
una institució acadèmica que es vulgui projectar al món ha de 
prestar una atenció molt especial al que constitueix el nucli 
central de la seva activitat, és a dir, a l’àmbit acadèmic. EsADE 
és una institució que es projecta al món amb l’ambició de 
transformar-lo i de millorar-lo. Per això, presta la màxima atenció 
als quatre processos clau en la construcció de la seva qualitat 
acadèmica. Es tracta de desenvolupar la màxima qualitat (1) 
en la impartició, és a dir, en la pedagogia; (2) en la síntesi dels 
coneixements existents; (3) en la captació del coneixement, i, 
finalment (4), en la creació de coneixement. 

Aquests quatre àmbits d’actuació són interdependents i no es 
pot assolir l’excel·lència sense fer atenció a cadascun d’ells. 
Tanmateix, una institució pot destacar per la seva excel·lència 
concentrant els esforços en alguns d’aquests àmbits. Així 
mateix, al llarg de la història de la institució, l’enfocament o 
la centralitat de cadascun d’aquests àmbits es pot modificar 
significativament. A vegades, aquestes modificacions són 
el resultat de l’evolució interna de la institució, com a 
conseqüència de la maduració dels assoliments obtinguts en 
una àrea determinada. Els canvis de prioritats també poden 
estar motivats per canvis a l’entorn i per la voluntat de la 
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institució de donar-hi resposta. Així, per 
exemple, una institució que es fixa com a 
objectiu oferir un alt grau de qualitat en la 
pedagogia, pot tenir un gran impacte en un 
àmbit territorial més local o més estable. 
Igualment, després d’assolir l’excel·lència 
en la pedagogia, la institució pot concentrar 
els esforços en la millora de la capacitat 
de síntesi. no obstant això, concentrar els 
esforços exclusivament en la pedagogia 
i en la síntesi pot comportar dificultats 
significatives per projectar-se en entorns 
més amplis. 

EsADE afronta avui la globalització 
amb una atenció continuada als seus 
programes i als seus participants. però, 
en aquest context, la recerca ha deixat 

de ser un complement conjuntural. Ben al 
contrari, en un context global en el qual 
totes les veus es poden sentir, la recerca 
n’esdevé un element central de l’activitat, 
una condició sine qua non. D’una banda, 
un discurs d’incidència global és una 
forma de transformar la nostra societat 
i, a més, s’ha convertit en una de les 
plataformes més poderoses de projecció 
per a una institució acadèmica. D’altra 
banda, la recerca, encara que els seus 
fruits siguin menys originals, és la condició 
per participar en el debat acadèmic global. 
Finalment, les exigències pròpies de 
l’activitat investigadora presenten alguns 
dels trets centrals d’EsADE, com ara el 
rigor, l’exigència i una ambició legítima 
d’excel·lència. 
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L’activitat investigadora a EsADE es pot articular en els seus 
diferents instituts, centres i càtedres, l’existència dels quals 
ja constitueix un bon indicador del progrés en la creació 
de coneixement. En cadascun d’aquests nuclis d’activitat 
acadèmica, s’estableixen ponts entre diferents disciplines i 
relacions amb altres institucions internacionals, de manera que 
es converteixen en petits think tanks que participen en l’avenç 
del coneixement i en la seva difusió, i n’informen tant a través 
de les seves publicacions, recollides des de l’any 2005 al 
Research Yearbook, com a través d’assignatures i programes, 
alguns d’ells desenvolupats en cooperació amb altres centres 
universitaris, com stanford, en l’àmbit de la responsabilitat social 
de l’empresa, o Georgetown, a través del Global Executive MBA. 

L’altra cara de la recerca és la innovació. La innovació és 
aspiració a transformar l’statu quo; a desenvolupar noves idees 
que causin impacte, que ajudin a millorar el món en què vivim. 
La innovació garanteix que la creació de coneixement no sigui 
un exercici acadèmic tancat en si mateix, sinó orientat cap al 
canvi, cap a la transformació.

Els darrers anys, el potencial innovador d’EsADE s’ha 
manifestat en la seva capacitat per elaborar programes 
innovadors amb altres institucions, com el pasadena 
Art Center College of Design; per actuar decisivament 
en la construcció de xarxes europees d’excel·lència, 
com l’European Institute of Innovation and Technology, i 
també en l’actuació i l’impuls d’EsADE Creapolis, parc 
de Creativitat Empresarial. 

La recerca i la innovació no són dimensions noves 
a EsADE. Constitueixen el nucli d’una institució 
acadèmica i són elements centrals de la cultura 
d’EsADE. són, doncs, part de la seva identitat i en 
delimiten un horitzó, alhora que assenyalen la voluntat 
i l’aspiració de millorar contínuament per servir millor 
l’objectiu de formar adequadament les persones i 

contribuir a millorar la societat.
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