
  

 

���� Nota de premsa ���� 
 

Manel Peiró assumeix la presidència  
del Banc de Sang i Teixits 
  

• Substitueix Antoni Esteve, que ha culminat una etapa de 
10 anys al capdavant del màxim òrgan de govern del BST 
 

• Peiró és vicedegà d’ESADE i ha estat membre del Consell 
d’Administració del BST els últims dos anys 

 
El Banc de Sang i Teixits (BST) té des d’aquest juliol un nou president. Antoni Esteve 

ha deixat la presidència per motius personals, després de 10 anys al capdavant del 

Consell d’Administració d’aquesta empresa pública. 

 

Sota el seu mandat, s’han integrat tots els bancs de sang hospitalaris en un únic Banc 

de Sang per tot Catalunya i s’ha consolidat un model d’eficiència i sostenibilitat 

empresarial que ha culminat aquest semestre amb la consecució del segell +500 de 

l’EFQM, una acreditació internacional que certifica l’excel·lència del model de gestió 

del BST. 

 

El relleu d’Antoni Esteve a la presidència del Consell d’Administració l’ha assumit 

Manel Peiró, actualment vicedegà de professerat d’ESADE i membre del Consell 

d’Administració del Banc de Sang i Teixits des de fa 2 anys. Peiró és llicenciat en 

Medicina i doctor en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Ramon 

Llull.  

 

Peiró ha desenvolupament la seva carrera professional principalment en l'àmbit 

acadèmic. Actualment, és director de l'Executive Master en Direcció d'Organitzacions 

Sanitàries d'ESADE i coordina les activitats en el sector sanitari d’aquests escola de 

negocis, on és a més professor del departament de Direcció de Persones i 

Organització. Ha estat membre del Subcomitè Científic de la European Association of 

Hospital Managers (Associació Europea de Directors d'Hospitals) i del Comitè Científic 

de la Conferència Hospitals Top-20.  

 

El BST és una empresa pública del Departament de Salut que es regeix pels principis 

de Bon Govern de les Empreses Publiques i Consorcis. D’acord amb el Codi del Bon 

Govern, aprovat el 2010, tots els membres del Consell d’Administració són 

independents de qualsevol funció executiva en l’organització. 

 

Barcelona, juliol de 2013 

 
Departament de comunicació del BST 
T. 93 557 35 00 
 
www.bancsang.net – www.donarsang.gencat.cat – @donarsang 


