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El curs 2007-2008 ha estat 
marcat per la celebració del 
nostre 50è aniversari.
D’una banda, hem aprofundit 
i actualitzat els trets propis de 
la nostra identitat, que arren-
quen aquell llunyà 1957-1958, 
quan va néixer ESADE. 

Aquest any acadèmic s’ha 
caracteritzat per una reflexió 
i una revaloració del nostre 
compromís amb la formació 
en valors i de qualitat, amb el 
rigor acadèmic i la creació de 
coneixement; amb la difusió 
i el diàleg sobre les qüestions 
socialment rellevants. En defini-
tiva, el nostre compromís com 
a institució educativa en favor 
de la construcció d’un món 
més digne i més just. 

D’altra banda, ha estat un curs 
orientat clarament vers el futur. 
Aquesta Memòria mostra que 
ESADE es troba en un punt de 
partida excepcional per construir 
el seu futur. La realitat actual 
i l’impuls d’una renovada identi-
tat ens permeten actualitzar 
i projectar el que hem de ser 
i oferir a totes les persones que 
es vinculen al projecte d’ESADE. 
La nostra tasca consisteix a 
identificar els nostres punts 
forts, com també les àrees 
en què hem de millorar per 
construir aquest futur. Aquesta 
Memòria és una bona base 
per fer-ho. 

En un any tan especial, voldria 
expressar el nostre agraïment a 
tots els qui han fet possible el 
projecte d’ESADE: als jesuïtes, 
als empresaris, als patrons de la 
nostra fundació, al professorat 
i al personal d’administració 
i serveis, als alumnes i antics 
alumnes, al món jurídic i empre-
sarial, i a tanta gent que ens ha 
donat suport. 

A tots, gràcies per aquests 
50 anys. I aquest és el nostre 
compromís per al futur: ser una 
institució que aporti valor acadè-
mic i humà en un món global.

“La realitat actual i l’impuls d’una renovada identitat 
ens permeten actualitzar i projectar el que hem 
de ser i oferir a totes les persones que es vinculen 
al projecte d’ESADE”

Carlos Losada
Director general

Aquesta Memòria és un resum 
breu d’un any acadèmic marcat 
per la celebració del 50è 
aniversari d’ESADE. És difícil 
reflectir-hi tota l’activitat d’una 
institució tan viva i tan intensa. 
Al llarg de deu capítols, s’ofereix 
una visió del més destacat, d’allò 
que mostra de forma significativa 
la tasca i les iniciatives d’un gran 
col·lectiu que treballa en un 
gran projecte. 

Perquè ESADE continua essent 
un gran projecte, després de 
50 anys d’història. La mirada cap 
enrere ens permet redescobrir i 
valorar els nostres fundadors: un 
grup d’empresaris i professionals 
de Barcelona que van voler crear 
i van posar en funcionament 
una institució educativa amb 
vocació de servir la societat 
del seu temps. 

Convençuts de la importància 
de l’educació, van demanar a 
la Companyia de Jesús que orga-
nitzés i dirigís el nou centre, atès 
que tenia una experiència signifi-
cativa en aquest àmbit –en altres 
centres, com la Georgetown als 
Estats Units o Deusto al nostre 
país. Així, jesuïtes i empresaris 
van emprendre un projecte 
ambiciós per formar persones 
responsables, amb forts valors 
socials i ètics, com a directius 
capaços de dirigir i millorar les 
empreses i la societat. 

Crec, honestament, que aquesta 
idea fundacional és la que 
ha presidit i presideix el projecte 
d’ESADE.

Per això, l’autèntic patrimo-
ni d’ESADE són els més de 
36.000 antics alumnes que han 
passat per les seves aules, com 
també els equips excel·lents de 
persones que han conformat 
i que conformen el personal 
d’administració i serveis i el 
claustre del professorat. 
A tots ells, el nostre reconeixe-
ment i agraïment. 

ESADE és un gran projecte. 
Hem pogut celebrar ja “els 50”, 
però volem continuar 
“inspirant futurs”.

“Jesuïtes i empresaris van emprendre un projecte 
ambiciós per formar persones responsables, amb forts 
valors socials i ètics, com a directius capaços de dirigir 
i millorar les empreses i la societat.”

Joan Manuel Soler
President



Antics alumnes. 
ESADE Alumni 
Pàg. 36

7
Persones, estructura 
i recursos
Pàg. 40

8

Relació 
amb organitzacions 
i empreses
Pàg. 46

9
Comunicació 
i publicacions
Pàg. 50

10

Continguts   00

Dades rellevants
Pàg. 8

1
Missió, raó de ser 
i valors
Pàg. 12

2
Formació i inserció 
professional
Pàg. 16

3

Recerca 
i coneixement
Pàg. 20

4
Projecció social 
i cooperació
Pàg. 26

5
Vocació 
internacional
Pàg. 30

6
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Reconeixement i suport
Els Prínceps d’Astúries presideixen l’acte de 
reconeixement dels fundadors d’ESADE l’any 
1958 a Barcelona: un grup de professionals 
i empresaris, i la Companyia de Jesús.
INSPIREM FUTURS
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Nombre d’actes 
i participants

Actes públics organitzats

636  €

Participants

38.307

Resum de premsa

Impactes a la premsa escrita

3.958  €

Articles d’opinió 

336

Ingressos 2007-2008

Ingressos totals  
de les unitats

70 milions d’euros

Facultat de Dret 
7 milions d’euros     €

Programes universitaris 
de la Business School
14 milions d’euros 

Programes MBA
14 milions d’euros €

Executive Education
26 milions d’euros €

Executive Language Center 
4 milions d’euros

Unitats de suport 
i corporatives
2 milions d’euros €

Vicedeganat de Recerca 
i Coneixement
3 milions d’euros

Metres quadrats 
de superfície

Campus de Barcelona

Edifici 1

9.300 m2 €

Edifici 2

7.475 m2 €

Edifici 3

12.700 m2 €

Campus de Madrid

2.500 m2

Campus de Buenos Aires

1.487 m2

22%

38%

8%

4%

28%

Dades rellevants
12.113 persones han participat 
en els diversos programes acadèmics 
durant el curs 2007-2008

01

Executive 
Language Center

3.608 alumnes

2.415 alumnes externs 
d’anglès

272 alumnes externs 
d’espanyol

794 alumnes in-company 
d’anglès, francès, alemany 
i italià

127 alumnes d’intercanvi 
que han rebut classes 
d’espanyol

URL Turisme 
Sant Ignasi

Centre promogut per la 
Fundació ESADE

221 estudiants

Publica la seva propia memòria 
d’activitats <www.tsi.url.edu>
 

Facultat de Dret

888 estudiants

534 Llicenciatura i Màster 
en Dret

336 Masters i postgraus 
en dret



2
Cinquanta anys d’història
Des de la seva fundació, ESADE ha estat 
una institució educativa compromesa 
amb la formació en valors.
INSPIREM FUTURS



   

La nostra comunitat

Els nostres valors 

La comunitat d’ESADE es compromet a la promoció d’un conjunt de valors coherents amb la qualitat 
humana i l’excel·lència acadèmica i professional, valors que vol posar al servei de la societat local i global 
en què s’insereix. Aquests valors són:

Declaració de valors de la comunitat d’ESADE*

El nostre compromís

D’acord amb aquests valors, 
els membres de la comunitat 
d’ESADE es comprometen, en 
definitiva, a actuar amb integritat 
personal, exigència professional 
i responsabilitat social.

Integritat personal 
significa que les paraules i les 
accions siguin coherents entre 
si, amb les pròpies conviccions 
o creences i amb els valors con-
tinguts en aquesta Declaració. 

Exigència professional  
significa rigor en l’acompliment, 
cultura de l’esforç, actualització 
contínua, capacitat d’autonomia 
i cooperació, creativitat 
transformadora i esperit de 
servei i de superació.

Responsabilitat social 
significa assumir i tenir en 
compte les conseqüències 
de les pròpies decisions i el seu 
efecte en la justícia de les 
organitzacions i de la societat, 
tant local com global.

ESADE vol formar persones amb un alt nivell de competència 
professional, conscients de les seves responsabilitats com a ciuta-
dans del propi país i del món, sensibles a la solidaritat i la justícia 
social, i capaces de comprometre’s en projectes col·lectius. 
Per a això, vol fomentar la “qualitat humana”: una combinació de 
coneixement, criteri, equilibri i profunditat, que genera persones 
serenes, coherents, fiables i capaces de viure valors fonamentals.

Formar part d’una institució universitària com ESADE ha d’implicar 
una actitud de compromís amb la missió de la institució, un com-
promís que s’expressa en els valors que regeixen la convivència 

quotidiana i l’activitat acadèmica. Les persones que comparteixen 
aquests valors formen la comunitat d’ESADE.

Els membres d’ESADE formen part lliurement de la seva comunitat i, 
dintre de l’acceptació bàsica d’aquests valors, cadascú ha de decidir 
la seva manera personal de viure’ls. En aquest mateix clima de lliber-
tat i de respecte mutu, ESADE invita els seus membres a promoure 
accions i comportaments que siguin coherents amb aquells valors.

La Declaració està oberta als canvis que la comunitat vagi 
experimentant.

