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A Sant Cugat del Vallès s’ha emprès un camí amb un interès social, 
econòmic i empresarial indubtables, al servei de l’esperit emprenedor, 
la internacionalització, la responsabilitat social i la innovació. 

El febrer de 2009, es va iniciar l’activitat acadèmica al nou campus 
d’ESADE. Es tracta d’un edifici modern de 16.500 m2, exponent 
de l’arquitectura sostenible, equipat amb les últimes tecnologies 
i adaptat als requeriments de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

D’aleshores ençà, prop de 1.500 alumnes dels programes universita-
ris de management, procedents de diverses comunitats espanyoles 
i de 38 nacionalitats diferents, s’han incorporat progressivament 
al nou campus per cursar-hi els programes de Grau en Direcció 
d’Empreses-BBA i els diversos Masters of Science in Management, 
com també els programes de doctorat PhD in Management Sciences 
i Master of Research. També acull diverses càtedres, instituts, centres 
i grups de recerca d’ESADE. 

Juntament amb el nou campus, hi trobem ESADE Creapolis, un parc 
de tercera generació per a la creativitat i la innovació empresarial, 
impulsat per ESADE, juntament amb Avançsa (Generalitat de Cata-
lunya), l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Caixa Manresa, 
“la Caixa”, Caixa Catalunya, Caixa Sabadell i l’Associació Sant Cugat 
Empresarial. Per primer cop, una escola de negocis promou un parc 
d’innovació perquè empreses de diversos sectors hi convisquin 
i comparteixin experiències i coneixements entorn del concepte 
d’open and cross innovation.

El nou campus acadèmic i ESADE Creapolis configuren un ecosis-
tema singular, que ofereix una proposta de valor: viure l’experiència 
d’una comunitat internacional d’aprenentatge i innovació.   

ESADE Creapolis es va inaugurar l’11 de novembre de 2009, en un 
acte presidit per Cristina Garmendia, ministra de Ciència i Innovació.

El nou campus d’ESADE a Sant Cugat del Vallès va ser inaugurat 
pels Prínceps d’Astúries el 26 d’octubre de 2009.
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Tinc l’honor de presidir la Funda-
ció ESADE des del maig de 2009, 
però és una institució que porto 
molt endins des de fa molts anys, 
des que era un jove estudiant 
de la carrera d’Administració i 
Direcció d’Empreses. D’aleshores 
ençà, han canviat moltes coses, 
no només en “aquesta casa”, 
sinó al món, i crec que un dels 
punts forts d’ESADE ha estat 
saber-se adaptar a la realitat a 
cada moment. En la meva època 
d’estudiant, hi havia un únic edifi-
ci i una única carrera, i no teníem 
relacions internacionals. Avui 
dia, ESADE té els campus de 
Barcelona-Pedralbes, Barcelona-
Sant Cugat, Madrid i Buenos 
Aires, en què s’imparteixen dues 
carreres, estudis de postgrau i 
de màster de tot tipus, i és un 
referent internacional en l’àmbit 
de les escoles de negocis. 

D’una manera o d’una altra, 
sempre he mantingut una 
vinculació estreta amb “l’escola”, 
especialment en els darrers anys, 
col·laborant en el Patronat. Per 
això, puc afirmar que els canvis 
extraordinaris registrats a ESADE 
s’han produït respectant-ne 
sempre la missió inicial, apostant 

per la qualitat de l’ensenyament, 
per la innovació i pel compromís 
amb la societat.

Presentar aquesta Memòria és 
un honor, especialment si ens 
referim a un curs en què ha 
tingut lloc la inauguració del nou 
campus d’ESADE a Sant Cugat, 
atès que estem convençuts que 
marcarà una fita en la història de 
la nostra institució. Es tracta d’un 
edifici modern de 16.500 m2, 
dedicats a la recerca i a la for-
mació universitària en l’àmbit del 
management. És un bon exemple 
d’arquitectura sostenible, equipat 
amb les últimes tecnologies i 
adaptat als requeriments de 
l’Espai Europeu d’Educació 
Superior. A més, està situat al 
costat de l’innovador parc de la 
creativitat ESADE Creapolis, en 
un entorn molt propici per desen-
volupar-hi un autèntica comunitat 
internacional d’aprenentatge. 

Tot plegat ha estat fruit d’una ini-
ciativa emprenedora amb vocació 
internacional i d’una clara aposta 
per la innovació, des d’un sentit 
ben arrelat de la responsabilitat 
social. Voldria mostrar el meu 
agraïment més sincer a totes les 

persones que ho han fet possi-
ble, per la seva extraordinària 
contribució. 

“Inspirem futurs” va ser el lema 
escollit durant el cinquantenari 
d’ESADE. Avui dia ens continua 
animant a ser una institució 
universitària de referència 
internacional en els àmbits de la 
gestió empresarial i del dret, per 
formar professionals competents i 
ciutadans responsables. 

En aquests temps d’incertesa, 
des de la Fundació ESADE ens 
agradaria continuar inspirant 
futurs i que el nou campus de 
Sant Cugat i ESADE Creapolis 
siguin exemples del nostre ferm 
compromís amb el futur del país 
i amb la millora de la nostra 
societat.

Pedro Fontana
President de la Fundació ESADE

Els canvis extraordi-
naris registrats 
a ESADE s’han pro-
duït respectant-ne 
sempre la missió 
inicial, apostant per 
la qualitat de l’ense-
nyament, per la inno-
vació i pel compromís 
amb la societat.



Aquesta Memòria reflecteix, a 
grans trets, el curs 2008-2009: 
ha estat un bon any acadèmic 
en pràcticament tots els àmbits 
d’actuació d’ESADE, tant en 
termes de qualitat formativa i 
nombre d’alumnes i participants, 
com en termes de recerca i de 
presència social, així com en ter-
mes economicofinancers, malgrat 
el difícil entorn econòmic i social 
en què estem immersos.

Crec que hem complert adequa-
dament amb les “línies de força” 
que inspiren el projecte d’ESADE 
com a institució acadèmica. Així, 
podem destacar:

> Les activitats orientades al 
desenvolupament de l’esperit 
emprenedor i la innovació em-
presarial. En aquest àmbit s’han 
desenvolupat moltes iniciatives, 
però, sens dubte, en destaca 
clarament l’entrada en funciona-
ment d’ESADE Creapolis, un parc 
empresarial de tercera generació, 
dissenyat per impulsar una forma 
oberta i col·laborativa d’innovar 
per part de les empreses.

> Amb referència als nostres 
processos d’internacionalització 

i d’innovació educativa, es pot 
destacar un altre fet fonamental: 
la inauguració del nou campus 
d’ESADE a Sant Cugat del Vallès, 
concebut per desenvolupar de 
manera innovadora el nou Espai 
Europeu d’Educació Superior, 
que ens ha permès iniciar nous 
“programes Bolonya”, tant de 
grau com de postgrau, i confi-
gurar un espai original i únic per 
viure l’experiència d’una comuni-
tat internacional d’aprenentatge.

> Amb relació a la recerca 
i l’atracció de talent, s’han incre-
mentat els recursos i l’activitat 
orientada a la reflexió i a l’estudi 
sobre la responsabilitat corpo-
rativa i el desenvolupament de 
lideratges responsables. 
També s’ha continuat avançant 
en la política d’incorporació de 
professorat internacional i s’ha 
ampliat el nombre de professors 
amb plena dedicació.

> Quant a la gestió patrimonial, 
i tenint en compte que la intensa 
activitat desenvolupada s’ha 
realitzat en un entorn d’incertesa 
i de greu crisi econòmica, cal va-
lorar com a exemplar la resposta 
de tota l’organització davant del 

pla d’ajust, que es va posar en 
marxa per respondre davant de 
possibles dificultats i que ens ha 
permès emprendre els projectes 
previstos i tancar l’exercici en 
positiu.

El curs passat se suma als 
cinquanta anys de vida d’ESADE, 
una institució universitària que 
ha inspirat el futur de prop de 
40.000 antics alumnes, que avui 
estan desenvolupant l’activitat 
professional en més de 100 
països del món.

Amb la mirada posada en els 
alumnes i en els participants 
que ens acompanyen cada curs, 
volem continuar inspirant futurs, 
d’acord amb els valors que de-
clarem: actuar amb integritat en 
l’àmbit personal, amb exigència 
en l’àmbit professional i amb 
responsabilitat en l’àmbit social.

A ESADE, no pretenem ser la mi-
llor escola del món; ens interessa 
molt més ser una de les millors 
escoles per al món.

Carlos Losada
Director general

A ESADE, no pre-
tenem ser la millor 
escola del món; 
ens interessa molt 
més ser una de 
les millors escoles 
per al món.
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INSPIRING
FUTURES



Inauguració del nou campus Barcelona-Sant Cugat 
d’ESADE a càrrec dels Prínceps d’Astúries.

 Acte inaugural del parc empresarial 
ESADE Creapolis presidit per Cristina Garmendia, 
ministra de Ciència i Innovació.

Una aposta decidida per inspirar 
futurs: ESADE Creapolis i un nou 
campus acadèmic on interactuen 
el món universitari i la innovació 
empresarial.



Business School

7.518 participants

Unitat de Programes 
Universitaris

2.038 estudiants

287 Grau en Direcció 
d’Empreses-BBA 

1.258 Llicenciatura i Màster 
en Direcció d’Empreses

165 Masters oficials 
en Management (MSc)

90 PhD in Management 
Sciences (Espanya + ESAN Perú)

17 Master of Research 
in Management Sciences

221 alumnes d’intercanvi 

MBA

626 participants

123 18-Month MBA

75 One-Year MBA

179 Full -Time MBA

249 Part-Time MBA

Executive Education

4.854 participants

1.238 programes oberts 
(Espanya + Argentina)

2.905 programes a mida 
(Espanya + Argentina)

Executive Masters

711 participants

57 Màster en Direcció 
de Màrqueting i Comercial

68 Màster en Direcció 
Economicofinancera

29 Màster en Direcció 
d’Operacions i Serveis

27 Executive Master in Marketing 
& Sales (Bocconi-ESADE)

159 Màster en Direcció Pública

49 Màster corporatiu en Direcció 
i Gestió d’Empreses

56 Global Executive MBA

88 MBA corporatiu 
per a PricewaterhouseCoopers

178 Executive MBA

Executive 
Language Center

3.685 alumnes

2.226 alumnes externs 
d’anglès

426 alumnes externs 
d’espanyol

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

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

Facultat de Dret

855 estudiants

161 Grau i Màster en Dret 
(GED) 

406 Llicenciatura 
i Màster en Dret

268 Màsters i Postgraus 
en Dret

URL Turisme 
Sant Ignasi

Centre promogut 
per la Fundació ESADE

216 estudiants

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

12.058 persones han participat 
en els diversos programes acadèmics 
durant el curs 2008-2009.

DADES RELLEVANTS1
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Nombre d’estudiants 
internacionals

Alumnes internacionals 
matriculats als programes

1.151
82 nacionalitats

Personal 
d’administració 
i serveis, i professorat

313 persones 
d’administració i serveis 

Procedència internacional
16 nacionalitats

Professorat

127 professors 
a temps complet 

70 % de doctors

1.103 professors en total 

Procedència internacional
23 nacionalitats

Ingressos 2008-2009

Total d’ingressos 
de les unitats

71 milions d’euros

Facultat de Dret 
7,5 milions d’euros     €

Programes universitaris  
de la Business School
15,7 milions d’euros 

Programes MBA
16 milions d’euros €

Executive Education
23,8 milions d’euros €

Executive Language Center 
3,8 milions d’euros

Unitats de suport i corporatives
1 milions d’euros €

Vicedeganat de Recerca 
i Coneixement
3,2 milions d’euros

Nombre d’actes 
i participants

Actes públics organitzats

273  €

Participants

36.434

Projectes i unitats
de recerca

Projectes de recerca 
amb finançament extern

65  €

Unitats de recerca

20

Resum de premsa

Impactes a la premsa escrita

4.126 nacional

1.021 internacional €

Articles d’opinió 

419 nacional

39 internacional

Campus 
m2 de superfície 

Campus
Barcelona-Pedralbes 
Edifici 1

9.300 m2 

Edifici 2

7.475 m2 

Edifici 3

12.700 m2 

Campus 
Barcelona-Sant Cugat

16.260 m2 

Campus
Madrid

2.500 m2 

Campus
Buenos Aires

1.487 m2 

Rànquings
MBA

4t
Millor MBA del món
América Economía 
Juny de 2009

6è
Millor MBA del món
BusinessWeek
Octubre de 2008

8è
Millor MBA del món
Forbes 
Agost de 2009

18è
Millor MBA del món
The Financial Times 
Gener de 2009 

EXECUTIVE EDUCATION

8a
Millor escola de negocis 
del món en programes a mida
The Financial Times
Maig de 2009 

10a
Millor escola de negocis 
del món per a empreses llati-
noamericanes 
América Economía
Novembre de 2008

PROGRAMES 
UNIVERSITARIS

3r 
Màster CEMS per la interna-
cionalitat del programa 
i dels seus participants
The Financial Times 
Setembre de 2008

16è
Millor Màster en Direcció 
d’Empreses d’Europa
The Financial Times 
Setembre de 2008

FACULTAT DE DRET

1r
Millor màster en la seva 
especialitat: Dret Internacional 
dels Negocis
El Mundo
Juny de 2009

2n
Millor màster en la seva 
especialitat: Assessoria 
i Gestió Tributària
El Mundo
Juny de 2009





RESPONSABILITAT 
SOCIAL I 

SOSTENIBILITAT

El campus està situat al costat del Parc Natural 
de Collserola i disposa d’una coberta ecològica 
que en permet reduir el consum de climatització.

