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6 PRESENTACIÓ

És un orgull presidir la Fundació ESADE des de juliol de 2013 i 
presentar, per vegada primera, aquest Informe. Voldria aprofitar 
aquesta avinentesa per compartir una reflexió, centrada en tres 
aspectes de la identitat d’ESADE. 

ESADE és una institució acadèmica compromesa amb 
l’excel·lència, de prestigi i reconeixement internacional. Gràcies 
a la seva aposta decidida i permanent per la qualitat intel·lectual 

i la innovació formativa, ESADE ha aconseguit mantenir-se entre les millors escoles del món, 
per les contribucions rellevants que fa en la recerca i la docència en els àmbits del dret i del 
management.

A més, ESADE és una fundació que persegueix una finalitat social, d’acord amb la seva missió. La 
vocació de la Fundació ESADE és contribuir a construir societats pròsperes, lliures i més justes, 
mitjançant la formació, la creació i la difusió de coneixement i la promoció del debat social.

ESADE és també una comunitat de la qual formem part tots els qui ens sentim vinculats a la seva 
activitat i als seus valors. En aquest sentit, podem afirmar que l’INFORME DE DONACIONS és una 
de les publicacions anuals més importants de la Fundació ESADE, perquè reflecteix el compromís 
de les persones i les organitzacions amb la missió institucional d’ESADE. 

Aquest INFORME DE DONACIONS 2012-2013 satisfà el compromís de transparència que té 
qualsevol entitat sense finalitat de lucre de rendir comptes de les aportacions privades rebudes. I 
és un instrument excel·lent per agrair la confiança de les entitats que formen part de l’Assemblea 
de Patrons de la Fundació ESADE, com també per reconèixer la generositat dels antics alumnes, 
els alumnes, el professorat i els col·laboradors; en definitiva, de totes aquelles persones que 
fomenten i impulsen els projectes estratègics d’aquesta institució, perquè creuen en la seva 
missió i volen participar activament en la seva realització.

MANUEL RAVENTÓS 
President de la Fundació



7

Sempre he admirat els emprenedors, l’habilitat que tenen de 
sortir de l’àrea de confort i assumir riscos, la seva creativitat, la 
seva capacitat de superar les adversitats, la seva actitud visionària. 
Diuen que els autèntics emprenedors mai no abandonen i 
sempre troben forces per continuar endavant, fins i tot en temps 
realment difícils. Les històries d’emprenedors figuren entre les 
meves preferides, perquè darrere d’una gran idea sempre hi ha 
una profunda història per explicar.

De les aules d’ESADE emanen conceptes plens de significat, que són transmesos als nostres 
alumnes amb l’objectiu de capacitar-los perquè puguin desenvolupar, amb excel·lència, les 
professions que han triat. La innovació, la iniciativa emprenedora, la sostenibilitat, la globalitat 
i la responsabilitat són els eixos sobre els quals es fonamenta el coneixement que generem a la 
nostra institució, perquè la missió d’ESADE és inspirar i formar persones i organitzacions per tal 
que exerceixin lideratges innovadors i socialment responsables, amb vista a construir un futur 
millor.

El curs 2012-2013, el context econòmic incert del nostre país havia afectat més famílies i 
empreses. La conjuntura social ens mostrava clarament la necessitat de consolidar el Programa 
de Beques d’ESADE, de manera que l’hem situat entre les nostres prioritats estratègiques.

El futur d’ESADE depèn de la capacitat d’atreure el millor talent, i la nostra responsabilitat ens 
porta a eliminar els obstacles econòmics i a generar noves oportunitats per a joves que poden 
oferir molt a ESADE i a la societat. 

La campanya The ESADE Challenge for Talent, iniciada l’abril de 2012, és l’instrument amb què 
ESADE ha pogut connectar amb les persones, les empreses i les organitzacions que volen apostar 
pel futur de la nostra institució i de la societat per mitjà del Programa de Beques. El meu missatge 
de presentació de l’INFORME DE DONACIONS 2012-2013 s’adreça a totes elles: gràcies per 
invertir en talent. Gràcies també als nostres partners corporatius, que donen suport la recerca en 
els àmbits del dret i del management a través dels centres i instituts d’ESADE. Continuar generant 
coneixement ens permetrà desenvolupar noves estratègies per obrir les portes a temps millors i 
continuar endavant.

EUGÈNIA BIETO 
Directora general
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El suport que les persones i les 
organitzacions presten a la Fundació ESADE 
és l’expressió més clara de la seva voluntat 
de mantenir-hi llaços i reforçar el seu 
compromís amb el futur de la institució.

Les aportacions privades són fonts habituals 
de recursos per a totes les universitats 
de referència internacional. La vinculació 
dels antics alumnes amb les seves escoles 
respectives permet a aquestes institucions 
acadèmiques afrontar inversions a llarg 
termini i consolidar els seus projectes 
estratègics d’atracció de talent, recerca i 
captació de professorat.

Un dels trets distintius d’ESADE al llarg 
de la seva trajectòria institucional és que 
s’ha preocupat d’impregnar la pedagogia 
acadèmica amb un fort component de 
responsabilitat social; a més, l’activitat 
filantròpica és part constitutiva de la identitat 
d’aquesta institució des dels seus orígens. 

La nostra capacitat per continuar competint 
en la primera línia de les escoles de negocis 
de prestigi internacional passa per obtenir 
ingressos addicionals, desvinculats de 
les matrícules dels programes. És a dir, la 
sostenibilitat d’ESADE a llarg termini depèn 
que pugui integrar, en el seu haver, fonts de 
finançament privades que li permetin fer 
inversions estratègiques i assegurar-se el 
posicionament.

Com a institució privada sense finalitat de 
lucre, la Fundació ESADE no rep cap mena 
de subvenció pública, sinó que els recursos 
addicionals que obté provenen de persones, 

empreses i fundacions que donen suport a la 
seva missió, comparteixen la seva visió i es 
comprometen amb la seva activitat.

ESADE acompleix la seva activitat institucional 
a tres nivells: 

• Oferint una formació integral per desen-
volupar persones professionalment com-
petents i socialment responsables.

• Duent a terme una recerca rellevant per 
a la comunitat acadèmica internacional.

• Generant debat social sobre els reptes 
econòmics i socials del present i del futur.

Invertir en la Fundació ESADE és fer-ho en el 
benefici de tots els seus membres: l’alumnat, 
els antics alumnes, el professorat, els membres 
dels òrgans assessors i de govern, i el personal 
d’administració i serveis (PAS).

A ESADE, no volem que cap jove amb talent 
renunciï a estudiar a la nostra escola per 
manca de recursos econòmics, que cap 
alumne es graduï sense haver après el valor 
de la solidaritat on campus, que cap antic 
alumne oblidi la dimensió humana de la 
formació que va rebre a les aules d’ESADE.  
El futur depèn de tots ells. Per això, convidem 
tots els membres de la comunitat d’ESADE a 
participar en aquest projecte, i agraïm a totes 
les donacions que rebem.

Estem convençuts que els nostres antics 
alumnes són la millor mostra dels nostres 
valors i la garantia de futur de la nostra 
institució.
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EL REPTE D’ESADE, UN REPTE 
DE TOTS

GERMÁN CASTEJÓN- membre del Patronat 
i president del Comitè de Fundraising

ESADE és una entitat privada sense finalitat 
de lucre, que no disposa de finançament 
públic. La seva capacitat d’inversió en àrees 
estratègiques (talent, qualitat acadèmica, 
recerca, infraestructures docents) depèn de 
les aportacions privades dels antics alumnes i 
les empreses. Així doncs, aquestes aportacions 
són essencials per al futur d’ESADE.

El novembre de 2012, el Patronat d’ESADE va 
aprovar el Pla estratègic de fundraising 2013-
2016. Aquest pla es fonamenta a desenvolupar 
una vinculació estreta entre ESADE i els seus 
principals stakeholders, els antics alumnes 
i les empreses. Té com a objectiu construir 
un model estable de finançament, de manera 

que ESADE pugui invertir en talent, recerca i 
infraestructures per tal de continuar millorant 
la qualitat acadèmica i la seva contribució a 
una societat més pròspera i més justa.

En aquest INFORME, et presentem les activitats 
que hem realitzat i els resultats que n’hem 
obtingut en els primers divuit mesos des que 
es va posar en marxa el Pla estratègic.

La bona acollida que la proposta de valor 
d’ESADE està tenint entre els antics alumnes 
i les empreses, i entre els propis alumnes, ens 
porta a ser optimistes. Estem fent els primers 
passos i som conscients del repte que tenim 
davant nostre.

Res no ens motiva més a tots que conèixer 
les històries personals dels protagonistes 
d’aquesta iniciativa. Alumnes becats, 
antics alumnes donants, professors, 
investigadors i empreses que contribueixen 

     ESADE vol formar persones amb un alt nivell de competència professional, conscients de les 
seves responsabilitats com a ciutadans del país i del món, sensibles a la solidaritat i a la justícia 
social i que se sàpiguen comprometre en projectes col·lectius. Per això, vol fomentar la “qualitat 
humana”: una combinació de coneixements, criteri, equilibri i profunditat, que fa persones serenes, 
coherents, fiables i capaces de viure els valors fonamentals.

Formar part d’una institució universitària com ESADE ha d’implicar una actitud de compromís amb la 
seva missió, compromís que s’expressa en els valors que presideixen la convivència diària i l’activitat 
acadèmica. Les persones que comparteixen aquests valors conformen la comunitat d’ESADE.

Els membres d’ESADE formen part lliurement de la seva comunitat i, dins l’acceptació bàsica 
d’aquests valors, cadascú ha de decidir la seva forma personal de viure’ls. En aquest clima de 
llibertat i de respecte mutu, ESADE convida els seus membres a promoure accions i comportaments 
que siguin coherents amb aquests valors.”

Declaració de valors de la comunitat d’ESADE, aprovada pel Patronat de la Fundació ESADE el 24 
de gener de 2008
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al desenvolupament del coneixement i 
que valoren la combinació excel·lent de 
competències personals i professionals dels 
estudiants d’ESADE per afrontar els reptes del 
futur.

Tenim un gran repte davant nostre. 
Continuarem estrenyent la vinculació entre els 
antics alumnes, les empreses i organitzacions 
i ESADE, una vinculació que creix i que és, 
sens dubte, un dels actius estratègics més 
importants d’ESADE.

Gràcies per fer-ho possible, per invertir en 
ESADE i formar part del seu futur.

•  202 alumnes becats (+ 31%).

•  1,7 milions d’euros  
destinats a beques (+ 38 %).

•  Més de 487 antics alumnes donants 
fundadors del Programa de Beques.

•  Més de 135 participants de la iniciativa 
1.000 × 1.000 ESADE.

•  14 promocions, clubs i chapters han posat 
en marxa la constitució de beques col·lectives.

•  194 alumnes es fan donants coincidint amb 
la seva graduació.

•  21 empreses col·laboren en el Programa 
de Beques, incloses les 5 que han constituït les 
seves pròpies beques corporatives.

•  Més de 50 empreses i organitzacions 
contribueixen a la creació de coneixement 
dels centres i instituts d’ESADE, una 
contribució per millorar les organitzacions i la 
societat, i una inversió alineada amb els seus 
interessos estratègics i la seva responsabilitat 
corporativa.

•  29 empreses i organitzacion donen suport 
a la finalitat fundacional d’ESADE, amb 
aportacions que fan possibles les activitats 
de recerca, la concessió de beques i noves 
contractacions de professorat.

•  L’endowment arriba als  
6,2 millons d’euros (+ 8%).



Garantia de 
sostenibilitat.

APORTACIONS 
PRIVADES A 
ESADE

3

Sense el sacrifici i el suport incondicional 

de la meva família, no hauria pogut 

estudiar a ESADE; és per això que em sento 

afortunat de poder ajudar els alumnes que 

necessiten el nostre suport per accedir a la 

formació que imparteix ESADE. Realment, 

crec que l’experiència d’aprenentatge 

d’ESADE ha d’estar a l’abast del millor 

talent del món. Com a antic alumne, em 

sento molt orgullós de poder participar 

en el programa de beques 1.000 × 1.000 i 

col·laborar en una iniciativa d’alumnes i 

antics alumnes que segur que farà que la 

nostra gran escola sigui una escola amb un 

cor molt gran.” 

Manel Adell, Lic&MBA 86 i donant de  
1.000 × 1.000 ESADE
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ORIGEN DE LES  
APORTACIONS

Les aportacions privades són un pilar 
fonamental per assolir els reptes estratègics 
d’ESADE. El curs 2012-2013, ESADE va 
obtenir 3,8 milions d’euros en forma de 
contribucions privades. Les principals fonts 
de finançament privat van ser, d’una banda, 
l’alumnat, els antics alumnes, el professorat 
i els amics d’ESADE que van fer donacions a 
títol individual (Individual Giving) i, d’altra 
banda, les empreses i organitzacions amb 
les quals mantenen acords de col·laboració 
institucional (Corporate Giving).