1. Actuar amb integritat 
en el treball acadèmic 
i professional.

Vol dir comportar-se, fins 
i tot en circumstàncies difícils, 
de forma compromesa amb 
valors fonamentals, com el ri-
gor i l’esforç en l’acompliment, 
l’honradesa, l’esperit crític, 
l’equitat i el sentit de la 
responsabilitat.

2. Respectar els companys, 
totes les persones i un mateix, 
i ser sensible a la situació 
concreta dels altres.

Significa reconèixer la dignitat 
de totes les persones i ser 
capaç d’acompanyar i d’ajudar 
els altres quan ho necessiten, 
i així col·laborar a construir 
un món més just i humà.

3. Valorar positivament la 
diversitat i aprendre de les 
diferències entre persones, 
idees i situacions.

Significa comprendre que 
les diferències de gènere, 
estatus socioeconòmic, origen 
ètnic, cultura, llengua, religió, 
orientació sexual, qualitats 
físiques o d’altres diferències 
són oportunitats enriquidores 
per aprendre d’altres perso-
nes, del món i d’un mateix.

4. Buscar, compartir 
i contribuir al bé comú 
de la comunitat d’ESADE. 

Significa ser conscient 
que l’obtenció del propi bé 
no es pot deslligar del bé 
de tota la comunitat i es 
reflecteix en actituds de 
respecte i de responsabilitat 
envers la comunitat.

5. Assumir responsabilitats 
i compromisos al servei 
d’una societat més justa.

Significa comprendre no tan 
sols el que la realitat “és” 
de fet, sinó també el que 
“hauria de ser” d’acord amb 
la justícia, valor fonamental 
expressat a la Declaració 
universal dels drets humans.

* Aquesta Declaració de valors va ser aprovada pel Patronat de la Fundació ESADE el 24 de gener de 2008, amb l’informe previ favorable dels òrgans de direcció, 
i després d’un procés obert a la participació del professorat, del personal d’administració i serveis, i dels representants de l’alumnat.  
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Raó de ser

ESADE, com a institució acadèmica universitària, està compromesa 
amb la seva raó de ser per impulsar la docència i la recerca en els 
àmbits de la direcció d’empreses i del dret, amb la finalitat de:

Formar persones amb un nivell màxim de competència professional 
i un clar perfil internacional, conscients de les seves responsabilitats 
com a ciutadans i com a professionals. Per això, tracta el procés 
pedagògic des d’una perspectiva global i integral, com un servei 
a la persona i a la societat.

Crear i difondre coneixement, a partir de l’estudi crític del saber 
existent i d’una recerca d’alt rigor científic i de rellevància nacional 
i internacional.

Afavorir el debat social, amb informació i propostes sobre temes 
rellevants i prioritaris per al futur, per tal de contribuir des de la inde-
pendència a la transformació de la societat cap a uns nivells 
de justícia i llibertat més elevats.

Missió, raó de ser i valors
ESADE és una institució acadèmica 
universitària independent, sense 
finalitat de lucre, creada el 1958, 
a Barcelona, per iniciativa d’un grup 
d’empresaris i de la Companyia 
de Jesús. Des de l’any 1995, forma 
part de la Universitat Ramon Llull

02

Missió

La missió d’ESADE és impulsar la docència i la recerca en els àmbits 
de la direcció d’empreses i del dret, a fi de contribuir a la formació 
científica, social i humana de persones que es caracteritzin per un 
elevat nivell de competència professional i per una plena consciència 
de la seva responsabilitat en el desenvolupament d’una societat que 
promogui la dignitat de les persones, en el marc de les tradicions 
humanista i cristiana, i en un context de diàleg intercultural. 
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Una institució educativa
Formar persones amb el nivell 
més alt de competència professional 
i amb un clar perfil internacional, 
conscients de les seves responsabilitats 
com a ciutadans i com a professionals.
INSPIREM FUTURS
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PhD in Management 
Sciences

Nombre total d’estudiants 

61 a Espanya i el Perú

Procedència internacional
11 nacionalitats

MBA

Nombre total d’estudiants 

712 
Nombre de graduats 
per programa 

326
89 18-Month MBA
29 One-Year MBA
118 Part-Time MBA
48 Executive MBA
42 Executive MBA Madrid

Procedència internacional
57 nacionalitats

Participants en intercanvis 
internacionals
56 alumnes propis
93 alumnes d’acollida

Temps per trobar 
la primera ocupació 
Tres mesos després 
de graduar-se, el 90 % dels 
participants del 18-Month 
MBA i del One-Year MBA 
ja ha trobat feina.

Business School

Executive Masters

Nombre total de participants 

523
Nombre de graduats 
per programa 

233 
64 Màster en Direcció 
de Màrqueting i Comercial

25 Màster en Direcció 
d’Operacions i Serveis

56 Màster en Direcció 
Economicofinancera

71 Màster en Direcció Pública

17 Màster corporatiu en 
Direcció i Gestió d’Empreses

• Per segon any consecutiu, 
ESADE ha estat escollida la 
millor escola de negocis 
del món en programes MBA 
per The Wall Street Journal, 
després d’haver analitzat l’opinió 
d’unes 4.500 empreses. 
N’ha destacat especialment 
“la integritat i la capacitat de 
treball en equip” dels seus 
antics alumnes, com també la 
“qualitat del Servei de Carreres 
Professionals”.

• Aprovació oficial dels 
nous títols de Grau i Màster 
en Dret i Grau en Direcció 
d’Empreses-BBA per part 
de la Universitat Ramon Llull 
(inici: curs 2008-2009).

• Llançament amb èxit del 
Global Executive MBA, progra-
ma conjunt entre la Georgetown 
University (McDonough School 
of Business i Walsh School of 
Foreign Service) i ESADE, que 
consta de sis mòduls de forma-
ció, d’onze dies cadascun, 
i que s’imparteix a diverses 
ciutats del món: Washington, 
Barcelona, São Paulo, Buenos 
Aires, Bangalore, Madrid, 
Moscou i Nova York. 
El programa es va iniciar 
a Washington al juny, amb 
37 participants procedents 
de quatre continents.  

• Primera edició del programa 
Corporate Social Responsibi-
lity: Strategic Integration and 
Competitiveness, fruit de la 
col·laboració entre ESADE i la 
Stanford Graduate School of 
Business. Es va fer a Barcelona 
al març i hi van participar 66 
persones de diverses naciona-
litats, que el van valorar molt 
positivament.

• L’Agència Nacional d’Avaluació 
de la Qualitat i Acreditació 
(ANECA), del Ministeri de 
Ciència i Innovació, va concedir 
la Menció de Qualitat als pro-
grames Master of Research in 
Management Sciences 

i PhD in Management Sciences 
d’ESADE, en reconeixement a la 
seva qualitat científica i docent.

• La Facultat de Dret va parti-
cipar en la creació del Center 
for Transnational Legal Studies 
(CTLS), amb seu a Londres, 
juntament amb altres centres 
universitaris com el Georgetown 
University Law Center, la Freie 
Universität Berlin, la Université 
de Fribourg, el King’s College 
London, la University of 
Melbourne, la Universidade 
de São Paulo i la University 
of Toronto.

Fets rellevants del curs 2007-2008
Formació i inserció professional
ESADE impulsa un projecte 
formatiu propi, centrat en una visió 
holística i humanista de la persona, 
per promoure la competitivitat 
i el desenvolupament responsable 
de les organitzacions

03

Llicenciatura 
i Màster en Dret

Nombre total d’estudiants 

534
Participants en intercanvis 
internacionals:
24 alumnes propis
56 alumnes d’acollida

Durada mitjana dels estudis 
de la llicenciatura  

5,4 anys

Temps per trobar 
la primera ocupació 
El 65 % dels alumnes 
troben feina abans d’acabar 
la carrera. 

El 100 % dels alumnes 
troben feina tres mesos 
després de graduar-se.

Màsters 
i postgraus en dret

Nombre total d’estudiants 

336
Procedència internacional
28 nacionalitats

Jornades i seminaris 
d’actualització

18 jornades i seminaris

1.353 participants

Facultat de Dret Executive Language Center

Executive 
Language Center

Nombre total de participants 

3.608 alumnes

2.415 alumnes externs 
d’anglès

272 alumnes externs 
d’espanyol

794 alumnes in-company 
d’anglès, francès, alemany 
i italià

127 alumnes d’intercanvi que 
han rebut classes d’espanyol

Nombre de classes totals 
d’anglès, francès, alemany 
i italià  

52.408 hores

Nivell de satisfacció
8,2 (sobre 10) dels cursos
8,9 (sobre 10) del professorat
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Honoris Causa 2008
James G. March i Henry Mintzberg, 
investits doctors honoris causa 
per la Universitat Ramon Llull, 
per les seves contribucions rellevants 
en l’àmbit del management.
INSPIREM FUTURS
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Institut de Direcció 
i Gestió Pública
Es va crear el 1993 amb 
l’objectiu de contribuir a millorar 
la gestió pública des de les 
perspectives de la recerca 
i de la formació.
Les seves línies de recerca 
principals són:
• El lideratge al sector públic.
• La funció directiva en la gover-
nança democràtica.
• La coordinació no jeràrquica 
en la gestió pública.
• El partenariat publicoprivat.
• La funció directiva en les 
organitzacions no lucratives.
• Els marcs institucionals, 
l’emprenedoria i els mercats.
• El diagnòstic institucional dels 
sistemes de gestió de recursos 
humans en el sector públic.

