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nostre-adeu-a-pedro-riera-licmba

Pedro Riera Grau (Lic&MBA 72) va morir el passat dia 7 d’abril a causa del coronavirus. Lamentem profundament la pèrdua d’un alumni referent, un
professional i una excel·lent persona que ha portat sempre amb orgull el nom d’Esade al cor. Un company compromès amb l’impuls de la xarxa Alumni i el
desenvolupament d’Esade a Madrid.

Pedro Riera va estar al capdavant de la filial espanyola d’IBM entre el 1968 i el 1988 i, després d’això, es va convertir en director general d’Apple Espanya,
càrrec que va ocupar fins a l’any 1996. En els últims 23 anys, va treballar per a la firma de recerca de directius Seeliger & Conde (AMROP), de la qual va ser
soci.

El Pedro va ser membre de la Junta Directiva d’Alumni des del 1997 fins al 2001, i novament des del 2009 fins al 2013. Va participar en el MAC-Madrid
Advisory Committee, l’òrgan delegat de la Junta Directiva de l’Associació per a la coordinació de l’activitat al campus de Madrid, des de l’any 2006, i va ser
designat chairman l’any 2008, ocupant el correct fins 2013.

En els darrers anys, va participar activament en la xarxa de mentors, va col·laborar en la plataforma Esade Alumni Top Management Network i va ser un
participant assidu en les activitats programades. Recentment va acceptar la responsabilitat de liderar el Club Sènior a Madrid i impulsar-ne la implantació.
A més, aquest curs 2019-2020 participava com a voluntari en un dels equips de Consultors Solidaris.

La seva enorme generositat i el seu suport incondicional ens deixen una empremta inesborrable al cor. Tots els que hem estat al seu costat, compartit
il·lusió i projectes i gaudit de la seva companyia ens sentim profundament commoguts, però comptem amb l’orgull del temps compartit, els ensenyaments
rebuts i, sobretot, amb el seu exemple d’home bo, honest, prudent, fidel, amable, generós i savi.

Sopar del MAC el desembre del 2009
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Testimonis
Pedro Navarro (MBA 67), Patró de la Fundació Esade

«Vaig coincidir amb Pere Riera per primera vegada fa molts anys quan era director general d’IBM. Em va caure bé de seguida. Però no va ser fins
uns anys més tard quan vaig començar a tractar-lo amb freqüència, a Esade a Madrid, i em vaig adonar llavors de l’extraordinària persona que era.
Podria explicar les innombrables ocasions en què el Pere va aportar idees, contactes o feina, però em limitaré a explicar una anècdota. M’havia
incorporat a la Junta d’Alumni i el llavors president, Germán Castejón, després d’unes, diguem-ho clar, disputades eleccions que havia guanyat,
volia contractar un nou director general per a Alumni. Em va demanar que col·laborés en el procés de selecció i vam parlar immediatament amb el
Pere, que llavors ja era soci de la firma d’Executive Search Seeliger y Conde. Estàvem ja en ple estiu i gairebé començant aquestes vacances que
aturen totalment el nostre país. Immediatament es va oferir a ajudar-nos posant a la nostra disposició la seva experiència, els seus contactes i tota
la capacitat de la seva firma, i a més sense cobrar res. Poc després, ja a l’agost, ens va convidar a Germán i a mi a un cafè ben d’hora a la seva
casa de la platja de Pals. Havia acabat el seu procés de recerca i ens va presentar perquè l’entrevistéssim el seu candidat elegit, una persona que
ha estat molt positiva per a Alumni i que tots coneixeu, un jove executiu anomenat Xavi Sanchez. Acabada l’entrevista allà hi érem, a les 10 d’un
matí d’agost passant calor i discutint els pros i contres dels candidats i el Pere va exclamar: “I després diran que els de la junta no treballen!”. El
Pere ha estat per a Alumni Madrid un exemple per a les noves generacions. El teu record roman».

Yumi Millán (MIM92), Mentee de Pedro

«”Dedica temps a definir clarament el futur que vols”, va ser un dels molts consells que em va donar el Pedro com a mentor. Jo acabava d’aterrar a
Madrid després d’haver viscut molts anys a l’estranger i no sabia com enfocar la meva carrera professional. Pere no solament era una persona que
coneixia molt bé els secrets del món laboral, sinó que a més, i sobretot, era generós amb el seu temps i coneixements i tenia un sentit de l’humor
meravellós. Entre consell i consell, m’explicava anècdotes de quan treballava a IBM i Apple, però quan més se li il·luminaven els ulls era quan
parlava de la seva família. Trobaré a faltar el seu optimisme i elegància. Gràcies per tot, Pedro, mai oblidaré el suport que em vas donar quan més
ho necessitava».