DESTÍ DE LES  
APORTACIONS

Les dues destinacions principals de les 
contribucions privades que provenen de les 
empreses i dels antics alumnes són, d’una 
banda, el Programa de Beques i, de l’altra, la 
creació de coneixement a través dels centres 
i instituts, i la contractació de professorat de 
prestigi internacional. A més, ESADE inverteix 
en l’endowment, un fons immobilitzat els 
interessos del qual es destinen cada any a 
projectes estratègics de la institució o bé es 
reinverteixen en el propi fons. 

De totes les aportacions rebudes durant el curs 
2012-2013, el 25 % es va destinar al Programa 
de Beques, i el 64 % a recerca i contractació de 
professorat internacional, mentre que l’11 % es 
va reinvertir en l’endowment d’ESADE.

8 5 87

87 %

8 %

5 %

25 11 64

64 %

25 %

11 %

Origen de les aportacions privades Aplicació de les aportacions privades

  Antics alumnes i Comunitat d’ESADE

  Empreses/fundacions/institucions

  Rendiments de l’endowment

  Programa de Beques

  Recerca, professorat beques de recerca

  Endowment
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Origen i aplicació de les aportacions privades

1  Els rendiments de l’endowment inclouen els interessos que aquest genera, com també els generats per d’altres 
capitals que ESADE té invertits. Una part important d’aquests rendiments es destina a finançar projectes 
estratègics d’ESADE, mentre que 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 tant les que realitzen directament les empreses, les fundacions, les 
institucions i els antics alumnes, com les que fa la pròpia institució, procedents dels rendiments de l’endowment.

2012-2013

Origen dels fons segons la seva procedència

Empreses/fundacions/institucions 3.208.456 € 84 %

Antics alumnes 205.037 € 5 %

ESADE Alumni 120.000 € 3 %

Rendiments de l’endowment 1 285.668 € 8 %

Total 3.819.161 €

Origen dels fons segons la seva finalitat

Aportacions a la finalitat fundacional 2 590.502 € 16 %

Aportacions a projectes concrets 2.805.222 € 73 %

– Recerca i professorat 2.337.038 €  

– Programa de Beques 468.184 €  

Aportacions a l’endowment 3 423.437 € 11 %

Total 3.819.161 €

Aplicació dels fons

Recerca, professorat i beques a la recerca 2.442.157 € 64 %

Beques al talent 953.566 € 25 %

Endowment 423.437 € 11 %

Total 3.819.161 €



Donar a ESADE significa 
invertir en talent, creació de 
coneixement i un futur millor.

IMPACTE 
DE LES 
APORTACIONS

4

Vull donar les gràcies a tots els donants 

de la promoció Lic&MBA 73. El vostre 

suport al Programa de Beques ha fet 

possible que estudiés a ESADE. M’heu 

donat una oportunitat única. Per això, em 

comprometo a continuar treballant per 

aprofitar-la i esdevenir donant en el futur, 

a fi d’oferir la mateixa ajuda a altres joves. 

Moltes gràcies novament per la confiança 

que heu dipositat en mi.”

Martina Mut, estudiant de 2n de BBA, becada 
per la promoció Lic&MBA 73
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P R O G R A M A  D E  B E Q U E S .  K E Y 
F I G U R E S  I  E V O L U C I Ó

L’esforç constant que ESADE ha fet els darrers 
anys per millorar el Programa de Beques, 
tant qualitativa com quantitativament, es 

veu reflectit en una evolució positiva dels 
principals paràmetres diferencials, com es pot 
observar a taula i als gràfics següents:

EL REPTE PEL TALENT

El Programa de Beques d’ESADE és una de les grans apostes estratègiques de la institució. 
Oferir un ventall ampli i variat de beques al talent és un factor crític per a qualsevol escola 
de negocis de nivell internacional, perquè és un instrument imprescindible per captar el 
millor talent. A més, per a ESADE, significa complir amb la seva missió i amb el compromís 
social d’incidir positivament en el seu entorn i en la societat, generant oportunitats per a 
joves amb talent i sense els recursos econòmics suficients.

Per això, un dels objectius principals d’ESADE és incrementar cada any els fons destinats 
a beques, amb la finalitat d’arribar a un nombre més gran d’alumnes i augmentar així el 
percentatge d’estudiants becats en a les seves aules. 

Comparativa key figures

2012-2013 2013-2014 Comparativa 

Import destinat a beques al talent  +  
Need-based Scholarships

1.225.602 € 1.690.152 € 38 %

Nombre d’alumnes becats 154 202 31 %

% d’alumnes becats sobre el total d’alumnes 7 % 9 % 28 %
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Consolidació del Programa de Beques  

El curs 2012-2013, les aportacions de les 
empreses i dels antics alumnes han permès 
que ESADE destini 1,7 milions d’euros al 
Programa de Beques el curs 2013-2014, de 
manera que 202 alumnes amb talent es poden 
beneficiar d’una beca per cursar els diferents 
programes universitaris de grau i postgrau, 
distribuïts de la manera següent:

L’aposta d’ESADE pel talent passa per 
augmentar el percentatge d’alumnes becats per 
aula, perquè això reflecteix la diversitat creixent 
a què aspira ESADE. El curs 2013-2014, el 10 
% dels alumnes dels programes de grau han 
rebut una beca al talent i aquest percentatge 
arriba al 19 % en els de Doble Grau. 

La cobertura mitjana de les beques, un factor 
important a l’hora de valorar-ne la qualitat, ha 
augmentat en els programes de grau BBA i 
GED, i s’ha mantingut en el Doble Grau.

 
 
 
 
Així, la cobertura mitjana de les beques als 
programes de grau és del 61 %; al Màster 
en Advocacia, del 55 %, i als MSc (màsters 
Bolonya), del 37 %, mentre que a l’MBA és del 
10 %. 

2012-2013 2013-2014

BBA 56 % 59 %

GED 59 % 61 %

Doble Grau 69 % 69 %

Evolució de l’import destinat a beques, a tots els 
programes

Evolució del nombre d’estudiants becats a tots els 
programes
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F I N A N Ç A M E N T  D E L  P R O G R A M A 
D E  B E Q U E S

La consolidació del Programa de Beques 
és possible gràcies a dues fonts principals 
de finançament. D’una banda, els recursos 
propis de la Fundació ESADE, procedents de 
l’activitat acadèmica (el 4 % de l’import de les 
matrícules dels programes de grau es destina 
a finançar el Programa de Beques). D’altra 

banda, les aportacions privades de persones i 
empreses, a través de la campanya The ESADE 
Challenge for Talent, que han experimentat 
una progressió ascendent, amb un augment 
del 30 % el darrer exercici.

Malgrat aquest increment, les aportacions 
privades directes a beques només representen 
el 27 % del total que ESADE inverteix en el 
Programa de Beques. Per això, aquest curs 
ESADE ha fet un esforç especial destinant a 
beques una part important de les donacions 
al fons fundacional, en detriment d’altres 
inversions estratègiques.

El finançament privat contribueix cada vegada 
més a consolidar el Programa de Beques, de 
manera que els fons procedents de l’activitat 
acadèmica que la Fundació ESADE destina a 
finançar el Programa de Beques han passat de 
representar el 71 % del total dels fons aplicats 
a beques el curs 2012-2013, al 44 % aquest 
darrer any acadèmic.

Finançament del Programa de Beques

2013-2014 2012-2013 2011-2012

Aportacions privades directes al Programa 
de Beques. Campanya The ESADE Challenge 
for Talent 1

468.184 € 27 % 359.947 € 29 % 141.716 € 13 %

– Alumni (Individual Giving) 2  209.151 € 12 %  153.397 € 13 %  44.355 € 4 %

– Aportacions corporatives   
 (Corporate Giving)

 259.033 € 15 %  206.550 € 17 %  97.361 € 9 %

Assignació de fons fundraising finalitat 
fundacional

485.382 € 29 % … … 99.900 € 9 %

Ingressos procedents de l’activitat 
acadèmica 

736.586 € 44 % 865.655 € 71 % 888.545 € 78 %

Total 1.690.152 € 1.225.602 € 1.130.161 €

1  La campanya The ESADE Challenge for Talent va començar amb la iniciativa 1.000 × 1.000 ESADE l’abril de 2012.
2  Inclou els rendiments de l’endowment procedents de les aportacions d’antics alumnes al fons immobilitzat.
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Origen de les aportacions privades directes a beques

Evolució dels fons de fundraising destinats a beques

Evolució del nombre de donants al Programa de Beques (Individual Giving)

  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 a la finalitat fundacional)

  Campanya General 

  1.000 x 1.000 ESADE

  Assignació de fons de fundraising a la  
finalitat fundacional 

  Aportacions privades directes al Programa  
de Beques
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Producció acadèmica 

 100  articles a refereed journals

 52  articles en altres journals    
  rellevants

 21  llibres

 29  capítols de llibre

 73  contribucions a congressos i   
  conferències

 70  conferències i invitacions a   
  conferències

 25  working papers

 22  casos i notes tècniques

 2  ressenyes de llibres

 15  monografies

 13  tesis doctorals

Els darrers anys, la capacitat d’ESADE 
per desenvolupar projectes de recerca en 
les seves àrees estratègiques –innovació, 
emprenedoria, responsabilitat social i 
globalització– ha experimentat un increment 
notable.

La recerca acadèmica es desenvolupa 
mitjançant l’activitat de 19 unitats 
especialitzades: 7 instituts, 3 centres, 7 grups 
de recerca i 2 càtedres. 

121 professors investigadors, 61 assistents, 
24 tècnics i managers i 16 investigadors 
lideren la creació de coneixement acadèmic.

El curs 2012-2013, el 58 % de l’activitat 
investigadora desenvolupada per ESADE va 
obtenir fons de finançament externs. De tot el 
finançament extern (3,3 milions d’euros), el 
43 % va provenir de la inversió privada. 

INVERSIÓ CREIXENT EN CREACIÓ DE CONEIXEMENT

L’altra gran destinació estratègica de les aportacions privades és la recerca en els camps 
del dret i del management. Impulsar la creació de coneixement significa contribuir al 
debat intel·lectual, que és un dels elements distintius de les institucions acadèmiques 
d’excel·lència internacional. A ESADE, crear coneixement vol dir fomentar una concepció 
humanista dels negocis i del dret, per tal que repercuteixin en la millora de les 
organitzacions i de la societat.

19 14 57

3,3 M €
Finançament 
extern

1,4 M €
Inversió privada

Total fons 
de recerca: 5,7 M €

1,9 M €
Altres fonts 

Finançament de la investigació
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B E Q U E S  D E  R E C E R C A

El curs 2013-2014, ESADE ha destinat 303.000 
euros a beques de recerca per als diferents 
programes de la Business School (PhD in 
Management Sciences i Master of Research 
in Management Sciences) i 68.000 euros a la 
Facultat de Dret (Màster de Recerca en Ciències 
Jurídiques i Doctorat en Dret).

Les beques de recerca contribueixen a atreure 
i a retenir doctorands de gran potencial 
investigador que acompleixen un paper 
fonamental en la creació de coneixement.

 17  doctorands becats al PhD in   
  Management Sciences

 8  estudiants becats al MRes

 6  doctorands becats al Doctorat en Dret

 4  estudiants becats al Máster de   
  Recerca en Ciències Jurídiques

“ESADE està compromesa amb l’educació 
i el desenvolupament de líders visionaris i 
responsables. Amb aquest objectiu, duu a terme 
una activitat de recerca teòrica i aplicada per fer 
avançar les fronteres de la pràctica directiva i el 
lideratge públic. Utilitzem els mètodes científics 
més avançats per capacitar els directius, generar 
prosperitat econòmica i exercir un impacte social 
positiu.”

Jonathan Wareham, vicedegà de Recerca de la 

Business School
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Té com a objectiu desenvolupar les capacitats de les persones i les organitzacions dels sectors 
empresarial i no lucratiu per potenciar la seva contribució a un món més just i sostenible. 
Els seus àmbits de recerca són la integració de la RSE en l’estratègia de l’empresa, les 
emprenedories socials i el lideratge i la gestió de les ONG. 

Outputs Projectes 2012-2013:

Entre tots els projectes, cal destacar la 3a edició del Momentum Project, una acceleradora 
que dóna suport a 10 emprenedories socials en cada edició, i també les més de 6 publicacions 
que ha editat i les més de 15 jornades que ha organitzat, amb un gran èxit d’assistència. 