Cal destacar la creació del 
programa Partners, orientat a 
promoure la formació i la recerca 
en matèria de cooperació 
publicoprivada, com també la 
publicació del llibre Els escenaris 
de la gestió pública del segle xxi 
(Barcelona: EAPC, 2007).

Institut d’Estudis Laborals
És l’institut més antic d’ESADE 
(fundat el 1960). Centra les 
seves recerques en les relacions 
laborals, la gestió dels recur-
sos humans i la generació de 
coneixement científic i tècnic, 
i estudia com avançar cap al 
desenvolupament de la societat 
del coneixement amb un model 
d’ocupació basat en les qualifi-
cacions professionals, la qualitat 
de vida i el respecte pel treball 
digne, en un entorn de creixe-
ment sostenible.

Les seves línies de recerca 
principals són:
• La cultura i els valors corpo-
ratius.
• Les noves polítiques en la 
gestió dels recursos humans.
• La salut i la qualitat de vida 
laborals.
• La qualitat de la feina a la 
Unió Europea.

Cal destacar, a més de diver-
sos projectes i publicacions 
rellevants, l’obtenció de diverses 
beques: dues per a estades a 
l’estranger, una beca per a un 
investigador visitant i una beca 
Beatriu de Pinós.

Institut d’Innovació Social
Creat recentment, té com 
a objectiu desenvolupar les 
capacitats de les persones i de 
les organitzacions en els sectors 
empresarial i no lucratiu, per 
potenciar-ne la contribució a un 
món més just i sostenible. 
Amb aquest objectiu, genera 
i divulga coneixement i ofereix 
formació en els àmbits de la res-
ponsabilitat social de l’empresa 
(RSE), l’ètica de les organitza-
cions, la gestió de les ONG 
i la col·laboració entre les ONG 
i les empreses.
Les seves línies de recerca 
principals són:
• La integració de la RSE en 
l’estratègia de l’empresa i la seva 
relació amb grups d’interès.
• El lideratge i la gestió de 
les ONG.
• Les emprenedories socials.

Cal destacar la realització de 
20 estudis i projectes de recer-
ca, com també l’organització del 
6th Annual Colloquium d’EABIS, 
que va tenir lloc a ESADE el 
setembre de 2007.

Càtedra LideratgeS 
i Governança Democràtica
El seu àmbit d’estudi és el lide-
ratge, entès com a peça central 
en la recerca del progrés, el 
benestar i la cohesió social en 
les societats contemporànies, 
des d’una dimensió triple: 
empresarial, social i política. 
Es desenvolupen les vincula-
cions entre aquests tres àmbits, 
mentre se n’analitzen els marcs 
institucionals respectius. 

Cal destacar el projecte de 
recerca i publicació dels qua-
derns “Quins valors per demà?”, 
el projecte de recerca “Compro-
mís cívic i lideratge social”, 
com també la publicació de 
diversos números de la col·lecció 
“Quaderns de Lideratge”.

Càtedra de Gestió del Disseny
Té com a finalitat contribuir a 
millorar les organitzacions, 
les empreses, els productes 
i les marques mitjançant la 
gestió del disseny, disciplina en 
la qual és un referent internacio-
nal. La seva activitat de recerca 
s’orienta a la comprensió de les 
condicions que permeten una 
integració i una utilització millors 
del disseny com a eina clau per 
a la innovació, com a element 
central en el màrqueting i la 
comercialització, i com a peça 
fonamental per a la construcció 
de la marca.

Cal destacar l’acord amb l’Art 
Center College of Design (Pa-
sadena, Califòrnia) per realitzar 
accions conjuntes de formació, 
recerca i orientació empresarial 
en la gestió del disseny, el punt 
de partida del qual va ser l’acte 
“The Global Dialogues: Disrupti-
ve Thinking”, el març de 2008.

Càtedra d’Anàlisi d’Actius 
Intangibles
L’objectiu principal de la càtedra 
és investigar el rol dels actius 
intangibles en la creació de valor 
econòmic per a les empreses i 
la seva contribució al PIB dels 
països.
Les seves línies de recerca 
principals són:
• La valoració econòmica dels 
actius intangibles.
• Els actius intangibles en les 
declaracions financeres.
• La relació entre innovació 
emocional, la seva protecció i 
execució, i el creixement del PIB.
• Temes fiscals i la innovació: les 
barreres de l’autoritat fiscal al 
creixement del PIB.
 

Unitats de recerca

Instituts Càtedres

Recerca i coneixement
ESADE porta a terme una recerca 
de rellevància per a la comunitat 
acadèmica internacional i per 
als nostres partners en els àmbits 
específics del management i del dret 
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Programa 
de doctorat

Nombre de doctorands 

61
Nivell d’internacionalització
11 nacionalitats

Publicacions pròpies

ESADE KnowledgeBriefings

Research Yearbook 07-08

Butlletins de recerca
3 edicions anuals

Informe econòmic d’ESADE
Departament d’Economia:
2 edicions anuals

Producció acadèmica

Journals

43 articles en journals 
indexats
19 articles en altres journals 
rellevants

Llibres i capítols

27 llibres
56 capítols de llibres
5 revisions de llibres

Contribucions científiques 

68 contribucions 
en congressos
134 conferències
2 working papers
8 casos
4 monografies
9 tesis doctorals
24 en programas doctorals
5 premis 

Projectes de recerca

60 projectes

10 projectes nacionals 
competitius

6 projectes internacionals 
competitius

7 projectes amb finançament 
públic, no competitiu

36 projectes amb finançament 
privat, no competitiu

1 projecte amb finançament 
privat, competitiu



GRACO  
Grup d’Aprenentatge i Coneixe-
ment en les Organitzacions
El seu objectiu és investigar l’ús 
i l’abast de l’aprenentatge i del 
coneixement en les organit-
zacions contemporànies. Així 
mateix, tracta d’analitzar la 
complexa relació existent entre 
el coneixement i la pràctica, tant 
en la seva generació i transmis-
sió com en la seva aplicació.
Les seves línies de recerca 
principals són:
• El coneixement i la pràctica: 
transferència i transformació.
• Les narratives i el management.
• Els models de creació de 
coneixement.
• La recerca i la seva gestió.

Cal destacar la realització de 
diferents projectes d’àmbit 
internacional, com ara Labora-
nova i el projecte Success, amb 
finançament de la Unió Europea. 
A més, els membres del GRACO 
han presentat papers en nom-
brosos congressos acadèmics, 
EGOS i EURAM, entre d’altres.

GREC - Grup de Recerca en 
Enginyeria del Coneixement
Constituït el 1994 i consolidat 
per la Generalitat de Catalunya, 
compta amb la participació 
d’experts d’ESADE i de la UPC. 
El caràcter multidisciplinari dels 
seus membres li ha permès 
treballar en recerques tant 
bàsiques com aplicades. La seva 
activitat principal se centra en 
l’estudi i el desenvolupament 
de tecnologies en l’àrea de la 
intel·ligència artificial.

Algunes de les línies de recerca 
dirigides des d’ESADE són:
• La modelització d’algoritmes 
automàtics d’aprenentatge 
i mineria de dades (data mining).
• La utilització de sistemes 
intel·ligents per a la predicció 
del rating empresarial.
• Els algoritmes de segmentació 
difusos per a l’anàlisi de perfils 
de clients.
• La generació i l’avaluació 
automàtica d’alternatives 
en processos de gestió del 
coneixement.

Cal destacar la publicació 
d’un article a l’IEEE Transactions 
on Knowledge and Data Engi-
neering, una de les revistes més 
prestigioses en mineria 
de dades.

BuNeD – Business Network 
Dynamics
Grup de recerca creat el curs 
2007-2008, que investiga la 
constitució i l’organització de 
les xarxes de negoci en diversos 
àmbits: operacions, cadena 
de subministrament, sistemes 
d’informació, màrqueting i teoria 
organitzacional. 
Les seves línies de recerca 
principals són:
• La integració de les dimensions 
de la cadena de subministra-
ment.
• L’extensió de pràctiques soste-
nibles en les xarxes de negoci.
• El desenvolupament sociotec-
nològic de les xarxes de negoci.
• L’estratègia, l’estandardització 
i la gestió de les infraestructures 
d’informació.

OEME  
Observatori de l’Empresa 
Multinacional Espanyola
Creat recentment, té per objecte 
l’anàlisi de les oportunitats 
i dels reptes de l’empresa en 
fase d’internacionalització 
avançada a partir de l’anàlisi 
d’experiències concretes.
La seva anàlisi se centra princi-
palment en:
• Els factors de localització 
inversora.
• Les estratègies directives.
• El finançament dels processos 
d’expansió internacional.
• L’impacte socioeconòmic 
als països emergents.
• Les polítiques de formació 
i de recursos humans.
• La innovació i la transferència 
de coneixement.

