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ESADE va néixer per millorar les pràctiques del management, 
per millorar la cultura directiva. Per això, una facultat de dret i una escola 
de negocis han de ser capaces de desafiar, quan calgui, les conviccions 
i les pràctiques generalitzades. No és la nostra missió reproduir la cultura 
i les pràctiques dominants, sinó, més aviat, posar-les en dubte amb l’afany 
de millorar-les, oferint així un servei que ajudi a humanitzar l’entorn 
empresarial, econòmic i jurídic. Si no acomplim aquest paper, serem 
irrellevants, en el millor dels casos.

I aquest és un repte que s’ha d’afrontar des de la part més essencial de la vida 
acadèmica, des del nostre ésser universitat: l’estudi, la recerca rigorosa i la 
reflexió compartida. Hem de ser capaços d’analitzar, de contrastar, de revisar 
críticament, d’experimentar, etc., per poder realitzar bons diagnòstics i oferir 
propostes encertades. Certament, volem continuar inspirant futurs.

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

carlos losada

director general 2000-2010

“
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Eugènia Bieto
Directora general

En presentar per primera vegada la MeMòria d’ESADE, experimento, d’una 
banda, l’emoció d’estar al capdavant d’una institució amb què em sento tan 
vinculada i, de l’altra, la responsabilitat de recollir el testimoni del nostre 
anterior director general, Carlos Losada.

ESADE és, avui, una institució sòlida que, alhora que s’ha mantingut fidel a la
missió fundacional, ha sabut convertir-se en una entitat acadèmica de 
referència en els àmbits de la direcció d’empreses i del dret. Sens dubte, ens 
hem de sentir orgullosos pels èxits aconseguits col·lectivament al llarg de 
tota la nostra història.

Als nostres campus, el curs passat s’hi van formar més d’onze mil alumnes 
i participants. L’activitat de recerca va experimentar un impuls decidit, amb 
un increment significatiu del nombre de publicacions científiques i de nous 
projectes. A més, ESADE és una plataforma de debat social important, el 
reflex immediat de la qual és la presència permanent als mitjans de comu-
nicació i l’organització de nombrosos actes públics, molts d’ells en estreta 
col·laboració amb ESADE Alumni.

La nostra estratègia per als propers anys estarà orientada a aconseguir que 
ESADE sigui una institució acadèmica global, innovadora i socialment res-
ponsable.

La globalització és una de les nostres prioritats. Incrementarem l’oferta 
de programes recolzant-nos en aliances estratègiques amb institucions 
acadèmiques de prestigi internacional reconegut i afins als nostres valors. 
Continuarem apostant per una recerca reconeguda, en els fòrums interna-
cionals, pel rigor i la rellevància. També potenciarem la presència i el debat 
social en els mitjans internacionals, reforçant la globalització de la marca 
i les relacions corporatives internacionals.

Una de les característiques de la cultura d’ESADE és la seva capacitat innova-
dora, que es tradueix en el gran nombre d’iniciatives que sorgeixen cada any. 
La innovació, a ESADE, significa desenvolupar més i millor el model pedagò-
gic propi, renovar l’oferta formativa, innovar en la transferència de la recerca 
a l’aula i al debat social, i en la integració de les tecnologies de la informació 
a tota la cadena de valor. A més, projectes com CREAPOLIS, InnoEnergy o la 
nova iniciativa From Science to Business són i seran els grans pilars sobre 
els quals se sustentarà la nostra estratègia d’innovació.

Tenim un gran projecte col·lectiu en funcionament per “inspirar futurs”. 
El nostre compromís actual amb la missió fundacional es tradueix a treballar 
perquè ESADE es converteixi, en els propers anys, en una institució acadèmi-
ca de referència global, que inspiri i capaciti les persones i les organitzacions 
a desenvolupar lideratges innovadors i socialment responsables, 
per construir un futur millor per a tothom.

La innovació, a ESADE, significa desenvolupar més 
i millor el model pedagògic propi, renovar l’oferta 
formativa, innovar en la transferència de la recerca 
a l’aula i al debat social, i en la integració de les tecno-
logies de la informació a tota la cadena de valor.

Pedro Fontana
President de la Fundació ESADE

En presentar aquesta MeMòria, cal fer una mirada retrospectiva al curs passat, 
que va estar marcat pel procés de canvi en la Direcció General d’ESADE. Al 
llarg de la nostra història, aquest procés s’ha produït només sis vegades i ara, 
un cop més, s’ha demostrat una gran maduresa en la manera de procedir 
institucional. La fase de consultes prèvies en el si del Patronat, la proposta 
presentada per la Companyia de Jesús, els informes preceptius del Claustre 
del Professorat i del Consell de Direcció, el diàleg i l’aprovació final de la 
proposta per part del Patronat revelen un gran esperit de col·laboració i un 
consens extraordinari, qüestions clau per al millor desenvolupament futur 
d’ESADE.

Com és sabut, el curs passat va ser l’últim de Carlos Losada com a direc-
tor general, que va iniciar la responsabilitat el setembre del 2000. Durant 
aquest llarg període, ha contribuït a situar la nostra institució en una posició 
de referència nacional i internacional. Així mateix, ha promogut una estruc-
tura organitzativa sòlida i ha consolidat un equip directiu eficient.

En aquesta MeMòria, es presenten algunes dades i fites que permeten copsar 
l’evolució important que la nostra institució ha experimentat aquests darrers 
anys. Per això, vull expressar novament, en nom del Patronat que presideixo, 
el nostre agraïment més sincer per la dedicació generosa del doctor Losada 
durant el seu mandat, com també la nostra felicitació pels assoliments ob-
tinguts gràcies a totes les persones i els equips que els han fet possibles.

Lògicament, com he assenyalat abans, una qüestió d’una gran rellevància 
va ser decidir la persona que havia de dirigir l’“escola” els propers anys. La 
nova directora general, la doctora Eugènia Bieto, té una àmplia trajectòria a 
ESADE, des que hi va ingressar com a alumna de la “carrera d’empresarials”, 
i amb la seva posterior i dilatada vinculació acadèmica i professional com a 
professora i directiva. També té experiència en el camp de l’empresa privada 
i de l’administració pública, i atresora unes característiques personals ben 
conegudes, uns coneixements més que demostrats i afecte per la institució. 
Per tot això, va merèixer la confiança i l’aprovació unànime del Patronat.

Us convido a llegir aquesta MeMòria, que resumeix el més rellevant d’un any 
acadèmic intens que, d’alguna manera, conclou una etapa de grans avenços 
en la història d’ESADE i ens anima a continuar “inspirant futurs” a través de la 
formació, la recerca i el debat social.

Us convido a llegir aquesta MeMòria, que resumeix 
el més rellevant d’un any acadèmic intens que, 
d’alguna manera, conclou una etapa de grans avenços 
en la història d’ESADE i ens anima a continuar 
“inspirant futurs” a través de la formació, la recerca 
i el debat social.
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01 > Alumnes i participants

1.467
Programa universitari

2.597
Executive Education

626
MBA

294
Executive Masters

566
Facultat de Dret

3.941
Executive Language Center

9.491
alumnes 

i participants
1999-2000

Els darrers deu anys, ESADE ha format 
més de 80.000 persones.