ESADE Creapolis disposa d’oficines de nova 
generació amb espais totalment exteriors, amb llum 
i ventilació naturals. 

Responsabilitat social significa 
compromís amb la innovació 
educativa i la innovació empre-
sarial, en un entorn col·laboratiu 
i en espais pensats amb criteris 
de sostenibilitat i d’accessibilitat. 



MISSIó, VALORS 
I RESPONSABILITAT 
SOCIAL

2 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.

Els nostres valors*
La comunitat d’ESADE 
es compromet a promoure 
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. 

* De la Declaració de Valors de la Comu-
nitat d’ESADE, 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 profes-
sorat, del personal d’administració i ser-
veis, i dels representants de l’alumnat.

1 > Actuar amb integritat en el 
treball acadèmic i professional.
Vol dir comportar-se, fins 
i tot en circumstàncies difícils, 
de manera compromesa amb 
valors fonamentals, com el 
rigor i l’esforç en l’acompliment, 
l’honradesa, l’esperit crític, 
l’equitat i el sentit de la respon-
sabilitat.  

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 
una persona capaç d’acom-
panyar 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, orien-
tació sexual, qualitats físiques 
o d’altres diferències són 
oportunitats enriquidores per 
aprendre d’altres persones, 
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 comu-
nitat 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.
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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 
independència a la transformació de la societat cap a unes cotes 
de justícia i llibertat més elevades. 

Línies d’actuació
Després d’un primer informe 
de diagnòstic en què s’exami-
naven qüestions relacionades 
amb la identitat, les persones, 
l’organització i el seu funcio-
nament, el servei prestat i les 
relacions amb la comunitat 
i amb l’entorn mediambiental, 
es va elaborar un Pla d’acció 
RSE amb cinc línies d’actuació: 

El gener de 2009 es va començar a treballar en la formalització 
d’una política interna de RSE per aprofundir en la cultura de la 
responsabilitat social i adoptar una estratègia transversal i integradora 
dels impactes que es generen sobre les persones, el medi ambient 
i la societat. La nostra concepció de la responsabilitat social no apa-
reix ara de nou, sinó que forma part de l’ésser institucional des 
que ESADE es va fundar fa més de cinquanta anys. 

La responsabilitat social (RSE) d’ESADE 

1 > Sensibilitzar i promoure 
l’adopció de conductes 
i hàbits (alumnat, PAS i pro-
fessorat) d’acord amb una visió 
de l’organització i una praxi 
més sostenibles.

4 > Desenvolupar un progra-
ma d’acció social de caràcter 
institucional adreçat a una 
fundació o ONG de referèn-
cia, que ens permeti vincular 
i involucrar persones i grups 
de la nostra comunitat, oferint 
diferents possibilitats de 
col·laboració. 

2 > Millorar l’operativa 
dels serveis, els equipaments 
i les instal·lacions per assolir 
un ús més racional dels recur-
sos disponibles. 

5 > Afavorir i millorar 
la transparència i la rendició 
de comptes de l’organització. 
Donar visibilitat a la posada 
en pràctica de la missió 
i als valors en les polítiques 
i actuacions d’ESADE.

3 > Vincular la política de 
RSE i la política de proveïdors 
d’ESADE tenint en compte, 
a l’hora de seleccionar-los 
i d’homologar-los, criteris 
socialment responsables.

Missió
La missió d’ESADE és impulsar la docència i la recerca en els àmbits 
de la direcció d’empreses i del dret, per tal 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.

Transparència 
i rendició 

de comptes

Corresponsabili-
tat i compromís 

social

Sensibilitat 
mediambiental i 
sana austeritat



CONVIVèNCIA 
I DIVERSITAT



Biblioteca, llocs de treball, cafeteries, zones verdes, 
àrees de lleure... Aquests són alguns dels espais 
que promouen la convivència entre els estudiants 
del campus de Sant Cugat.

ESADE Creapolis compta amb diversos espais infor-
mals que fomenten la relació i la interacció entre les 
empreses residents, com també el descans. 

A ESADE, la diversitat és un signe 
d’identitat: de les diferències 
entre persones, idees i situacions, 
se n’aprèn. 



FORMACIó I INSERCIó 
PROFESSIONAL

3 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.

PhD in Management 
Sciences
Nombre total d’estudiants 

90 a Espanya i el Perú

Procedència internacional
17 nacionalitats

Master of Research in 
Management Sciences
Nombre total d’estudiants 

17
Procedència internacional
13 nacionalitats

Masters 
in Management (MSc)
Nombre total d’estudiants  

165
Participants en intercanvis 
internacionals
36 alumnes propis

Procedència internacional
36 nacionalitats

Business 
School

Llicenciatura 
i Màster en Direcció 
d’Empreses 
i Grau en Direcció 
d’Empreses-BBA
Nombre total d’estudiants   

1.545
Participants en intercanvis 
internacionals 
167 alumnes propis
208 alumnes d’acollida

Temps per trobar 
la primera feina  
El 55 % dels alumnes troben 
feina abans d’acabar la carrera.  
El 75 % dels alumnes troba 
feina tres mesos després 
de titular-se.

Llicenciatura 
i Màster en Dret 
i Grau en Dret
Nombre total d’estudiants  

567
Participants en intercanvis 
internacionals
14 alumnes propis
42 alumnes d’acollida

Temps per trobar la primera 
feina  

El 75 % dels alumnes troben 
feina abans d’acabar la carrera. 

Facultat 
de Dret

Màsters i Postgraus 
en Dret
Nombre total d’estudiants  

268
Procedència internacional
18 nacionalitats

Jornades i seminaris 
d’actualització
13 jornades i seminaris 
d’actualització

644 participants



16 / 17  MEMÒRIA ANUAL 2008-2009 

Nous graus en 
Dret i en Direcció 
d’Empreses-BBA

MBA
Nombre total d’estudiants  

626 
Nombre de graduats 
per programa 

241
50 18-Month MBA
27 One-Year MBA
116 Part-Time MBA
48 Full -Time MBA

Procedència internacional
56 nacionalitats

Participants en intercanvis 
internacionals
45 alumnes propis
74 alumnes d’acollida

Temps per trobar 
la primera feina  
Al cap de tres mesos de la 
graduació, el 81 % dels parti-
cipants del Full-Time MBA 
ja ha trobat feina.

Fets rellevants del curs 2008-2009

Executive 
Masters
Nombre total de participants 

711
Nombre de graduats 
per programa  

322 
51 Màster en Direcció 
de Màrqueting i Comercial

27 Màster en Direcció 
d’Operacions i Serveis

42 Màster en Direcció 
Economicofinancera

43 Màster en Direcció Pública

20 Màster Corporatiu en 
Direcció i Gestió d’Empreses

50 Executive MBA

31 Executive MBA Madrid

36 Global Executive MBA 

22 Executive Master 
in Marketing & Sales 

Executive 
Education
Nombre total de participants  

4.143
1.238 participants 
en cursos oberts 

2.905 participants 
en cursos a mida

Nivell de satisfacció 
dels participants
4,1 (sobre 5)

Nivell de satisfacció 
de les empreses
4,2 (sobre 5)

> El febrer es va iniciar l’activitat 
del nou campus d’ESADE 
a Sant Cugat del Vallès. 
Aproximadament 1.500 alum-
nes procedents de 40 països 
es van incorporar al campus 
nou, dissenyat i planificat 
per impartir formació segons 
els criteris de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior.  

> La Facultat de Dret va iniciar 
la col·laboració al Center for 
Transnational Legal Studies 
(CTLS), amb seu a Londres, 
juntament amb altres univer-
sitats, com el Georgetown 
University Law Center, la Freie 
Universität Berlin, la Alberts-
Ludwig-Universität Freiburg, 

el King’s College London, 
la University of Melbourne, 
la Universidade de São Paulo 
i la University of Toronto.

> Primer curs acadèmic 
dels nous títols de Grau en Dret 
i Grau en Direcció d’Empreses-
BBA, de la Universitat Ramon 
Llull, amb 161 i 287 alumnes, 
respectivament. 

> Graduació de la primera promo-
ció del Global Executive MBA, 
programa conjunt entre la Geor-
getown University (McDonough 
School of Business i Edmund A. 
Walsh School of Foreign Service) 
i ESADE, que consta de sis 
mòduls de formació, d’onze dies 

cadascun, i que s’imparteix 
a diverses ciutats del món: Wash-
ington, Barcelona, São Paulo, 
Buenos Aires, Bangalore, Madrid, 
Moscou i Nova York. El programa 
va tenir 37 participants, proce-
dents de quatre continents. 

> Es llança el nou Leadership 
Development Programme 
(LDP), juntament amb la Deusto 
Business School (Universidad 
de Deusto), amb edicions 
a Bilbao i San Sebastián, amb 
professorat compartit i a partir 
de la realització d’un mòdul 
a Barcelona. 

> Segona edició del programa 
Corporate Social Responsi-
bility: Strategic Integration 
and Competitiveness, fruit 
de la col·laboració entre ESADE 
i l’Stanford Graduate School 
of Business. Es va dur a terme 
a Barcelona el mes d’abril i va 
tenir participants de diverses 
nacionalitats, que el van valorar 
molt positivament.

> Llançament amb èxit del nou 
format de l’MBA, amb un aug-
ment notori de les sol·licituds 
i l’aposta per la flexibilitat, 
que possibilita que es realitzi 
amb 12, 15 o 18 mesos, però 
amb el mateix nombre de crè-
dits per a tots els participants.

Executive 
Language Center
Nombre total de participants 

3.685 alumnes

2.226 alumnes externs 
d’anglès

426 alumnes externs 
d’espanyol

897 alumnes d’ICTL 
d’anglès, francès, alemany 
i italià

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

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

48.307 hores

Nivell de satisfacció
8,0 (sobre 10) dels cursos
9,3 (sobre 10) del professorat

Executive 
Language Center



INNOVACIó 
I CREATIVITAT



Les noves instal·lacions s’han dissenyat seguint 
les directrius europees del Pla Bolonya per fomentar 
un aprenentatge dinàmic i participatiu. 

Hi ha moltes iniciatives i idees que sorgeixen de la 
convivència i la interacció entre empreses i persones 
molt diverses en espais adaptats per dur-hi a terme 
sessions d’innovació. 

La recerca i la innovació, desen-
volupades en èpoques i espais 
privilegiats i amb actors de primer 
nivell, són el millor estímul per 
a la creativitat. 



RECERCA 
I CONEIXEMENT

4 ESADE duu a terme una recerca 
rellevant per a la comunitat acadè-
mica internacional i per als nostres 
partners en els àmbits específics 
del management i del dret.   