Consorci per a la Innovació
Reuneix un grup d’acadèmics 
de diferents àmbits, del mana-
gement a la política, interessats 
en la dinàmica de la innovació 
des de diverses perspectives: 
estratègia, comercialització, sis-
temes d’informació, operacions, 
sociologia, esperit emprenedor, 
etc. El seu enfocament interdis-
ciplinari li permet redefinir les 
teories sobre la innovació.

Unitat de Recerca 
de la Facultat de Dret
A la Facultat de Dret, hi ha dos 
grups de recerca acabats de 
crear, les disciplines principals 
dels quals són:
• El dret de família.
• El dret processal i probatori 
en la jurisdicció civil.
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Grups de recerca Altres unitats

Recerca i coneixement
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Centre de Direcció Turística
Realitza una contribució desta-
cable en l’àmbit de la formació 
i la recerca amb les principals 
xarxes acadèmiques internacio-
nals del sector. Les seves línies 
de recerca principals són la 
planificació i la gestió de les des-
tinacions turístiques, i la direcció 
de les companyies turístiques.

Cal destacar la constitució del 
CEMS Faculty Group on Tourism 
i del Grup de Recerca en Gestió 
Turística (GRUGET), en el marc 
de la Universitat Ramon Llull, 
per tal d’impulsar l’activitat 
investigadora en el camp del 
management turístic, com 
també la publicació del llibre 
Fenómeno low cost. El impacto 
en el factor precio.

Centre ESADE 
d’Indústries Culturals
Té per objecte debatre i 
reflexionar sobre els problemes 
de la indústria cultural, identifi-
car els reptes que la comunitat 
empresarial, els organismes i 
les institucions han d’afrontar, 
com també proveir d’instruments 
d’anàlisi que responguin a les 
necessitats del sector. Pretén ser 
un centre d’alt perfil, dedicat a 
la recerca científica, la formació, 
la divulgació i la consultoria en 
aquest camp específic.

Cal destacar la investigació 
“La calidad de la enseñanza 
del periodismo en España”, amb 
la col·laboració i el finançament 
de l’Associació de la Premsa 
de Madrid.

Centre d’Iniciativa Empresarial
Té per objecte promocionar la 
cultura emprenedora entre els 
alumnes i els antics alumnes 
d’ESADE per mitjà del desenvo-
lupament de les capacitats de 
direcció i gestió, orientades a la 
identificació de noves oportuni-
tats i al desenvolupament de les 
habilitats necessàries per crear 
negocis o noves línies de negoci 
en les organitzacions.
Les seves línies de recerca 
principals són:
• Els factors d’èxit en la creació 
de nous negocis.
• Les start-ups globals i les estra-
tègies de creixement ràpid.
• El finançament per a nous 
negocis.
• Les dones emprenedores.
• Els negocis familiars, la cultura 
emprenedora i la creativitat en 
els negocis.

Cal destacar la direcció i la pre-
sentació de dues tesis doctorals, 
la participació en 10 congressos 
acadèmics, entre els quals el 
de l’Academy of Management, 
i la publicació de 5 articles en 
journals acadèmics.

Centre de la Marca
Té com a objectius la creació 
i la difusió de coneixement nou 
i rellevant, com també la forma-
ció i la innovació sobre la marca 
i la seva gestió. 
Les seves dues línies de recerca 
principal són: 
• Les estratègies del manage-
ment de la marca: tendències, 
construcció, anàlisi econòmica, 
valors i dimensió social, interna-
cionalització, etc.

• La recerca específica en qües-
tions d’implementació: creació 
de marques i disseny, marques 
low-cost, retail branding, etc.

Survey Research Center
És un centre dedicat al mesu-
rament en les ciències socials i, 
en particular, a la metodologia 
per realitzar enquestes. El seu 
objecte d’estudi substantiu 
és el desenvolupament i el 
perfeccionament de mètodes de 
disseny, de recollida, d’anàlisi i 
d’avaluació de dades. Addicio-
nalment, proporciona suport a 
les recerques que es realitzen 
a ESADE.
Les seves dues línies de recerca 
principals són: 
• El disseny i l’avaluació 
d’enquestes.
• La recerca aplicada en material 
d’enquestes (applied survey 
research).

Participa en la European Social 
Survey (ESS), una recerca 
bianual i multinacional en què 
prenen part uns 30 països 
i que compta amb el suport 
dels programes marc FP6 i 
FP7 de la Comissió Europea, 
la European Science Founda-
tion i les principals entitats de 
finançament públic dels països 
participants. L’ESS ha estudiat 
els darrers anys els canvis que 
es produeixen segons l’opinió 
i el caràcter dels europeus, en 
funció de la seva situació social, 
política i moral. És un projecte 
de llarga durada, que el 2005 
va rebre el Premi Descartes.

Centres

Unitats de recerca
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Projecció social i cooperació
Un any acadèmic marcat pel 50è aniversari 
d’ESADE, per l’esperit emprenedor 
i de cooperació.
INSPIREM FUTURS
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Impactes 
i articles d’opinió

Impactes a la premsa escrita

3.958
Articles d’opinió

336

Cooperació i voluntariat

Actes i opinió

SUD

El Servei Universitari per al 
Desenvolupament (SUD) inte-
gra el conjunt d’esforços que 
realitza la comunitat acadè-
mica d’ESADE (alumnat, pro-
fessorat i PAS) per col·laborar 
en diversos projectes de 
desenvolupament.

Nombre de participants: 
33 estudiants i 7 professors

Tipologia de projectes:
• Microcrèdits
• Centres de desenvolupament 
empresarial
• Consultoria estratègica
• Assistència jurídica

Països on s’ha actuat: 
Bolívia, El Salvador, Guatemala, 
Hondures i Nicaragua.

Reprieve

Conveni entre la Facultat de 
Dret d’ESADE i la Fundació 
Reprieve per col·laborar 
en la defensa jurídica de 
persones condemnades a 
mort als Estats Units i manca-
des de recursos. Els alumnes 
d’ESADE poden implementar 
el seu pràcticum amb una 
estada, d’entre dos i quatre 
mesos de durada, en bufets 
especialitzats en aquesta 
problemàtica.

Relació 
i col·laboració

ESADE és membre actiu de 
nombroses associacions i 
entitats, entre les quals cal 
destacar: 
• AEEDE (Asociación Española 
de Escuelas de Dirección de 
Empresas)
• Foro de Marcas Renombra-
das Españolas
• Innovation Board (Science 
Business), think tank per pro-
moure la innovació e Europa.
• UNIJES (Federació de 
centres universitaris de la 
Companyia de Jesús) 
• United Nations Global 
Compact - Pacte Mundial 
Espanya. 

Així mateix, un nombre 
significatiu de professors i 
directius d’ESADE partici-
pen activament en consells 
d’administració, patronats, 
juntes de govern, consells 
assessors, etc. de diverses 
empreses, associacions 
professionals, entitats públi-
ques, fundacions i organit-
zacions no lucratives, tant 
nacionals com internacionals.

Alumni Solidari

Voluntariat 
de consultors solidaris
52 antics alumnes participants
8 projectes

Entitats participants:
• ADSIS
• Fundació Ared
• Casal dels Infants del Raval 
• Fundació Comtal
• Educación Sin Fronteras
• Greenpeace
• InteRed
• Ulls del Món

Institut d’Innovació 
Social

Programa de formació ESADE 
– “la Caixa” per a ONG 
Desè aniversari dels 
programes de formació 
per a ONG subvencionats per 
ESADE (20 %) i ”la Caixa” 
(35 %). Fins ara, hi han 
participat 363 persones 
de 210 ONG.

Programa de cooperació 
internacional
Seminaris de formació 
adreçats a organitzacions 
de la societat civil i a directius 
d’empreses, impartits per 
professorat de la xarxa SEKN 
(de la qual forma part l’Institut 
d’Innovació Social), als països 
següents: Argentina, Brasil, 
Xile, Colòmbia, Costa Rica, 
Espanya, Mèxic, Perú 
i Veneçuela.

Cooperació E50:
Arrels Fundació

En el marc del 50è aniversari, 
es va impulsar un projecte 
de col·laboració amb Arrels 
Fundació, fundació privada 
dedicada a l’atenció de 
persones sense sostre de 
Barcelona. Es van dur a terme 
diferents iniciatives: accions 
de voluntariat individual i 
col·lectiu (67 persones, entre 
alumnes i personal, van 
participar en la realització 
del recompte censal dels 
“sense sostre” a Barcelona); 
donació d’equipament 
informàtic, de roba i de 
mantes; donació econòmica 
(individual i institucional), 
i participació el dia de Sant 
Jordi amb parades de roses 
i d’artesania del taller d’Arrels. 

Concert solidari E50

El dijous 3 d’abril va tenir lloc, 
en el marc incomparable 
de la basílica de Santa Maria 
del Mar de Barcelona, 
un concert, promogut per 
la Fundació ESADE, amb 
l’actuació de l’Orquestra 
Juvenil de San Ignacio de 
Moxos (Bolívia), que va pre-
sentar el seu espectacle “Tras 
las huellas de Loma Santa”.
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Projecció social i cooperació
ESADE promou el debat en temes 
d’interès social i econòmic aportant 
reflexions útils davant dels reptes 
globals. La institució també fomenta 
diverses iniciatives de cooperació 
i de voluntariat
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Actes interns

Concurs fotogràfic 
“Com veus ESADE?”