Més informació: http://www.esade.edu/research-webs/cat/socialinnovation

Gràcies al suport de:  
Promotors: Fundació Abertis, Gas Natural Fenosa. 
Altres col·laboradors: BBVA, Fundación PwC, Obra Social “la Caixa” 

O U T P U T S  D E L S  P R O J E C T E S  D E  R E C E R C A  D E L S  C E N T R E S  I  E L S 
I N S T I T U T S

A continuació, destaquem alguns dels projectes de recerca que van portar a terme durant el curs 
2012-2013 els centres i els instituts més rellevants d’ESADE, gràcies al suport de les empreses i 
altres organitzacions:

INSTITUT D’INNOVACIÓ SOCIAL

http://http://www.esade.edu/research-webs/cat/socialinnovation
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ESADEgeo és un punt de trobada entre acadèmics i líders empresarials, socials i polítics amb vista 
a generar debat sobre temes globals –identificant els elements més conflictius en la construcció 
d’una nova governança global– i elaborar propostes per resoldre’ls. ESADEgeo vol ser un referent 
per a les escoles de negocis en l’estudi de la globalització i les organitzacions, presentant les eines 
necessàries per a l’organització i l’estratègia en un món globalitzat.

Outputs Projectes 2012-2013:
•  7 GeoCEO, fòrums de debat que proporcionen, a directius de primer nivell, un espai d’anàlisi 

i de discussió de la situació i les tendències geopolítiques i geoeconòmiques.
•  7 Globalization Lab Sessions, seminaris sobre els processos de globalització econòmica, amb 

la participació de destacats líders d’empreses globals.
•  El Club Espanya 20/20, grup informal integrat per 20 líders estrangers residents a Espanya i 

20 espanyols residents a l’estranger, que aporta idees per contribuir a la internacionalització 
d’Espanya. 

•  Seminaris internacionals:
· ESADE-Brookings Institution: Why Metros Matter to Global Trade and Investment  

(São Paulo, 30 de novembre de 2012)
· ESADE-IBEI: Barcelona Workshop on Global Governance (Barcelona, 15-16 de gener de 2013)
· ESADE-Brookings Institution: European Growth Workshop (Madrid, 13 de març de 2013, i 

Barcelona, 24-25 de maig de 2013)
•  Informe Fondos Soberanos 2012, primera publicació en castellà sobre fons sobirans, que 

analitza les estratègies d’inversió dels fons arreu del món i exposa les principals operacions 
que s’han realitzat l’any 2011, fent èmfasi especialment en les relacions dels fons amb les 
empreses espanyoles.

Més informació: www.esadegeo.com 

Gràcies al suport de:  
Fundación Repsol  
Obra Social “la Caixa”

ESADEgeo - CENTER FOR GLOBAL 
ECONOMY AND GEOPOLITICS



24 IMPACTE DE LES APORTACIONS

L’ESADE Entrepreneurship Institute vol ser un centre de referència global en l’àmbit de la 
iniciativa emprenedora a través d’una recerca rellevant, una formació orientada a l’acció, una 
presència activa en el debat social i el suport a projectes de persones emprenedores, per tal de 
potenciar el progrés de la societat.

Outputs Projectes 2012-2013:

EGarage, nou espai creat al campus de Sant Cugat, adreçat als estudiants d’ESADE, per tal de 
facilitar-los els recursos i un entorn ideal per impulsar les seves idees de negoci. 

Impartició de formació especialitzada, com el Master in Innovation and Entrepreneurship, 
el programa per a científics From Science to Business o la formació per a inversors privats 
“Escola de Business Angels”. 

Elaboració del Llibre Blanc de la Iniciativa Emprenedora a Espanya, per encàrrec de la 
Fundació Príncep de Girona. A partir de les seves conclusions, s’està desenvolupant el 
projecte Aprendre a Emprendre, un projecte de recerca sobre l’educació emprenedora 
a nens i joves. L’objectiu de l’estudi és elaborar una proposta educativa que integri la 
formació en iniciativa emprenedora des de l’escola primària fins al batxillerat i la formació 
professional, i que es pugui aplicar a totes les comunitats autònomes d’Espanya. 

Més informació: www.esade.edu/entrepreneurship

Gràcies al suport de:  
Agrolimen 
Santander

EEI- ESADE ENTREPRENEURSHIP 
INSTITUTE
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The ESADE Challenge for Talent és una campanya adreçada principalment als antics 
alumnes, al professorat, als alumnes i a les empreses compromeses amb el talent, que té 
com a repte aconseguir un milió d’euros anuals addicionals per a beques per tal d’atreure 
estudiants amb talent que no disposen dels recursos econòmics suficients i així convertir 
ESADE en l’escola que promou millor la formació integral de les persones, a fi que siguin 
capaces de transformar les societats.

La campanya s’inspira en l’orientació missional d’ESADE i parteix de la necessitat 
estratègica d’incrementar la diversitat al campus, eliminant les barreres econòmiques per 
als estudiants amb talent.

Per aconseguir atreure els millors estudiants internacionals, és necessari disposar d’una 
oferta àmplia i competitiva de beques, per tal que ESADE sigui l’opció que triïn aquells 
alumnes que puguin seleccionar l’escola on es volen formar en dret o en management. 

La campanya inclou diverses iniciatives, entre les quals destaca 1.000 × 1.000 ESADE, 
que pretén aconseguir la implicació dels antics alumnes més vinculats a ESADE amb 
contribucions rellevants. A més, compta amb beques col·lectives, promogudes per 
promocions d’antics alumnes, clubs i chapters internacionals, i beques impulsades per 
promocions d’alumnes de tots els programes abans de graduar-se.

Sense el compromís de la societat civil –i la nostra 
promoció ha pres clara consciència d’això-, no hi 

ha futur. És una qüestió de justícia mantenir un 
compromís amb les persones que més poden aportar a 

la millora de la societat.”

Ernesto Poveda, impulsor de la “Beca Lic&MBA 74”
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PERSONES

1 . 0 0 0  X  1 . 0 0 0  E S A D E

1.000 × 1.000 ESADE és una iniciativa que 
cerca la complicitat i el suport d’un ampli 
grup d’antics alumnes que destaquen per la 
seva vinculació a ESADE o a ESADE Alumni, 
o per la seva projecció i reconeixement 
professional, mitjançant una contribució 
rellevant (d’entre 1.000 i 5.000 euros anuals), 
amb un compromís per quatre anys.

Va néixer l’abril de 2012 com una quiet 
campaign i va ser el tret de sortida de la 
campanya The ESADE Challenge for Talent. 

Al final del curs 2012-2013, la iniciativa 1.000 
× 1.000 ESADE ja tenia 95 donants, amb un 
import mitjà de 1.708 euros per donació. 

C A M PA N Y A  G E N E R A L

Totes les donacions de persones a banda de 
la iniciativa 1.000 × 1.000 ESADE formen part 
de la Campanya General. S’hi inclouen, doncs, 
les donacions d’antics alumnes, alumnes, 
professors i amics d’ESADE destinades al 
Programa de Beques que tenen un import no 
superior als 1.000 euros. 
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Iniciatives col·lectives

La suma de moltes contribucions pot 
produir un gran impacte.

Per tal de mostrar als donants l’impacte de 
les seves aportacions al Programa de Beques 
i apropar-los a la realitat d’aquest programa, 
ESADE i ESADE Alumni han impulsat 
diferents iniciatives col·lectives, liderades per 
promocions d’alumnes o d’antics alumnes, 
clubs i chapters d’ESADE Alumni. 

Sumant les aportacions de tots els membres 
d’una promoció, un club o un chapter, es pot 
constituir una beca col·lectiva. Així doncs, els 
antics alumnes d’ESADE, junts, poden oferir 
una oportunitat de futur a un jove amb talent 
en eliminar les barreres econòmiques perquè 
pugui estudiar a ESADE amb una beca, gràcies 
a les “beques denominades” de promoció, 
club o chapter.

• ALUMNI (Promocions, chapters, clubs)

Antics companys de classe que, anys 
després d’haver compartit les aules a 
ESADE, volen continuar compartint reptes 
i somnis. 

El curs 2012-2013, 3 promocions 
d’antics alumnes han fet possible que 
ESADE atorgués 3 beques col·lectives 
a 3 estudiants dels programes de grau 
d’ESADE. 

Beca Lic&MBA 73 - 10ª promoció

Beca Lic&MBA 74 - 11ª promoció

Beca Lic&MBA 81

La promoció de Lic&MBA 88 fou la 
primera a constituir una beca col·lectiva 
l’any 2008.   

• ALUMNES (graduating classes)

Volem aconseguir que el 100 % dels 
alumnes que es graduen siguin donants 
del Programa de Beques per mitjà de 
donacions simbòliques.

El BBA 2013 és la primera promoció 
d’alumnes d’ESADE que aconsegueix 
constituir una beca col·lectiva abans de 
graduar-se. Els 115 alumnes donants han 
fet possible que el curs 2013-2014 un 
alumne de grau accedeixi als estudis de 
primer curs de BBA d’ESADE gràcies a la 
seva beca.

Per la seva banda, els participants del MBA 
13 van decidir fer un class gift per finançar 
infraestructures del campus de Sant Cugat 
i així deixar la seva empremta a ESADE 
abans de graduar-se.
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Iniciatives en curs

A banda de les iniciatives consolidades, el 
curs 2012-2013 altres promocions d’antics 
alumnes van decidir impulsar beques 
col·lectives: Lic&MBA 78, Lic&MBA 80, 
Lic&MBA 97, Lic&MBA 98, GED 13 i BBA 12.

Si la teva promoció, club o chapter 
encara no s’hi ha posat, què esperes 
per fer-ho? Tu pots contribuir a 
generar un gran impacte en el 
Programa de Beques d’ESADE 
animant els teus companys a 
participar en aquesta iniciativa 
col·lectiva. Posa’t en contacte amb 
l’equip de Relacions Corporatives i 
Fundraising (theesadechallenge@
esade.edu) i t’explicarem com podeu 
fer realitat que un jove amb talent i 
sense recursos econòmics suficients 
pugui venir a estudiar a ESADE. 
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Participants Donacions

Lic&MBA 80 7 13.130 €

Lic&MBA 74 21 12.600 €

Lic&MBA 81 13 12.150 €

Lic&MBA 90 13 10.845 €

Lic&MBA 86 6 10.000 €

Lic&MBA 77 7 9.050 €

Lic&MBA 87 6 8.615 €

Lic&MBA 78 18 8.115 €

Lic&MBA 73 15 8.100 €

Lic&MBA 87 4 8.000 €

Lic&MBA 89 ≤3 7.000 €

MBA FT 89 ≤3 6.000 €

BBA 13 104 5.252 €

Lic&MBA 98 ≤3 5.080 €

Lic&MBA 95 ≤3 5.000 €

Lic&MBA 85 4 4.120 €

Lic&MBA 97 6 2.500 €

Lic&MBA 88 ≤3 2.000 €

BBA 12* 35 515 €

Rànquing de les promocions que han aportat més al 
Programa de Beques en 2012-2013*

  Promocions que han llançat campanyes per 
constituir beques col·lectives

  Promocions amb donants individuals  
(no han llançat campanyes col·lectives)

* El BBA 12 apareix en aquest rànquing com a 
reconeixement per haver estat la primera promoció 
d’alumnes que van impulsar una iniciativa 
col·lectiva abans de graduar-se. 

mailto:theesadechallenge%40esade.edu?subject=
mailto:theesadechallenge%40esade.edu?subject=
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EMPRESES: PROGRAMA DE 
BEQUES CORPORATIVES

A través del Programa de Beques Corporatives 
d’ESADE, les empreses i organitzacions donen 
suport al millor talent. 

Per tal d’alinear aquesta contribució amb la 
seva estratègia i els seus valors, cada empresa 
pot escollir el programa específic al qual vol 
destinar les seves beques (BBA, GED…) o el 
perfil d’alumne receptor. Segons quin sigui 
el seu grau de vinculació, les empreses i 
organitzacions tindran uns beneficis associats 
diferenciats. Per exemple, a partir d’un 
import determinat, podran constituir “beques 
denominades” amb el seu propi nom.

El curs 2012-2013, 4 empreses van donar 
suport al Programa de Beques Corporatives 
per mitjà de beques denominades:

Fundació Banc Sabadell

Fundació Caixa d’Enginyers

Fundació Jesús Serra

Reig Patrimonia, S.A.

Altres empreses col·laboradores del Programa 
de Beques Corporatives són:

Anudal, Deutsche Bank, Lucta, Mercer, 
Metalogenia, RESA, Residència Universitària 
Sarrià i els despatxos del Consell Professional 
de la Facultat de Dret d’ESADE.

 
Matching Gift

Els matching gifts són iniciatives de recaptació 
de fons que cerquen la contribució dels 
treballadors d’una empresa a una organització 
determinada amb fins socials. Aquestes 
aportacions poden ser igualades, duplicades i, 
fins i tot, triplicades per l’empresa. 