Programa de doctorat
Alumnes del programa PhD 

90
49 d’ESADE
41 d’ESADE-ESAN-Perú

Alumnes del programa MRes 

17
Nivell d’internacionalització
20 nacionalitats

Publicacions 
pròpies

ESADE KnowledgeBriefings

Research Yearbook 2008-2009

Butlletins de recerca
4 edicions anuals

Informe Econòmic d’ESADE

Producció acadèmica
Journals

45 articles en journals 
indexats

35 articles en altres journals 
rellevants

Llibres i capítols de llibres

37 llibres

35 capítols de llibres

2 revisions de llibres

Contribucions científiques 

77 contribucions 
en congressos

139 conferències

4 working papers

20 casos

10 monografies

9 tesis doctorals

33 contribucions 
en programes doctorals

6 awards (premis) 

Recursos humans
Persones involucrades 
en la recerca

138
20 unitats de recerca, 
6 de les quals reconegudes 
l’any 2009 per la Generalitat 
de Catalunya com a grups 
de recerca de Catalunya

57 professors participen 
en unitats de recerca

18 investigadors

59 ajudants de recerca

4 tècnics i directors 
de recerca

Projectes
de recerca

78 projectes

18 projectes nacionals 
competitius

11 projectes internacionals 
competitius

9 projectes amb finançament 
públic, no competitiu

36 projectes amb finançament 
privat, no competitiu

4 projectes amb finançament 
privat, competitiu
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Grup de Recerca 
en Consum i Marca 
> GRECOMAR  
De creació recent, vol ser 
un referent en la recerca 
i el coneixement de la gestió 
i el consum de les marques, 
amb el valor afegit d’adoptar 
un enfocament transcultural 
a aquest àmbit de recerca. 
Així doncs, la raó de ser 
del grup és:  

> Entendre els processos 
de creació i gestió de les 
marques.

> Investigar els processos 
de compra i ús de les 
marques per part dels 
consumidors.

> Incorporar una perspectiva 
transcultural cercant la gestió 
i el consum de les marques, 
que faci èmfasi especialment 
en les diferències entre els 
països de creixement ràpid 
i els més desenvolupats.

Les seves tres línies 
de recerca són: 
> Gestió de la marca
> Conducta del consumidor
> Màrqueting internacional / 

transcultural

investigador principal: 
oriol iglesias  

Grup de Recerca en 
Economia i Finances  
> GREF    
Promou la recerca en els 
camps de les finances i l’eco-
nomia, que abasten una àmplia 
gamma d’àrees de macroeco-
nomia i economia internacional, 
finances corporatives, gestió 
del risc i mercats de capitals.

L’objectiu principal del GREF 
és facilitar la creació i la difusió 
de la recerca d’alta qualitat 
a ESADE i, alhora, augmentar-
ne la visibilitat i la rellevància 
per a la comunitat acadèmica 
en general. 

Les àrees principals 
de recerca són: 
> Microestructura del mercat  
> Recerca comptable 

en mercats de capital  
> Finances corporatives 
> Risc de crèdit    
> Diferències de productivitat    
> Creixement i polítiques 

públiques  
> Excedents (spillovers) 

interns i internacionals 

investigadora principal: 
ariadna dumitrescu  

Institut de Probàtica 
i Dret Probatori 
> IPDP  
Institut molt vinculat a la Facul-
tat de Dret d’ESADE, que té 
com a objectius principals:

> L’anàlisi dels problemes 
teòrics i pràctics de la 
probàtica i el dret probatori.

> La formació dels professionals 
relacionats amb l’Adminis-
tració de justícia en aquesta 
àrea de coneixement.

> El foment de la recerca.

Les seves dues línies 
de recerca són:   
> Línia de recerca          

en la prova civil 

directors: xavier abel lluch 
i joan picó junoy
investigador principal: 
xavier abel lluch

> Línia de recerca          
en la prova penal

directors: manuel richard 
gonzález i xavier abel lluch 
investigador principal: 
manuel richard gonzález 

A) De nova creació el 2008-2009: 

Unitats 
de recerca
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B) De creació anterior al 2008-2009: 

Càtedra de Gestió 
del Disseny   
Les seves activitats de recerca es 
basen en l’estudi de les implica-
cions econòmiques de la inversió 
en disseny de les empreses; 
l’anàlisi dels diferents models 
de gestió empresarial del disseny; 
l’estudi de la cultura corporativa 
de les empreses orientades al 
disseny i la relació amb l’orientació 
al mercat; el paper del disseny en 
la creació de marques, i la relació 
del disseny amb la responsabilitat 
social de l’empresa. També estudia 
les oportunitats empresarials del 
disseny per a tots (inclusive design 
o universal design). Com a nova 
activitat d’estudi: la metodologia 
del disseny (design thinking) com 
a eina d’innovació no tecnològica. 

director i investigador principal: 
jordi montaña

Càtedra LideratgeS 
i Governança Demo-
cràtica    
Té la vocació de promoure un 
fòrum de diàleg permanent entre 
les organitzacions (empreses, 
administracions, ONG) i els actors 
(empresaris, directius, represen-
tants polítics, socials, cívics, sindi-
cals, etc.) que avui assumeixen 
de manera compromesa i respon-
sable els desafiaments de governar 
un món alhora global i local. 

També assumeix el repte d’estudiar 
i promoure formes innovadores 
de lideratge en entorns complexos. 
Estudia el lideratge per al progrés, 
el benestar i la cohesió en la socie-
tat contemporània, amb un triple 
enfocament: empresarial, social 
i polític, analitzant també els marcs 
institucionals respectius.

director: àngel castiñeira

Institut de Gobernança 
i Direcció Pública 
> IGDP    
La seva missió es fonamenta en 
un compromís decidit amb la inno-
vació i la gestió en el sector públic. 
La perspectiva del management pú-
blic aporta instruments i, sobretot, 
valors que resulten imprescindibles: 
la receptivitat, l’orientació al servei 
del ciutadà/client, la responsabilitat 
pels resultats, la transparència 
i la rendició de comptes.

El Grup de Recerca en Lideratge 
i Innovació en la Gestió Pública 
(GLIGP), vinculat a l’IGDP, investiga 
en el marc teòric de la governança, 
entorn de dos grans eixos temàtics: 
el lideratge públic democràtic 
com a dinamitzador del desenvolu-
pament institucional i l’anàlisi 
de xarxes, la transversalitat, les 
col·laboracions i els partenariats 
en la innovació de la gestió pública. 
Compta amb el reconeixement 
oficial de la Generalitat com a grup 
de recerca consolidat de Catalunya 
(2009). 

director: francisco longo
investigadora principal: tamyko ysa 

Institut d’Innovació 
Social > IIS     
Fomenta i dóna suport a la recerca 
adreçada a la promoció de les habi-
litats del management en el tercer 
sector. Amb aquest propòsit, els 
diferents programes que desenvo-
lupa se centren en l’estudi de tres 
línies fonamentals: la integració de 
la RSE en l’estratègia de l’empresa 
i la relació amb els grups d’interès; 
el lideratge i la gestió de les ONG, 
i les emprenedories socials.

El Grup de Recerca en Respon-
sabilitat Social de l’Empresa 
(GRRSE), vinculat a l’IIS, investiga 
els processos de redefinició 
estratègica de les relacions entre 
l’empresa i els seus grups d’interès 
com a eix fonamental de la reflexió 
sobre la responsabilitat de les 
empreses a la societat. Té el reco-
neixement oficial de la Generalitat 
com a grup de recerca emergent 
de Catalunya (2009). 

director: ignasi carreras
investigador principal: 
daniel arenas  

Institut d’Estudis 
Laborals > IEL     
És un centre investigador que 
orienta l’activitat a la generació 
de coneixement científic i tècnic 
dels entorns laborals que faciliten 
la generació de valor afegit a partir 
del coneixement de les persones.

L’IEL treballa i estudia com avançar 
cap a la societat del coneixement, 
amb un model d’ocupació basat 
en la qualificació professional, 
en la qualitat de vida, en el respec-
te de la dignitat del treball i en un 
entorn de creixement sostenible. 

director: carlos obeso
investigador principal: simon dolan 

Institut d’Iniciativa 
Emprenedora > IIE    
Fomenta la recerca rellevant 
i rigorosa en entrepreneurship. 
Les seves àrees de recerca són 
la creació d’empreses, les dones 
emprenedores, l’entrepreneurship 
i l’intrapreneurship corporatius, 
la creativitat, el creixement 
i la internacionalització, 
les finances emprenedores 
i les empreses familiars.

El Grup de Recerca en Iniciativa 
Emprenedora (GRIE), vinculat 
a l’IIE, vol contribuir al coneixement 
sobre l’emprenedoria amb l’expec-
tativa de promoure la creació 
d’empreses sostenibles i innovado-
res. Compta amb el reconeixement 
oficial de la Generalitat com a grup 
de recerca consolidat de Catalunya 
(2009). 

directora: m. luisa alemany 
investigador principal: 
marcel planellas

Survey Research 
Center > SRC     
Treballa a l’àrea de la metodologia 
de recerca de les ciències socials, 
des del disseny fins a la publicació 
dels resultats, mitjançant una pers-
pectiva quantitativa i qualitativa. 
La seva recerca es caracteritza 
perquè fa èmfasi especialment 
en els aspectes relacionats amb 
el mesurament.

El Catalan Center for Survey Re-
search and Applied Statistics, 
vinculat al SRC, desenvolupa 
recerca metodològica aplicada 
als camps de l’administració 
d’empreses i de la salut. Té el 
reconeixement oficial de la Gene-
ralitat com a grup de recerca 
consolidat de Catalunya (2009). 

director i investigador principal: 
joan manuel batista
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Grup de Recerca 
en Gestió d’Empreses 
Turístiques > GRUGET          
Té com a objectiu generar conei-
xement en el camp de la gestió sos-
tenible d’empreses o destinacions 
turístiques, i afavorir l’intercanvi 
entre tots els agents que hi partici-
pen, amb una vocació decidida 
a favor de la innovació i la inter-
nacionalització. El grup és pluri-
disciplinari i global i, per tant, 
les col·laboracions externes són 
internacionals. Les seves àrees 
de recerca són el màrqueting 
social, la innovació, la gestió de la 
qualitat i els indicadors de gestió.

Va rebre el reconeixement oficial de 
la Generalitat com a grup de recer-
ca emergent de Catalunya (2009)

investigadora principal: mar vila 

Grup de Recerca 
en Aprenentatge, 
Coneixement i Organit-
zació > GRACO        
És un grup pluridisciplinari que 
promou la recerca empírica, 
en interacció constant amb les 
empreses. Estudia com es crea 
el coneixement a les organitzacions 
i com es generen els processos 
d’innovació i canvi organitzacional.

Les línies de recerca estratègiques 
del GRACO són la recerca i la ges-
tió de la innovació; la transferència 
del coneixement; el coneixement 
en les organitzacions, i la recerca 
en les relacions interorganitzacio-
nals i les xarxes.

Va rebre el reconeixement oficial 
de la Generalitat com a grup de 
recerca consolidat de Catalunya 
(2009). 

investigadora principal: elena bou

Grup de Recerca 
en Enginyeria del 
Coneixement > GREC         
Grup en el qual participen investi-
gadors d’ESADE i de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. El seu 
caràcter pluridisciplinari ha permès 
treballar tant en recerca bàsica 
com en recerca aplicada. L’activitat 
principal se centra en la recerca i el 
desenvolupament de tècniques en 
l’àrea de la intel·ligència artificial.

Els objectius de recerca del GREC 
a ESADE giren entorn de dos eixos: 
el desenvolupament de metodo-
logies pròpies de la intel·ligència 
artificial en entorns no estructurats 
(informació incompleta, imperfecta 
e/o imprecisa), i l’aplicació 
d’aquestes metodologies en camps 
relacionats amb la presa de deci-
sions, les finances i el màrqueting.

Va rebre el reconeixement oficial 
de la Generalitat com a grup de 
recerca consolidat de Catalunya 
(2009). 

investigadora principal: núria agell 

Business Network 
Dynamics > BuNeD           
Actualment, un factor determinant 
de l’avantatge competitiu de les 
empreses són les xarxes interor-
ganitzacionals en les quals partici-
pen. La recerca del grup se centra 
principalment a estudiar com les 
organitzacions estableixen, cons-
trueixen i gestionen les xarxes 
de negoci amb els seus partners, 
i també estudia les dinàmiques 
de desenvolupament, creixement 
i declivi d’aquestes xarxes.

El grup realitza diferents nivells 
d’anàlisi (grup, empresa i sector), 
des d’una perspectiva pluridisci-
plinària: operacions, cadena 
de subministrament, sistemes 
d’informació, màrqueting i teoria 
de les organitzacions. Utilitza 
models i mètodes desenvolupats 
per a l’anàlisi de xarxes socials: 
escales multidimensionals, anàlisis 
de conglomerats, tècniques 
de representació gràfica i anàlisi 
redundant i multinivell.

investigadora principal: 
cristina giménez 

Centre ESADE 
d’Indústries 
de la Cultura > CEIC     
La seva recerca aprofundeix 
temes clau per a la gestió 
de les empreses i les institucions 
culturals i creatives des de la 
perspectiva i les necessitats 
del lideratge i de l’entrepreneurship. 

