carlos (Lic&MBA 80)

Manzanares Giribet, Ignacio (BBA 12)

Maragall Garriga, Joan Anton (Lic&MBA 73)

Marcó Castellnou, Jose Luis (Lic&MBA 90)

Maresch Pascual, Montse (Lic&MBA 87)

Marfull Vilanova, Georgina (BBA 12)

Martí Coma, Magda (Lic&MBA 91)

Martin Pérez, Jose Luis (Lic&MBA 80)

Martínez-Almoyna Rifá, Lluís (Lic&MBA 03)

Martínez Alventosa, Gerard (BBA 12)

Martret Viade, Miguel (Lic&MBA 78)

Massafrets García, María del Mar (Lic&MBA 04)

Massons Rabassa, Joan (Lic&MBA 66)

Mínguez Ojeda, Javier-Akira (BBA 12)
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Monclús Farré, Josep J. (Lic&MBA 73)

Moncunill Giró, Josep (Lic&MBA 78)

Montes Güell, Miquel (GEMBA 09)

Morata Roig, Andrés (Lic&MBA 91)

Muñoz Lasuén, José Luis (Lic&MBA 87)

Donació anònima

Navarro Aragay, Robert (Lic&MBA 86)

Navarro Martínez, Pedro (FT MBA 67)

Nicolau Llorens, Teresa (Lic&MBA 81)

Nogueira Canle, Martiño (MDOS 09)

Núñez Cotovad, Paula (BBA 12)

Otzet López, Albert (BBA 12)

Pallarés Mas, Carles (Lic&MBA 81)

Pereira Marques, Valter Manuel (FT MBA 12)

Pérez Farguell, Xavier (Lic&MBA 77)

Pérez Miranda, Carlos (Lic&MBA 09)

Pérez Torres, José Luis (FT MBA 75)

Pinya Salomo, Oriol (Lic&MBA 95)

Piñol Ayala, Cristina (BBA 12)

Pinós Blanch, Josep Maria (Lic&MBA 73)

Prim Bernal, Juan (BBA 12)

Puig Sabanes, Andreu (Lic&MBA 88)

Puig Verdejo, Josep (Lic&MBA 73)

Puig Zacares, Jaume (Lic&MBA 85)

Quege, Marco Antonio (MBA 01)

Quintanilla Cornudella, Alex (Lic&MBA 91)

Raventós Negra, Higinio (Lic&MBA 73)

Raya Donet, Andrés (FT MBA 89)

Reol Olano, Rocío (Lic&MBA 91)

Riera Grau, Pere (Lic&MBA 67)

Donació anònima

Rifà Forte, Jordi (BBA 12)

Riñé Casajuana, Aleix (BBA 12)

Robic, Isabelle (BBA 12)

Rosell Feliu, Sandro (Lic&MBA 87) 

Rotllant Solà, Mario (membre del Patronat de  

 la Fundació ESADE)

Rovira Caballero, Jesús Maria (Lic&MBA 80)

Rovira Caballero, Salvador (Lic&MBA 73)

Ruyet Pérez, David (EMBA 07)

Sabaté Cerdà, Alexandra (BBA 12)

Sáenz Santa-Maria, Maria Isabel (BBA 12)

Sala Zupan-Dover, Gabriela (BBA 12)

Sánchez Carrete, Joan Antón (Lic&MBA 73)

Sánchez Llibre, Josep (Lic&MBA 73)

Sanfeliu Sabater, Joan (PT MBA 94)

Saura Montiel, Mercè (MDM 08)

Segarra Algueró, Carolina (BBA 12)

Segarra Raventós, Mireia (BBA 12)

Serra Plassa, Carla (BBA 12)

Soler Fraile, Pablo (Lic&MBA 85)

Stefanova Fikova, Lubomira (BBA 12)

Straehle, Oliver (MBA Program 01)

Suárez Ballesteros, Juan José (Lic&MBA 00)

Trenchs Sainz de la Maza, Carlos (PVV 06)

Trías Sagnier, Miguel (FT MBA 89)

Tubau Roca, Ricard (Lic&MBA 90)

Uriach Torello, Joaquín (PT MBA 94)

Vallverdú Caldentey, Marc (BBA 12)

Verdura Ferrer, Joan (PVVives 10)

Viader Pagès, Elena (Lic&MBA 90)

Vidal Cardona, Elena (BBA 12)

Vilaclara Fatjó, Eulàlia (Lic&MBA 77)

Vilanova Busquets, Jordi (LIC&MBA 81)

Villanueva Villalba, Jose Manuel (Lic&MBA 99)

Viñolas Serra, Pere (Lic&MBA 86)

Zozaya Ariztia, Juan (Lic&MBA 73)



PROMOCIONS QUE HAN LLANÇAT DURANT EL CURS 2011-2012 CAMPANYES PER 
CONSTITUIR BEQUES COL·LECTIVES.