Olimpíades E50 
(Can Caralleu)

Jornada de portes obertes 
per a familiars i amics

Assemblea de patrons, 
amb la intervenció de Joaquín 
Almunia, comissari europeu

Cicle de col·loquis: 
“Records d’ESADE“, amb 
exdirectors i exdegans

Reconeixements

• Memorial democràtic 
dels treballadors de SEAT 
a l’Institut d’Estudis Laborals 
d’ESADE

• Premi de la Fundació Alares 
a la conciliació de la vida 
laboral, familiar i personal

Exposicions

ESADE 5.0, imatges 
històriques per al futur 
(a Barcelona, Madrid 
i Buenos Aires)

“FER FER”, exposició sobre 
l’evolució del management 
(Palau Robert de Barcelona)

E50 al món

Actes de celebració de l’E50 
a l’Argentina (Buenos Aires), 
a França (París) i als Estats 
Units (Nova York i Washington)

Reunions interna-
cionals a ESADE

• Reunió del Globalisation 
Membership Committee de la 
CEMS (Madrid)

• Cimera europea de l’STEP 
Project for Family Enterprising 
(Barcelona)

• Col·loqui anual d’EABIS 
European Academy for Busi-
ness in Society (Barcelona)

• Global Dialogues: Disruptive 
Thinking, amb l’Art Center 
(Barcelona)

• Mobile 2.0 (Barcelona)

Principals actes i iniciatives de l’E50. “Inspirem futurs”

Inauguració del curs 
2007-2008, amb una lliçó 
inaugural a càrrec de Jordi 
Hereu, alcalde de Barcelona 
i antic alumne d’ESADE

Jornada: “Lideratges clau 
a les societats avançades”, 
a Sant Benet de Bages 
(Barcelona)

I Fòrum d’Universitats 
Corporatives (Madrid)

Conferència: “L’empresa 
responsable del segle xxi”, 
a càrrec de Francisco 
González, BBVA (Barcelona)

Presentació del Pla nacional 
d’R+D (2008-2011), a càrrec 
de Mercedes Cabrera, ministra 
d’Educació i Ciència 
(Barcelona)

Jornada de l’Institut de 
Direcció i Gestió Pública:
“Els escenaris de la gestió 
pública al segle xxi” 
(Barcelona)

Taula rodona: “Els mercats 
financers. Reptes de futur” 
amb la participació d’Isidre 
Fainé (“la Caixa”), Josep Oliu 
(Banc Sabadell), Antoni 
Castells (conseller d’Economia 
de la Generalitat de Catalunya)

Seminari de la Facultat 
de Dret: “Globalització i drets 
humans”.

Conferència E50: “Visió, 
lideratge i transformació”, 
a càrrec d’Àlex Rovira 
(Astúries)

Actes públics rellevants
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Internacionalització
Una institució acadèmica amb vocació 
internacional i presència creixent 
arreu del món.
INSPIREM FUTURS
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CEMS Academic Members
1. Copenhagen Business School. 
Copenhaguen, Dinamarca
2. Corvinus University of Budapest. 
Budapest, Hongria
3. École des Hautes Études 
Commerciales. París, França
4. Escuela de Graduados en Administra-
ción y Dirección de Empresas (EGADE). 
Tecnológico de Monterrey, Mèxic
5. ESADE Business School. 
Barcelona, Espanya
6. Faculdade de Economia da Universi-
dade Nova de Lisboa. Lisboa, Portugal
7. Fundação Getulio Vargas -  
Escola de Administração de Empresas 
de São Paulo. S ão Paulo, Brasil
8. Helsinki School of Economics. 
Helsinki, Finlàndia
9. IAG, Université Catholique de Lovain. 
Lovaina, Bèlgica 
10. MES, London School of Economics. 
Londres, Regne Unit

11. Michael Smurfit School of Business. 
University College Dublin, Dublín, Irlanda
12. National University of Singapore. 
Singapur
13. Norwegian School of Economics and 
Business Administration. 
Bergen, Noruega 
14. RSM Erasmus University. 
Rotterdam, Països Baixos
15. St. Petersburg State University 
School of Management. 
Sant Petersburg, Rússia
16. Stockholm School of Economics.
Estocolm, Suècia
17. Warsaw School of Economics.
Varsòvia, Polònia 
18. Universitá Commerciale 
Luigi Bocconi. Milà, Itàlia
19. Universität St. Gallen. 
St. Gallen, Suïssa
20. Universität zu Köln.
Faculty of Management, Economics 
and Social Sciences, Colònia, Alemanya

21. University of Sydney. 
Sydney, Austràlia
22. University of Economics. 
Praga, República Txeca
23. Wirtschaftsuniversität Wien. 
Viena, Àustria
24. Chinese University of Hong Kong. 
Hong Kong, Xina
25. Keio University. Tòquio, Japó
26. Richard Ivey School of Business. 
University of Western Ontario, 
London, Canadà 
27. Tsinghua University. Pequín, Xina

Main Academic Partners (among others)
1. Harvard Business School. 
Harvard University, Boston, 
Massachusetts, Estats Units
2. Babson College. 
Wellesley, Massachusets, Estats Units
3. Weatherhead School of Management. 
Case Western Reserve University, 
Ohio, Estats Units

4. Goizueta Business School. 
Emory University, Geòrgia, Estats Units
5. McCombs School of Business. 
University of Texas at Austin, Texas, 
Estats Units
6. Cornell Law School, Cornell University, 
Ithaca, Nova York, Estats Units
7. Duke University School of Law. 
Duke University, Durham, 
North Carolina, Estats Units
8. Universidad ESAN. Lima, Perú
9. Indian School of Business. 
Hyderabad, Índia
10. Fudan School of Management. 
Fudan University, Xangai, Xina
11. Guanghua School of Management. 
Peking University, Xina
12. HKUST Business School. 
Hong Kong University of Science 
and Technology, Hong Kong
13. Penn Law. University of Pennsylvania 
Law School, Filadèlfia, Estats Units

ESADE Campus
1. Campus de Barcelona
2. Campus de Madrid
3. Campus de Buenos Aires

THEMIS Academic Members
1. Freie Universität Berlin.
Berlín, Alemanya
2. Université Paris XII. París, França
3. Università Commerciale Luigi Bocconi. 
Milà, Itàlia
4. ESADE Business School. 
Barcelona, Espanya

Joint Executive Education Programmes
1. McDonough School of Business. 
Georgetown University, 
Washington D.C., Estats Units
2. Stanford Graduate School of Business. 
Stanford University, Califòrnia, 
Estats Units

3. Università Commerciale Luigi Bocconi. 
Milà, Itàlia
4. Universität Saint Gallen. 
Saint Gallen, Suïssa

Vocació internacional
ESADE és una institució d’educació 
superior global, que promou 
la internacionalització de les seves 
activitats tant en la docència com 
en la recerca 
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ESADE Alumni

Antics alumnes que viuen 
i treballen fora d’Espanya  

5.840
Presència internacional 

95 països

Chapters internacionals 
i delegacions

30

ESADE forma part d’un entorn global, cosa que es reflecteix en 
la internacionalització dels estudiants, del professorat, del personal 
i dels seus partners empresarials i acadèmics, com també en les 
seves diferents iniciatives.

en destaquen:

La consolidació de l’enfocament multicampus, amb el creixement 
i l’ampliació de les activitats dels campus d’ESADE a Buenos Aires, 
Madrid i Barcelona. 

La consolidació de les relacions acadèmiques amb les principals 
escoles i universitats  en les àrees del management i del dret. 
El llançament de l’ESADE Global Executive MBA (GEMBA) amb la 
Georgetown University és la novetat més important en 
aquest àmbit. 

L’extensió de la xarxa d’antics alumnes per mitjà del desenvolu-
pament de chapters i delegacions d’ESADE Alumni en 26 països 
d’arreu del món. L’Associació d’Antics Alumnes reforça i aporta 
valor afegit a la xarxa de relacions nacionals i internacionals d’ESADE.
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L’International Advisory Board 
és un organisme essencial per 
impulsar l’estratègia d’interna-
cionalització d’ESADE. Per mitjà 
de les seves contribucions, els 
seus membres proporcionen 
suport en tres àrees comple-
mentàries i interrelacionades:

Innovació
Per promoure la innovació en 
els plans d’estudis i en l’activitat 
investigadora des d’una pers-
pectiva internacional.

Rellevància
Per garantir que ESADE respon 
a les necessitats globals actuals 
i futures de les empreses i de la 
societat.

Impacte
Per donar resposta a l’objectiu 
fundacional i incidir en el 
desenvolupament futur global 
de la formació en direcció 
d’empreses.

