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accions de patrocini de les empreses dels diferents sectors en projectes 
aliens a l'empresa, finarn;ant beques (moltes empreses en concedeixen), 
catedres, cursos de postgrau o altres ajuts. 

En l' enquesta AEDME 2005 aquest ambit no s'inclou dins del patrocini 
social o solidari, com es fa en aquest treball, sinó que se'l considera sepa
radament. Dones bé, segons aquesta enquesta, un 84,2 % de les empreses 
que patrocinen ho fan en aquest ambit, percentatge superior al correspo
nent a cultura (82,5 %) i a qualsevol altre ambit, excepte el social-solidari 
(86% de les empreses). És a dir, un gran nombre d'empreses patrocinen 
diversos ambits. En l' enquesta Admical 2005, a Franc;a, l' educació (inclosa 
en el patrocini social-solidari) és la que aconsegueix més patrocini (27,6 %)

de les accions totals d' aquest pa trocini social. 

Malgrat que la universitat i l'empresa a Espanya encara estan molt 
allunyades, el patrocini empresarial és cada vegada més important 
en l'ambit universitari, responsable com és, en gran part, de la forma
ció de professionals i de la recerca. Per exemple, el nou projecte catala 
Barcelona School of Economics, impulsat per la Universitat Autonoma 
de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra i liderat pel prestigiós eco
nomista Andreu Mas-Colell, ha comptat amb el patrocini de diferents 
empreses amb seu a Catalunya, com La Caixa, Caixa Catalunya, Banc 
Sabadell i Agbar. Un ja llunya exemple també d'iniciativa empresarial 
en el món de la formació el tenim -com explica Pere Fabregas-13 en la 
creació de les escales superiors de negoci a Catalunya, com ESADE o 
IESE. A finals de la decada dels cinquanta, els joves empresaris cata
lans, sota el mestratge de Jaume Vicens Vives, van entendre que era 
la societat civil, la nova burgesia del país, qui havia d' activar el motor 
social en aquest aspecte i en altres de la modernització de Catalunya. 
Des del vessant polític s'invoca també la importancia d'aquesta relació: 
segons l'aleshores president Maragall, en l'obertura del curs universi
tari 2004-2005, "el desenvolupament de Catalunya ha de fonamentar-se 
en el turisme, la indústria i la universitat". 

A Espanya hi ha una vintena d'universitats privades, quan vint-i-cinc 
anys emere només n'hi havia quatre. Malgrat tot, el financ;ament privat de 
la universitat a tot Europa és molt inferior al dels Estats Units, on les prin
cipals universitats (Harvard, Yale, Stanford) reben donacions per valor 
de centenars de milions de dolars dels exalumnes i de grans fundacions, 
i la Comissió Europea ha recomanat més llibertat als centres educatius 
perque puguin dissenyar esquemes de financ;ament amb més participació 

13 Pere A. FABREGAS. Arrels d'un futur. Barcelona: Edicions ESADE, 2004. 
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