La seva vocació és impulsar 
la gestió a través de la formació, 
l’assessoria, la divulgació 
i la recerca científica i social, 
amb rigor intel·lectual, sentit crític 
i excel·lència acadèmica.

director: josé m. álvarez de lara

Centre de la Marca       
El seu objectiu és fer una recerca 
rigorosa, útil i valenta, que doni 
resposta a problemes rellevants 
i faciliti els processos de presa 
de decisions sobre les marques. 
Crear nou coneixement sobre les 
marques i la seva gestió, i divulgar 
aquest coneixement tant en l’àmbit 
empresarial com en l’acadèmic. 

La recerca del centre abasta 
dos àmbits principals: la direcció 
i l’estratègia de marca, d’una 
banda, i la recerca temàtica sobre 
la seva aplicació, de l’altra. 

director: josep m. oroval

Observatori de 
l’Empresa Multinacio-
nal Espanyola > OEME       
El seu objectiu és ser un centre 
de referència per a l’estudi de les 
oportunitats i els reptes que afecten 
les empreses en fases avançades 
d’internacionalització. Vol contribuir 
a la identificació i la difusió de 
“bones pràctiques” col·laborant 
estretament amb les empreses, 
i es planteja com una plataforma 
oberta a l’intercanvi d’experiències 
i de coneixements entre les empre-
ses i les institucions que impulsen 
projectes d’inversió exterior. 

director: xavier mendoza  
investigador principal: pere puig 





COOPERACIó

Els estudiants desenvolupen pràcticums, 
internship  i study tours en un model de cooperació 
universitat-empresa.

ESADE Creapolis és un ecosistema d’alt rendiment 
per accelerar la innovació de les empreses.

ESADE és pionera en la creació 
d’un parc de la innovació pensat 
perquè empreses de diversos 
sectors hi interactuïn seguint la 
fórmula d’Open&Cross Innovation.



PROJECCIó SOCIAL 
I COOPERACIó

5 ESADE promou el debat en qüestions 
d’interès social i econòmic, i aporta 
reflexions d’utilitat davant dels reptes 
globals. La institució també fomenta 
diverses iniciatives de cooperació 
i de voluntariat.

Principals actes 
i iniciatives

Exposicions
“HACER HACER”
Exposició sobre la història 
del management a CaixaForum 
(Madrid), que va ser visitada 
per més de 35.000 persones.

Actes públics més rellevants

Reconeixements
> ESADE va rebre la Medalla 
d’Honor de Barcelona amb 
motiu del 50è aniversari.

> El Govern de la Generalitat 
concedeix a ESADE la Placa 
al treball President Macià 2009 
en la categoria de responsabi-
litat social de l’empresa.

> ESADE va rebre la distinció 
de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació 
de Barcelona amb motiu 
del 50è aniversari.

Acte d’obertura 
del curs 2008-2009 
amb la lliçó inaugural de Miguel 
Ángel Fernández Ordoñez, 
governador del Banc d’Espanya.

III Jornada 
de reflexió-debat: 
“Lideratge polític 
i lideratge intel·lectual”. 
Sant Benet de Bages 
(Barcelona)

Presentació de la col·lecció 
Biblioteca de Gestió, 
que s’inaugura amb el llibre 
de la sèrie ESADE Fondo 
La mano visible. La revolución 
de la gestión en la empresa 
norteamericana, 
d’Alfred D. Chandler.

Convocatòria social 
per l’educació a Catalunya. 
La societat civil catalana 
es reuneix a ESADE i es com-
promet a millorar el sistema 
educatiu.

Conferència a càrrec 
del superior general 
de la Companyia de Jesús. 
El pare Adolfo Nicolás, en la 
seva primera visita a Espanya, 
va pronunciar a ESADE la con-
ferència “Missió i universitat: 
quin futur volem?”

Conferència 
de Hans Gert Pöttering, 
president del Parlament Euro-
peu, titulada: “Els desafiaments 
de la Unió Europea amb vista 
a les eleccions al Parlament 
Europeu”

Acte en memòria 
de Luis de Sebastián. 
“Una persona que proporcionava 
sentit a les coses”. La comunitat 
d’ESADE homenatja Luis de 
Sebastián, mort el 26 de maig.

Reunions internacio-
nals a ESADE
25è Congrés EGOS: “Passion 
for Creativity and Innovation”.
ESADE acull la major confe-
rència europea sobre 
management, en què parti-
cipen 1.350 professors 
de 45 països diferents.

“La docència realment pràctica 
s’ha d’orientar a la formació de 
bons professionals que, essent 
tècnicament competents, sàpi-
guen descobrir i viure el sentit 
social de tota professió: el servei 
expert a la societat en un camp 
concret. [...] Una professionalitat 
que no solament s’adapta al món 
tal com és, sinó que “aspira” 
[...] a transformar-lo i fer-lo més 
humà. [...] Formar persones en 
la “utilitat”, formar persones 
“útils”, és potser formar servidors. 
No formar els millors del món, 
sinó formar els millors per al món. 
En conseqüència, l’excel·lència 
d’un professional es mesura, 
abans de tot, amb el paràmetre 
del servei més gran a la família 
humana.”

p. adolfo nicolás



26 / 27  MEMÒRIA ANUAL 2008-2009 

Cooperació 
i voluntariat

Programes 
de voluntariat local
Els alumnes col·laboren amb 
col·lectius en risc d’exclusió 
social realitzant diverses acti-
vitats, com ara classes 
de reforç, classes d’informàtica 
o bé assessorament jurídic. 
Durant el curs 2008-2009, 
hi han participat 21 alum-
nes de Dret i 33 de Direcció 
d’Empreses, i han col·laborat 
amb 8 entitats socials.

Relació i col·laboració
ESADE és membre actiu 
de nombroses associacions 
i entitats, entre les quals 
podem destacar:

> Asociación Española 
de Escuelas de Dirección 
de Empresas (AEEDE)

> Innovation Board 
(Science Business), think tank 
per promoure la innovació 
a Europa

> UNIJES (federació de centres 
universitaris de la Companyia 
de Jesús)

> United Nations Global 
Compact – Pacte Mundial 
Espanya

> Foro de Marcas 
Renombradas Españolas

> European Sustainable 
Investment Forum (EUROSIF)

> Spainsif – fòrum espanyol 
d’inversió socialment 
responsable

Així mateix, un nombre signifi-
catiu de professors i directius 
d’ESADE participen activament 
en consells d’administració, 
patronats, juntes de govern, 
consells assessors, etc., 
de diverses empreses, asso-
ciacions professionals, entitats 
públiques, fundacions i orga-
nitzacions no lucratives, tant 
nacionals com internacionals.

Institut 
d’Innovació Social
Programes de formació 
ESADE - Fundació ”la Caixa”  
Aquests programes pretenen 
ajudar els participants a ser 
líders més efectius en la gestió 
de les seves entitats i contribuir, 
així, a millorar la societat.

> Direcció i gestió d’ONG

> Lideratge i innovació social 
per a ONG

> CSR, Strategic Integration 
and Competitiveness

> Negocis socialment 
inclusius

SUD
El Servei Universitari 
per al Desenvolupament (SUD) 
ha participat, per setè any 
consecutiu, en diferents 
projectes de desenvolupament 
a Iberoamèrica, com ara 
l’estudi de viabilitat d’unes 
cooperatives, el pla de reestruc-
turació de serveis municipals, 
l’assessorament a centres 
de desenvolupament empre-
sarial, etc. 

Nombre total de projectes: 
18 als països següents: 
> Bolívia: 2
> El Salvador: 2
> Guatemala: 7
> Hondures: 1
> Nicaragua: 6

38 alumnes de Direcció 
d’Empreses i Dret han partici-
pat al SUD durant aquest curs.

Alumni Solidari
L’objectiu és utilitzar 
l’experiència, la capacitat 
de gestió i el desig de contri-
buir a la societat dels antics 
alumnes d’ESADE en benefici 
d’organitzacions del tercer 
sector.  

Consultors solidaris: 

10 projectes

74 antics alumnes voluntaris

Entitats participants:
barcelona:
> Acció Solidària contra l’Atur
> Fundació Gaspar de Portolà
> Amics de la Gent Gran
> Fundació Icària Acció Social
> Fundació Natura
> Fundació Xamfrà Sant Miquel

madrid:
> Entreculturas
> Unicef
> Fundación Chandra

lleida:
> Fundació Lleida Solidària

Cinefòrum:
Per promoure la reflexió i la 
sensibilització social, s’organitza 
un cicle amb projeccions de 
pel·lícules i un fòrum posterior.

Col·laboració 
amb la campanya 

“Roses contra 
l’oblit”, 23 d’abril 

de 2009



INTERNACIO-
NALITZACIó



ESADE acull estudiants estrangers i de diverses 
comunitats autònomes, cosa que configura un autèntic 
campus internacional.

A ESADE Creapolis, hi conviuen empreses amb esperit 
innovador, de diferents mides, de diverses nacionali-
tats i de múltiples sectors. 

Un ecosistema internacional 
d’innovació i aprenentatge 
per fer realitat l’Espai Europeu 
d’Educació Superior.



VOCACIó 
INTERNACIONAL

6 ESADE és una institució d’educació 
superior global, que promou la inter-
nacionalització de les seves activitats 
tant en la docència com en la recerca.    

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

En cal destacar:

> La consolidació de l’enfo-
cament multicampus, amb 
l’ampliació de les activitats 
dels campus Buenos Aires 
i Madrid, i la inauguració 
del nou campus Barcelona-
Sant Cugat. 

> Obertura dels dos primers 
global centers d’ESADE a São 
Paulo i Munic, que serviran 
per apropar-se a potencials 
estudiants, enfortir les relacions 
amb partners acadèmics, 
empreses multinacionals, 
institucions locals i mitjans 
de comunicació.

> Les relacions acadèmiques 
amb les principals escoles 
i universitats del món en 
les àrees del management 
i del dret. La consolidació 
de l’ESADE Global Executive 
MBA (GEMBA) amb George-
town University. 

> L’extensió de la xarxa d’antics 
alumnes per mitjà del desenvo-
lupament de chapters i delega-
cions d’ESADE Alumni en 26 
països d’arreu del món. 

Estudiants 
internacionals
Alumnes internacionals 
matriculats en els programes 

1.151
82 països de procedència

Professorat interna-
cional del Claustre 

19 (15 %)
15 països representats

Personal 
d’administració 
i serveis internacional

41(13,10 %)
18 països representats

ESADE Alumni
Antics alumnes que viuen 
i treballen fora d’Espanya 

8.000
Presència internacional 

115 països

Chapters internacionals 
i delegacions

32

Participants 
en intercanvis 
internacionals
Llicenciatura i Màster 
en Direcció d’Empreses

167 alumnes propis
208 alumnes d’acollida

Llicenciatura 
i Màster en Dret

14 alumnes propis
42 alumnes d’acollida

Masters in Management (MSc)

36 alumnes propis

MBA

45 alumnes propis
74 alumnes d’acollida

Academic International 
Weeks Abroad

16 en diversos programes
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ESADE Campus
1. Campus Barcelona
2. Campus Madrid
3. Campus Buenos Aires

ESADE Global Centers
1. Munic
2. São Paulo

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

Joint Executive Education Programmes
1. McDonough School of Business / 
Walsh School of Foreing Service. 
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 St. Gallen. St. Gallen, Suïssa

CEMS Academic Members
1. Copenhagen Business School. 
Copenhague, Dinamarca
2. Corvinus University of Budapest. 
Budapest, Hongria
3. École des Hautes Études Commerciales. 
París, França
4. Escuela de Graduados en Administración 
y Dirección de Empresas (EGADE). 
Tecnológico de Monterrey, Mèxic
5. ESADE Business School. 
Barcelona, Espanya
6. Facultad de Economia da Universidade 
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.  Koç University. Istanbul, Turquia

11. MES, London School of Economics. 
Londres, Regne Unit
12. Michael Smurfit School of Business. 
University College Dublin, Dublín, Irlanda
13. National University of Singapore. 
Singapur
14. Richard Ivey School of Business. Uni-
versity of Western Ontario, London, Canadà
15. Norwegian School of Economics and 
Business Administration. Bergen, Noruega
16. RSM Erasmus University. 
Rotterdam, Països Baixos
17. St. Petersburg State University School 
of Management. Sant Petersburg, Rússia
18. Stockholm School of Economics. 
Estocolm, Suècia
19. Warsaw School of Economics. 
Varsòvia, Polònia
20. Università Commerciale Luigi Bocconi. 
Milà, Itàlia
21. Universität St. Gallen. St. Gallen, Suïssa
22. Universität zu Köln, Colònia, Alemanya, 
Wirtschafts - und Sozialwissenschaftliche.
23. University of Sydney. Sydney, Austràlia
24. University of Economics. 
Praga, República Txeca

25. Wirtschaftsuniversität Wien. 
Viena, Àustria

CEMS Associate Academic Members
1. Chinese University of Hong Kong. 
Hong Kong, Xina
2. Keio University. Tòquio, Japó
3. Tsinghua University. Pequín, Xina

Main Academic Partners (entre d’altres)
1. Georgetown University. 
Washington, Estats Units
2. Stanford University. 
Califòrnia, Estats Units
3. Harvard Business School. 
Harvard University, Boston, 
Massachusetts, Estats Units
4. Babson College. 
Wellesley, Massachusetts, Estats Units
5. Fudan School of Management. 
Fudan University, Xangai, Xina
6. Indian School of Business. 
Hyderãbãd, Índia
7. Guanghua School of Management. 
Peking University, Xina



L’International Advisory Board 
d’ESADE és un motor essencial 
per impulsar la dimensió estratè-
gica de la institució. 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 perspec-
tiva 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 des-
envolupament futur global de la 
formació en direcció d’empreses. 