Nombre d’estudiants 
internacionals

Alumnes internacionals 
matriculats als programes

1.237
92 nacionalitats

Personal d’adminis-
tració i serveis

341 persones 
d’administració i serveis 

Procedència internacional
20 nacionalitats

Professorat

128 professors 
a temps complet 

71 % doctors

706 col·laboradors acadèmics

273 directius/professors invitats 

Procedència internacional
34 nacionalitats

Ingressos 2009-2010

Total d’ingressos 
de les unitats

75 milions d’euros

Facultat de Dret 
8 milions d’euros 

Programes Universitaris 
(Business School)
18 milions d’euros 

Programes MBA
16 milions d’euros 

Executive Education
23 milions d’euros 

Executive Language Center 
4 milions d’euros

Unitats de suport i corporatives
1 milió d’euros 

Vicedeganat de Recerca 
i Coneixement
5 milions d’euros

Nombre d’actes 
i participants

Actes públics organitzats

405  

Participants

38.538

Projectes i unitats 
de recerca

Projectes de recerca 
amb finançament extern

70  

Unitats de recerca

21

Resum de premsa

Impactes a la premsa escrita

4.782 nacional

1.603 internacional 

Articles d’opinió 

416 nacional

83 internacional
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Campus 
(m2 de superfície)
Campus Barcelona-Pedralbes

29.475 m2

9.300 m2, edifici 1

7.475 m2, edifici 2

12.700 m2, edifici 3

Campus Barcelona-Sant Cugat

42.576 m2

16.260 m2, edifici acadèmic

5.886 m2, Residència 
“Roberto de Nobili”

20.430 m2, ESADECREAPOLIS

Campus Madrid

2.500 m2

Campus Buenos Aires

1.487 m2

Rànquings
MBA

5è
Millor MBA d’Europa
América Economía, juny de 2010

6è
Millor MBA (One-Year MBA) 
del món
The Wall Street Journal, 
setembre de 2009

8a
Millor escola internacional 
en responsabilitat social 
de l’empresa
Beyond Grey Pinstripes, 
octubre de 2009

19è
Millor MBA del món
The Financial Times, gener de 2010 

EXECUTIVE EDUCATION

3a
Millor escola de negocis 
del món en programes a mida
The Financial Times, maig de 2010

4a
Millor escola de negocis 
del món en programes a mida
BusinessWeek, novembre de 2009

10a
Millor escola de negocis 
del món per a empreses 
llatinoamericanes
América Economía,
novembre de 2009

PROGRAMES UNIVERSITARIS

1r
Màster CEMS, millor màster 
en direcció d’empreses d’Europa
The Financial Times,
setembre de 2009

9è
Millor màster en direcció 
d’empreses d’Europa
The Financial Times,
setembre de 2009

FACULTAT DE DRET

1r
Millor màster en la seva 
especialitat: Dret Internacional 
dels Negocis
El Mundo, juny de 2010

2n
Millor màster en la seva especiali-
tat: Assessoria i Gestió Tributària
El Mundo, juny de 2010

11.610 persones han participat en els diferents programes acadèmics durant el curs 2009-2010.

01 > Dades rellevants

Business School

7.109 participants

Unitat de Programes 
Universitaris

2.029 estudiants

545 Grau en Direcció 
d’Empreses (BBA) 

957 Llicenciatura i Màster 
en Direcció d’Empreses

188 Màsters oficials 
en Management (MSc)

94 PhD in Management 
Sciences (Espanya + ESAN Perú)

21 Master of Research 
in Management Sciences

224 alumnes d’intercanvi 

MBA

933 participants

120 18-Month MBA

41 One-Year MBA

233 Full-Time MBA

220 Part-Time MBA

59 Global Executive MBA

175 Executive MBA

85 MBA corporatiu 
per a PricewaterhouseCoopers

Executive Education

3.746 participants

1.033 programes oberts 
(Espanya + Argentina)

2.713 programes a mida 
(Espanya + Argentina)

Executive Masters

401 participants

54 Màster en Direcció 
de Màrqueting i Comercial

50 Màster en Direcció 
Economicofinancera

29 Màster en Direcció 
d’Operacions i Serveis

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

168 Màster en Direcció Pública

47 Màster Corporatiu 
en Direcció i Gestió d’Empreses

Executive 
Language Center

3.626 alumnes

2.143 alumnes externs 
d’anglès

396 alumnes externs 
d’espanyol

962 alumnes in-company 
d’anglès, francès, alemany, 
àrab i xinès

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

Facultat de Dret

875 estudiants

275 Grau en Dret 

309 Llicenciatura i Màster 
en Dret

291 màsters i postgraus 
en Dret

URL Turisme 
Sant Ignasi

Centre promogut 
per la Fundació ESADE

256 estudiants

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



Campus 
Barcelona-
Pedralbes
29.475 m2 de superfície 

Campus 
Madrid

2.500 m2 de superfície 

Campus 
Barcelona-
Sant Cugat
16.260 m2 de superfície 

Campus 
Buenos Aires
1.487 m2 de superfície

49.722 m2

superfície total
2009-2010

28.975 m2

superfície total
1999-2000 

Campus 
Madrid
300 m2 de superfície

02 > Infraestructures
Fa deu anys, ESADE tenia campus a Barcelona 
i Madrid. Els darrers anys, s’han incorporat 
dos nous campus a Buenos Aires i Barcelona-
Sant Cugat i s’ha ampliat el de Madrid.

Campus 
Barcelona-
Pedralbes
28.675 m2 de superfície
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Marc orientador del model pedagògic d’ESADE

(Aprovat pel Patronat el 16.03.2010. En podeu consultar el text íntegre a <http://www.esade.edu/web/esp/about-esade>)

Els darrers anys, ESADE s’ha inserit, de manera conscient i decidida, 
en un context global que ha transformat la seva pròpia realitat fent-la més 
internacional, diversa i plural. Aquest nou entorn i la incorporació a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior (EEES) constitueixen, per a la nostra institució, 
una invitació i una oportunitat per observar els nostres programes formatius 
des d’una nova perspectiva: la que es deriva de considerar el perfil de sortida 
dels estudiants i dels participants dels nostres programes en termes holístics, 
integrant coneixements, competències i valors en la formació completa 
de la persona.

Aquest “marc orientador” concreta, de forma específica per a ESADE, el contin-
gut del document marc d’UNIJES (Universitats Jesuïtes) titulat “Orientacions, 
identitat i missió davant dels nous reptes universitaris”.