Les empreses que col·laboren amb el 
Programa de Beques d’ESADE a través de 
matching gifts són:

Apax Foundation, JP Morgan, RWE Innogy 
Aersa. 
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NOVES INICIATIVES  

A L U M N I

Constitució de la “Beca Lic&MBA 74” 

La promoció Lic&MBA 74 va assolir un repte: 
iniciar la constitució d’una beca col·lectiva al juny i 
culminar-la al setembre. Gràcies a aquesta promoció, 
una alumna brillant ha pogut beneficiar-se d’una 
beca per començar els estudis del Grau en Direcció 
d’Empreses (BBA) el curs 2013-2014:

MBA 13: Primer class gift de la història 
d’ESADE

Els alumnes de MBA 13 han fet història gràcies 
a la creació del primer class gift que constitueix 
una promoció de MBA poques setmanes abans de 
graduar-se.

Els 26 alumnes pioners a donar suport a aquesta 
iniciativa, procedents d’universitats de prestigi 
internacional, van decidir deixar la seva empremta 
al campus d’ESADE Sant Cugat contribuint a finançar 
algunes infraestructures de les instal·lacions del 
MBA per a les pròximes generacions d’alumnes 
internacionals.

A L U M N E S

“Ha estat un gran plaer poder expressar el nostre 
compromís amb ESADE i és genial haver deixat 
una empremta al campus, en record de la nostra 
promoció.”

Paul-Georg Friedrich, impulsor del  
“Class Gift MBA 13”

“Que la promoció del 74 m’hagi concedit la Beca 
al Talent ha significat moltíssim per a mi. Els estic 
molt agraïda per la confiança que han dipositat 
en mi i ho valoro com una gran oportunitat que 
no puc desaprofitar. Tinc el privilegi d’estudiar en 
una de les millors escoles universitàries i sé que, 
quan acabi, tindré una preparació valuosíssima 
per afrontar amb seguretat i il·lusió el futur que 
m’espera en el món laboral. A més, estic decidida 
a convertir-me en donant del Programa de Beques 
ja que crec realment que és una de les millors eines 
per captar talent i donar oportunitats a qui se les 
mereix.”

Carla Solé, alumna de 1r curs de BBA, estudiant 
becada de la promoció Lic&MBA 74
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Creació de la Beca BBA 13

La promoció Beca BBA 13 ha creat una tradició. 
Seguint l’impuls del BBA 12, que fou la primera 
promoció d’alumnes que va participar en el 
Programa de Beques, els estudiants del BBA 13 
han aconseguit constituir, per primera vegada en 
la història d’ESADE, una beca col·lectiva d’alumnes: 
tot un exemple de vinculació i de compromís amb 
ESADE.

Aquesta iniciativa ha estat pionera per les moltes 
accions que els alumnes han portat a terme. A més 
de convidar a la participació a través de les xarxes 
socials, van elaborar un vídeo que es va convertir 
en un fenomen viral al cap de poques hores de 
presentar-se i va contribuir a mobilitzar la classe. 

“Crec que la constitució de la beca va crear 
un vincle entre tots els estudiants de la nostra 
promoció. També crec que tots ens sentim molt 
orgullosos que ESADE ens hagi vist com una 
de les primeres promocions que ha aconseguit 
fer realitat aquest repte. Finalment, tota la 
nostra promoció té l’esperança que hem creat 
un precedent i que, a partir d’ara, totes les 
promocions podran tenir la seva pròpia beca.” 

Adrià Baqués, impulsor de la “Beca BBA 13”

La iniciativa de la GED 2013

Els alumnes de la promoció GED 13 van llançar 
la seva pròpia campanya per constituir una beca 
que portés el nom de la seva promoció. Ara, un 
grup pioner de la classe està impulsant diferents 
iniciatives. Esperem que aquest curs s’hi afegeixin 
més companys de promoció, com també els alumnes 
que estan fent el Màster en Advocacia (MUA).

VEURE EL VÍDEO A TRAVÉS 
D’AQUEST CODI QR:

NOVES INICIATIVES
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Jornada Anual d’ESADE Alumni

L’acte més emblemàtic per als antics alumnes 
d’ESADE, la Jornada Anual d’ESADE Alumni, 
fou l’escenari ideal per presentar la campanya  
The ESADE Challenge for Talent, gràcies a la 
col·laboració dels alumnes del BBA 13. 

Durant l’acte, i després de la projecció del 
vídeo que havia elaborat la promoció BBA 13, 
Ignasi Ferrer, representant de la promoció, va 
cridar a la participació tots els antics alumnes 
presents, i Jordi Alavedra (Lic&MBA 78), antic 
alumne participant de la iniciativa 1.000 × 1.000 
ESADE, va explicar com realizar les donacions. 

NOVES INICIATIVES 

A L U M N E S

Tota una assignatura de 4t de BBA dedicada 
a la campanya The ESADE Challenge for Talent

El curs 2012-2013, l’assignatura Direcció de 
Màrqueting III, de quart curs del BBA, va plantejar 
com a eix conductor fer la campanya de màrqueting 
del Programa de Beques d’ESADE. Els diferents 
grups de treball van dissenyar propostes pensant 
en els diferents públics de la campanya, en la millor 
manera d’aconseguir unes comunicacions més 
eficaces i com incrementar el nombre de donants. 
De totes les propostes que van anar plantejant cada 
setmana, se n’han obtingut idees molt interessants 
que s’estan aplicant durant aquest curs.
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DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA

Presentació de l’INFORME DE DONACIONS 
(EGarage)

El 16 d’abril es va presentar als donants d’ESADE 
l’INFORME DE DONACIONS, complint amb el 
compromís de transparència. Va participar a l’acte 
Javier Solana, president d’ESADEgeo, que va destacar 
el valor del talent per a institucions de primer nivell 
com ESADE. Per la seva banda, Eugènia Bieto, directora 
general d’ESADE, i Germán Castejón, membre del 
Patronat i president del Comitè de Fundraising, van 
exposar els reptes que afronta ESADE i van explicar la 
necessitat de comptar amb el suport de tots els antics 
alumnes per continuar creixent.

Trobada del Talent  

El 3 de juny, ESADE va fer un dels actes més 
importants del Programa de Beques, la Trobada 
del Talent, en què els alumnes becats comparteixen 
unes hores amb els donants, és a dir, les persones 
i organitzacions que fan possible que ells puguin 
realitzar el seu somni d’estudiar a ESADE.

Durant l’acte, la directora general Eugènia Bieto 
va explicar la necessitat fonamental de continuar 
invertint en talent com la millor eina perquè 
ESADE sigui cada dia una escola millor per al món. 
Joan Massons, professor d’ESADE, va ressaltar 
la importància de tenir alumnes amb talent i 

capacitat a les aules com a element impulsor de 
la millor docència. També van participar a l’acte 
Sergi Capdevila, alumne becat del BBA 13 i donant, 
i Carlos Valero, alumne becat del GED 13 i donant, 
que van adreçar unes paraules als assistents per tal 
de ressaltar la importància de disposar d’un ampli 
Programa de Beques i el paper fonamental que 
aquest va tenir perquè poguessin realitzar el seu 
somni d’estudiar a ESADE. Joaquín Acha, Lic&MBA 
88 i donant 1.000 × 1.000 ESADE, va cloure els 
parlaments relatant la seva experiència com a 
impulsor d’una iniciativa pionera al seu moment: la 
creació de la beca de la seva promoció.
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Assemblea de Patrons de la Fundació ESADE  

L’Assemblea de Patrons va tenir lloc a l’auditori 
ESADEFORUM el 2 de juliol i hi van assistir 
els principals representants de les més de 45 
empreses patrons. A l’Assemblea, presidida per 
Pedro Fontana, llavors president de la Fundació 
ESADE, es van aprovar per unanimitat els comptes 
del curs passat i es van presentar les fites principals 
del nou curs. En acabar l’acte, es va fer un dinar 
en el qual va participar Josep Piqué, president del 
Cercle d’Economia, amb una intervenció sobre el 
complicat context econòmic del moment.

Acte Institucional de Lliurament de Beques. 
El reconeixement del talent

“Una beca suposa un deute moral amb la societat 
en general, i amb la Fundació ESADE en particular. 
Un deute més gran que qualsevol deute monetari…” 
Alejandro Villegas, alumne becat del GED 14, va 
adreçar aquestes paraules als assistents en un 
dels actes més importants per a ESADE, l’Acte 
Institucional de Lliurament de Beques, cel·lebrat el 
6 de novembre, en què ESADE fa un reconeixement 
públic del talent dels receptors de les beques.

Hi van participar Eugènia Bieto, directora general 
d’ESADE, que va recordar als assistents que 
rebre una beca d’ESADE és, alhora, un honor i un 
compromís, i Ricard Tubau, Lic&MBA 90 i donant 
1.000 × 1.000 ESADE, que va ressaltar el paper 
clau d’ESADE en la seva carrera professional. 
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II Fòrum Anual de l’ESADE China Europe Club

L’ESADE China Europe Club, que té com a objectiu 
facilitar l’intercanvi d’experiències i coneixements 
sobre management, com també la relació i la 
col·laboració entre empreses i institucions xineses 
i europees, va convocar l’any 2013 el seu II Fòrum 
Anual, que va tenir lloc a l’auditori del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat a Madrid. 

El Fòrum va reunir més de 200 representants de 
multinacionals xineses a Espanya i d’empreses 
espanyoles a la Xina, encapçalats per Javier Solana, 
president d’ESADEgeo, i Ji Xianzheng, conseller 
econòmic i comercial de l’Ambaixada de la Xina a 
Espanya. Entre les empreses xineses, cal destacar la 
presència de Huawei, Lenovo, Haier i Cosco, i entre 

les espanyoles, Natura Bissé, Applus o Técnicas 
Reunidas, que van exposar les seves experiències en 
els respectius mercats. El dia anterior al Fòrum, es 
va organitzar un sopar al qual va assistir Ana Botella, 
alcaldessa de Madrid, i que va servir com a punt de 
trobada entre les empreses xineses i espanyoles.

L’ESADE China Europe Club té cinc promotors 
(Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; KPMG; ICEX Invest 
in Spain; Invest in Catalonia, i Port de Barcelona), 
que col·laboren en l’organització del Fòrum Anual, 
a més de quatre conferències anuals, trobades de 
networking i dues task forces, que completen la 
programació anual. 

ALIANCES INSTITUCIONALS

L’Obra Social “la Caixa” es consolida com 
a promotor fundador del ESADE Center for 
Global Economy and Geopolitics (ESADEgeo), 
presidit per Javier Solana

Amb l’objectiu comú de donar suport a la recerca 
sobre la globalització econòmica i geopolítica, 
ESADE i l’Obra Social “la Caixa” han reforçat la seva 
aliança institucional. Amb la renovació d’aquest 
compromís de col·laboració amb ESADEgeo,  
“la Caixa” consolida la seva rellevant contribució al 
centre que presideix Javier Solana.

“La formació és la pedra angular sobre la qual es 
fonamenten el creixement i la realització de les 
persones. Compromesa amb el seu benestar i, per 
extensió amb l’avenç de la societat, l’Obra Social  
“la Caixa” ratifica des del convenciment més  
absolut la seva aliança amb ESADE.” 

Obra Social de la Fundació “la Caixa”
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7
Mantenir forta i competitiva la marca 

ESADE és la responsabilitat individual 

de cadascun de nosaltres… Vinga, ens 

hi hem d’implicar tots, donar alguna 

cosa a canvi, com a compensació, i 

viure una vida digna de recordar.” 

Khalil Alnammari, impulsor de la  
“Class Gift MBA 13”



39

ESADE convida tots els membres de la 
comunitat d’ESADE a col·laborar-hi de la 
forma més convenient en cada cas. Per 
aquest motiu, ofereix diverses possibilitats 
de col·laboració, que varien segons si el 
donant és una persona (Individual Giving) 
o una empresa o organització (Corporate 
Giving), procurant que s’ajustin al màxim 
a les motivacions i als interessos de cada 
perfil.

PERSONES. INDIVIDUAL GIVING.

• Pots efectuar la teva donació emplenant 
el formulari online, que ofereix diverses 
opcions de pagament i la possibilitat 
de fraccionar l’aportació anual amb 
pagaments mensuals, trimestrals o 
semestrals. 

• Pots impulsar una beca col·lectiva de la 
teva promoció, o del club territorial o 
sectorial o chapter d’ESADE Alumni en 
què participis.

• Pots impulsar vies de col·laboració a 
l’empresa on treballes.

• Si tens alguna idea creativa que 
contribueixi a consolidar el Programa 
de Beques perquè ESADE pugui atreure 
el millor talent, l’equip de Relacions 
Corporatives i Fundraising és a la teva 
disposició per ajudar-te a posar en marxa 
la teva iniciativa.

PERSONALITZA L A TEVA DONACIÓ:

Destinació
Les donacions individuals es destinen, per 
defecte, a donar suport al repte estratègic 
d’ESADE: dotar el Programa de Beques 
d’ESADE, per mitjà de la campanya The 

ESADE Challenge for Talent. Tanmateix, si ho 
prefereixes, pots destinar la teva aportació 
individual a finançar altres àrees (professorat, 
recerca, etc.).

Import
Els donants poden optar per participar en 
la iniciativa 1.000 × 1.000 ESADE, o bé en la 
Campanya General, d’acord amb l’import que 
els sigui més convenient.

