Presidència Patronat 1997-2006

FETS RELLEVANTS

David Marca i Cañellas, va néixer a Tarragona el 1928. Va cursar els estudis de
Professorat Mercan l i d’Intendent Mercan l, que convalidà a Ciències Econòmiques a la Universitat. Ja a l’empresa es va tular en Psicologia Aplicada,
per a la selecció de direc us d’alt nivell, va fer cursos de la Universitat de Harvard, a mida per a grans empreses. Va realitzar també un màster de direcció.
L’any 1953 es va incorporar a Cobega, S.A., nova concessionària de Coca Cola,
amb l’objec u d’implantar la marca a Catalunya. Ens va iniciar a Barcelona,
seguidament a Tarragona i el 1955 va arribar a Girona, on es va establir amb
la seva família.
Delegat de la societat, el 1970 va passar a ser el director gerent de la nova fàbrica de Sarrià de Ter. El 1994, va deixar el seu càrrec a Cobega per dedicar-se
a la polí ca i a inicia ves pròpies. Tot i això, va seguir treballant pel consell
durant 10 anys, elaborant estudis d’expansió, reorganitzacions tàc ques i selecció de direc us.
La seves aficions han estat la fotografia, la muntanya, la pesca i la navegació.
Lletraferit, ha col·laborat en revistes i diaris amb més de 1500 ar cles —700 a
El Punt— un llibre d’antropologia i una biografia d’una en tat cultural tarragonina.
El seu esperit cívic, ciutadà i solidari l’ha portat a un llarg nombre de càrrecs i
ocupacions:
- Senador durant 8 anys. Sots-president d’Economia, Hisenda i Pressupostos de l’Estat
- A Creu Roja: des de president provincial fins a sots president estatal.
- President fundador dels “Amics de les Flors”, organitzadors de l’Exposició des de 1978
- Vicepresident de la Cambra de Comerç, promogué els Martes Turíscos i Debat Costa Brava
- President fundador d’Ona Catalana i de Punt Diari. I d’altres...



Consolidació dels Premis Patronat als
millors Projectes Final de Carrera



Implantació de les Beques de
Col·laboració en Projectes d’Innovació
Docent per a estudiants de l’EPS



Implantació de les Beques Andreu
Agus per ampliació d’estudis



Implantació de les Beques BalcellsGeneralitat de Catalunya-Patronat de
l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona per realitzar estudis
de postgrau en l'àmbit de les enginyeries (BBI-PEPS)



Promotor del Fòrum Industrial



Foment de la relació entre l’EPS i la
Fundació Mas Badia



Grans inversions en espais, laboratoris, tallers i materials