ESADE treballa per a la formació de persones que, compartint lliurement 
uns valors determinats, contribueixin, com a ciutadans i professionals de 
l’empresa i del dret, a la construcció d’una societat global més humana, 
és a dir, més justa, solidària, sostenible i respectuosa amb les diferències. 
Aquesta premissa es tradueix en una sèrie de valors que han d’impregnar 
el mapa de competències que proposa ESADE, d’acord amb la seva missió. 
El sentit i la funció d’aquests valors s’indiquen en l’esquema següent:

ESPIRITUALITAT
INTERIORITAT

Valors subjacents al mapa de competències d’ESADE

Competències 
genèriques 
universitàries

Competències 
específiques 
de cada grau i 
màster

Qualitats personals del perfil d’UNIJES: persones competents, conscients, compromeses i compassives

QUALITAT 
HUMANA

SENTIT
DE LA JUSTÍCIA

PROFESSIONALITAT

ESADE considera necessari treballar, en la seva proposta pedagògica, 
les dimensions següents de la persona:

a) la dimensió professional: els valors de la professionalitat
b) la dimensió ètica, social, cívica i política: el valor de la justícia
c) la dimensió personal: el valor de la qualitat humana
d) la dimensió interior de la persona: els valors propis de la interioritat 
oberta lliurement a la dimensió espiritual, religiosa o laica, de la persona

L’objectiu últim del procés d’aprenentatge és desenvolupar les competències 
i els valors subjacents en aquestes quatre dimensions, per tal que esdevinguin 
criteris orientadors de l’acció personal, professional i social.

ESADE assumeix com a missió pròpia formar els seus estudiants i participants 
en el marc d’una visió holística de la persona, de la professió i de la ciutadania, 
de manera que puguin desenvolupar aquelles qualitats que haurien de definir 
el perfil de les persones que han passat per les nostres aules:

• Persones competents per dirigir 
i gestionar organitzacions i per 
desenvolupar la praxi jurídica, 
que puguin afrontar amb solvència 
la presa de decisions en entorns 
de complexitat creixent i d’incertesa.

• Persones conscients de les 
seves responsabilitats i de la seva 
contribució a crear espais 
de col·laboració i millora col·lectiva. 
Persones que integrin la dimensió 
ètica en el seu comportament 
personal i professional, en una 
continuïtat de sentit.

• Persones compromeses, perquè 
saben que la seva competència 
i la seva consciència els exigeixen 
determinació i voluntat per tirar 
endavant iniciatives i projectes 
amb dedicació, generositat i altura 
de mires.

• Persones, en definitiva, 
que puguin oferir el millor de si 
mateixes, en benefici del bé comú, 
perquè són compassives, en el sentit 
més original, és a dir, que “senten 
amb” els altres i “són per als” altres. 

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.

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

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

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

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

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

El nostre compromís

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

* De la Declaració de valors de la comunitat d’ESADE, 
aprovada pel Patronat de la Fundació ESADE el 24 de gener de 2008.

La responsabilitat social (RSE) d’ESADE**

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 sorgeix ara de nou, 
sinó que forma part de l’ésser institucional des que ESADE es va fundar 
fa més de cinquanta anys.

Línies d’actuació

Després d’un primer informe 
de diagnòstic en què s’examinaven 
qüestions relacionades amb 
la identitat, les persones, l’orga-
nització i el seu funcionament, 
el servei prestat i les relacions 
amb la comunitat i amb l’entorn 
mediambiental, es va elaborar 
un pla institucional de RSE 
amb cinc línies d’actuació:

1 > Sensibilitzar i promoure 
l’adopció de conductes i hàbits 
més sostenibles.

2 > Millorar l’operativa i l’ús 
racional dels recursos disponibles.

3 > Vincular la política de RSE 
amb la política de proveïdors.

4 > Desenvolupar un programa 
d’acció social de caràcter 
institucional.

5 > Afavorir i millorar la trans-
parència i la rendició de comptes.

** Més informació a l’annex de RSE. 

SENSIBILITAT 
MEDIAMBIENTAL 
I SANA AUSTERITAT

CORESPONSABILITAT 
I COMPROMÍS 
SOCIAL

TRANSPARÈNCIA 
I RENDICIÓ 
DE COMPTES 

Principis inspiradors

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

02 > Valors, RSE i model pedagògic



1r
Millor Màster CEMS
the financial times

1r
Millor Màster en Dret 
Internacional dels Negocis
el mundo

6è
Millor MBA del món
the wall street journal

5è
Millor MBA d’Europa
américa economía

3a
Millor escola de negocis 
del món en programes a mida
the financial times

8a
Millor escola internacional 
en responsabilitat social 
de l’empresa
beyond grey pinstripes

22
rànquings 
rellevants

2009-2010

25a
Millor escola de negocis 
del món en programes a mida
the financial times

> 100
Millor MBA del món
the financial times

03 > Rànquings
Els darrers deu anys, ESADE s’ha posicionat 
com una de les millors escoles del món 
en els diversos rànquings internacionals. 

5
rànquings 
rellevants

1999-2000
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MBA
Nombre total d’estudiants 

933 
Nombre de graduats 
per programa 

400
58 18-Month MBA
39 One-Year MBA
114  Part-Time MBA
50 Full-Time MBA
27 Global Executive MBA
86 Executive MBA
26 MBA corporatiu 
per a PricewaterhouseCoopers                      

Procedència internacional
58 nacionalitats

Participants en intercanvis 
internacionals
43 alumnes propis
55 alumnes d’acollida

Temps per trobar 
la primera feina 
Al cap de tres mesos 
de la graduació, el 82 % 
dels participants del Full-Time 
MBA ja ha trobat feina.

Executive 
Masters
Nombre total de participants 

401
Nombre de graduats 
per programa 

159 
50 Màster en Direcció 
de Màrqueting i Comercial

26 Màster en Direcció 
d’Operacions i Serveis

43 Màster en Direcció 
Economicofinancera

18 Màster Corporatiu 
en Direcció i Gestió d’Empreses

22 Executive Master 
in Marketing & Sales

Executive 
Education
Nombre total de participants 

3.746
1.033 participants 
en cursos oberts

2.713 participants 
en cursos a mida

Nivell de satisfacció 
dels participants
4,29 (sobre 5)

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

Grau en Direcció 
d’Empreses (BBA) 
i Llicenciatura 
i Màster en Direcció
d’Empreses 

Nombre total d’estudiants  

1.502
Participants en intercanvis 
internacionals 
189 alumnes propis
212 alumnes d’acollida

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

Masters 
in Management (MSc)
Nombre total d’estudiants 

188
Participants en intercanvis 
internacionals
36 alumnes propis

Procedència internacional
45 nacionalitats

Master of Research in 
Management Sciences
Nombre total d’estudiants 

21
Procedència internacional
15 nacionalitats

BUSINESS 
SCHOOL

PhD in Management 
Sciences
Nombre total d’estudiants 

94 a Espanya i el Perú

Procedència internacional
23 nacionalitats

ESADE impulsa un projecte formatiu propi, centrat en una visió holística i humanista de la persona, 
per promoure la competitivitat i el desenvolupament responsable de les organitzacions.

03 > Formació i inserció professional

Executive 
Language Center
Nombre total de participants 

3.626 alumnes

2.143 alumnes externs d’anglès

396 alumnes externs d’espanyol

962 alumnes in-company 
d’anglès, francès, alemany, 
àrab i xinès

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

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

56.226 hores

Nivell de satisfacció
8,42 (sobre 10) dels cursos
9,13 (sobre 10) del professorat

EXECUTIVE 
LANGUAGE CENTER

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

584
Participants en intercanvis 
internacionals
29 alumnes propis
44 alumnes d’acollida

Temps per trobar 
la primera feina 
El 82,1 % dels alumnes troben 
feina abans d’acabar la carrera.