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: 
BBA, GED, Doble Grau, MBA, MSc o MUA, així 
com vincular-se a les iniciatives col·lectives de 
promocions, clubs i chapters.

Compromís
Els donants poden escollir el compromís que 
volen adquirir. ESADE agraeix especialment 
les donacions recurrents indefinides i els 
compromisos a quatre anys, ja que permeten 
garantir la continuïtat del Programa de Beques.

Reconeixement individual i col·lectiu
A més del reconeixement dels donants 
individuals com a donants fundadors del 
Programa de Beques d’ESADE, les donacions 
individuals que efectuen els alumnes i els 
antics alumnes d’una promoció que ja ha 
constituït la seva beca col·lectiva, o que preveu 
constituir-la, s’afegeixen a la beca col·lectiva 
d’aquesta promoció, o bé poden sumen en el 
club o chapter d’ESADE Alumni que el donant 
decideixi. Així doncs, els donants obtenen 
un doble reconeixement: a títol individual 
i com a membres de la promoció, el club o 
chapter internacional d’ESADE Alumni al qual 
corresponguin.

http://www.esade.edu/theesadechallengefortalent/cat/join-us/make-a-gift
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EMPRESES I ORGANITZACIONS.  
CORPORATE GIVING.

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

Les aportacions es realitzen en virtut d’acords 
de col·laboració i es poden destinar a:

• El Programa de Beques Corporatives
• Projectes de recerca, centres i càtedres
• El Fons Fundacional d’ESADE 

(aportacions de lliure disposició, que 
ESADE distribueix per al finançament de 
projectes estratègics)

• Endowment

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

“La innovació, el talent i un alt sentit de la 
responsabilitat envers la societat són la millor 
garantia de progrés i benestar social.”

Fundació Banc Sabadell

“Per mi, estudiar a ESADE era un somni que el 
Programa de Beques va fer realitat. Sento un 
agraïment profund per la confiança que ESADE 
ha dipositat en mi en oferir-me aquesta gran 
oportunitat. Per això, l’honor de ser premiada 
pels meus resultats acadèmics, eliminant les 
barreres econòmiques familiars, ha creat en mi 
un gran vincle amb ESADE que m’acompanyarà 
tota la vida. Aquest agraïment comporta una 
responsabilitat i l’obligació moral de retornar 
el favor, ja que iniciatives com la del Programa 
de Beques són fonamentals per contribuir a una 
societat millor i amb més talent.”

Mireia Roca, estudiant becada del BBA 14 
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CONTACTE

Si vols ampliar la informació, fer la teva 
donació, impulsar un acord de col·laboració 
institucional o posar en marxa una iniciativa, 
l’equip de Relacions Corporatives & 
Fundraising és a la teva disposició.

Individual Giving
Sandra Dalo sandra.dalo@esade.edu 
Núria Font nuria.font@esade.edu
Sandra Lorenzo sandra.lorenzo@esade.edu

Corporate Giving
Silvia Bueso silvia.bueso@esade.edu 
Iñaki Irisarri Iñaki.irisarri@esade.edu 
Xavier Llenas xavier.llenas@esade.edu 
Cristina Català cristina.catala@esade.edu

Les persones amb residència fiscal a l’Estat espanyol que estiguin 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 % sobre la base imposable).

Les empreses o organitzacions 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 % sobre la base imposable).

TRACTAMENT FISCAL  
DE LES DONACIONS

Directora de Relacions Corporatives  
& Fundraising
Elena Viader elena.viader@esade.edu  
Telf. 932 806 162  
Campus Barcelona - Pedralbes 
Av. de Pedralbes, 60-62 
08034 Barcelona (Espanya)

mailto:sandra.dalo%40esade.edu?subject=
mailto:nuria.font%40esade.edu?subject=
mailto:sandra.lorenzo%40esade.edu?subject=
mailto:silvia.bueso%40esade.edu?subject=
mailto:I%C3%B1aki.irisarri%40esade.edu?subject=
mailto:xavier.llenas%40esade.edu?subject=
mailto:cristina.catala%40esade.edu?subject=
mailto:elena.viader%40esade.edu?subject=


Transparència, diligència i 
reconeixement.

EL COMPROMÍS 
D’ESADE AMB 
ELS DONANTS

8

Si realment ens creiem que la missió 

d’ESADE és formar persones per tal 

que construeixin un futur millor, no 

podem deixar fora d’aquest projecte 

els qui tenen la capacitat per fer-

lo realitat però no disposen dels 

recursos.”

Antonio Delgado, Lic&MD 00, professor  
i donant 1.000 × 1.000 ESADE
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GARANTIR L’ÚS ADEQUAT DELS FONS
ESADE es compromet a gestionar les donacions 
amb diligència i professionalitat i a aplicar els 
fons a la destinació indicada pels donants: 
Programa de Beques, Fons Fundacional, 
recerca i professorat o 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 estat objecte de donacions i a 
explicar l’aplicació dels fons procedents de 
les donacions a través 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 suposa 
gestionar, de forma rigorosa i responsable, 
els fons obtinguts, com també garantir 
l’equanimitat en el tracte i la construcció de 
relacions sòlides i duradores.

Des del moment que una persona, una empresa o una organització fan una aportació a la 
Fundació ESADE i es converteixen en donants, ESADE adquireix una sèrie de compromisos 
per tal de respondre a la confiança dipositada en la institució.

En general, aquests compromisos es resumeixen en els següents:
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ÒRGANS DE CONTROL

C O M I T È  D ’ I N V E R S I O N S

Té la missió de vetllar per les inversions 
financeres d’ESADE, fent atenció a les 
polítiques que cal seguir. Aquest Comitè 
realitza un seguiment especial de l’endowment, 
ja que aquest fons assegura la continuïtat dels 
projectes estratègics d’ESADE.

Les funcions principals del Comitè són:

• Gestionar l’endowment per tal de 
garantir-ne la rendibilitat, aplicant 
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

• Sonia Gómez, directora financera

COMITÈ D’ASSIGNACIÓ DE FONS

Té l’objectiu d’assegurar que els fons de 
lliure disposició que ESADE rep s’apliquen 
de forma òptima, d’acord amb les necessitats 
estratègiques. A més, el Comitè d’Assignació 
de Fons garanteix i vetlla per la total 
transparència del procés.

Les funcions principals del Comitè són:

• Determinar els projectes estratègics 
d’ESADE als quals es destinaran els 
ingressos que provenen de l’activitat de 
fundraising.

• Assignar els fons del Fons Fundacional 
(fons de lliure disposició) als projectes 
estratègics que es determinin.

Composició:

• Eugènia Bieto, directora general
• Ramon Aspa, subdirector general 

corporatiu
• Alfons Sauquet, degà de la Business 

School
• Eduardo Berché, degà de la Facultat de 

Dret
• Jonathan Wareham, vicedegà de Recerca 

de la Business School
• Sonia Gómez, directora financera
• Elena Viader, directora de Relacions 

Corporatives & Fundraising
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C O M I T È  G E N E R A L  D E  B E Q U E S

Les seves principals funcions són:

• Aprovar la política de beques de tots els 
programes.

• Realitzar el control i el seguiment de la 
seva execució.

• Assegurar 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:

• Eugenia Bieto, directora general
• Alfons Sauquet, degà de la Business 

School
• Eduardo Berché, 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

• Gloria Batllori, directora executiva del 
MBA

• Sonia Gómez, directora financera
• Elena Viader, directora de Relacions 

Corporatives & Fundraising

COMITÈS D’ASSIGNACIÓ DE BEQUES

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

Composició:

• Enrique López Viguria, secretari 
institucional (actua com a president)

• Teresa Careta, directora de l’Oficina de 
Programes Universitaris

• Eduardo Berché, degà de la Facultat de 
Dret

• Alfred Vernis, director executiu de 
Programes Universitaris

• Merche Grau, representant d’ESADE 
Alumni i dels donants

• Lola Bardají, directora del Programa de 
Grau en Dret

• Patricia Font, directora del Doble Grau 
BBA-GED

• Ramon Garcia, director del Programa de 
Grau en Direcció d’Empreses-BBA

• Cristina Olabarría, directora 
d’Admissions

• Glòria Batllori, directora executiva del 
MBA

• Belén Trías de Bes, directora del Màster 
Universitari en Advocacia

• Olaya García, directora executiva de 
Programes MSc

• Elena Viader, directora de Relacions 
Corporatives & Fundraising
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A  L E S  P E R S O N E S

Com a reconeixement a les donacions 
individuals:

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

Al llarg del curs, ESADE publica diverses 
llistes de donants als canals interns de 
comunicació institucional (INFORME DE 
DONACIONS, presentacions, etc.), on figuren 
els noms de les persones que han realitzat 
les donacions (llevat que elles mateixes hagin 
optat per l’anonimat). 

Hi ha un mural de reconeixement dels donants 
fundadors del Programa de Beques d’ESADE, 
situat al hall d’entrada de l’edifici universitari del 
Campus Barcelona-Sant Cugat d’ESADE.

A més del reconeixement individual a 
cadascuna de les donacions rebudes, ESADE 
agraeix l’esforç de les promocions, els clubs 
i els chapters que han constituït una beca 
col·lectiva en els canals institucionals, com 
també a l’Acte Institucional de Lliurament de 
Beques i a la Trobada pel Talent.

La pàgina web institucional d’ESADE conté 
un apartat específic de reconeixement als 
donants individuals.

A LES EMPRESES I ORGANITZACIONS

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

Per mitjà dels acords de col·laboració, les 
empreses i organitzacions reben una sèrie 

de beneficis institucionals de visibilitat i 
reconeixement, i tenen accés preferencial 
al talent, la formació i els recursos d’ESADE. 
A més, les que donen suport a projectes 
estratègics, centres i instituts de recerca, hi 
tenen una relació específica, alineada amb els 
interessos de la marca. 

GRATITUD I RECONEIXEMENT

Les relacions d’ESADE amb les empreses col·laboradores i els donants es fonamenten en 
la gratitud. Per això, ESADE es compromet a reconèixer les col·laboracions i les donacions 
rebudes en els diferents canals institucionals.



ACTUALITZACIÓ DE 
FETS RELLEVANTS. 

(Curs 2013-2014)

EN 
PERSPECTIVA
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El curs 2013-2014 ha començat amb les energies 
renovades i amb bones notícies pel que fa a la campanya 
The ESADE Challenge for Talent. L’esforç d’ESADE per 
generar un canvi cultural a través de la filantropia on 
campus està donant fruits.

La iniciativa 1.000 × 1.000 ESADE 
ha continuat avançant positivament 
i més antics alumnes i professors 
s’han afegit a la campanya fent-hi 
aportacions rellevants. Els esmorzars 
presidits per Eugènia Bieto, directora 
general d’ESADE, i Germán Castejón, 
membre del Patronat i president del 
Comitè de Fundraising, són un format 
idoni per compartir amb els antics 
alumnes els reptes estratègics de la 
institució i convidar-los a donar suport 
al talent. La iniciativa compta ja amb   
135 donants!

Amb el guiatge del seu nou president, 
el Club Balears també s’ha sumat al 
conjunt d’iniciatives promogudes pels 
diferents col·lectius de la comunitat 
d’ESADE. Promoure una beca per 
finançar els estudis d’un jove amb 
talent i sense recursos econòmics 
suficients procedent de Ses Illes 
vol dir superar no tan sols les 
barreres econòmiques, sinó també les 
geogràfiques, contribuint a apropar 
Barcelona i les Balears. 

La promoció Lic&MBA 95 ha fet els 
primers passos per constituir la seva 
beca col·lectiva de promoció amb 
l’objectiu de sumar esforços per 
donar oportunitats a més estudiants 
del BBA amb talent i sense recursos 
econòmics suficients el proper curs.

El MBA 14 ha seguit els passos de la 
promoció anterior i també ha constituït 
un class gift. Els alumnes han decidit 
finançar la instal·lació d’un nou 
basketball hoop a la terrassa del MBA, 
que les pròximes promocions podran 
utilitzar per a la pràctica esportiva.

La posada en marxa de la beca del 
Chapter UK ha representat un primer 
pas en la internacionalització de la 
campanya. El passat octubre, Germán 
Castejón, membre del Patronat de 
la Fundació ESADE, va presentar la 
campanya The ESADE Challenge for 
Talent a Londres, juntament amb el 
president del Chapter UK. El chapter ja 
ha començat a integrar el fundraising 
de forma creativa en els seus actes 
culturals i de networking, com el tast 
de vins del proppassat 27 de febrer 
a l’espai Hispania, situat al cor de 
Londres, en què una part de l’import 
obtingut per la venda de cada ampolla 
de vi es va destinar al Programa de 
Beques d’ESADE. 
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El mural de reconeixement als 
donants fundadors del Programa 
de Beques ja està instal·lat al campus 
d’ESADE Barcelona-Sant Cugat. El panell 
recull els noms de totes les persones 
que estan col.laborant en el repte 
institucional de reforçar el Programa 
de Beques. ESADE reconeix així l’esforç 
dels donants i els agraeix la generositat.