MEMBRES

Bernard Castaing
Exvicepresident mundial de 
Beauty Care de Procter&Gamble 
(França)

Xavier Ferran
Partner de Lion Capital (Espanya) 

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

Antonio Garrigues
President de l’International 
Advisory Board i president de 
Garrigues Abogados (Espanya)

Michael C. Jensen
Professor emèrit 
de Harvard Business School 
(Estats Units)

Christine Lagarde
Ministra d’Economia, 
Finances i Treball (França)

Alex O. Lendi
President i CEO de Lis Interna-
cional Company (Liechtenstein)

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

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

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

Alfredo Sáenz
Vicepresident segon i conseller 
delegat del Grupo Santander 
(Espanya)

Mario Vaupel
Director d’ERGO Management 
Akademie (Alemanya)

Ingo Zuberbier
Exvicepresident 
de Lintas World Wide (Alemanya)

Carlos Losada
Director general d’ESADE

Eugènia Bieto
Subdirectora general corporativa 
d’ESADE

Alfons Sauquet
Degà d’ESADE

Jaume Hugas
Director de Executive Education 
d’ESADE

Glòria Batllori
Directora executiva 
de Programes MBA d’ESADE

Colin McElwee
Director de Màrqueting 
Corporatiu d’ESADE

International Advisory Board

Asociacions 
internacionals
Asociacions internacionals 
de les quals ESADE és membre:

16
EFMD European Foundation 
for Management Development

AACSB International 
The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business

CLADEA 
Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administración 

EDAMBA European Doctoral 
Programmes Association 
in Management and Business 
Administration

EUDOKMA European 
Doctoral School on Knowledge 
and Management

IAJBS International Association 
of Jesuit Business Schools

CEMS Community of European 
Management Schools and 
International Companies

PIM Partnership 
in International Management

AMBA The Association 
of MBAs

EABIS European Academy 
of Business in Society

GMAC Graduate Management 
Admission Council

EMBAC Executive MBA Council

UNICON International 
University Consortium for 
Executive Education

Themis
The Joint Certificate in 
International and Business Law

ELFA European Law Faculties 
Association

BALAS Business Association 
of Latin American Studies

VOCACIó INTERNACIONAL6

Acreditacions 
internacionals: 
“Triple corona”
European Quality 
Improvement System (EQUIS) 
(1998, 2003 i 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 
Improvement System (EQUIS), 
que atorga l’European Founda-
tion for Management
Development (EFMD).

The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business 
(AACSB International) (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 docto-
rat que atorga The Association 
to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB 
International).

The Association of MBAs (AMBA) 
(1994, 1999, 2004 i 2009)
Els programes MBA d’ESADE 
tenen l’acreditació de The 
Association of MBAs (AMBA) 
des del 1994.



ESADE 
rep alumnes 

de 82 països de 
procedència

1.151 alumnes 
internacionals 

matriculats 
en els diversos 

programes
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Programes amb univer-
sitats i empreses 
internacionals
CEMS Master
in International Management

25 membres acadèmics 
de la CEMS  

3 membres acadèmics 
associats de la CEMS  

59 partners corporatius

MSc Double-Degree 
Programmes 

4
MBA Double-Degree 
Programmes 

9
Themis  

4 universitats

International Executive 
Education Programmes
Programes amb universitats 
internacionals 

7

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 
internac.

6 %

84 %

71 %

69 %

80 %

97 %

6 %

Països
d’origen

23

35

13

13

47

12

15

Internacionalització en diversos programes

Acords, xarxes 
i aliances 
internacionals
Acords d’intercanvi amb 
universitats internacionals 

125
Xarxes principals:
> Xarxa CEMS – Community of 
European Management Schools

> Xarxa PIM – Partnership 
in International Management

> Xarxa Themis – The Joint 
Certificate in International 
and Business Law

Aliances estratègiques 
principals: 
HEC a França, Babson College 
i Georgetown University 
(McDonough School of Busi-
ness i Walsh School of Foreign 
Services) als Estats Units. 

* Inclou 18-Month MBA English + Full-Time MBA + One-Year MBA

Rànquings
MBA

4t
Millor MBA del món
América Economía 
Juny de 2009

6è
Millor MBA del món
BusinessWeek
Octubre de 2008

8è
Millor MBA del món
Forbes 
Agost de 2009

18è
Millor MBA del món
The Financial Times 
Gener de 2009 

EXECUTIVE EDUCATION

8a
Millor escola de negocis 
del món en programes a mida
The Financial Times
Maig de 2009 

10a
Millor escola de negocis 
del món per a empreses llati-
noamericanes 
América Economía
Novembre de 2008

PROGRAMES 
UNIVERSITARIS

3r 
Màster CEMS per la interna-
cionalitat del programa 
i dels seus participants
The Financial Times 
Setembre de 2008

16è
Millor Màster en Direcció 
d’Empreses d’Europa
The Financial Times 
Setembre de 2008

FACULTAT DE DRET

1r
Millor màster en la seva 
especialitat: Dret Internacional 
dels Negocis
El Mundo
Juny de 2009

2n
Millor màster en la seva 
especialitat: Assessoria 
i Gestió Tributària
El Mundo
Juny de 2009





ESPERIT 
EMPRENEDOR

ESADE compta amb un sistema pedagògic innovador 
que permet desenvolupar les habilitats i les competèn-
cies directives, com també l’esperit emprenedor dels 
seus estudiants.

ESADE Creapolis promou l’esperit emprenedor 
i accelera els processos d’innovació de les empreses 
i organitzacions.

Al cap de cinquanta anys d’haver-se 
creat, ESADE es continua distingint 
pel seu esperit emprenedor, que en 
constitueix la raó de ser.



ANTICS ALUMNES.
ESADE ALUMNI

7 ESADE compta amb una xarxa 
de més de 38.000 antics alumnes 
que exerceixen la professió 
en els principals sectors econòmics 
i socials a 115 països diferents.

ESADE Alumni
ESADE Alumni és l’associació 
d’antics alumnes d’ESADE. 
La seva missió és aportar valor 
als antics alumnes, a ESADE 
i a la societat: 

Fomentant el networking 
entre els antics alumnes a 
través de fòrums i de conferèn-
cies, de trobades de promoció 
i d’activitats ludicoesportives.

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

Donant suport al desenvolupa-
ment professional dels antics 
alumnes mitjançant el Servei 
de Carreres Professionals.

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

Aportant talent de gestió 
en projectes solidaris i entitats 
del tercer sector. 

14.280 socis

450 delegats de promoció

750 antics alumnes 
col·laboradors actius en les 
activitats de l’asociació 

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

32 chapters i delegacions
internacionals: 
Alemanya
Andorra
Argentina
Àustria
Benelux
Brasil
Canadà
Xile
Colòmbia
Costa Rica
Dubai
Equador
França
Greater China
Índia
Israel
Itàlia
Japó
Mèxic
Perú
Portugal
Rússia
Singapur
Suïssa
Turquia
USA – Chicago
USA – Los Angeles
USA – Miami
USA – Nueva York
USA – Washington
UK
Veneçuela

21 clubs funcionals 
i sectorials: 
Automoció
Assegurances
BIT
CEI
Comunicació
Esport i Gestió
Dret
Direcció Pública
Empresa Familiar
Espai Vicens Vives
Finances
Gestió Turística
Global Business
Indústries Culturals
Immobiliari
Innovació
Màrqueting
Negocis i Responsabilitat Social
Operacions
Recursos Humans
Salut i Farma

     
 

La xarxa d’ESADE Alumni



ESADE 
compta amb una 
xarxa de més de 
38.000 antics 

alumnes
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ESADE Alumni en xifres

Alumni Internacional

Alumni Solidari

Assemblea Anual

Carreres Professionals

Clubs funcionals 
i sectorials

Clubs territorials

Conferències

Esport i Cultura

Desayunos Madrid

Dona i Lideratge

Trobades de promoció

Fòrums

Jornada Anual

Llibres

Matins ESADE

Programes 
de continuïtat

TOTAL GENERAL

Actes

138

17

1

74

107

48

10

22

8

2

173

3

3

8

13

30

657

Actes

19%

70%

-

25%

3%

20%

-

38%

-

-

193%

50%

0%

167%

-28%

11%

44%

Assistents

2.252

528

48

2.492

7.362

3.034

1.525

842

526

201

2.948

610

2.457

585

2.231

3.280

30.921

Assistents

36%

-18%

- 

94%

21%

125%

-

-11%

-

-

40%

115%

-11%

122%

37%

79%

49%

CURS 2008-2009 CREIXEMENT

Nombre de socis

Nombre d’actes

Nombre d’assistents

Jornada Anual 2009
La Jornada Anual, amb una 
edició a Barcelona i una altra 
a Madrid, és l’acte més 
emblemàtic d’ESADE Alumni, 
en què assisteixen empresaris 
i professionals, antics alumnes 
i personalitats de l’entorn 
econòmic i social d’arreu del 
món. L’any 2009, va arribar als 
2.200 assistents a Barcelona 
i a més de 600 a Madrid.   

Per celebrar la XIV Jornada 
Anual d’ESADE Alumni, 
els antics alumnes es van citar 
al Palau de Congressos de 
Catalunya. En aquest escenari, 
es van lliurar els Premis ESADE 
a Rosalía Mera, Leopoldo 
Rodés i Carlos Slim, com 
a reconeixement de la seva 
trajectòria empresarial i la seva 
implicació en projectes socials. 

La III Jornada Anual d’ESADE 
Alumni a Madrid va tenir 
la presència del doctor 
Luis Rojas Marcos, figura 
de reconegut prestigi interna-
cional, que va parlar sobre 
el lideratge i la motivació 
en temps de crisi.

Comunicació
Revista ESADE Alumni
La revista té una periodicitat 
trimestral, un tiratge de 32.500 
exemplars, i s’envia als antics 
alumnes d’arreu del món. 
Aquest mitjà imprès s’edita 
en castellà, català i anglès. 
Inclou reportatges i entrevistes 
d’actualitat, i informa de mane-
ra dinàmica i propera de totes 
les activitats realitzades per 
ESADE Alumni i pels centres 
d’ESADE.

Newsletters
> esade alumni: de freqüència 
quinzenal, adreçada a tots els 
antics alumnes. Inclou una 
agenda electrònica per consul-
tar totes les activitats previstes 
i informar de les iniciatives i 
dels actes que es desenvolu-
pent, com també les notícies 
dels actes recents. 

> carreres professionals: 
de freqüència 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

> Memòria anual

Web: www.esadealumni.net

Web TV: www.esadealumni.tv

CREIXEMENT

10%

44%

49%

2008-2009

14.280

657

30.921

2007-2008

13.022

457

20.819





COMUNITAT 
D’APRENENTATGE

Des de fa més de 50 anys, ESADE es dedica 
a formar professionals competents i ciutadans 
socialment responsables.

ESADE Creapolis és un ecosistema d’alt rendiment 
per a la innovació col·laborativa. 

Un campus acadèmic innovador, 
juntament amb ESADE Creapolis, 
que ofereix la possibilitat de formar 
part d’una comunitat internacional 
d’aprenentatge.



PERSONES, 
ESTRUCTURA 
I RECURSOS

8 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.