Màsters 
i postgraus en Dret
Nombre total d’estudiants

291
Procedència internacional
27 nacionalitats

Jornades i seminaris 
d’actualització
19 jornades i seminaris 
d’actualització

1.128 participants

FACULTAT 
DE DRET

Incorporació del Master in Finance a l’oferta dels MSc Programmes 
in Management. En el conjunt dels tres màsters, hi van participar un total 
de 188 alumnes, procedents de 36 nacionalitats diferents.

Els estudiants d’MBA van guanyar les case competitions següents:
Adidas Case Challenge, Société Générale, Strategy World Cup 
(Georgetown University).

Llançament d’un nou disseny de l’MBA, més flexible, que permet 
als participants personalitzar-ne la durada, escollint entre tres 
possibles formats (12, 15 o 18 mesos) segons els objectius de la seva 
carrera professional.

D’Executive Education, cal destacar-ne la realització de programes 
globals per a multinacionals i en aliança amb universitats corporatives. 
Alguns exemples:

> Programes globals LDP per a Bayer Worldwide (Leverkusen, Barcelona 
i Washington DC) i STEP per al Banco Santander (Madrid Corporate University)

> Programa d’Open Innovation amb els professors H. Chesbrough i K. Morse 

> Programa de Lideratge al Brasil i Madrid amb la Fundação Dom Cabral

El GEMBA (Global Executive MBA), impartit conjuntament amb 
la Georgetown University, es consolida com a programa de referència 
internacional en el seu gènere. Els participants en valoren especialment 
la qualitat acadèmica, com també el nivell dels directius que hi participen 
i de les empreses visitades arreu del món. 

Llançament del Fòrum de Relacions Laborals com a plataforma 
per al debat i la reflexió en temes de dret laboral. El seu objectiu és 
contribuir a un debat en profunditat sobre els reptes que han d’afrontar 
les relacions laborals davant els canvis a l’empresa i a la societat. 
En aquest Fòrum de la Facultat de Dret, hi participen professionals i experts 
de diversos àmbits, com també professorat de diverses universitats, jutges 
i magistrats, inspectors de treball, directius empresarials i sindicalistes.

Fets rellevants del curs 2009-2010



70
Projectes de recerca
amb finançament extern

21
unitats 

de recerca
2009-2010

28
Llibres

48
Capítols de llibres

61
Articles en journals

83
Contribucions en congressos

101
Conferències

04 > Recerca
Els darrers deu anys, el professorat d’ESADE 
ha publicat més de 700 articles científics i més 
de 600 llibres i capítols. També ha participat en 
més de 1.500 conferències i congressos acadèmics.

19
Llibres

15
Capítols de llibres

9
Articles en journals

18
Contribucions en congressos

81
Conferències

20
Projectes de recerca
amb finançament extern

4
unitats 

de recerca
1999-2000
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Center for Global Economy 
and Geopolitics > ESADEgeo
La missió d’ESADEgeo és produir coneixement pràctic sobre la globalització 
econòmica i les seves interrelacions amb la geopolítica i la governança 
mundial davant dels diversos actors socials —governs, empreses i organit-
zacions de la societat civil—, difondre aquest coneixement i crear oportuni-
tats per aplicar-lo en l’enfortiment institucional i el desenvolupament 
de les capacitats dels diversos actors.
Es va constituir el gener de 2010 i se centra en l’evolució de la societat 
global, l’anàlisi de l’economia mundial, el lideratge empresarial i les bones 
pràctiques en les polítiques públiques. Ha estat dissenyat per promoure 
la reflexió, l’anàlisi acadèmica i el debat públic sobre el paper de les 
institucions públiques, les multinacionals i els altres actors internacionals, 
i compta amb la contribució d’un gran nombre d’experts d’ESADE 
en les àrees d’internacionalització empresarial, macroeconomia, polítiques 
públiques i lideratge.

president del centre: javier solana

director acadèMic: javier santiso 
coordinador: ángel saz carranza 

InnoEnergy
La candidatura liderada per ESADE i la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) va guanyar el concurs europeu per crear el projecte més important en 
innovació sobre energia sostenible. Aquest projecte, anomenat InnoEnergy, 
comportarà una inversió inicial de 450 milions d’euros en els propers quatre 
anys i té el suport de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT), consti-
tuït recentment, que vol ser un referent mundial en innovació.
L’EIT, amb l’objectiu d’assolir més integració entre universitats, empreses 
i centres de recerca, va convocar un concurs per crear tres grans centres 
d’innovació i coneixement (knowledge and innovation communities, KIC). 
InnoEnergy serà la KIC d’energia sostenible.
A més d’ESADE i la UPC, el consorci compta amb diverses empreses 
del sector energètic, com Gas Natural Fenosa, Iberdrola, EDF, Vattenfall, 
ABB o Total com a partners. També han contribuït al disseny de la candi-
datura el Royal Institute of Technology d’Estocolm (Suècia) i el Karlsruhe 
Institute of Technology (Alemanya), a més de centres de recerca com IREC, 
CIEMAT o CEA.
ESADE és l’escola de negocis de referència de tota la KIC InnoEnergy 
i allotja a ESADECREAPOLIS el Centre de Desenvolupament de la Innovació, 
que potencia l’excel·lència, el desenvolupament de la xarxa i la innovació 
col·laborativa dels sis centres d’operacions europeus. ESADE se centrarà 
a transformar la innovació en oportunitats empresarials i en emprenedoria.
L’objectiu del projecte, per als primers quatre anys, és formar més de 1.500 
estudiants en programes internacionals específics per tal de desenvolupar 
líders tecnològics amb una àmplia cultura emprenedora. A més, es crearan 
més de 60 noves patents i es llançaran més de 50 start-ups.
InnoEnergy tindrà sis centres d’operacions, localitzats a Barcelona, 
Estocolm, Karlsruhe, Grenoble, Eindhoven i Cracòvia. Aquests centres duran 
a terme la coordinació de diverses àrees temàtiques en el camp de l’energia 
sostenible. El centre d’operacions espanyol, denominat Co-Location Center 
Iberia, agruparà els socis espanyols i portuguesos, i coordinarà tots els 
projectes d’InnoEnergy dedicats a les energies renovables.

coordinadora del projecte: elena bou 

UNITATS DE RECERCA
DE NOVA CREACIó EL 2009-2010

UNITATS DE RECERCA 
JA EXISTENTS

Càtedra de Gestió del Disseny  
Se centra en l’estudi de les implicacions 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 el paper del disseny en la creació de marques, 
i la relació del disseny amb la responsabilitat social de l’empresa (que inclou 
les relacions amb el desenvolupament social i cultural, i la cura del medi 
ambient i el desenvolupament sostenible). En aquest àmbit, s’estudien 
les oportunitats empresarials del disseny per a tothom (inclusive design 
o universal design) i la metodologia del disseny (design thinking) com 
a eina d’innovació no tecnològica. 