Javier Díaz-Barceló (EMBA03), Chairman MAC 2005-2008

«Un referent d’Esade a Madrid… Vaig conèixer Pedro Riera l’any 2006. En aquell moment jo acabava de ser nomenat chairman del MAC (Madrid
Advisory Committee) d’Esade, un comitè format per antics alumnes que, en aquests moments encara inicials de l’aposta d’Esade pel campus de
Madrid, pretenia ajudar en la integració d’ESADE a la business community madrilenya i en el desenvolupament d’una autèntica comunitat local
entre els nombrosos alumni residents a Madrid.
Per mediació de Pedro Navarro, que ens va posar en contacte, vaig anar a visitar-lo per demanar-li que s’incorporés al MAC. Recordo que em va
rebre al seu despatx de Seeliger y Conde al carrer de Velázquez. I de seguida vaig percebre la seva bonhomia: tenia una disposició total a ajudar. I
així va ser. La seva empenta contagiosa i la seva implicació van ser crucials per a la preparació i consolidació de les primeres reunions anuals
d’Esade Alumni a Madrid. En una altra mostra del seu compromís, el 2008 va acceptar presidir ell mateix el MAC. I, amb la seva determinació i
habilitats, va donar un veritable impuls al comitè, amb el focus posat en el desenvolupament de la comunitat local d’Esade Alumni.
Crec que sentia Esade com a quelcom molt propi. I crec també que tenia una veritable vocació de servei i un alt sentit del compromís. I, per això,
es va convertir en un referent d’Esade a Madrid. Sens dubte, treballar al seu costat al MAC d’Esade va ser per a mi un privilegi.
Amb el pas el temps, la meva admiració i estima per ell van anar creixent. I era una alegria trobar-nos i saludar-nos a Esade Madrid. L’última
vegada, el passat 26 de febrer, en un dinar d’Esade Alumni Top Management Network, organitzat per Seeliger y Conde. Unes setmanes després, la
dolorosa notícia de la seva mort. Descansa en pau, estimat amic».

Manuel Gancedo Puig de la Bellacasa (PMD 14/Lideratge Digital 19)

«Vaig rebre amb profunda tristesa la marxa de qui va ser el meu mentor en un dels moments més il·lusionants de la meva carrera. Em vaig sentir
afortunat de poder comptar amb la seva escolta, claredat d’idees, exemple de sensibilitat i gestió de les emocions dels equips.
“Com més grans som en humilitat, més a prop estem de la grandesa”. La més valuosa lliçó que vaig aprendre del Pedro durant aquest temps va
ser la grandesa de la seva humilitat. DEP».

Els teus companys d’Esade Alumni Social

«Recordo quan ens van presentar, suposo que com tots els d’aquest grup, allà a Esade, i ens vas dir que, ja que t’havies jubilat, volies aprofitar per
fer coses diferents, i una d’elles era el voluntariat. Aquests mesos que el destí t’ha deixat han estat intensos treballant per a una causa
desconeguda per a nosaltres, de la qual estem aprenent molt. El passat 26 de febrer vam poder compartir una reunió de mentoring, quan ens vam
saludar, vam dir allò de “no sé si és correcte fer-nos dos petons o no” i vam fer broma sobre el tema. El “tema” ha resultat no ser una broma i ha
estat el que t’ha separat d’aquesta causa que ens ha fet conèixer-te, però, per molt de temps que passi, no oblidarem la teva aportació i per la
nostra part aquest treball estarà dedicat a tu. Descansa en pau, Pedro, aquí ens has deixat una gran feina i un bonic record».

Pere-A. Fàbregas (Lic&MBA 72), President d’Honor d’Esade Alumni

«Pere Riera era company meu de promoció a Esade, la 4a promoció, la de 1967, ja fa molts anys. Era una promoció petita, vam acabar només 17
persones, i això ens ha portat, al llarg del temps, a tenir potser més contacte que en altres casos. El nostre darrer dinar va ser, fa poc, ara sembla
tan lluny, el 31 de gener d’enguany, aprofitant que un company nostre que viu a Nova York passava per Barcelona. En Pere estava molt bé, com
sempre. Hem seguit dia a dia aquestes darreres setmanes la seva lluita, a la fi no ha pogut ser, una gran pena. En Pere ha estat una persona
sempre disposada, amb una gran estima per Esade i per Esade Alumni, col·laborant des de Madrid, on residia. La seva vida professional estava
plena d’èxits, i la seva vida personal, de família i de bons amics».

Juan Manuel Peña (Lic&MBA71), president del Club Sènior Esade Alumni

«Des de la Junta de Club Sènior volem fer palès el nostre sincer sentiment de condol per la pèrdua del nostre company i amic Pere Riera, amb qui
estàvem estudiant la nostra implantació a Madrid com a Club Sènior. Des del primer moment, i sobretot des del seu retorn d’Austràlia a finals de
gener, el Pere va acollir amb entusiasme la nostra idea i havíem començat a compartir algunes idees de com podríem fer-ho. Per desgràcia, la
COVID-19 se’ns ha emportat el Pere molt prematurament».
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