Professorat 

127 professors 
de management i de dret

15 nacionalitats

90 doctors (70 %)

56 % de professors 
acreditats per l’AQU/ANECA 

6 professors a temps parcial

34 professors visitants

499 colaboradors acadèmics

8 professors honoraris

3 professors emèrits

311 directius / professors
convidats

70 professors 
de l’Executive Language Center

45 professors i col·laboradors 
acadèmics

9 nacionalitats 

Plantilla d’ESADE
en data de 31.08.09
Total de la plantilla

525 persones

313 persones d’administració 
i serveis

212 professors

Personal 
d’administració 
i serveis 

90 homes (28,75 %)

223 dones (71,25 %)

Mitjana d’edat

40 anys

Procedència internacional
38 persones 

12 % de la plantilla

16 nacionalitats

Persones que han realizat 
formació
267 en desenvolupament 
professional

85 en idiomes
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Campus 
a Barcelona, 

Madrid 
i Buenos Aires: 

49.722 m²

PATRONAT

President:
Joan Manuel Soler Pujol 1

Pedro Fontana García2

Vicepresident:
Ignasi Salvat Ferrer

Secretari:
Josep E. Milà Mallafré

Membres:
Melecio Agúndez Agúndez1

Alfredo Bassal Riera1

Eduard Bonet Guinó2

Artur Carulla Font
Sol Daurella Comadrán2

Jesús M. Eguiluz Ortúzar2

Pere À. Fábregas Vidal
Pedro Fontana García1 
Jaume Guardiola Romojaro2

Juan José López Burniol
Pedro Navarro Martínez
Joan Maria Nin Gènova 
Xavier Pérez Farguell
Manuel Raventós Negra
Eugenio Recio Figueiras1 
Mario Rotllant Solá
Josep M. Rubiralta Vilaseca2

Alfredo Sáenz Abad1 
Josep Oriol Tuñí Vancells

(1) Fins al maig de 2009
(2) Des del maig de 2009

COMITè EXECUTIU 

Carlos Losada
Director general

Alfons Sauquet
Degà de la Business School  

Pedro Mirosa
Degà de la Facultat de Dret 

Eugènia Bieto
Subdirectora general corporativa 

Xavier Mendoza
Director general associat  

Marcel Planellas
Secretari general 

Enrique López Viguria
Secretari tècnic 

Manel Peiró
Vicedegà acadèmic 

Carlo Gallucci
Director executiu
de Programes Universitaris 

Glòria Batllori
Directora executiva 
de Programes MBA 

Jaume Hugas
Director d’Executive Education 

Ramon Aspa
Director executiu de Recursos 
Humans de l’Executive Langua-
ge Center

Francisco Longo
President del Claustre 
del Professorat

Direcció Campus 
m2 de superfície

Campus Barcelona-Pedralbes

29.475 m2

Edifici 1
9.300 m2 €

Edifici 2
7.475 m2 €

Edifici 3
12.700 m2 €

Campus Barcelona-Sant Cugat

16.260 m2

Campus Madrid

2.500 m2

Campus Buenos Aires

1.487 m2



PERSONES, ESTRUCTURA 
i RECURSOS

8

Compte de resultats
Total d’ingressos  

71 M€ €
Despeses de personal 
-39 M€€
Despeses generals   
-24 M€€

Superàvit d’explotació
abans d’amortització 

8 M€

Amortitzacions   
-4 M€
€
Superàvit  

4 M€

Aplicació 
dels ingressos
Formació - ensenyament  
55 M€€(77,47 %)

Recerca  
5 M€€(7,04 %)

Acció i projecció social*
7 M€€(9,86 %)

Superàvit  
4 M€€(5,63 %)

TOTAL      71 M€

Balanç
ACTiU
Actiu no corrent  

81 M€€

Immobilitzat 
76 M€

Inversions en empreses 
del grup i associades 
2 M€€

Immobilitzat financer  
3 M€€

Actiu corrent   

36 M€€

Deudors  
9 M€€

Inversions financeres 
a curt termini 
17 M€€

Tresoreria  
10 M€€

TOTAL ACTiU 117 M€€

PASSiU
Patrimoni net  

40 M€€

Fons fundacional i reserves 
32 M€€

Resultat de l’exercici  
4 M€€

Subvencions i donacions  
4 M€€

Passiu no corrent  

30 M€€

Deutores a llarg termini  
30 M€

Passiu corrent  

47 M€€

Deutes a curt termini  
14 M€

Cobraments i ingressos anticipats 
33 M€€

TOTAL PASSiU 117 M€

informació econòmica

Evolució 
dels ingressos
2004-2005:  
44 M€

2005-2006 
50 M€

2006-2007 
60 M€

2007-2008 
70 M€

2008-2009  71 M€ 

ingressos 2008-2009
Total d’ingressos 
de les unitats

71 M€  €

Facultat de Dret
7,5 M€ €

Programes Universitaris, 
Business School
15,7 M€€

Programes MBA
16 M€€

Executive Education
23,8 M€ €

Executive Language Center
3,8 M€ €

Unitats de suport i corporatives
1 M€ €

Vicedeganat de Recerca 
i Coneixement
3,2 M€

Acció 
i projecció social
Beques i bonificacions 
a estudiants 
1.122.844 € €

Bonificacions a col·lectius 
que donen suport a ESADE 
1.794.174 €€

Formació interna   
695.565 €€

Ajudes al desenvolupament  
814.382 €€

TOTAL        4 M€€

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

*
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Gestió acadèmica
4.204 matrícules gestionades

2.600 títols i diplomes emesos

7.000 certificats

Programes gestionats  

57
2.738 assignatures

77 aules

Durant aquest curs, es reorga-
nitza el servei i es dota d’una 
clara orientació a processos 
amb l’objectiu de millorar-ne 
la qualitat, maximitzar-ne 
l’eficiència i el rigor acadèmic.

Tecnologia 
i innovació
Nombre d’ordinadors  

1.150 

151 webs de professors

26.400 usuaris dels sistemes

4.000 incidències solucionades 

Nous serveis implantats

> FacultyBio

> Gestió de memòries 
i dels plans de treball 
del Professorat

> Targeta TUI

> Workflows: per a serveis 
de restauració, viatges 
i recursos humans

> CRM corporatiu

El servei realitza una reflexió 
interna per reorientar 
el seu funcionament i la seva 
estructura amb les línies 
estratègiques de l’organització. 
Fruit d’aquesta reflexió, 
es reorganitza internament 
per millorar el suport tecnològic 
a les unitats estratègiques, 
alhora que posa èmfasi 
en la innovació i l’eficiència.

Biblioteca digital
Usuaris  

68.523
137.274 documents 
electrònics consultats

19.855 llibres consultats 
o prestats

2.034 llibres ingressats

38 sessions de formació 
sobre recursos i bases 
de dades amb 1.770 assistents

9.500 llibres en format 
electrònic

389.308 visites a la pàgina 
web de la Biblioteca

Subscripció 
i accés a revistes
497 físiques

8.200 electròniques

Suport a la recerca 
i la docència
1.018 documents obtinguts 
en cerques a mida 

Observatori SIC
43 butlletins editats

Creació d’una àrea de suport 
a la recerca i el debat social 
amb l’objectiu de maximitzar-
ne la difusió i donar una major 
visibilitat a les publicacions 
dels professors i dels investi-
gadors i, alhora, posicionar 
el coneixement d’ESADE 
a la xarxa i buscar sinergies 
amb el món empresarial.

Recursos

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

Llançament: 
Novembre de 2006

Persones que hi col·laboren: 
77

Periodicitat: 
Trimestral

Idiomes: 
català, castellà i anglès

ESADE Training
ESADE Training és el pla 
de formació 2008-2012 
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 
tècniques i competencials 
de cadascun, i és un vehicle 
de transmissió i de consolidació 
dels valors institucionals.

14.522 hores totals 
de formació del col·lectiu PAS

53 mitjana d’hores 
per curs i persona

803 assistents totals 
a accions formatives 

91 % de participants 
del col·lectiu PAS 
(mínim 1 acció formativa) 



NETWORKING



Per tal de consolidar els vincles entre els alumnes 
i els antics alumnes, ESADE disposa de plataformes 
físiques i virtuals per compartir i contrastar 
experiències i coneixements.

ESADE Creapolis és un membre molt actiu de diverses 
xarxes i associacions per tal d’afavorir la innovació, 
el coneixement i la creació d’empreses.

ESADE es configura como una 
gran xarxa de xarxes, l’objectiu de 
la qual és generar sinergies i enfor-
tir els llaços entre el món acadèmic 
i l’empresarial.



RELACIó AMB 
ORGANITZACIONS 
I EMPRESES

9 Gràcies al suport de la societat civil, 
el projecte social i educatiu d’ESADE 
es manté viu i aspira a anar més enllà.

> Juan Arena 
Expresident de Bankinter 
i president del Consell 
Professional d’ESADE

> Maite Arango
Vicepresidenta del Grupo VIPS

> Santiago Bergareche
Vicepresident 
del Grupo Ferrovial

> Anna M. Birulés
Vicepresidenta d’ABC

> Luis Conde
President de Seeliger y Conde

> Juan Ignacio Entrecanales
Vicepresident d’Acciona

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

> María Garaña
Presidenta de Microsoft España 

> Manuel Márquez
Conseller delegat d’AMPER

> Juan Pablo Lázaro
President de la Comissió 
d’Innovació i Desenvolupament 
Tecnològic de la CEOE Madrid 

> Juan Lladó
Vicepresident conseller 
delegat del Grupo Técnicas 
Reunidas 

> Iván Martén
Vicepresident sènior  
i soci director del Boston 
Consulting Group 

> Amparo Moraleda
Directora de l’Àrea 
Internacional d’Iberdrola 

> Vicente Moreno
President i conseller 
delegat d’Accenture España 

> Juan José Nieto
President d’HSM Group 

> Ignacio Polanco
President del Grupo Prisa 

> Francisco Román
Conseller delegat 
de Vodafone España 

> Juan Manuel Soler
President de Quadis

> AAMC Abogados 
y Asesores Tributarios

> Advocacia General 
de l’Estat a Barcelona

> Allen & Overy

> Arasa & De Miquel
Advocats Associats

> Baker & McKenzie Abogados

> BDO Audiberia Abogados 
y Asesores Tributarios

> Brosa Abogados y Economistas

> Brugueras, García Bragado, 
Molinero y Asociados

> Bufet Antràs, 
Advocats Associats

> Clifford Chance Abogados

> Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, S.L.P.

> Deloitte Abogados 
y Asesores Tributarios

> D & G Advocats, S.L.

> Ernst & Young Abogados

> Font Abogados y Economistas

> Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP

> Garrigues, Abogados 
y Asesores Tributarios

> Gay-Vendrell Advocats

> Gómez Acebo 
& Pombo Abogados, S.L.

> 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 d’ESADE Consell Professional de la Facultat de Dret

Més de 100 
empreses 

han donat suport 
a ESADE, i hi han 
aportat 4 milions 

d’euros
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Creix el suport privat  
a la Fundació ESADE
Durant el curs 2008-2009, 
més de 100 empreses, 
organitzacions i persones han 
mantingut i han incrementat 
el compromís amb ESADE, a 
través de diversos programes 
de col·laboració, que tenen 
impacte en els projectes estra-
tègics de la institució: l’atracció 
de talent, la contractació de 
professorat i la recerca. 
Respecte al curs anterior, 
les aportacions han augmen-
tat un 11 % fins arribar als 
4 milions d’euros, cosa que 
evidencia un suport creixent 
de particulars i entitats 
a ESADE, fins i tot en moments 
d’incertesa econòmica. 
Els 4 milions d’euros es van 
distribuir així:

Fons de recerca 
i professorat

2.360.924 € (58,2 %)
Per finançar les unitats 
de recerca, contractar profes-
sorat internacional i promoure 
estades internacionals.

Endowment

1.232.000 € (30,4 %)
Fons capitalitzat del qual 
només s’utilitzen els interessos 
per finançar projectes.  

Fons de beques

371.430 € (9,2 %)
MBA (14 %), 
Facultats Universitàries (19 %),
Doctorat (67 %)

Fons ESADE

51.571 € (1,2 %)
Fons de lliure disposició 
d’ESADE per finançar les àrees 
més crítiques.