director de la càtedra i investigador principal: jordi Montaña

Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica  
Estudia el lideratge per al progrés, el benestar i la cohesió social en la 
societat contemporània. D’aquí ve el seu triple enfocament —empresa, 
societat i política—, destinat a forjar vincles entre aquests tres camps 
i a analitzar-ne els marcs institucionals respectius. És un fòrum de diàleg 
permanent entre les organitzacions (empreses, administracions, ONG) 
i els actors (empresaris, directius, representants polítics, socials, cívics, sindi-
cals, etc.) que actualment afronten, de manera compromesa i responsable, 
els desafiaments de governar un món alhora global i local. Així mateix, 
assumeix el repte d’estudiar i promoure formes innovadores de lideratge 
adequades a entorns complexos. Professors de diversos departaments 
participen en aquesta càtedra, juntament amb investigadors i personalitats 
destacades del món dels negocis, la política i les iniciatives socials.

director: àngel castiñeira

Institut d’Estudis Laborals > IEL 
És un centre de recerca que orienta la seva activitat cap a la generació de 
coneixement científic i tècnic sobre els entorns laborals que faciliten la ge-
neració de valor afegit a partir del coneixement de les persones.
L’IEL se centra en com avançar cap a la societat del coneixement a partir d’un 
model d’ocupació basat en la qualificació professional, en la qualitat de vida 
i en el respecte a la dignitat del treball, en un entorn de creixement sosteni-
ble. Simon Dolan n’és l’investigador principal.  

director de l’institut: carlos obeso

ESADE Entrepreneurship Institute > EEI  
Fomenta la recerca rellevant i rigorosa en emprenedoria. L’activitat 
de l’EEI se centra en les àrees de recerca següents: la creació d’empreses, 
les dones emprenedores, l’entrepreneurship i l’intrapreneurship corpo-
ratius, 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’EEI, pretén 
contribuir al coneixement sobre l’emprenedoria amb l’expectativa 
de promoure la creació d’empreses sostenibles i innovadores al llarg 
del temps. Va rebre el reconeixement oficial del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat com a grup de recerca consolidat 
de Catalunya (2009). Marcel Planellas n’és l’investigador principal. 

directora de l’institut: M. luisa aleMany

ESADE duu a terme una recerca rellevant per a la comunitat acadèmica internacional i per als seus 
partners en els àmbits específics del management i del dret, a través de diverses unitats de recerca: 
càtedres, instituts, centres i grups de recerca. 

04 > Recerca i coneixement

Programa 
de Doctorat
Alumnes del programa PhD 

94
54 d’ESADE

40 d’ESADE+ESAN Perú

Alumnes del programa MRes 

21
Nivell d’internacionalització 

15 nacionalitats

Publicacions pròpies

ESADE KnowledgeBriefings

Research Yearbook 2009-2010

Butlletins de recerca
4 edicions anuals

Informe econòmic d’ESADE

Producció acadèmica
Journals

61 articles en journals 
indexats (35 dels quals amb 
factor d’impacte 2009 de la ISI)

45 articles en altres 
journals rellevants

Llibres i capítols de llibres

28 llibres

48 capítols de llibres

3 revisions de llibres

Contribucions científiques 

83 contribucions en congressos

101 conferències

7 working papers
25 casos

8 monografies

13 tesis doctorals

41 contribucions 
en programes doctorals

8 premis

Recursos humans
Persones involucrades 
en la recerca

179
21 unitats de recerca, 7 de les 
quals reconegudes l’any 2009 
per la Generalitat de Catalunya 
dins del mapa de grups 
de recerca de Catalunya

94 professors participants 
en unitats de recerca

15 investigadors

64 ajudants de recerca

6 tècnics i directors de recerca

Projectes de recerca
Projectes

70
19 projectes nacionals 
competitius

10 projectes internacionals 
competitius

7 projectes amb finançament 
públic, no competitiu

34 projectes amb finançament 
privat, no competitiu

Centre d’Excel·lència ESADE
Per poder desenvolupar i consolidar la recerca a ESADE, el 2009 es va 
crear el Centre d’Excel·lència ESADE. Està situat al campus d’ESADE Sant 
Cugat i està integrat per personal docent i investigador, com també per 
personal d’administració i serveis que treballa a les unitats de recerca 
d’ESADE. També s’han establert les bases per fomentar les sinergies 
entre el Centre d’Excel·lència i ESADECREAPOLIS, per aplicar l’experiència 
de recerca a projectes d’empreses ubicats en aquest parc. L’establiment 
d’aquest nucli academicoempresarial, pioner en innovació, permet 
atreure talent internacional.
El Centre d’Excel·lència d’ESADE ha comptat amb la col·laboració 
del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya.
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Grup de Recerca en Gestió d’Empreses 
Turístiques > GRUGET
Té com a objectiu generar coneixement en el camp de la gestió 
sostenible d’empreses o destinacions turístiques, i afavorir l’intercanvi 
entre tots els agents que hi participen, amb una vocació decidida a favor 
de la innovació i la internacionalització. El grup és multidisciplinari 
i global, amb col·laboracions externes internacionals. Les seves àrees 
de recerca són el màrqueting social, la innovació, la gestió de la qualitat 
i els indicadors de gestió. 
La recerca s’orienta a l’ús dels sistemes d’informació, l’impacte econòmic 
a la societat i al territori i l’ús de metodologies de recerca innovadores, 
com el raonament qualitatiu, entre d’altres.
Va rebre el reconeixement oficial de la Generalitat com a grup de recerca 
emergent de Catalunya (2009).

investigadora principal: Mar vila

Grup de Recerca en Norma Jurídica i Canvi Social
Les línies i els projectes de recerca d’aquest grup són els estudis de camp 
sobre l’evolució social en un àmbit determinat del dret, que exploren índexs 
empírics que permetin diagnosticar la necessitat, la millora o la utilitat 
del dret; la revisió crítica de la funció i el valor d’institucions clàssiques 
per al dret; les anàlisis de les diferents alternatives del dret respecte 
de la realitat social, i l’estudi i l’assessorament per al perfeccionament 
de la norma jurídica i de les institucions jurídiques en general.
Amb la creació de l’Observatori de Qualitat i Eficiència de les Lleis (OCEL), 
es promourà l’anàlisi crítica i neutral del manteniment i la renovació 
de l’ordenament jurídic, des de la qualitat tècnica, sintàctica i gramatical 
de les lleis, fins a la seva influència real en la conducta social, passant 
pel seu valor pedagògic i els seus costos. 

investigador principal: sergio llebaría saMper

Grup de Recerca en Dret i Família
Aquest grup treballa en dues grans línies de recerca: els nous models 
familiars i les seves repercussions jurídiques —les famílies reconstituïdes 
(step families); el matrimoni, l’adopció i l’homosexualitat; el protocol 
familiar com una necessitat davant dels nous models familiars, 
i els menors-grans en la nostra societat actual—, i la mediació familiar. 
Se centra en l’anàlisi de la situació actual de la mediació familiar 
al nostre país, els possibles problemes interregionals i les competències 
i les aptituds del mediador familiar.

investigadors principals: francisco rivero hernández i teresa duplá Marín

Grup de Recerca en Consum i Marca > GRECOMAR  
GRECOMAR vol ser un referent en la recerca i el coneixement de la gestió 
i el consum de les marques, amb el valor afegit d’aportar un enfocament 
transcultural en 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, 
i incorporar-hi una perspectiva transcultural, cercant la gestió i el consum 
de les marques.
El grup s’ha conformat sobre la base d’un equip interdisciplinari, que 
s’organitza entorn de tres línies de recerca: gestió de la marca, conducta 
del consumidor i màrqueting internacional/transcultural. 