Alumnes del MBA 15 han començat 
a elaborar l’estratègia internacional 
de fundraising per al Programa de 
Beques a través de l’Action Learning 
Consulting Programme (ALCP), inclòs 
al pla d’estudis del MBA. La missió 
que s’ha encarregat a 5 alumnes del 
MBA és que facin un estudi sobre la 
internacionalització de les accions 
de fundraising i la generació de 
filantropia on campus entre els MBA. 
Perquè no hi ha millor talent que el dels 
propis alumnes per definir les línies 
d’aquest projecte estratègic d’ESADE!

L’experiència, la diversitat de 
procedències i coneixements, i 
l’entusiasme dels participants del 
MBA constitueixen el principal valor 
d’ESADE. Així, doncs, l’equip integrat 
per Keisuke Arimoto, Waleed Bawaked, 
María Isabel Huasasquiche, Ricardo 
Márquez i Heron Mochny tindrà 
l’oportunitat de fer un projecte de 
consultoria de fundraising i traçar les 
primeres línies de l’estratègia que 
ESADE ha de seguir en aquest camp.

Gràcies a la implicació de les diferents 
unitats, els alumnes de primer curs 
dels programes de grau, MSc i MBA 
van tenir l’oportunitat de veure 
la importància del Programa de 
Beques i de la campanya The ESADE 
Challenge for Talent durant les 
Welcome Weeks. L’objectiu és que 
cap membre de la comunitat ESADE 
quedi fora del nostre repte conjunt. En 
paraules de la directora general Eugènia 
Bieto, el leitmotiv d’ESADE és “formar 
professionals competents i socialment 
responsables”.

El BBA i el GED 14 consoliden una 
tradició. Els alumnes dels graus BBA 
i GED 14, que estan cursant l’últim 
semestre a ESADE, han recollit el 
testimoni de la promoció anterior i ja 
s’estan mobilitzant per crear les seves 
pròpies beques. Es tracta d’una acció 
col·lectiva que va sorgir de la iniciativa 
de la promoció BBA 13 amb la voluntat 
de convertir-se en una tradició, i ho 
està aconseguint! Des d’aquí volem 
felicitar els alumnes per l’entusiasme 
amb què han iniciat els seus projectes i 
animar-los perquè continuïn treballant 
per superar l’èxit del BBA 13. “Aquest projecte ens ha brindat una oportunitat 

magnífica per entendre com, a ESADE, totes les parts 
contribueixen al programa: els estudiants, els antics 
alumnes, el professorat i admissions. Entendre aquest 
entorn ens ha ajudat no tan sols a crear la campanya 
de fundraising, sinó també a veure com podíem 
incidir per optimitzar les experiències d’ESADE a 
tots els qui s’han implicat en la nostra comunitat 
acadèmica.”

IMPACT Team (MBA 15)



A les persones, 
a les empreses i 
organitzacions.

GRÀCIES
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ALS  ANT ICS  A LU MN ES , A LU MN ES  I  AM I CS  D ’ ESADE  QUE  HAN 
REAL I T ZAT  APORTAC IO N S  AL  PRO G RAM A  DE  BEQUES  D ’ ESADE 
EL  CURS  2012 - 2013*

L’equip de Relacions Corporatives & Fundraising ha elaborat les llistes que apareixen en aquest Informe amb la màxima 
cura amb vista a garantir que són exactes. Tanmateix, agrairem que accepteu les nostres disculpes si hi observeu cap 
error, i ens n’informeu. Alguns noms no ho apareixen per desig exprés dels donants de preservar l’anonimat.

Donantes 1.000 x 1.000 ESADE  

Platí

Adell Domingo, Manel (Lic&MBA 86)
Barrera Xaubet, Maite (Lic&MBA 98)
Castejón Fernández, Germán (Lic&MBA 81), Patronat
Daurella Comadrán, Sol (Lic&MBA 90), Patronat
Faus Santasusana, Javier (PT MBA 95)
Fontana García, Pedro (Lic&MBA74), Patronat (2001-2013)
Grau Monjo, Merche (Lic&MBA 89)
Guardiola Romojaro, Jaume (Lic&MBA 80), Patronat
Iglesias Sitjes, Jaume, Patronat (1984-1992)
Losada Marrodán, Carlos (Lic&MBA 80), professor
Pinya Salomo, Oriol (Lic&MBA 95)
Rosell Feliu, Sandro (Lic&MBA 87)
Trias Sagnier, Miguel (MBA FT 89), professor

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)
Bassal Riera, Alfredo (Lic&MBA 77)
Carulla Font, Artur (Lic&MBA 72), Patronat
Diaz-Varela Bertschinger, Raúl (Lic&MBA 92), Patronat
Díaz-Varela Bertschinger, Tamara (Lic&MBA 94)
Grupo Aleix
Haeffner Gelis, Julio (Lic&MBA 78)
Martin Pérez, Jose Luis (Lic&MBA 80)
Muniesa Arantegui, Tomas (Lic&MBA 76) 
Pérez Farguell, Xavier (Lic&MBA 77), Patronat
Pérez Torres, José Luis (FT MBA 75)
Puig Zacares, Jaume (Lic&MBA 85)
Rotllant Solà, Mario, Patronat
Tubau Roca, Ricard (Lic&MBA 90)
Uriach Torrelló, Joaquín (PT MBA 94)
Vicens Torradas, Josep (Lic&MBA 81)
Vila Torras, Joaquin (MBA 95)
Villanueva Villalba, Jose Manuel (Lic&MBA 99)

 

* Totes les persones que facin 
donacions al Programa de Beques 

d’ESADE fins a arribar a la xifra 
objectiu de la campanya The ESADE 

Challenge for Talent d’un milió d’euros 
anuals seran considerades “donants 
fundadors” del Programa de Beques.
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Plata

Abelló Riera, Frederic (PMD 84)
Acha López, Joaquín (Lic&MBA 88)
Bieto Caubet, Eugènia (Lic&MBA 73), professora
Borràs Alejo, Joaquín (Lic&MBA 80)
Brufau Niubó, Manuel (Lic&MBA 77)
Brugera Clavero, Juan José (FT MBA 71)
Burgués Bassols, Lluís (Lic&MBA 78)
Casadesús Masanell, Daniel (FT MBA 94)
Castro Pérez, Javier (PT MBA 02)
Colas Ricart, Miquel (Lic&MBA 82)
Delgado Planas, Antonio (Lic&MD 00), professor
Díaz Almazan, David (Lic&MBA 93)
Espurz Font, Xavier (Lic&MBA 93)
Estabanell Buxó, Antoni (Lic&MBA 81)
Estany Puig, Patrícia (Lic&MBA 85), Patronat
Florensa Torné, Carles (Lic&MBA 87)
Font Fabregó, Joan (PMD 80)
Fonts Cavestany, Ignacio (Lic&MBA 82)
Garcia Nebot, Josep (Lic&MBA 82)
Garcia Torres, Anna (Lic&MBA 11)
Garí Eguillor, Manuel (Lic&MBA 84)
Ginesta Manresa, Miquel (Lic&MBA 89)
Grifoll Rossell, Calamanda (Lic&MBA 81)
Guardans Cambó, Helena (Lic&MBA 85)
Guerra Mercadal, Ignacio (Lic&MBA 89)
† Guitart Pascual, Climent (Lic&MBA 73)
Hernández de Lorenzo Millet, Juan (Lic&MBA 87)
Iglesias Baciana, Ricardo (Lic&MBA 81)
Luquin Chacel, Javier, (Management Control 09)  
Mateo Alujas, Josep M. (Lic&MBA 84)
Mir de la Fuente, Xavier, professor
Moncunill Giró, Josep (Lic&MBA 78)
Muñoz Lasuén, José Luis (Lic&MBA 87)
Navarro Aragay, Robert (Lic&MBA 86)
Navarro Martínez, Pedro (FT MBA 67), Patronat
Núñez Navarro, Josep Maria (Lic&MBA 86)
Núñez Navarro, Josep Lluís (Lic&MBA 81)
Oficialdegui Tina, Rogelio (Lic&MBA 76)
Pagès Font, Xavier (Lic&MBA 80)
Palmada Sánchez, Salvador (Lic&MBA 86)
Pont Rey, Xavier (Lic&MBA 93)
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Puig Sabanes, Andreu (Lic&MBA 88)
Quintanilla Cornudella, Alex (Lic&MBA 91)
Rama Dellepiane, Rodrigo (FT MBA 89)
Raventós Negra, Higinio (Lic&MBA 73)
Raventós Negra, Manuel (Patronat)
Raya Donet, Andrés (PT MBA 89), professor
Riera Grau, Pedro (Lic&MBA 67)
Rodríguez García, José Francisco (EMBA 06 MAD)
Rüggeberg Moenck, Cristina (Lic&MBA 06)
Sanchez Jiménez, Daniel (Lic&MBA 92)
Sans Mercè, Lluís (Lic&MBA 89)
Santacreu Bonjoch, Josep (PMD 89)
Sureda Martínez, Joan (Lic&MBA 77)
Tombas Navarro, Enrique (Lic&MBA 90)
Torra Balcells, Xavier (EDIK 84)
Tubella Plaza, Maite (Lic&MBA 86)
Vela Ballabriga, Antonio (Lic&MBA 90)
Ventura Santamans, Carles (Lic&MBA 92)
Viader Codina, Judith (Lic&MBA 91)
Vilaclara Fatjó, Eulàlia (Lic&MBA 77)
Viñolas Serra, Pere (Lic&MBA 86)
Donants anònims (2)

Donants de la Campanya General 
 

Abadías Fort, Víctor (BBA 13)
Abril Stoffels, Ana (EMBA 06 MAD)
Agramunt Larraz, Alex (BBA 13)
Aguilera López, Xavier (Programa VV 09)
Agustí Barjau, Blanca (BBA 12)
Ahmed, Mohammad MJ (FT MBA 13)
Alcón Grases, Victor (BBA 13)
Almunayes, Yousef (FT MBA 13)
Alnammari, Khalil (FT MBA 13)
Alon, Lotem (FT MBA 13)
Amer Galmés, Isabel (BBA 13)
Ametller Massot, Robert (BBA 13)
Angrill i Miravent, Josep (professor honorari) 
Arbués Bote, Ignacio (Lic&MD 00)
Arellano Gil, Pedro (EMBA 07)

GRÀCIES
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Argilés Felip, Domingo 
Armenter Vidal, Xavier (Lic&MBA 74)
Arnau Noguer, Francesc Xavier (Lic&MBA 91)
Arnedo Santamaria, Meritxell (Lic&MBA 97)
Arques Gonell, Anna Cristina (BBA 12)
Arruga Costa, Ferran (BBA 13)
Artigas Mas, Emili (Lic&MBA 91)
Bachs Lobo, Jaime (BBA 13)
Badal Ibáñez, Puri (Lic&MBA 90)
Badia Rodríguez, Cristina (Lic&MBA 90)
Ballús Oliva, Anna (BBA 13)
Baqués Garcia, Adrià (BBA 13)
Barba Boada, Rafael (Lic&MBA 73)
Bardají Gálvez, Lola (El Repte de Gestionar Persones 09), professora
Batet Gabarró, Albert (Lic&MBA 74)
Batista Zazurca, Marta Mercè (BBA 13)
Baulenes Bardia, Arnau (GED 13)
Beitia Lachaga, Isabel (BBA 13)
Bender, Frederik (FT MBA 13)
Benosa Baeza, Antonio (Lic&MBA 73)
Berruezo Recasens, David (Lic&MBA 97) 
Biete Amores, Leopoldo (EDIK76)
Blasco Moreu, Javier (BBA 13)
Bofarull Viu, Ivan (Lic&MBA 97/VV 09), PAS
Borras Gómez, Bruno (BBA 13)
Botoroaga, Madalina (FT MBA 13)
Braz, Thaissa (FT MBA 13)
Brossa Xicoy, Anna (BBA 13)
Brufau Niubo, Antoni
Buesa Gambau, Isabel (Lic&MBA 79)
Bueso Sardinero, Silvia (PMD 08), PAS
Burgués Fortuño, Xavier (Lic&MBA 74)
Burgués Sellés, Anna (BBA 13)
Busquets Goixart, Ramón (Lic&MBA 74)
Cagigós Poch, Oriol (BBA 12)
Calvo San Emeterio, Marina (BBA 13)
Canal Noguer, Marc (BBA 13)
Cané Gràcia, David (BBA 13)
Cañellas Castells, Sergi (BBA 13)
Capdevila Vilapriñó, Sergi (BBA 13)
Carazo Rodríguez, Alejandro (PMD 93)
Carazo Sobrino, Aurora



55A les persones, a les empreses i organitzacions.