Programa anual de donacions 
per al llançament del programa 
de captació de fons individuals

40.000 € (1 %)

Si voleu conèixer els diferents 
programes de col·laboració 
i els projectes que s’han desen-
volupat, visiteu la pàgina web 
www.MueveESADE.com

Entitats col·laboradores 

Socis d’honor
• Agrolimen
• ESADE Alumni

Socis
• Celsa Group TM
• Ciments Molins
• Clickair
• Panrico
• Repsol YPF
• Werfen Group 

Promotors sènior
• Abertis
• Endesa 
• Gas Natural SDG
• Grupo COMSA EMTE
• Grupo Santander
• ISS Facility Services
• Nestlé España
• Roca 

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

Colaboradors
• Crédito y Caución 
• FIATC
• Ince
• Miguel Torres
• Suez Energy  

Suport a projectes concrets 

RECERCA I FORMACIó

Aportacions principals:
• Abertis Infraestructuras
• Accenture
• Agrolimen
• AOPC
• Barcelona Digital

• BBVA
• Caixa de Manresa
• Criteria Caixacorp
• Deloitte
• Egarsat 
• Fundació Agbar
• Fundació “La Caixa”
• Fundació Caixa Catalunya
• Fundació Caixa de Sabadell
• Fundació Lluís Carulla
• Fundación Cultural Banesto
• Fundación Instituto Edad y Vida
• Fundación Novia Salcedo
• Fundación PricewaterhoueseCoopers
• Fundación Repsol
• Gas Natural SDG
• Hoteles Hesperia
• IBM
• ICEX 
• Inter Partner Assistance Esp.
• Interes Invest IN Spain
• KPMG
• Microbank La Caixa
• Portevro-Serviços de Apoio 
  as Empresas, Unipessoal, LDA
• PricewaterhouseCoopers
• Promoción y planificación hotelera
• Sociedad Estatal para la Promoción 
   y Atracción de Inversiones Exteriores 

Altres:
• Ajuntament de Terrassa
• Asepeyo
• Bancaja
• Cambra de Comerç Americana
• Cambra Oficial de Comerç, Indústria 

i Navegació de Barcelona
• Celsa
• Coordinadora de Gestión de Ingresos
• ECR Europe
• Fundació Privada Miarnau
• Gremi d’Editors de Catalunya
• Institut De Gestió Estratègica, 
  Promoció Econòmica i Societat 
  de la Informació
• Izasa
• Ministeri d’Indústria, Turisme 

i Comerç
• Orange Catalunya 
• Unió Catalana d’Hospitals
• Wilico Wireless Networking 

ATRACCIó DE TALENT

Aportacions principals:
• Cresa Patrimonial
• Fundació Banc Sabadell 

Altres:
• Deutsche Bank
• “la Caixa”

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
• Ciments Molins
• Diputació de Barcelona
• Figueras International Seating
• QlikView 
• Roca 

Assemblea de Membres

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

Persones jurídiques:
• Abertis
• Accenture
• Agbar, Fundació
• Agrolimen
• Aramark
• Bacardi España
• Banc Sabadell, Fundació
• Bayer
• BBVA
• Bimbo
• Caixa Catalunya
• “la Caixa”
• Caixa Manresa, Fundació
• Caja Madrid
• Cambra Oficial de Comerç, Indústria 

i Navegació de Barcelona
• Caprabo 
• Celsa Grup TM
• Ciments Molins
• Clickair
• Cobega 
• Damm, Fundació
• Danone
• Deloitte
• Endesa Red
• ESADE Alumni
• FMC Foret
• Freixenet
• Fundació Miarnau - Grupo COMSA
• Gas Natural SDG
• Goldman Sachs
• Grup Catalana Occident 
• Henkel Ibérica
• Hewlett-Packard Española
• IBM 
• Laboratorios Dr. Esteve
• Metalogenia
• Miguel Torres
• Nestlé España
• Novartis en España, Grup
• Panrico
• Penteo ICT Analyst
• PricewaterhouseCoopers
• Puig, Fundació
• Quadis
• Repsol YPF
• Roca
• Santa&Cole
• Santander, Grup
• Seat
• Unilever
• Werfen Group





PROJECCIó 
SOCIAL

Durant la inauguració del campus de Sant Cugat, 
els Prínceps d’Astúries es van reunir amb estudiants 
de 38 nacionalitats. 

Acte oficial d’inauguració del parc empresarial 
ESADE Creapolis al Teatre-Auditori de Sant Cugat 
del Vallès.

Un projecte compartit, amb un 
interès social, econòmic i empre-
sarial indubtable, al servei de la 
comunitat.



COMUNICACIó
I PUBLICACIONS

10 ESADE és una institució centrada 
en tres activitats principals: la docèn-
cia, la recerca i el debat. El resultat 
de cadascuna d’aquestes activitats 
té un impacte social molt rellevant.

La comunicació 
a ESADE
ESADE és, des dels inicis, 
un espai per al diàleg en què 
es reuneixen personalitats relle-
vants del món polític, empresa-
rial i acadèmic. Els nombrosos 
actes que tenen ESADE com 
a escenari en mostren el ferm 
compromís per crear i difondre 
coneixement. 

ESADE disposa d’unitats 
de recerca que es dediquen 
a desenvolupar i difondre 
coneixements en àrees relle-
vants per al món empresarial, 
el sector públic, l’àmbit jurídic 
i la societat civil, en col·la-
boració amb organitzacions 
i individus clau de cada 
àmbit. L’increment significatiu 
d’aquests recursos per a recer-
ca s’ha traduït en un notable 
augment de publicacions. 
Revistes, estudis, llibres 
i un ampli ventall de webs 
i newsletters cobreixen les 
diferents facetes de la tasca 
investigadora del professorat 
d’ESADE, com també 
les inquietuds de l’alumnat 
i del personal de la institució. 

ESADE manté des de 
sempre una relació fluïda 
amb els mitjans de comu-
nicació, i en els darrers 
anys ha incrementat la 
presència en els diferents 
suports, tant nacionals 
com internacionals.

Impactes 2008-2009
Premsa nacional 

4.126
419 articles d’opinió

Televisió 

153
Ràdio 

278
Premsa internacional 

1.021
218 Argentina

207 Estats Units

112 Regne Unit

69 Mèxic

60 Xina

49 Brasil

48 Alemanya

21 Unió dels Emirats Àrabs

20 Xile

19 França

2544 3120 3958
5147

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Impactes a la premsa

327
416 336

458

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Articles d’opinió a la premsa

Catalunya > 25,85 %

Internacional > 19,83 %

Nacional > 54,30 %

Presència a la premsa
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La prueba pericial 
Abel Lluch, Xavier (dir.)
Picó Junoy, Joan (dir.)
Ginés Castellet, Núria (coord.)

Decisiones estratégicas 
Álvarez Álvarez, José Luis

1957-2007, 50 años 
de derechos humanos y Europa (1) 
Bartlett Castellà, Enric R. (coord.)
Bardají Gálvez, M. Dolores (coord.)

Els drets humans a la ciutat: 
adaptació de les normatives
municipals a la Carta Europea 
Bartlett Castellà, Enric R.

Trayectoria laboral de los anti-
guos alumnos de la Facultad 
de Derecho de ESADE 
Baruel Coll, Josep

¿Cómo invertir con éxito 
en el mercado inmobiliario?
Bernardos Domínguez, Gonzalo

Gabriel Ferrater i Robert Musil: 
entre les ciències i les lletres 
Bonet Guinó, Eduard

Líderes para el cambio social. 
Características y competencias
del liderazgo en las ONG (2) 
Carreras Fisas, Ignasi
Leaverton, Amy
Sureda Varela, Maria

Les fonts del lideratge social 
Castiñeira Fernández, Àngel

El valor dels lideratges 
Castiñeira Fernández, Àngel
Lozano Soler, Josep Maria

Managing by Values: 
A corporate guide to living, 
being alive, and making a living 
in the 21st (Chinese) 
Dolan, Simon
García Sánchez, Salvador

Confianza. La clave para 
el éxito personal y empresarial 
Gasalla Dapena, José María

Modelos de empresa familiar:
soluciones prácticas para 
la familia empresaria 
Gimeno Sandig, Alberto

La reforma contable 
y su proyección sobre 
la normativa mercantil y fiscal 
Ginés Castellet, Núria (coord.)

La profesionalización del empleo 
público en América Latina 
Longo Martínez, Francisco

La empresa ciudadana como 
empresa responsable y sostenible
Lozano Soler, Josep Maria

Comentario práctico a la Ley 
de prevención de riesgos laborales
Luque Parra, Manuel
Sánchez Torres, Esther  

From Innovation to Cash Flows: 
Value creation by structuring high 
technology alliances
Lütolf-Carroll, Constance

Manual jurídico para 
la psiquiatría privada 
Llebaría Samper, Sergio

El proceso Bolonia: la enseñanza 
del Derecho, a juicio… 
¿Absolución o condena?
Llebaría Samper, Sergio

El proceso de constitucionaliza-
ción del Derecho de inmigración: 
estudio comparado de la refor-
mulación de los derechos de 
los extranjeros por los tribunales 
de Alemania, Francia y España - 
derechos precarios y emergentes
Marzal Yetano, Elia

Éxito empresarial y diseño. 
Análisis del comportamiento 
en la gestión del diseño de la 
pequeña y mediana empresa 
española. Diagnóstico, lecciones 
y aplicaciones 
Montaña Matosas, Jordi
Moll Mendoza, Isa

Summa de probática civil:
Cómo probar los hechos 
en el proceso civil 
Muñoz Sabaté, Luis   

Empresa i valors: l’empresa 
en l’economia global 
Murillo Bonvehí, David

Guies sectorials de RSE 
a la pime: el sector de l’hoteleria 
Murillo Bonvehí, David (coord.)

El arbitraje internacional: 
cuestiones de actualidad 
Peláez Sanz, Francisco José (dir.)
Griñó Tomas, Miquel (dir.)
Ginés Castellet, Núria (coord.)

¿Pueden las empresas contribuir 
a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio? 
Prandi Chevalier, Maria
Lozano Soler, Josep Maria

La expansión de la multinacional 
española: estrategias y cambios 
organizativos. Primer informe 
anual del OEME (3) 
Puig Bastard, Pere (coord.)

Beyond: Business and society 
in transformation 
Raich, Mario 
Dolan, Simon   

Beyond: Negócios e sociedade 
em transformaçao 
Raich, Mario 
Dolan, Simon

Más allá: empresa y sociedad
en un mundo en transformación 
Raich, Mario 
Dolan, Simon

Beyond: Business and society
in transformation (Russian) 
Raich, Mario 
Dolan, Simon

Un planeta de gordos 
y hambrientos (4) 
Sebastián Carazo, Luis de

Presente y futuro de la dirección 
de marcas líderes en España 
Soler Bigas, Beatriz
Seijo Font, Joan Antoni
Montaña Matosas, Jordi

Crisi, mentides i grans 
oportunitats (5) 
Torrecilla Gumbau, Carles     

Don’t Give Up: 12 casos 
excepcionales de superación
Torres Pérez, Diego
Sorribas Fierro, Mario

El hombre que cambió su casa 
por un tulipán: que podemos 
aprender de la crisis y como evitar 
que vuelva a suceder
Trías de Bes Mingot, Fernando

1
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Llibres publicats pel professorat d’ESADE



COMUNICACIó I PUBLICACIONS10

Newletters 
ESADE impulsa la creació 
de newsletters digitals per divul-
gar internament i externament 
el coneixement i la recerca, 
per tal d’aconseguir un impacte 
social significatiu.  

ESADE KnowledgeBriefings (1)

Té com a finalitat difondre 
el coneixement generat 
a la institució.  

ESADE Alumni (2)

Facilita que els 36.000 antics 
alumnes estiguin en contacte 
i informats de les activitats 
d’ESADE i d’ESADE Alumni.

ESADE Link Newsletter
Ofereix una recopilació 
de les recomanacions publi-
cades al bloc ESADE Link.

Public i iSocial / BEHD
Butlletins de l’Institut 
de Governança i Direcció 
Pública i de l’Institut 
d’Innovació Social d’ESADE. 

Comunicació 2.0  
ESADE manté una activitat 
creixent als mitjans de comu-
nicació 2.0. És una aposta 
per la comunicació en noves 
plataformes en línia amb 
presència corporativa en blocs 
i xarxes socials. A més, per 
tal de projectar tot el material 
audiovisual que es genera, 
ha llançat ESADE TV, el seu 
propi canal de televisió en línia, 
i és partner de la versió acadè-
mica de YouTube. 

Revistes   
Les revistes publicades per 
ESADE inclouen els col·lectius 
dels alumnes, els antics alum-
nes, el personal d’administració 
i serveis i el professorat. 
Cada publicació té uns objec-
tius i un públic molt diversos, 
però tots ells conformen una 
visió global de la comunitat aca-
dèmica i professional d’ESADE. 
En són alguns exemples: 

Get (1)

Revista editada per l’Executive 
Language Center amb l’objectiu 
de crear un espai d’informació, 
de reflexió i de debat entorn 
dels idiomes.   

_Untitled (2)

És el mitjà de comunicació 
intern de la institució, adreçat 
a totes les persones que treba-
llen a ESADE.   