BECA BBA 2012

Agustí Barjau, Blanca 

Arques Gonell, Anna Cristina 

Cagigós Poch, Oriol 

Campolier Bassaganyas, Pau  

Canal Aldrufeu, María 

Cardona Vilumara, Cels 

Carrillo Mediña, Marc 

Castanedo Vila, Eduardo 

Civit Tarazona, Frederic 

Colomer Rosell, Jaume 

Conde Alcalá, Flavia 

de Bofarull Olano, Lucía 

de Gracia Cladellas, Xavier  

Escapa Riera, Marc 

Fernández Caballero, Gonzalo  

Giribés Folch, Anna 

González Gaspar, Sergio 

Gradek, Michael 

Gutiérrez Rodríguez, Laura 

Hernández Socuéllamos, Lara 

José Georges, Daniel 

Lin, Zi 

Losada Cavestany, Diego   

Manzanares Giribet, Ignacio 

Marfull Vilanova, Georgina 

Martínez Alventosa, Gerard 

Mínguez Ojeda, Javier-Akira 

Núñez Cotovad, Paula 

Otzet López, Albert 

Piñol Ayala, Cristina 

Prim Bernal, Juan 

Rifà Forte, Jordi 

Riñé Casajuana, Aleix 

Robic, Isabelle 

Sabaté Cerdà, Alexandra 

Sáenz Santa-Maria Maria Isabel  

Sala Zupan-Dover, Gabriela  

Segarra Algueró, Carolina 

Segarra Raventós, Mireia  

Serra Plassa, Carla  

Stefanova Fikova, Lubomira 

Vallverdú Caldentey, Marc 

Vidal Cardona, Elena

BECA 10a PROMOCIÓ (LIC&MBA 73)

Barba Boada, Rafael   

Benosa Baeza, Antonio 

Bieto Caubet, Eugenia 

Briones Goich, Juan Felipe 

Cervero Puig, Josep 

Cirera Garriga, Martí  

Dalmases Viladrosa, José Maria 

Guitart Pascual, Climent 

Lluch Oms, Xavier 

Maragall Garriga, Joan Anton 

Monclús Farré, Josep J.  

Pinós Blanch, Josep María 

GRÀCIES



PROMOCIONS QUE MÉS HAN CONTRIBUÏT  
AL PROGRAMA DE BEQUES EL 2011-2012

Puig Verdejo, Josep 

Raventós Negra, Higinio 

Rovira Caballero, Salvador 

Sánchez Llibre, Josep 

Sánchez Carrete, Joan Anton 

Zozaya Ariztia, Juan

BECA LIC&MBA 81

Bartroli Bertran, Manuel 

Castejón Fernández, Germán 

Colet Petit, Enric 

Domínguez de la Fuente, Gaspar 

Estabanell Buxo, Antoni 

Falip Toló, Silvia

Figueras Soler, Antonio 

Grifoll Rossell, Calamanda 

Iglesias Baciana, Ricard

Nicolau Llorens, Teresa 

Pallarés Mas, Carles 

Vilanova Busquets, Jordi 

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

*  1ª promoció d’estudiants en llançar una beca col·lectiva al 
graduar-se. Surt al llistat per haver aconseguit la participació més 
alta.

Participants Donacions

Lic&MBA 80 5 13.500 €

Lic&MBA 81 12 12.400 €

Lic&MBA 90 6 8.700 €

Lic&MBA 73 18 7.700 €

Lic&MBA 87 ≤ 3 7.000 €

Lic&MBA 86 ≤ 3 7.000 €

Lic&MBA 77 4 6.000 €

Lic&MBA 78 5 5.300 €

Lic&MBA 89 ≤ 3 5.000 €

FT MBA 89 ≤ 3 5.000 €

Lic&MBA 74 ≤ 3 5.000 €

Lic&MBA 95 ≤ 3 5.000 €

Lic&MBA 98 ≤ 3 5.000 €

Lic&MBA 85 4 4.200 €

Lic&MBA 82 ≤ 3 3.000 €

Lic&MBA 92 ≤ 3 2.200 €

Lic&MBA 94 ≤ 3 2.200 €

PT MBA 94 ≤ 3 2.200 €

Lic&MBA 97 ≤ 3 2.100 €

BBA 12* 43 560 €

Subtotal 118 104.060 €

Altres promocions 59 43.722 €

Total 177 147.782 €



RELACIONS CORPORATIVES & FUNDRAISING
elena.viader@esade.edu 
Tel.: +34 934 952 058
www.givingtoesade.com

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

Campus Buenos Aires
Av. del 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 per tal de formar a 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. 

A ESADE, no volem ser la millor escola del 
món; volem ser una de les millors escoles 
per al món.


