
 

   
 
Si necessiteu informació addicional,  
no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres 
 

 

Sobre la Fundació Jesús Serra 

La Fundació Jesús Serra és una entitat privada sense ànim de lucre creada en memòria de Jesús Serra Santamans, reconegut empresari i  
mecenes i fundador del Grup Catalana Occident. La seva activitat consisteix a desenvolupar i donar suport a iniciatives en els àmbits de la recerca,  
empresa i docència, acció social, esport i promoció de les arts, amb un objectiu comú: el compromís responsable amb la societat. 

 

 

 
Laura Santaflorentina 
laurasantaflorentina@gmail.com 
Tel. +34 699 061 244 

Mar Torrents 
m.torrents@romanrm.com  
Tel. 608 169 990 

mailto:m.torrents@romanrm.com
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