ESADE Alumni (3)

Informa sobre l’actualitat dels 
antics alumnes, sobre ESADE 
i ESADE Alumni, com també 
sobre la xarxa d’antics alumnes 
arreu del món.   

InDigesta  
És la publicació dels estudiants 
de la Facultat de Dret. 
Se centra en l’actualitat jurídica 
i serveix de fòrum de discussió 
entre alumnes i professors.  

ReDACció (4) 
És la revista editada pel 
Departament d’Activitats 
Culturals (DAC) d’ESADE, 
liderat per alumnes 
dels graus universitaris. 

1
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ACTeS I PRemSA

Selecció d’esdeveniments, notícies 
i articles que destaquen la presència 
d’ESADE en la societat.



el Global executive 
mBA de Georgetown 
i eSADe arriba a espanya
Setembre de 2008 
i maig de 2009 
ESADE va rebre als seus campus 
de Barcelona i de Madrid els 
37 alts directius de la primera 
promoció del GEMBA, procedents 
de 18 països, de quatre conti-
nents. Durant l’estada a Madrid, 
van ser rebuts en audiència 
pels Prínceps d’Astúries. 

el governador del Banc 
de espanya imparteix 
la lliçó inaugural del curs 
2008-2009
Barcelona, octubre de 2008 
Miguel Fernández Ordóñez 
va plantejar “la necessitat 
d’abordar amb decisió reformes 
estructurals” per afrontar amb 
garanties la crisi econòmica. 

eSADe rep la medalla 
d’Honor de Barcelona 
amb motiu del 50è 
aniversari
Barcelona, novembre de 2008 
En reconeixement a la seva 
dedicació a la formació professio-
nal i humana de dirigents i gestors 
empresarials, i per la seva contri-
bució a l’impuls de la responsabi-
litat social de l’empresa. 

el P. Adolfo Nicolás, 
superior general dels 
jesuïtes, visita eSADe
12 de novembre de 2008 
El màxim responsable mundial 
dels jesuïtes, en la seva primera 
visita a Espanya, va ser a ESADE 
amb motiu del 50è aniversari 
de la institució. 
Va impartir una conferència titula-
da “Missió i universitat: quin futur 
volem?”, en què va reflexionar 
sobre els valors que han d’inspirar 
i configurar el futur. 

ACTeS I NOTíCIeS
ReLLeVANTS

Principals actes i notícies  
de l’any acadèmic 2008-2009.   



La societat civil catalana 
es reuneix a eSADe i es 
compromet amb la millora 
del sistema educatiu
Barcelona, desembre de 2008 
Dirigents d’associacions cíviques, 
patronals, sindicats, institucions 
culturals, col·legis professionals, 
entitats municipals i mitjans 
de comunicació es comprometen 
a situar, com a primera prioritat, 
la millora del sistema educatiu 
a Catalunya. 

L’Informe Econòmic 
d’ESADE ajorna la recu-
peració de l’activitat
i la generació d’ocupació 
fins al final de 2010 
Barcelona/madrid, gener de 2009 
L’estudi va pronosticar un 2009 
difícil per a l’economia espanyola, 
amb una taxa d’atur que se situarà 
entorn del 20 %, cosa que suposa 
més de 4 milions de persones 
sense ocupació. 

S’inicia l’activitat 
al nou campus d’eSADe 
a Sant Cugat 
Sant Cugat, febrer de 2009 
Prop de 1.500 alumnes dels 
programes universitaris de mana-
gement es van incorporar al nou 
campus, dissenyat per aplicar 
els criteris del Pla Bolonya. 
Al costat del nou campus, hi ha 
ESADE Creapolis, un parc de ter-
cera generació per a la creativitat 
i la innovació empresarial. 

eSADe inaugura l’expo-
sició sobre la història 
del management 
al CaixaForum madrid 
març de 2009 
Prop de 35.000 persones van 
visitar l’exposició “HACER HACER”, 
una mostra que recorre la història 
del management per mitjà dels 
seus moments clau i les seves 
figures més rellevants. 
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Constitució de l’Institut 
de Probàtica i Dret Proba-
tori de la Facultat de Dret  
Barcelona, març de 2009 
Aquest Institut, pioner a Europa, 
és el resultat de l’interès per 
incorporar l’anàlisi de la prova 
en els estudis universitaris 
i per la recerca en aquest àmbit. 

eSADe inaugura el seus 
dos primers global centers 
a São Paulo i munic 
Abril de 2009 
Situats en mercats estratègics, 
serviran per acostar-se a estu-
diants potencials, enfortir les 
relacions amb empreses multina-
cionals, mitjans de comunicació 
i institucions locals. També contri-
buiran a produir casos i a adquirir 
coneixement en els seus països 
i àrees d’influència. 

 

Jornada Anual 
d’eSADe Alumni 
maig de 2009 
Més de 2.000 antics alumnes 
a Barcelona i 600 a Madrid 
es van aplegar per celebrar 
la Jornada Anual d’ESADE Alumni. 
En el transcurs de l’acte es van 
lliurar els Premis ESADE a Rosalía 
Mera, Leopoldo Rodés i Carlos 
Slim, en reconeixement a la seva 
trajectòria empresarial i a la seva 
implicació en projectes socials. 

González i Aznar coinci-
deixen en la necessitat 
de reformes estructurals, 
amb concens o sense 
madrid, maig de 2009 
Van abordar la situació d’Espanya 
a Europa i el tipus de lideratge 
que cal per sortir de la crisi, 
amb motiu de la seva intervenció 
a Expomanagement, en un debat 
que va ser moderat pel director 
general d’ESADE. 

ACTeS I NOTíCIeS ReLLeVANTS



Pedro Fontana, nomenat 
nou president del Patronat 
de la Fundació eSADe  
Barcelona, juny de 2009 
Va substituir en el càrrec Joan 
Manuel Soler. Es van incorporar, 
també, a aquest òrgan cinc nous 
membres: Eduard Bonet, Sol 
Daurella, Jesús Eguiluz, Jaume 
Guardiola i Josep M. Rubiralta. 

eSADe acull la major 
conferència europea 
sobre management  
Barcelona, 1 de juliol de 2009 
25è Congrés EGOS: “Passion 
for Creativity and Innovation”. 
Amb la participació de 1.350 
professors, procedents de les 
millors universitats i escoles 
de negocis de 45 països. 

La Facultat de Dret, 
única facultat espanyola 
al Center for Transnational 
Legal Studies 
Londres, agost de 2009 
El Center for Transnational 
Legal Studies (CTLS), amb seu 
a Londres, és una aliança univer-
sitària de nova creació, formada 
per onze centres de reputació 
mundial en l’àmbit del dret 
i liderada pel Law Center 
de la Georgetown University. 

In memoriam:
Luis de Sebastián 
Luis de Sebastián, professor 
i catedràtic emèrit d’Economia 
d’ESADE-Universitat Ramon 
Llull, va morir a Barcelona 
el 26 de maig de 2009. 
Va dictar la conferència inaugural 
de la URL l’octubre de 2008: 
“Les asimetries del mercat neces-
siten la seva regulació”. 
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La crisi econòmica
eL PeRIÓDICO De CATALUNYA 
espanya, 1 d’octubre de 2008
Portada d’El Periódico sobre 
les jornades organitzades per 
la Càtedra LideratgeS i Governança 
Democràtica, que van aplegar 
al Monestir de Sant Benet de Bages 
(Barcelona) gairebé un centenar 
d’empresaris per debatre sobre 
el lideratge empresarial.   

SeLeCCIÓ De PRemSA Articles de premsa durant l’any 
lectiu 2008-2009 en mitjans nacionals 
i internacionals

Aprenentatge 
després de la crisi 

eL PAíS (NeGOCIS) 
espanya, 12 d’octubre de 2008

Entrevista al director general 
d’ESADE, Carlos Losada, sobre 

les oportunitats que genera 
estudiar un MBA en moments 

de crisi econòmica.



La volta al món en un mBA
CLARíN 

Argentina, 9 de novembre de 2008
Article sobre el Global Executive 

MBA d’ESADE-Georgetown i, con-
cretament, el mòdul del programa 

a Buenos Aires i São Paulo.

Les escoles han de reduir 
l’èmfasi en la metodologia 
del Barreter Boig 
THe FINANCIAL TImeS 
Regne Unit, 28 d’octubre de 2008
Article d’opinió escrit per 
Glòria Batllori, directora 
de l’MBA d’ESADE, en què 
es parla de l’evolució en la 
formació als estudiants d’MBA.
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SeLeCCIÓ De PRemSA

millora de l’educació
LA VANGUARDIA 

espanya, 5 de desembre de 2008
ESADE convoca la societat civil 
per signar un manifest en què 
polítics i personalitats del món 

social es van comprometre 
a millorar l’educació a Catalunya. 

Aprenentatge 
després de la crisi 
eXPANSIÓN (edició nacional) 
espanya, 26 de novembre de 2008
Els antics alumnes d’ESADE 
llancen el primer canal de televisió 
en línia a Espanya promogut per 
una escola de negocis. El projecte, 
que va comptar amb el suport 
de Banesto, va ser presentat per 
Ana Botín, presidenta de l’entitat 
bancària, i Germán Castejón, 
president d’ESADE Alumni.



La tornada a l’aula 
SPeCTATOR BUSINeSS 

Regne Unit, 1 de febrer de 2009
Article sobre la importància 

d’aprofitar l’època de crisi per estu-
diar un MBA, amb cites extensives 

al format flexible de l’MBA d’ESADE.

Nou campus Creapolis
eXPANSIÓN (Catalunya) 
espanya, 11 de desembre de 2008
ESADE anuncia la propera 
obertura del nou campus univer-
sitari situat a Sant Cugat i el trasllat 
a les seves aules del Grau en Direc-
ció d’Empreses-BBA, plenament 
adaptat als criteris del Pla Bolonya.
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SeLeCCIÓ De PRemSA

La crisi, vista 
per dos expresidents

LA VANGUARDIA 
espanya, 24 de maig de 2009

Carlos Losada, director general 
d’ESADE, modera els col·loquis dels 

expresidents, que convergeixen 
en diversos temes.

Homenatge 
a Luis de Sebastián
eL PeRIÓDICO De CATALUNYA 
espanya, 8 de juliol de 2009
Homenatge multitudinari dut 
a terme a ESADE en record 
del catedràtic d’Economia Luis 
de Sebastián, mort el 26 de maig 
de 2008. A l’acte, hi van assistir 
la família del professor, persones 
rellevants del món de la docència 
i la infanta Cristina.



els espanyols estan 
arribant. De nou
ISTOê DINHeIRO 
Brasil, 22 de juliol de 2009
Article sobre l’obertura 
del São Paulo Global Center 
d’ESADE.

Ignasi Carreras
LA VANGUARDIA

espanya, 14 de setembre de 2009
Article sobre el llibre Líderes para 

el cambio social, d’Ignasi Carreras, 
director de l’Institut d’Innovació 

Social d’ESADE. L’estudi analitza el 
perfil del líder de les ONG i ofereix 

les claus per millorar la transparèn-
cia en aquestes organitzacions.
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Agraïments   
L’equip que ha coordinat 
i elaborat aquesta Memòria 
resum expressa el seu agraï-
ment a totes aquelles persones 
que han prestat la seva ajuda 
i col·laboració perquè aquest 
projecte sigui una realitat. 
S’ha elaborat amb el major 
rigor i cura possibles. 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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Campus Barcelona · Pedralbes
Av. Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona (Espanya)
Tel.: +34 932 806 162
Fax.: +34 932 048 105

Campus Barcelona · Sant Cugat
Av. de la Torreblanca, 59
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (Espanya)
Tel.: +34 932 806 162
Fax.: +34 932 048 105

Campus Madrid
Mateo Inurria, 25-27
28036 Madrid (Espanya)
Tel.: +34 913 597 714
Fax.: +34 917 030 062

Campus Buenos Aires
Av. del Libertador, 17175
Becar-San Isidro (B1643CRD)
Buenos Aires (Argentina)
Tel.: +541 147 471 307

Global Center Munic
www.esade.edu/munich

Global Center São Paulo
www.esade.edu/saopaulo

www.esade.edu

Mitjançant la formació, la recerca 
i el debat social, a ESADE volem continuar 
inspirant futurs per formar professionals 
competents en el món de l’empresa i del 
dret, i ciutadans socialment responsables.  

Inspirant futurs amb valors: actuant amb 
integritat en l’esfera personal, amb exigèn-
cia en el món professional i amb responsa-
bilitat en l’àmbit social.  

A ESADE, no pretenem ser la millor escola 
del món; volem ser una de les millors esco-
les per al món.
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