MEMBRES

Michael C. Jensen
Professor emèrit 
d’Administració d’Empreses 
de la Harvard Business School 
(Estats Units)

David Risher
Exvicepresident sènior 
d’Amazon.com (Estats Units)

Christine Lagarde
Expresidenta del Comitè 
Executiu de Baker & McKenzie 
(Estats Units) i ministra 
d’Economia a França

Bernard Castaing
Exvicepresident mundial de 
Beauty Care, Procter&Gamble 
(Regne Unit)

Xavier Ferran
Partner de Lion Capital 
(Regne Unit) i exCEO 
de Bacardí (Estats Units)

Hanneke C. Frese
Exdirectora del Capabilities 
Group, Zürich International 
Company (Suïssa)

Alex O. Lendi
President i CEO 
de Lis Internacional Company 
(Liechtenstein)

Philippe Louvet
Director de Desenvolupament 
Corporatiu i Formació de L’Oréal 
(França)

Bernard Ramanantsoa
Degà d’HEC School 
of Management (França)

Mario Vaupel
Director d’ERGO Management 
Akademie (Alemanya)

Ingo Zuberbier
Exvicepresident 
de Lintas World Wide 
(Alemanya)

Xavier Mendoza
President de l’International 
Advisory Board i director general 
associat d’ESADE

Carlos Losada
Director general d’ESADE

Eugenia Bieto
Subdirectora general 
corporativa d’ESADE

Jaume Hugas
Director d’Executive Education 
d’ESADE

Glòria Batllori
Directora executiva 
de Programes MBA d’ESADE

Colin McElwee
Director de Màrqueting 
Corporatiu d’ESADE

International Advisory Board

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses

Master of Science Programmes in Management (MSc)

Master of Research in Management Sciences (MRes)

Doctoral Programme in Management Sciences (PhD)

Full Time MBA Programmes

Global Executive MBA (GEMBA)

Llicenciatura en Dret

Idioma 
d’ensenyament

Espanyol / Anglès

Anglès

Anglès

Anglès

Anglès

Anglès

Espanyol / Anglès

Estudiants 
internacionals

6%

89%

87%

74%

98%

75%

7%

Internacionalització en els programes

25

9

18

9

34

23

15

Nacionalitats

Vocació internacional06

Acreditacions 
internacionals: 
“triple corona”

European Quality Improve-
ment System (EQUIS) (1998, 
2003, 2008)
ESADE ha estat la primera 
escola de negocis d’Espanya 
i una de les primeres 
d’Europa a obtenir, el 1998, 
l’acreditació institucional 
European Quality Improve-
ment System (EQUIS), que 
atorga la European Founda-
tion for Management
Development (EFMD).

The Association to Advance 
Collegiate Schools of 
Business (AACSB Internatio-
nal) (2001)
ESADE ha estat la primera 
escola de negocis d’Espanya 
i la setena d’Europa a aconse-
guir, el 2001, l’acreditació de 
qualitat per als programes de 
llicenciatura, màster i doctorat 
que atorga The Association 
to Advance Collegiate 
Schools of Business 
(AACSB International)

The Association of MBAs 
(AMBA) (1994, 1999, 2004)
Els programes MBA 
d’ESADE tenen l’acreditació 
de The Association of MBAs 
(AMBA) des de 1994.
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Jornada Anual d’ESADE Alumni
Va tenir lloc al Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona i va ser presidida 
pels Prínceps d’Astúries.
INSPIREM FUTURS
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Comunicació

Revista ESADE Alumni
Té una periodicitat trimestral 
i s’envia a més de 31.000 
antics alumnes d’arreu del 
món. S’edita en castellà, 
català i anglès. Inclou 
reportatges i entrevistes 
d’actualitat, avantatges per als 
socis, etc. Així mateix, també 
informa de manera dinàmica 
i propera de totes les activitats 
que duu a terme ESADE 
Alumni.

Newsletters
• esade alumni: quinzenal, 
adreçada a tots els antics 
alumnes, amb una agenda 
electrònica on poden consul-
tar totes les activitats previstes 
i conèixer les iniciatives 
i els esdeveniments que es 
desenvolupen.

• carreres profesionals: 
quinzenal, amb informació 
de totes les activitats i ofertes 
del Servei de Carreres 
Professionals.

• clubs i chapters: 
Newsletters segmentades 
per sectors i funcionalitat.

Altres publicacions
• Directori d’empreses 
de serveis

• Directori de serveis financers

• Directori del Club Dret

• Memòria anual

Web: www.esadealumni.net

Jornada Anual 2008

La Jornada Anual, amb una 
edició a Barcelona i una altra 
a Madrid, és l’acte més 
emblemàtic d’ESADE Alumni, 
al qual assisteixen empresaris 
i professionals, antics 
alumnes i personalitats de 
l’entorn econòmic o social 
d’arreu del món. L’any 2008 
va assolir els 2.200 assistents 
a Barcelona i més de 500
a Madrid. 

A l’acte de Barcelona, que 
tingué lloc al Gran Teatre del 
Liceu, amb la presidència dels 
Prínceps d’Astúries, es van 
entregar els Premis ESADE a 
les persones que van fundar  
la institució fa cinquanta anys: 
la Companyia de Jesús 
i un grup de professionals 
i empresaris de Barcelona.
 

ESADE Alumni en xifres

Nre. de socis

Nre. d’actes

Nre. d’assistents

2007-08

13,022

457

20,819

2006-07

11,225

325

14,651

% CREIX

14%

29%

30%

Trobades de promoció

Esport i cultura

Chapters

Llibres

Clubs funcionals 
y sectorials

Matins - Desayunos

Programes continuïtat

Jornada anual

Territorials

Carreres profesionals

Fòrums

Alumni Solidari

Xarxa de xarxes

TOTAL

Actes

59

16

87

3

104

18

27

3

40

59

2

10

29

457

Assistents

2,107

945

1,620

264

6,079

1,624

1,831

2,755

1,346

1,282

284

643

39

20,819

Sobre 06-07

146%

111%

91%

87%

50%

50%

40%

37%

30%

-5%

-69%

48%

CURS 
2007-2008

% 
CREIXEMENT

ESADE Alumni

ESADE Alumni és l’associació d’antics alumnes d’ESADE. 
El seu objectiu principal és aportar valor als antics alumnes, 
a ESADE i a la societat:

Fomentant el networking entre els antics alumnes per mitjà 
de fòrums i conferències, trobades de promoció i activitats 
ludicoesportives.

Facilitant l’actualització de coneixement per mitjà de programes 
de continuïtat, Matins-Desayunos ESADE i conferències.

Donant suport al desenvolupament professional dels antics 
alumnes mitjançant el Servei de Carreres Professionals.

Donant suport a ESADE i al seu prestigi en l’entorn empresarial 
i internacional.

Facilitant l’aportació de talent de gestió a projectes solidaris 

Antics alumnes. ESADE Alumni
ESADE compta amb una xarxa 
de més de 36.000 antics alumnes 
que exerceixen la professió 
en els principals sectors econòmics 
i socials a 95 països diferents

07

13.022 socis

300 delegats de promoció

550 antics alumnes 
col·laboradors actius en les 
iniciatives de l’associació  

30 chapters i delegacions
internacionals: 
Alemanya
Andorra
Argentina
Àustria
Benelux
Brasil
Colòmbia
Costa Rica
Dubai
Equador
França
Índia
Israel
Itàlia
Japó
Mèxic
Perú
Portugal
Regne Unit
Rússia
Suïssa
Turquia
USA - Washington
USA - Chicago
USA - Los Angeles
USA - Miami
USA - Nova York
Veneçuela
Xile
Xina

10 clubs territorials: 
Andalusia Occidental
Andalusia Oriental
Aragó
Astúries
Balears
Canàries
Comunitat Valenciana
Galícia
Girona
Lleida

20 clubs funcionals 
i sectorials: 
Assegurances
Automoció
Business 
   & Information Technology 
China & Global Business
Comunicació 
Direcció Pública
Dret
Emprenedors, Inversors 
   i Empresaris 
Empresa Familiar
Esport i Gestió
Finances i Control de Gestió
Gestió Turística
Immobiliari
Indústries Culturals
Màrqueting
Negocis i Responsabilitat Social
Operacions
Recursos Humans
Salut i Farma
Vicens Vives

La xarxa d’ESADE Alumni
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ESADE són persones
Persones amb una manera diferent 
de fer les coses, amb valors diferencials 
i una visió humana i plural 
de les organitzacions i de la societat.
INSPIREM FUTURS
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Direcció 

Patronat

Joan Manuel Soler Pujol
President

Ignasi Salvat Ferrer
Vicepresident

Josep E. Milà Mallafré
Secretari

Membres:
Melecio Agúndez Agúndez
Alfredo Bassal Riera
Artur Carulla Font
Pere A. Fàbregas Vidal
Pedro Fontana García
Juan José López Burniol
Pedro Navarro Martínez
Joan M. Nin Gènova 
Xavier Pérez Farguell
Manuel Raventós Negra
Eugenio Recio Figueiras
Mario Rotllant Solà
Alfredo Sáenz Abad
Josep Oriol Tuñí Vancells

Comitè Executiu 

Carlos Losada
Director general

Xavier Mendoza
Degà de la Business School 
(fins al 15.02.2008)
Director general associat 
(des del 18.02.2008)

Alfons Sauquet
Vicedegà de Recerca 
i Coneixement  
(fins al 15.02.2008)
Degà de la Business School 
(des del 18.02.2008)