investigador principal: oriol iglesias

Observatori de l’Empresa Multinacional 
Espanyola > OEME
Aspira a ser un centre de referència per a l’estudi de les oportunitats i els 
reptes que afecten les empreses en fases avançades d’internacionalització. 
Pretén contribuir a la identificació i la difusió de “bones pràctiques”, en 
col·laboració estreta amb les pròpies empreses, i es planteja com una plata-
forma oberta a l’intercanvi d’experiències i coneixements entre les empreses 
i les institucions que impulsen projectes d’inversió exterior. Edita anualment 
un informe de referència. Pere Puig n’és l’investigador principal. 

director: xavier Mendoza

Grup de Recerca en Economia i Finances > GREF
Promou la recerca en els camps de les finances i l’economia, que 
abasten una àmplia gamma d’àrees de macroeconomia i economia 
internacional, finances corporatives, gestió del risc i mercats de capitals. 
El seu objectiu principal 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 la microestructura del mercat, 
la recerca comptable en mercats de capital, les finances corporatives, 
el risc de crèdit, les diferències de productivitat, el creixement i les políti-
ques públiques i els excedents (spillovers) interns i internacionals.  

investigadora principal: ariadna duMitrescu

Grup de Recerca en Aprenentatge, Coneixement 
i Organització > GRACO
És un grup multidisciplinari que promou la recerca empírica, en interacció 
constant amb les empreses. Estudia com es crea el coneixement a les orga-
nitzacions i com es generen els processos d’innovació i canvi organitzatiu.
Les línies estratègiques del GRACO són la recerca i la creació del coneixe-
ment en les àrees de la recerca i la gestió de la innovació; la recerca 
en la transferència del coneixement; la recerca sobre coneixement en el 
si de les organitzacions, i la recerca en les relacions interorganitzatives 
i les xarxes. Va rebre el reconeixement oficial del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat com a grup de recerca consolidat 
de Catalunya (2009). 

investigadora principal: elena bou

Grup de Recerca 
Business Network Dynamics > BuNeD
Un dels factors més determinants de l’avantatge competitiu de les 
empreses són les xarxes interorganitzacionals en les quals participen. 
La recerca del grup se centra principalment a estudiar com les organitza-
cions estableixen, construeixen i gestionen les xarxes de negoci amb 
els seus partners, i les seves dinàmiques de desenvolupament, creixement 
i declivi. El grup realitza els estudis en diferents nivells d’anàlisi (grup, 
empresa i sector), des d’una perspectiva pluridisciplinària: operacions, 
cadena de subministrament, sistemes d’informació, màrqueting i teoria 
de les organitzacions. Utilitza mètodes tant qualitatius com quantitatius, 
i fa èmfasi especialment en els models i les mètodes desenvolupats per 
a l’anàlisi de xarxes socials: escales multidimensionals, anàlisis de conglo-
merats, tècniques de representació gràfica i anàlisi redundant i multinivell.

investigadora principal: cristina giMénez

04 > Recerca i coneixement

Institut de Probàtica i Dret Probatori > IPDP  
Els seus objectius són l’anàlisi i la recerca dels problemes teòrics 
i pràctics de la probàtica i el dret probatori; la formació en probàtica 
i dret probatori adreçada als professionals relacionats amb l’administració 
de justícia, i el debat social en aquest àmbit. Té un grup de recerca sobre 
prova, amb tres línies principals: prova civil, noves tecnologies com a mitjà 
de prova i prova penal.
La línia de recerca en la prova civil analitza els mitjans de prova en el procés 
civil. La línia de recerca sobre noves tecnologies com a mitjà de prova se 
centra en l’estudi de la prova electrònica com a mitjà probatori en el procés 
civil. El responsable de totes dues línies és Xavier Abel. La línia de recerca 
en la prova penal se centra en les tècniques de recerca i els mitjans proba-
toris en el procés penal i els actes de recerca i prova en el procés penal. 
N’és el responsable Manuel Richard González.

director de l’institut: xavier abel lluch 

Institut d’Innovació Social > IIS 
Dóna suport a la recerca adreçada a la promoció de les habilitats del 
management en el tercer sector. Els diferents programes que desenvolupa 
se centren en tres línies fonamentals: la integració de la RSE a 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 Responsabilitat Social de l’Empresa (GRRSE), vinculat 
a l’IIS, fa recerca en els processos de redefinició estratègica de les relacions 
entre l’empresa i els seus grups d’interès com a eix de la reflexió sobre 
la responsabilitat de les empreses a la societat. Va rebre el reconeixement 
oficial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Genera-
litat com a grup de recerca emergent de Catalunya (2009). Daniel Arenas 
n’és l’investigador principal. 

director del l’institut: ignasi carreras 

Institut de Governança i Direcció Pública > IGDP  
Creat l’any 1993, centra la seva activitat en els governs i les organitzacions 
del sector públic. Les seves línies d’activitat comprenen la formació 
(Executive Master in Public Administration), la recerca i el debat social 
entorn de diverses àrees de la direcció i la gestió públiques.
La missió de l’IGDP es fonamenta en un compromís decidit a favor 
de la innovació del sector públic per a la modernització i la millora 
de les administracions públiques.
El Grup de Recerca en Lideratge i Innovació en la Gestió Pública (GLIGP), 
de l’IGDP, fa recerca al voltant de dos grans eixos: el lideratge públic demo-
cràtic com a dinamitzador del desenvolupament institucional i l’anàlisi de 
xarxes, la transversalitat, les col·laboracions i els partenariats en la innova-
ció de la gestió pública. Va rebre el reconeixement oficial del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat com a grup de recerca 
consolidat de Catalunya (2009). Tamyko Ysa n’és la investigadora principal. 

director del l’institut: francisco longo

Centre de la Marca 
Els seus objectius són fer una recerca rigorosa i útil, que faciliti els proces-
sos de presa de decisions al voltant de les marques utilitzant les eines 
més sòlides de recerca i anàlisi per aportar solucions pràctiques i eficaces; 
crear coneixement nou sobre les marques i la seva gestió, i divulgar aquest 
nou coneixement, tant en l’àmbit empresarial com en l’acadèmic.
La recerca del centre segueix dues línies principals: una aproximació 
generalista sobre direcció i estratègies de marca i una recerca aplicada 
de caràcter temàtic.   

director del centre: josep M. oroval 

Survey Research Center > SRC
Se centra en l’estudi de la metodologia de recerca de les ciències socials, 
des del disseny fins a la publicació dels resultats, mitjançant una perspec-
tiva quantitativa i qualitativa. La seva recerca fa èmfasi especialment 
en els aspectes relacionats amb el mesurament.
El Catalan Center for Survey Research and Applied Statistics, vinculat 
al SRC, desenvolupa una recerca metodològica aplicada als camps de 
l’administració d’empreses i de la salut. Va rebre el reconeixement oficial 
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 
com a grup de recerca consolidat de Catalunya (2009). 

director del centre i investigador principal: joan Manuel batista

Centre ESADE-HEC d’Indústries Culturals 
i Creatives > CEHIC
La seva recerca aprofundeix temes clau per a la gestió de les empreses 
i les institucions culturals i creatives, des de la perspectiva del lideratge, 
la gestió i l’emprenedoria.
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 del centre: josé M. álvarez de lara