Cardona Vilumara, Cels (BBA 12)
Carreño Cerrillo, David (BBA 13)
Carvalho dos Santos, Tania (FT MBA 13)
Casabona Fina, Ramón (Lic&MBA 78)
Casademunt Margarit, Francisco de Paula (BBA 13)
Casadevall Ayats, Eva (BBA 13)
Casas Salva, Toni (Lic&MBA 74)
Castany Crivillers, David (BBA 13)
Castellà Fontes, Mar (BBA 13)
Català Pons, Joan (Màster en Direcció Economicofinancera 03 / EDIEF 81)
Caus Sallent, Marc (Lic&MBA 98)
Charnet Dalmau, Paula (BBA 13)
Chiner Fontcuberta, Pablo (BBA 13)
Cirera De Tudela, Borja (BBA 13)
Cirera Ferrer, Anna (BBA 13)
Cirera Garriga, Martí (Lic&MBA 73)
Cirera Nogueras, Albert (Lic&MBA 78)
Civit Tarazona, Frederic (BBA 12)
Clariana Peris, Oriol (GED 12)
Claude Berguignat, Sandrine Marie (BBA 13)
Claveria Viladegut, Joan (EDIEF 90)
Closa Bacardit, Silvia (BBA 13)
Colet Petit, Enric (Lic&MBA 81), professor
Coll de la Cámara, Pedro (Lic&MBA 74)
Colomer, Rosell Jaume (BBA 12)
Conde Alcalá, Flavia (BBA 12)
Corbera Vidiella, Bernat (BBA 13)
Coronas Borri, Rosa M. (Lic&MBA 91)
Cortadellas Fortuño, Oscar (BBA 13)
Cortés Serra, Lluís Ignasi (Lic&MBA 94)
Dalmases Viladrosa, José Maria (Lic&MBA 73)
Daudem Prat, Joaquín (Lic&MBA 74)
Daudí Espadaler, Borja (BBA 13)
David, Patrick (FT MBA 13)
De Felipe Santos, Tomás (Lic&MBA 74)
de Gracia Cladellas, Xavier (BBA 12)
de Lecea Pons, Sergio (BBA 13)
del Pozo García, José Antonio (Lic&MBA 78)
Díaz Quinteiro, Gonzalo (GED 13)
Djanashvili, Eden (BBA 13)
Domínguez de la Fuente, Gaspar (Lic&MBA 81)
Duarte Montenegro, Melania (BBA 13)

GRÀCIES
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Dueñas Sucrana, Pau (Lic&MBA 90)
Espiau Espiau, Manuel
Esteve García-Abadillo, Sergio (Programa VV 10)
Estorach Cavaller, Laia (BBA 13)
Fabregat Feldsztajn, Jordi (Lic&MBA 80), professor
Falco, Elizabeth (FT MBA 13)
Falip Toló, Silvia (Lic&MBA 81)
Farres Granados, Maria del Carmen (GED 13)
Fay, Lauriane (BBA 13)
Fernández Álvarez, Miguel (Lic&MBA 08)
Fernández Barnosell, Myriam (Lic&MBA 96)
Fernández Romero, Noemí (BBA 13)
Ferreiro Guillamet, Ernest (BBA 13)
Ferrer Gómez, Ignasi (BBA 13)
Ferrer Montejo, Paula (BBA 13)
Ferrús Yxart, Elena (BBA 13)
Figueras Falip, Judit (BBA 13)
Figueras Soler, Antonio (Lic&MBA 81)
Font Torne, Nuria, PAS
Fontana Gregori, M. José (BBA 12)
Framis Bofill-Gasset, Nadia (BBA 13)
Franco Muntada, Xavier (Lic&MBA 97)
Franquet Güell, Pau (BBA 13)
Friedrich, Paul-Georg (FT MBA 13)
Frontera Avellana, Gerardo (Lic&MBA 74)
Galcerán Rosal, Alejandro (Lic&MBA 10)
Garau García, Neus (BBA 13)
García Alonso, Alexandra (Lic&MBA 08)
García Tabernero, Alexandra (GED 13)
García-Sarabia Barrio, Beatriz (Lic&MBA 90)
Garí Estany, Manuel (BBA 13)
Gil Egea, Eliseo (Lic&MBA 74)
Giraldo Fas, Carla (BBA 13)
Giribés Folch, Anna (BBA 12)
Giribés Sala, Xavier (Lic&MBA 81)
Gironés Colls, Victor (BBA 13)
Gómez Hilari, Núria (BBA 13)
Gómez Serrano, Sonia (Lic&MBA 91), PAS
González Gaspar, Sergio (BBA 12)
Gonzalez Lomas, Clara Marina (FT MBA 13)
Gracia Neddermann, Laura (BBA 13)
Grases Trías de Bes, Juan Carlos (Lic&MBA 78)
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Grau Pedragosa, Joan (BBA 13)
Guardans Bonet, Nicolás (BBA 13)
Guitart Pardellans, Josep (BBA 13)
Gutiérrez Rodríguez, Laura (BBA 12)
Hadjiev, Angel (FT MBA 13)
Hariharan, Pranay (FT MBA 13)
Hernández Lara, Ferran (Directors Propietaris 06)
Hoderlein Cabistany, Monica (Lic&MBA 90)
In memoriam Montse Ollé (Lic&MBA 74)
Joana Calaf, José Maria (SEP 09)
José Georges, Daniel (BBA 12)
Jover Ricart, Carles (Lic&MBA 74)
Kerbrat, Alicia (FT MBA 13)
Kraus, Christina Anna (FT MBA 13)
Langa Arnau, Ricardo (Lic&MBA 97)
Lasierra Herreros, Natalia (Lic&MBA 91)
Lin, Zi (BBA 12)
Linares Marimon, Adriana (BBA 13)
Lladó Casadevall, Jaime (Lic&MBA 77)
Llobera Vila, Xavier (FT MBA 00)
Llorens Anglès, Marcel (BBA 13)
Lloveras Soler, Josep Maria (Lic&MBA 70)
Lluch Oms, Xavier (Lic&MBA 73)
López-Dóriga Portabella, Gabriel (Lic&MBA 78)
Lopez-Fonta Fabregas, Alejandro (Lic&MBA 90)
Losada Cavestany, Diego (BBA 12)
Manent Relats, Josep (Lic&MBA 74)
Manent Silvar, Silvia (BBA 13)
Manzanares Giribet, Ignacio (BBA 12)
Manzano Farre, Eva (BBA 13)
Manzano Martínez, Antonio (Lic&MBA 78)
Maranges Bayó, Jaume (Lic&MBA 05), PAS
Marcos Sansón, Elena (BBA 13)
Marfull Vilanova, Georgina (BBA 12)
Martí Coma, Magda (Lic&MBA 91)
Martí Gili, Nina (BBA 13)
Martínez Alventosa, Gerard (BBA 12)
Martínez Farrero, Santi, (Management Control 99) 
Mas Mir, Esther (BBA 13)
Mas-Sarda Garí, Blanca (BBA 13)
Massons Rabassa, Joan (Lic&MBA 66), professor
Mendoza Fossas, Víctor (BBA 13)

GRÀCIES
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Milà Moreno, Xavier (BBA 13)
Mínguez Ojeda, Javier-Akira (BBA 12)
Miquel Burriel, Núria Maria (BBA 13)
Miró Querol, Carla (BBA 13)
Módol Sole, Ángel (Lic&MBA 74)
Molina Mur, Carla (BBA 12)
Monclús Farré, Josep J. (Lic&MBA 73)
Monrabà Bagan, Josep (GED 13)
Montes Güell, Miquel (GEMBA 09)
Mora Mediavilla, M. del Mar (BBA 12)
Morales Viñas, Monserrat (GED 13)
Morata Roig, Andrés (Lic&MBA 91)
Moreno Vivó, Gerard (GED 13)
Morera Cerdan, Marc (BBA 13)
Morera Vila, Mònica (BBA 13)
Morgadinho Lopes, Nuno José (MBA 09)
Morral Romero, Álvaro (BBA 13)
Mundí Alabau, Júlia (BBA 13)
Muñoz Camp, Alba (BBA 13)
Navarro Codina, Josep Maria (Lic&MBA 78)
Nicolau Llorens, Teresa (Lic&MBA 81)
Nogueira Canle, Martiño (Màster en Direcció d’Operacions 09)
Núñez Cotovad, Paula (BBA 12)
Ochoa Lázaro, Sandra (BBA 13)
Olivé Figa, Maria (Lic&MBA 87)
Ollé Palou, Jordi (Lic&MBA 78)
Oller Rosell, Elisabet (Lic&MBA 00)
Onses, Barbara (BBA 13)
Orri Badía, Cristina (GED 13)
Otzet López, Albert (BBA 12)
Palacín Antor, Ramón (PT MBA 95)
Panosa Jou, Josep (Lic&MBA 87)
Parent Magrià, Andrea (BBA 13)
Penadés Ruiz, Ricardo (BBA 13)
Perera Barceló, Alejandro (BBA 13)
Pereta Farré, Marc (GED 13)
Pérez Dávila, Esteban (Lic&MBA 79)
Pérez Miranda, Carlos (Lic&MBA 09)
Pérez Moral, Acisclo (Lic&MBA 78)
Piera Badrinas, Cristina (BBA 13)
Pinós Blanch, Josep Maria (Lic&MBA 73)
Pla Royo, José Carlos (FT MBA 80)
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Pollen, Andrew (FT MBA 13)
Poveda Pérez, Ernesto (Lic&MBA 74)
Prim Bernal, Juan (BBA 12)
Quege, Marco Antonio (MBA 01)
Quintana Díaz, Raquel (BBA 12)
Quintana Soms, Adrià (BBA 13)
Ramos Utiel, José Ramón (BBA 13)
Reol Olano, Rocío (Lic&MBA 91)
Ribas Ariño, Joan (EDIEF 72 / Doctorat 03)
Richardson, Michael (FT MBA 13)
Rifà Forte, Jordi (BBA 12)
Riñé Casajuana, Aleix (BBA 12)
Ritort Farran, Joaquín (PT MBA 87)
Rivas, Jessica (FT MBA 13)
Robb, Maggie (FT MBA 13)
Robic, Isabelle (BBA 12)
Roca Brunet, Ivan (EMBA 14)
Roda Noguera, Oriol (FT MBA 13)
Rodríguez Garrido, Luisa María (GED 13)
Rodriguez Saiz, Javier (BBA 13)
Romero Comabella, Ricard (Lic&MBA 78)
Romy Belilos, Jean Louis (Lic&MBA 74)
Rovira Caballero, Jesús Maria
Rovira Caballero, Salvador (Lic&MBA 73)
Sabadell Casadó, José Maria (PT MBA 00)
Sabaté Cerdà, Alexandra (BBA 12)
Sáenz Santa-Maria, Maria Isabel (BBA 12)
Sagrera Villagrasa, Joan (Lic&MBA 74)
Sahuquillo Minguet, Alicia (BBA 13)
Sala Rovira, Josep Maria (Lic&MBA 73)
Salas Fumás, Vicente (Lic&MBA 74)
Saludes Font, Oriol (BBA 13)
Sanchez Becerra, Guillermo (BBA 13)
Sánchez Carrete, Joan Anton (Lic&MBA 73)
Sánchez Llibre, Josep (Lic&MBA 73)
Sancho Mañas, Luis (BBA 13)
Sanfeliu Sabater, Joan (PT MBA 94)
Santaflorentina Durán, M. Mercè (Lic&MBA 90)
Saura Montiel, Mercè (Máster en Direcció de Màrqueting 08), PAS
Segarra Algueró, Carolina (BBA 12)
Segarra Raventós, Mireia (BBA 12)
Serra Álvarez, Mireia (BBA 13)

GRÀCIES
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Serra Plassa, Carla (BBA 12)
Silván Boixadera, Carlos Alberto (BBA 13)
Slimani, Jalil (BBA 13)
Solà Matas, Xavier (Lic&MBA 78)
Solé Gañan, Guillem (BBA 13)
Soler Batet, Lleonard (BBA 13)
Soler Fraile, Pablo (Lic&MBA 85)
Soto Jiménez, Eduardo (BBA 13)
Spies, Victoria (FT MBA 13)
Stefanova Fikova, Lubomira (BBA 12)
Stürmer, Karl-Justin (FT MBA 13)
Suárez Ballesteros, Juan José (Lic&MBA 00)
Subirana Martínez, Jaime (BBA 13)
Tarrazón Escura, Maria (BBA 13)
Torok, Gyongyver (FT MBA 13)
Torra-Balari Cera, Mauricio (Lic&MBA 74)
Torras Consolación, Alicia (BBA 13)
Torras Guerrero, Carla (BBA 13)
Torrecilla Barangé, Jorge (BBA 13)
Trapote Barreira, César (EMBA 14 )
Trenchs Sainz de la Maza, Carlos (Programa VV 06)
Trias de Bes Ustariz, Belén (Lic&MD 00), professora
Trillo Estruch, Alejandro (BBA 13)
Trullàs Vila, Joan-Marc (BBA 13)
Turró Arau, Daniel (EMBA 14)
Valero Carrasco, Carlos (GED 13)
Vallés Pérez, Carlos (GED 13)
Vallverdú Caldentey, Marc (BBA 12)
Venancio Rico, Marta (BBA 13)
Verbón Cruells, Florenci (Lic&MBA 80)
Viader Pagès, Elena (Lic&MBA 90), PAS
Vicens Segarra, Marta (BBA 13)
Vicente Casado, Alba (BBA 13)
Vidal Cardona, Elena (BBA 12)
Vilanova Busquets, Jordi (Lic&MBA 81)
Vilardell Codina, Ramón (FGAP 90)
Villa Batlle, Ignacio (Lic&MBA 91)
Villanueva Ferrer, María Pilar (GED 13)
Vives Martín, Belén (BBA 13)
Xercavins Ribas, Borja José (BBA 13)
Yildiz, Axel (EMBA 14)
Zozaya Ariztia, Juan (Lic&MBA 73)
Donants anònims (4)
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A  LES  PROMOC IO N S  D ’ AN T ICS  A LUM NES  I  A LUM NES  QUE  
HAN  CONSTITUÏT BEQUES COL·LECTIVES  EN EL CURS 2012-2013