Pedro Mirosa
Degà de la Facultat de Dret

Eugenia Bieto
Subdirectora general 
corporativa

Marcel Planellas
Secretari general

Manel Peiró
Vicedegà acadèmic

Carlo M. Gallucci
Director executiu 
de Programes Universitaris

Jaume Hugas
Director d’Executive 
Education

Glòria Batllori
Directora executiva 
de Programes MBA

Ramon Garcia
Administrador general 
i director executiu
de Recursos Humans del PAS

Belén Marín
Directora executiva 
de Serveis Acadèmics

Ramon Aspa
Director executiu de l’Executive
Language Center

Francisco Longo
President del Claustre 
del Professorat

Enrique López Viguria
Secretari tècnic

Campus

Campus de Barcelona

29.475 m2

Edifici 1
9.300 m2

Edifici 2
7.475 m2

Edifici 3
12.700 m2

Campus de Madrid

2.500 m2

Campus de Buenos Aires

1.487 m2

Persones, estructura i recursos
La cultura d’ESADE està orientada 
a l’aprenentatge, al coneixement 
i a la innovació, i es fonamenta 
en la responsabilitat, el compromís 
i el reconeixement mutu 

08

Plantilla d’ESADE
a 31.08.08

Total de la plantilla

511 persones

301 membres del personal
d’administració i serveis

210 professors

Personal de admi-
nistració i serveis 

83 homes (27,5%)

218 dones (75,5%)

Mitjana d’edat

39,3 anys

Procedència internacional
43 persones 

14% de la plantilla

22 nacionalitats

Persones que han realitzat 
formació
162 en desenvolupament 
professional

71 en idiomes
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Gestió acadèmica

44.000 consultes d’usuaris

5.827 matrícules gestionades

140 reports disponibles

52 aules gestionades

200.000 documents 
digitalitzats

ESADE Guíame!

Portal d’informació 
empresarial

586.720 visites 
durant el curs

5.725.705 pàgines vistes

50 sessions de presentació

28 actes amb més 
de 2.500 assistents

7 flaixos sectorials en anglès

Tecnologia 
i innovació

Centre d’atenció a l’usuari

870 ordinadors 

144 webs de professors

2 Medialabs creats

17 projectes nous de 
desenvolupament de sistemes 

25.200 usuaris dels sistemes

6.500 incidències resoltes 

Nous serveis implantats

Portal de gestió de Carreres 
Professionals: ESADE.jobs

Aplicació de gestió 
del currículum del professorat

Nou portal d’Executive 
Education

Gestió automatitzada 
dels actes acadèmics

Biblioteca digital

68.523 usuaris

11.320 préstecs

2.076 llibres ingressats  

83 sessions de formació 
sobre recursos i bases de 
dades amb 1.260 assistents

9.300 llibres en format 
electrònic

466.556 visites a la web 
de la Biblioteca

Subscripció 
i accés a revistes

485 físiques

7.589 electròniques

Observatori SIC
Edició de 134 butlletins

Suport a la recerca 
i la docència

1.020 consultes 
al Punt d’Atención 
a l’Investigador (PAI) 

3 butlletins de recerca editats

Recursos

Compte de resultats 

Ingressos totals  

70  €
Despeses de personal 
-37 M€€
Despeses generals   
-26 M€€

Superàvit d’explotació  
avans d’amortització 

7 M€
Amortitzacions   
-3 M€€

Superàvit d’explotació  

4 M€€
Resultat extraordinari 
-1 M€€
Aportacions a la funcionalitat  
fundacional  
1 M€€

Superàvit  

4 M€€

Aplicació 
dels ingressos

Formació - ensenyament  
54 M€€(77,14%)

Recerca  
6 M€€(8,57%)

Acció i projecció social (*)
6 M€€(8,57%)

Superàvit  
4 M€€(5,71%)

TOTAL      70 M€

(*) Acció 
i projecció social

Beques i bonificacions 
a estudiants  
857.000 € €

Bonificacions a col·lectius 
que donen suport a ESADE  
890.000 €€

Formació interna   
538.000 €€

Ajudes al desenvolupament   
715.000 €€

TOTAL        3 M€€

Projecció social
Actes i jornades 
de debat social  
3 M€€

Balanç

ACTIU
Immovilitzat  

62 M€€

Immobilitzat material net   
59 M€€

Immobilitzat financer    
3 M€€

Circulant   

25 M€€

Deutors  
10 M€€

Inversions financeres temporals   
7 M€€

Tresoreria  
8 M€€

TOTAL    87 M€€

PASSIU
Fons propis  

33 M€€
Fons fundacional + reserves 
29 M€€

Resultat de l’exercici   
4 M€€

Ingressos per distribuir  

2 M€€
Creditors a llarg termini   

5 M€€
Creditors a curt termini

47 M€€

Cobraments i ingressos 
anticipats    
31 M€

Altres deutes  
16 M€€

TOTAL   87 M€

Informació econòmica

Evolució 
dels ingressos

2004-2005:  
44 M€

2005-2006 
50 M€

2006-2007 
60 M€

2007-2008  70 M€ 

Ingressos 2007-2008

Ingressos totals de les unitats

70 milions d’euros €

Facultat de Dret
7 milions d’euros €

Programes Universitaris, B.S.
14 milions d’euros€

Programes MBA
14 milions d’euros €

Executive Education
26 milions d’euros €

Executive Language Center
4 milions d’euros €

Unitats de suport 
i corporatives
2 milions d’euros €

Vicedeganat de Recerca 
i Coneixement
3 milions d’euros

_Untitled

És la revista de la comunitat 
interna d’ESADE i un dels 
principals mitjans d’expressió 
de la cultura de la institució.

Llançament: 
Novembre de 2006

Periodicitat: 
Trimestral

Idiomes: 
Castellà, català i anglès

ESADE Training

ESADE Training és el pla 
de formació 2008-2011 
per a la plantilla del PAS, 
que ha llançat l’Àrea de 
Formació i Desenvolupament 
de Recursos Humans. Ofereix 
una formació personalitzada 
per grups professionals sobre 
la base de les necessitats tèc-
niques i de les competencials 
de cadascun, i és un vehicle 
de transmissió i de consolida-
ció dels valors fundacionals.

Persones, estructura i recursos08



9
Campus ESADE Creapolis
Un nou campus a Sant Cugat 
per a la interacció entre el món universitari 
i la innovació empresarial, construït d’acord 
amb criteris de sostenibilitat i accessibilitat.
INSPIREM FUTURS



Prop de quaranta-cinc empreses i organitzacions donen suport 
a la finalitat fundacional d’ESADE a través del Programa de Relacions 
Corporatives, amb una aportació total que ascendeix a gairebé 
1,3 milions d’euros. La creació del model de grans donants corpora-
tius s’ha tancat amb un compromís de més de 2 milions d’euros. 
Els darrers tres anys, les aportacions, en conjunt, s’han incrementat 
en un 260%, fins a assolir un compromís global de gairebé 5 milions 
d’euros el darrer curs.
El compromís esmentat també és evident per part dels antics 
alumnes. La promoció de Lic&MBA - 88 ha impulsat -per primer cop 

a la història d’ESADE- la creació d’un fons de beques a perpetuïtat 
que permetrà becar cada any un estudiant del Grau en Direcció 
d’Empreses-BBA. Es tracta d’una iniciativa pionera que inicia una 
nova etapa de col·laboració per part dels antics alumnes.

Per canalitzar aquestes aportacions de persones i d’organitzacions, 
ESADE compta amb un fons immobilitzat, els rendiments del qual 
finançaran anualment projectes de recerca i beques. Aquesta 
fórmula permet planificar i gestionar a llarg termini, mentre actua 
com a cobertura de protecció en períodes d’incertesa.
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Aportacions a ESADE: increment del suport de la societat civil al projecte social i educatiu 

Empreses, organitzacions i persones 
que han donat suport a la finalitat 
fundacional d’ESADE a través del 
Programa de Relacions Corporatives

Socis d’honor
• Agrolimen
• ESADE Alumni

Socis
• Ciments Molins
• Clickair
• Gas Natural SDG
• Grupo Celsa
• Panrico
• Repsol YPF

Promotors sènior
• Abertis
• Endesa 
• Grupo Comsa
• Grupo Sntander
• ISS Facility Services
• Nestlé España

Promotors
• Accenture
• Acsa Sorigué
• Aramark
• Bacardi España
• Bayer
• BBVA
• Caixa Manresa
• Caja Madrid
• Cobega 
• Danone
• Deloitte 
• Esteve
• FMC Foret
• Fundació Puig
• Fundació Agbar
• Fundació Caixa Catalunya
• Fundació Damm
• Grup Catalana Occident
• Grupo Mahou San Miguel
• Grupo Novartis en España
• Henkel
• IBM
• Metalogenia
• Penteo ICT Analyst
• Santa & Cole

Col·laboradors
• Crédito y Caución 
• FIATC
• Miguel Torres 

Empreses i organitzacions que han 
contribuït a projectes concrets 

RECERCA I FORMACIÓ

Aportacions principals
• Abertis Infraestructuras
• Accenture
• AEEDE
• Agrolimen
• Asociación de la Prensa de Madrid
• BBVA
• Cámara Navarra
• Grupo Celsa
• DKV
• Egarsat 
• Fundació Caixa Sabadell
• Fundació Jaume Bofill
• Fundació Lluís Carulla
• Fundació “la Caixa”
• Fundació Agbar
• Fundació AVINA
• ICEX 
• Inter Partner Assistance España
• Izasa
• Merck Sharp & Dohme España
• MicroBank “la Caixa”
• Portevro – Serviços de Apoio 
  às Empresas, Unipessoal, LDA
• PricewaterhouseCoopers
• Randstad 
• Repsol YPF
• Sociedad Estatal para la Promoción 
  y Atracción de Inversiones Exteriores