Grup de Recerca en Enginyeria 
del Coneixement > GREC
Grup de recerca en el qual participen investigadors d’ESADE i de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. El seu caràcter multidisciplinari 
permet treballar tant en recerca bàsica com en recerca aplicada. 
La seva activitat principal se centra en la recerca i el desenvolupament 
de tècniques en l’àrea de la intel·ligència artificial.
Els seus objectius de recerca giren al voltant de dos eixos: el desenvolu-
pament de metodologies pròpies de la intel·ligència artificial en entorns 
no estructurats (informació incompleta, imperfecta i/o imprecisa) 
i l’aplicació d’aquestes metodologies en camps relacionats amb la presa 
de decisions, les finances i el màrqueting. Va rebre el reconeixement 
oficial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat com a grup de recerca consolidat de Catalunya (2009).    

investigadora principal: núria agell



405
actes

2009-2010

30.038
Assistents a Barcelona

8.500
Assistents a Madrid

284
Actes a Barcelona

121
Actes a Madrid

7.100
Assistents a Barcelona

62
actes

1999-2000

05 > Projecció i debat social
Els darrers deu anys, a ESADE s’han realitzat 
més de 2.000 actes, amb l’assistència de més 
de 200.000 persones.



Jornada “Empresa i Lideratge” (Sant Benet de Bages)
Quarta jornada de reflexió i debat, organitzada per la Càtedra LideratgeS 
i Governança Democràtica i per la Caixa Manresa, amb el títol: “Quins lider-
atges empresarials necessita el nostre país?” La jornada es va inaugurar 
amb les ponències de Salvador Alemany (Abertis) i Carlos March (Banca March). 
Va comptar amb l’assistència de reconeguts experts i líders empresarials, 
que van discutir sobre els lideratges clau que permeten a les empreses afron-
tar amb èxit els reptes d’una economia i una societat en evolució constant.  

III Jornada Anual de l’Institut d’Innovació Social
“El lideratge responsable: la RSE és un repte del lideratge?” fou el tema 
de debat de la III Jornada Anual de l’Institut d’Innovació Social, que va tenir 
lloc a Madrid. A la taula rodona, hi van participar Juan Ignacio Entrecanales 
(Acciona), Pedro Vázquez (Bancaja) i Carlos Mas (PricewaterhouseCoopers). 

Premis “Centre de la Marca”
El Centre de la Marca d’ESADE va organitzar a Madrid la quarta edició dels 
Premis “Centre de la Marca”, juntament amb Accenture i amb la col·laboració 
d’Expansión, amb l’objectiu de reconèixer, de manera específica, les millors 
pràctiques en estratègies de marca a Espanya. El Gran Premi, que fou elegit 
entre els guanyadors de les set categories del certamen i per un jurat integrat 
per 21 experts, va ser concedit a Repsol.

Jornada de l’Institut de Governança i Direcció Pública
La jornada “Repensar amb profunditat el sector públic enmig de la crisi”, 
organitzada per l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, va 
proposar mesures per pal·liar la crisi en l’Administració pública. Els participants 
es van mostrar partidaris d’impulsar la col·laboració publicoprivada i van 
arribar a la conclusió que és necessari transformar a fons l’Administració 
pública i restablir la confiança en les institucions públiques. 

AACSB European Affinity Group Meeting
ESADE va acollir l’AACSB European Affinity Group Meeting, una reunió 
dedicada a promoure i a millorar la qualitat de la formació en direcció 
d’empreses. L’AACSB International és l’entitat encarregada d’acreditar 
les escoles de negocis més prestigioses del món.

Congrés Internacional UNIJES 2010
Les facultats de Dret de Comillas, Deusto i ESADE organitzen anualment 
aquest congrés d’àmbit internacional, que a l’edició 2010 va tractar 
de la prova judicial, els avenços del dret probatori i la probàtica.

Congrés BALAS 2010
ESADE va organitzar el congrés anual de BALAS, associació llatinoamericana 
d’estudis sobre management, un fòrum internacional adreçat a professionals 
i acadèmics del món dels negocis, patrocinat pel BBVA. S’hi van debatre les 
diverses qüestions que actualment afecten la situació econòmica de l’Amèrica 
Llatina i del Carib.

SEKN: “Mercat, pobresa i negocis inclusius a l’Amèrica Llatina”  
La xarxa llatinoamericana SEKN, que lideren la Harvard Business School 
i l’Institut d’Innovació Social d’ESADE, va organitzar una jornada sobre 
com lluitar contra la pobresa a l’Amèrica Llatina, en la qual es van presentar 
diverses iniciatives i alternatives.

Diàlegs a La Pedrera
Iniciativa conjunta de Caixa Catalunya i ESADE amb l’objectiu d’oferir un 
nou espai de reflexió i debat sobre el futur de l’economia i l’empresa al segle 
xxi. Les sessions van tenir lloc a l’auditori de La Pedrera i hi van intervenir, 
entre d’altres, Enric Casi (Mango), Antoni Brufau (Repsol), Richard Boyatzis 
(Case Western Reserve University) i Henry Chesbrough (Stanford).

Conferències: “Pensar el Lideratge” 
En el marc del programa Pensar el Lideratge, es van fer diversos actes públics, 
que van comptar amb les intervencions de Javier Solana (UE), Daniel Innerarity 
(Universidad de Zaragoza), Manuel Zafra (Junta de Andalucía) i Fernando 
Vallespín (Universidad Autónoma de Madrid), entre d’altres.

Moments de Lideratge
Sessions organitzades per la Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica, 
amb la finalitat de compartir, amb diversos directius de prestigi, les lliçons 
i experiències rellevants de l’exercici del lideratge. Cal destacar la sessió 
protagonitzada per Artur Mas (CiU).  

Cicle de conferències ESADE-Deloitte: “Claus per a la competitivitat 
a escala internacional. Un enfocament sectorial”
Conferències realitzades a ESADE Madrid per promoure el debat empresarial 
i econòmic, a fi d’intercanviar idees i opinions sobre temes relacionats amb 
la gestió empresarial. Hi van intervenir Alfredo Sáenz (Santander), José Manuel 
Machado (Ford), Guillermo Ansaldo (Telefónica) i Jorge Calvet (Gamesa).

Fòrums de la Propietat Intel·lectual i Relacions Laborals
El Fòrum de la Propietat Intel·lectual permet estudiar, debatre i proposar 
solucions a les qüestions que suscita la propietat intel·lectual en la societat 
de la informació. Es va convidar a participar-hi representants de la societat 
civil, com també reconeguts experts d’organismes especialitzats. D’altra 
banda, la Facultat de Dret d’ESADE va impulsar el Fòrum de Relacions 
Laborals, a fi d’examinar, amb especialistes de renom, els diferents aspectes 
de la reforma laboral que va aprovar el Parlament espanyol.

Jornades

Reunions internacionals a ESADE

Cicles, conferències i fòrums
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ESADE vol contribuir a fomentar el debat d’idees i de propostes, en temes d’interès econòmic i social, 
per ajudar a la construcció de societats lliures, pròsperes i justes.  