Beca Lic&MBA 73   
- 10ª promoció

Bieto Caubet, Eugenia 
† Guitart Pascual, Climent 
Barba Boada, Rafael 
Benosa Baeza, Antonio 
Cirera Garriga, Martí 
Dalmases Viladrosa, José Maria 
Lluch Oms, Xavier 
Monclús Farré, Josep J. 
Pinós Blanch, Josep Maria 
Raventós Negra, Higinio 
Rovira Caballero, Salvador 
Sala Rovira, Josep Maria
Sánchez Carrete, Joan Anton 
Sánchez Llibre, Josep 
Zozaya Ariztia, Juan 

Class Gift MBA 2013
 

Ahmed, Mohammad MJ
Almunayes, Yousef
Alnammari, Khalil
Alon, Lotem
Bender, Frederik
Botoroaga, Madalina
Braz, Thaissa
Carvalho dos Santos, Tania
David, Patrick

Donación Anónima
Falco, Elizabeth
Friedrich, Paul-Georg
Gonzalez Lomas, Clara Marina
Hadjiev, Angel
Hariharan, Pranay
Kerbrat, Alicia
Kraus, Christina Anna
Pollen, Andrew

Richardson, Michael
Rivas, Jessica
Robb, Maggie
Spies, Victoria
Stürmer, Karl-Justin
Torok, Gyongyver
Donants anònims (3)

Beca Lic&MBA 74  
- 11ª promoció

Armenter Vidal, Xavier
Batet Gabarro, Albert
Burgués Fortuño, Xavier 
Busquets Goixart, Ramón
Casas Salva, Toni
Coll de la Cámara, Pedro
Daudem Prat, Joaquín
De Felipe Santos, Tomás
Fontana García, Pedro 
Frontera Avellana, Gerardo
Gil Egea, Eliseo
In memoriam Montse Ollé
Jover Ricart, Carles
Manent Relats, Josep
Manent Silvar, Silvia
Módol Sole, Ángel
Ollé, Montse (In Memoriam)
Poveda Pérez, Ernesto
Romy Belilos, Jean Louis
Sagrera Villagrasa, Joan
Salas Fumás, Vicente
Torra-Balari Cera, Mauricio 
Donants anònims (1)

Beca Lic&MBA 81

Castejón Fernández, Germán 
Colet Petit, Enric 
Domínguez de la Fuente, Gaspar 
Estabanell Buxo, Antoni 
Falip Toló, Silvia 
Figueras Soler, Antonio 
Giribés Sala, Xavier 
Grifoll Rossell, Calamanda 
Iglesias Baciana, Ricardo 
Nicolau Llorens, Teresa 
Núñez Navarro, Josep Lluís 
Vicens Torradas, Josep 
Vilanova Busquets, Jordi 

GRÀCIES
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Beca BBA 13

Abadías Fort, Víctor
Agramunt Larraz, Alex
Alcón Grases, Victor
Amer Galmés, Isabel
Ametller Massot, Robert
Arruga Costa, Ferran
Bachs Lobo, Jaime
Ballús Oliva, Anna
Baqués Garcia, Adrià
Batista Zazurca, Marta Mercé
Beitia Lachaga, Isabel
Blasco Moreu, Javier
Borras Gómez, Bruno
Brossa Xicoy, Anna
Burgués Sellés, Anna
Calvo San Emeterio, Marina
Canal Noguer, Marc
Cané Gràcia, David
Cañellas Castells, Sergi
Capdevila Vilapriñó, Sergi
Carreño Cerrillo, David
Casademunt Margarit,       
   Francisco de Paula 
Casadevall Ayats, Eva
Castany Crivillers, David
Castellà Fontes, Mar
Charnet Dalmau, Paula
Chiner Fontcuberta, Pablo
Cirera De Tudela, Borja
Cirera Ferrer, Anna
Claude Berguignat,  
   Sandrine Marie
Closa Bacardit, Silvia
Corbera Vidiella, Bernat
Cortadellas Fortuño, Oscar
Daudí Espadaler, Borja

de Lecea Pons, Sergio
Djanashvili, Eden
Duarte Montenegro, Melania
Estorach Cavaller, Laia
Fay, Lauriane
Fernández Romero, Noemí
Ferreiro Guillamet, Ernest
Ferrer Montejo, Paula
Ferrer Gómez, Ignasi
Ferrús Yxart, Elena
Figueras Falip, Judit
Font Torne, Nuria
Framis Bofill-Gasset, Nadia
Franquet Güell, Pau
Garau García, Neus
Garí Estany, Manuel
Giraldo Fas, Carla
Gironés Colls, Victor
Gómez Hilari, Núria
Gracia Neddermann, Laura
Grau Pedragosa, Joan
Guardans Bonet, Nicolás
Guitart Pardellans, Josep
Linares Marimon, Adriana
Llorens Anglès, Marcel
Manent Silvar, Silvia
Manzano Farre, Eva
Marcos Sansón, Elena
Martí Gili, Nina
Mas Mir, Esther
Mas-Sarda Garí, Blanca
Mendoza Fossas, Víctor
Milà Moreno, Xavier
Miquel Burriel, Núria Maria 
Miró Querol, Carla
Morera Cerdan, Marc

Morera Vila, Mònica
Morral Romero, Álvaro
Mundí Alabau, Júlia
Muñoz Camp, Alba
Ochoa Lázaro, Sandra
Onses, Barbara
Parent Magrià, Andrea
Penadés Ruiz, Ricardo
Perera Barceló, Alejandro
Piera Badrinas, Cristina
Quintana Soms, Adrià
Ramos Utiel, José Ramón
Rodriguez Saiz, Javier
Sahuquillo Minguet, Alicia
Saludes Font, Oriol
Sanchez Becerra, Guillermo
Sancho Mañas, Luis
Serra Álvarez, Mireia
Silván Boixadera, Carlos Alberto
Slimani, Jalil
Solé Gañan, Guillem
Soler Batet, Lleonard
Soto Jiménez, Eduardo
Subirana Martínez, Jaime
Tarrazón Escura, Maria
Torras Consolación, Alicia
Torras Guerrero, Carla
Torrecilla Barangé, Jorge
Trillo Estruch, Alejandro
Trullàs Vila, Joan-Marc
Venancio Rico, Marta
Vicens Segarra, Marta
Vicente Casado, Alba
Vives Martín, Belén
Xercavins Ribas, Borja José
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Socis d’honor 
 

AGROLIMEN
BBVA
ESADE ALUMNI
PWC
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
FUNDACIÓN REPSOL

GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION 
COUNCIL
OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
SANTANDER
WERFEN GROUP 

Socis

ABERTIS
ACRA
BANC SABADELL
CGI
FUNDACIÓN CULTURAL BANESTO 

FUNDACIÓ LLUÍS CARULLA
GAS NATURAL FENOSA
ICEX/INVEST IN SPAIN
IcoB
UCH

A  LES  EMPRESES  I  FU N DAC IO N S  QUE  CONTR I BUE I XEN  A 
PROJECTES  CON CRETS  I  A  L A  F IN AL I TAT  FUNDAC I ONAL

Altres col·laboradors
 

3M ESPAÑA, AJUNTAMENT DE BARCELONA, AJUNTAMENT DE SANT CUGAT, CENTRE D’ESTUDIS 
JORDI PUJOL, DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ, DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DKV, FCRI, FUNDACIÓ BCN CULTURA, FUNDACIÓ 
PRÍNCEP DE GIRONA, FUNDACIÓN ONCE, IECISA, INDRA, MANPOWER, MEDTRONIC, 
MICROBANK, NOVARTIS FARMACÉUTICA, PORT DE BARCELONA, SIEMENS, SUARA

Col·laboradors

ACC1Ó
CAIXABANK
DELOITTE
ELECNOR
EY
EVERIS
FUNDACIÓN ALIMENTUM

FUJITSU
IBM
KPMG
NESTLÉ ESPAÑA 
PUIG
ZURICH ESPAÑA 

GRÀCIES
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Empreses promotores del Programa de Beques
 

FUNDACIÓ BANC SABADELL 
FUNDACIÓ CAJA DE INGENIEROS 

FUNDACIÓN JESÚS SERRA/GRUPO 
   CATALANA OCCIDENTE  
REIG PATRIMONIA

Empreses col·laboradores del Programa de Beques
 

ANUDAL, DEUTSCHE BANK, LUCTA, MERCER, METALOGENIA, DESPATXOS MEMBRES DEL 
CONSELL PROFESSIONAL DE LA FACULTAT DE DRET*, RESA, RESIDENCIA UNIVERSITÀRIA 
SARRIÀ

Empreses col·laboradores a través  de Matching Gifts:
APAX FOUNDATION, JP MORGAN, RWE INNOGY AERSA 

* DESPATXOS MEMBRES DEL CONSELL PROFESSIONAL DE LA FACULTAT DE DRET:

AGM Abogados
Arasa & de Miquel - Euroforo
Baker & McKenzie
BDO Abogados y Asesores Tributarios
Clifford Chance 
Crowe Horwath
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Deloitte Abogados
EY
Font Abogados y Economistas
Freshfields Bruckhaus Deringer
Garrigues

Gómez-Acebo & Pombo
Jausas
KPMG
Manubens Abogados
Pedrosa Lagos
Pérez-Llorca
PwC Tax & Legal Services
Roca Junyent
Rousaud Costas Duran
Uría Menéndez
Vialegis Abogados

A  LES  EMPRESES  I  FU N DAC IO N S  QUE  CONTR I BUE I XEN  AL 
PROGRAMA  DE  BEQ U ES
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Persones físiques
 

Brugera Clavero, Juan José; Castejón Fernández, Germán; Espiau Espiau, Manuel; Fábregas 
Vidal, Pere-A.; Fontana García, Pedro; 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
CAPRABO
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA  
   Y NAVEGACIÓN DE BARCELONA 
CAPRABO
CIMENTS MOLINS
COCA-COLA IBERIAN PARTNERS
COMSA EMTE
DANONE
DELOITTE
DESIGUAL
ELECNOR
ENDESA
ESADE ALUMNI
ESTEVE
EVERIS
EY
FLUIDRA
FREIXENET
FUJITSU
FUNDACIÓ BANC SABADELL

FUNDACIÓ CAJA DE INGENIEROS
FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA
FUNDACIÓ DAMM
FUNDACIÓ JESÚS SERRA/GRUPO             
   CATALANA OCCIDENTE
FUNDACIÓ PUIG
PWC
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
FUNDACIÓN REPSOL
GAS NATURAL FENOSA
GRUPO MAHOU SAN MIGUEL
IBERPOTASH
IBM
ISS FACILITY SERVICES
KPMG
“LA CAIXA”
METALOGENIA
MIGUEL TORRES
NESTLÉ ESPAÑA
PENTEO ICT ANALYST
REIG PATRIMONIA 
ROCA
SANTANDER
SEAT
TOUS
WERFEN GROUP

A  L’ ASSEMBLE A  D E  PATRO N S  D E  LA  FUNDAC I Ó  ESADE
GRÀCIES





Aquest document s’ha imprès amb paper ecològic procedent de plantacions de gestió 
forestal sostenible.

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 cada dia 
entre més persones. 

Gràcies per fer-ho possible.



RELACIONS CORPORATIVES & FUNDRAISING
Tel.: +34 934 952 058
www.theesadechallenge.com

CAMPUS BARCELONA - PEDRALBES
Av. de Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona (Espanya)
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 (Espanya)
Tel.: +34 932 806 162
Fax: +34 932 048 105

CAMPUS MADRID
C. de Mateo Inurria, 25-27
28036 Madrid (Espanya)
Tel.: +34 913 597 714
Fax: +34 917 030 062

www.esade.edu

http://www.esade.edu