Altres
• Autoritat Portuària de Barcelona
• Caixa Manresa
• Cámara de Comercio Americana 
  en España
• Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
  i Navegació de Barcelona
• Consell de Treball, Econòmic i Social   
  de Catalunya
• COPCA
• EABIS
• ECR Europe
• Eplicsa

• Fundació Barcelona Cultura
• Fundación Miarnau
• Fundación FAES
• Fundación Instituto Edad y Vida
• Fundación Prevent
• Grup CLADE 
• Hesperia
• IBM
• “la Caixa”
• LOCALRET
• Orde Hospitalari de Sant Joan
• Summa Comunicació
• Vodafone

ATRACCIÓ DE TALENT

Aportacions principals
• Cresa Patrimonial
• Fundació Banc Sabadell

Otras
• Deutsche Bank
• “la Caixa”

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
• Ciments Molins
• Figueras International Seating
• QlikView 

Assemblea de Membres 
de la Fundació ESADE

Persones físiques
• Albouy Martí, Joan Miquel 
• Borràs Duran, Pere
• Brugera Clavero, Juan José
• Espiau Espiau, Manuel
• Fàbregas Vidal, Pere-A.
• Gallardo Ballart, Jorge 
• Guarner Muñoz, Francisco 
• Iglesias Sitjes, Jaume
• Khalo Glykidis, Esteban 
• Masó Vázquez, Enric 
• Pérez Farguell, Xavier 
• Pugès Cambra, Antoni M. 
• Riera-Marsá Llambí, Federico 
• Vidal Arderiu, Ignasi M.

  Persones jurídiques
• Abertis
• Accenture
• Agbar, Fundació
• Agrolimen
• Aramark
• Bacardi España

• Banc Sabadell, Fundació
• Bayer Hispania
• BBVA
• Bimbo
• Caixa Catalunya, Fundació
• “la Caixa”
• Caixa Manresa, Fundació
• Caja Madrid
• Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
  i Navegació de Barcelona
• Caprabo
• Catalana Occident, Grup 
• CELSA, Grupo
• Ciments Molins
• Clickair
• Cobega 
• Damm, Fundació
• Danone
• Deloitte
• Endesa Red
• ESADE Alumni
• FMC Foret
• Freixenet, Fundació
• Fundación Miarnau - Grupo Comsa
• Gas Natural SDG
• Goldman Sachs 
• Henkel Ibérica
• Hewlett-Packard Española
• IBM
• La Llave de Oro 
• Laboratoris Dr. Esteve
• Mapfre Catalunya i Balears
• Metalogenia
• Miguel Torres
• Nestlé España
• Novartis en España, Grupo
• Panrico
• Penteo ICT Analyst
• PricewaterhouseCoopers
• Puig, Fundació
• Quadis
• Repsol YPF
• Roca Corporació Empresarial
• Santa&Cole
• Santander, Grupo
• Unilever
• Werfen Group

Relació amb organitzacions 
i empreses
Gràcies al suport de la societat 
civil, el projecte social i educatiu 
d’ESADE es manté viu i aspira 
a anar més enllà
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Juan Arena 
Expresident de Bankinter 
i  president del Consell 
Professional d’ESADE

Maite Arango
Vicepresidenta, Grupo VIPS

José Ramón Arce
Expresident i CEO, Lilly

Santiago Bergareche
Vicepresident, Grupo Ferrovial

Anna M. Birulés
Vicepresidenta,
Renta Corporación

Luis Conde
President, Seeliger y Conde

Rafael de Ramón
Director general,
Saint Gobain Canalización

Miguel Fernández de Pinedo
Vicepresident, Club d’Indústria, 
Tecnologia i Mineria

Antonio Garrigues
President, Garrigues Abogados 
y Asesores Tributarios

Juan Pablo Lázaro
President executiu, ASM

Manuel Márquez
Conseller delegat, AMPER

Iván Martén
Vicepresident sènior 
i soci director, 
Boston Consulting Group

Amparo Moraleda
Presidenta, IBM Espanya, 
Portugal, Grècia, Israel i Turquia

Vicente Moreno
President i conseller delegat, 
Accenture España

Juan José Nieto
President, HSM Group

Ignacio Polanco
President, Grupo Prisa

Francisco Román
Conseller delegat,
Vodafone España

En representació d’ESADE:

Carlos Losada
Director general

Pedro Navarro 
Vicepresident executiu del 
Patronat, Fundació ESADE

José M. de la Villa
Director de Relacions 
Institucionals 
i secretari del Consell 

Consell Professional d’ESADE

• AAMC Abogados 
  y Asesores Tributarios
• Advocacia General de l’Estat    
  a Barcelona
• Allen & Overy
• Arasa & De Miquel 
  Advocats Associats
• Baker & McKenzie Abogados
• BDO Audiberia Estudio 
  Jurídico y Tributario
• Brosa Abogados 
  y Economistas
• Brugueras, García Bragado, 
  Molinero y Asociados
• Bufet Antràs, 
  Advocats Associats
• Clifford Chance Abogados
• Cuatrecasas Abogados
• Deloitte Abogados 
  y Asesores Tributarios
• D&G Advocats, SL
• Ernst & Young Abogados
• Font Abogados 
  y Economistas
• Freshfields Bruckhaus 
  Deringer

• Garrigues, Abogados 
  y Asesores Tributarios
• Gay-Vendrell Advocats
• Gómez Acebo & Pombo 
  Abogados, SL
• Jausas
• JGBR Horwath Abogados 
  y Asesores Tributarios
• KPMG Abogados
• Landwell
  PricewaterhouseCoopers 
• Manubens 
  & Asociados Abogados 
• Mazars & Asociados
• Pedrosa Lagos 
• Pérez-Llorca
• Roca Junyent 
  Advocats Associats 
• Sagardoy Abogados 
• Uría Menéndez
• Ventura Garcés 
  & López-Ibor Advocats
• VIALEGIS Asesores Legales 
  y Tributarios

Consell Professional de la Facultat de Dret
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Comunicació i publicacions
Una presència creixent als mitjans 
de comunicació, tant digitals com impresos, 
nacionals i internacionals.
INSPIREM FUTURS
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Newsletters Web

Newsletters, pàgines web i revistes

ESADE impulsa la creació de newsletters digitals i revistes impreses 
per divulgar internament i externament el coneixement i la recerca, 
per tal d’assolir un impacte social significatiu. 

El web d’ESADE, que també ha estat traduït al xinès, s’ha convertit en 
una plataforma bàsica de projecció cap a l’exterior.

Llibres i publicacions

Les unitats de recerca, el professorat i els col·laboradors d’ESADE 
sovint publiquen la seva producció científica en diverses col·leccions 
editorials, en journals acadèmics, en informes especialitzats i en 

llibres i publicacions diversos. 
Durant el curs 2007-2008, ESADE i l’Editorial Belloch van llançar la 
nova “Biblioteca de Gestión” dins la col·lecció ESADE Fondo.

Revistes

Comunicació i publicacions
ESADE és una institució centrada 
en tres activitats principals: 
la docència, la recerca i el debat, 
i el producte de cada una té 
un impacte social molt rellevant
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Premsa nacional

Premsa on-line

Premsa internacional

Prensa off-line i on-line

ESADE és present contínuament a la premsa, ja sigui nacional o 
internacional, tant en mitjans on-line com off-line, a través d’articles 

d’opinió, actes i ponències, presentacions de llibres i recerques, 
presència en rànquings, etc.

‘‘‘‘

“Esta crise traz grandes
oportunidades”

“É urgente desenvolver
um novo estilo de vida”

O IPP antecipa em 6 meses as necessidades de recrutamento de quadros de topo para as empresas

Simon Dolan director na ESADE Business School Mario Raich presidente da empresa inglesa Learnità

EMPREGO

Um índice para o mercado de trabalho

I

Amaia Aramendia looks at the advantages of international 

diversity in pre-experience masters

International perspectives 
at home and away

“...there is no 

denying the 

exhilaration of 

working (and 

studying) in 

a truly global 

environment, 

in your own 

country, 

continent or even 

further afield...”
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Análisis y previsión de la 
coyuntura económica 

de la zona euro

La intervención económica 
de China en África

Las mayores compras apalancadas 
(LBO) en España

La productividad y los resultados 
de la agenda de Lisboa
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Agraïments

L’equip que ha coordinat i ha elaborat aquesta Memòria Resum 
expressa el seu agraïment a totes les persones que amb la seva 
ajuda i col·laboració han permès que aquest projecte sigui una 
realitat. S’ha elaborat amb el màxim rigor i amb cura. 
Per a qualsevol observació o millora: enrique.lopez@esade.edu

Aquest document s’ha imprès amb paper 
ecològic procedent de plantacions de 
gestió forestal sostenible.
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