05 > Projecció i debat social

Al llarg dels anys, ESADE ha esdevingut un espai per al diàleg sobre els 
temes més rellevants del futur. Un fòrum obert i plural, en el qual es fan 
aportacions rigoroses i d’utilitat per propiciar el debat i formular propostes 
sobre els reptes de la societat i de l’economia. Trobades internacionals, 
jornades, cicles, conferències o fòrums són alguns dels formats dels més 
de 400 actes que s’han organitzat al llarg de l’any acadèmic i que han 
aplegat més de trenta-vuit mil participants. Debat d’idees i propostes 
per tal d’inspirar un futur millor.

Inauguració del nou campus 
de Sant Cugat i de la seva 
residència universitària
Els prínceps d’Astúries i de Girona 
van inaugurar el nou campus de 
Sant Cugat i van tenir una trobada 
amb un centenar d’alumnes inter-
nacionals d’ESADE. També es va 
inaugurar la Residència Universi-
tària “Roberto de Nobili”, amb 
la presència de Lluís Recoder, 
alcalde de Sant Cugat.

Inauguració de l’any 
acadèmic 2009-2010
La inauguració de l’any acadèmic 
2009-2010 va comptar amb la 
participació de Juan José López 
Burniol, notari i membre del 
Patronat de la Fundació ESADE, 
que va pronunciar la lliçó inaugu-
ral, titulada “El valor permanent 
del dret”.

I Trobada Empresarial 
Deusto-ICADE-ESADE
Sa Majestat el Rei va presidir la 
Trobada Empresarial d’Antics Alum-
nes, organitzada per ESADE, Deusto 
i Comillas-ICADE a Madrid. L’acte va 
comptar amb l’assistència d’Elena 
Salgado, vicepresidenta del Govern 
espanyol, i amb la participació de 
prop de 2.000 antics alumnes, que 
van debatre sobre la competitivitat 
del model econòmic espanyol.

Presentació del llibre 
E50 Inspirant Futurs
Publicació commemorativa dels 
50 anys d’ESADE, que recull 
imatges i textos de la història 
de la institució. Una mirada als 
orígens per projectar el futur. 
En l’acte de presentació, hi va 
intervenir Salvador Gabarró, 
president de Gas Natural Fenosa, 
entitat patrocinadora del llibre.

Actes públics més rellevants



92
Països de procedència

1.237
estudiants 

internacionals
2009-2010

06 > Internacionalització
Els darrers deu anys, ESADE ha fet un salt significatiu 
en el procés de captació d’alumnes i participants 
internacionals.

55
Països de procedència

573
estudiants 

internacionals
1999-2000



ESADE Campus
1. Campus Barcelona-Pedralbes
2. Campus Barcelona-Sant Cugat
3. Campus Madrid
4. Campus Buenos Aires

ESADE Global Centers
1. Munich Global Center
2. São Paulo Global Center

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 DC, Estats Units
2. Università Commerciale Luigi Bocconi, 
Milà, Itàlia
3. Universität St. Gallen, 
Sankt Gallen, Suïssa
4. Fundação Dom Cabral, Brasil

5. UNIFAE, Universidade Bom Jesus, 
Faculdade Católica de Administração 
e Economia, Curitiba, Brasil
6. INCAE Business School, Costa Rica
7. Universidad ORT, Uruguai
8. School of Business, Índia

CEMS Academic Members
1. Copenhagen Business School, 
Copenhaguen, Dinamarca
2. Corvinus University of Budapest, 
Budapest, Hongria
3. École des Hautes Études Commerciales, 
París, França
4. Escuela de Graduados en Administración 
y Dirección de Empresas (EGADE), 
Tecnológico de Monterrey, Mèxic
5. ESADE Business School, Barcelona, Espanya
6. Faculdade de Economia da Universidade 
Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal
7. Fundação Getulio Vargas - Escola de Admi-
nistração de Empresas de São Paulo, 
São Paulo, Brasil
8. Helsinki School of Economics, 
Hèlsinki, Finlàndia
9. IAG, Université Catholique de Louvain, 
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, 
University 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 - GSOM, 
Sant Petersburg, Rússia
18. Stockholm School of Economics, 
Estocolm, Suècia
19. Warsaw School of Economics, 
Varsòvia, Polònia
20. Universitá Commerciale Luigi Bocconi, 
Milà, Itàlia
21. Universität St. Gallen, Sankt Gallen, Suïssa
22. Universität zu Köln, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 
Colònia, Alemanya
23. University of Sydney, Sydney, Austràlia
24. University of Economics, 
Praga, República Txeca
25. Wirtschaftsuniversität Wien, 
Viena, Àustria

CEMS Associate Academic Members
1. Keio University, Tòquio, Japó
2. Tsinghua University, Pequín, Xina

Outstanding Partnerships: ESADE 
Main Bilateral Agreements & PIM Network
1. Georgetown University, 
Washington DC, Estats Units
2. The Wharton School, 
University of Pennsylvania, 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
8. FGV-EAESP, Brasil
9. St. Petersburg State University - GSOM, 
Sant Petersburg, Rússia
10. XLRI School of Business, Índia
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Internacionalització

ESADE forma part d’un entorn global, cosa que es reflecteix en la 
internacionalització dels estudiants, del professorat, del personal i dels 
seus partners empresarials i acadèmics, com també en les seves diverses 
activitats. A continuació, es destaquen tres iniciatives rellevants que 
s’ha dut a terme durant el curs 2009-2010:

> En l’àmbit de les aliances internacionals de la Business School, s’ha 
realitzat la incorporació de nous partners seguint un criteri de qualitat. 
En aquest sentit, el Programa MBA ha tancat acords d’intercanvi amb la 
Haas School of Business de la University of California Berkeley i la Kellogg 
School of Management de la Northwestern University. El Programa BBA 
també ha renovat la xarxa de partners als Estats Units, amb la inclusió 
d’universitats de primer nivell, com la University of Virginia (McIntire School 
of Commerce), la University of Pennsylvania (The Wharton School), 
la University of North Carolina (Kenan-Flagler Business School) i la Indiana 
University (Kelley School of Business).

> En l’àmbit del dret, cal destacar l’adhesió de la Facultat de Dret d’ESADE 
al Center for Transnational Legal Studies (CTLS) en qualitat de membre 
fundador. Es tracta de la iniciativa més innovadora dins de la globalització 
del món jurídic. El Center pretén ser un campus globalitzat amb professorat 
i alumnat de les millors facultats de dret d’arreu del món, especialitzat en 
dret internacional, transnacional i comparat. El CTLS aplica una pedagogia 
innovadora per formar advocats/juristes amb un enfocament global i/o 
transnacional clar. 

> En l’àmbit d’ESADE Alumni, es consolida una xarxa d’antics alumnes cada 
cop més internacional. Amb 8.000 antics alumnes que viuen i treballen 
fora d’Espanya, l’associació assoleix un abast global a través dels 32 
chapters i delegacions d’ESADE Alumni arreu del món. L’Associació d’Antics 
Alumnes reforça i aporta valor afegit a la xarxa de relacions internacionals 
de la institució.

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

06 > Vocació internacional

Estudiants 
internacionals
Alumnes internacionals 
matriculats en els programes  

1.237
92 països de procedència 

Professorat interna-
cional del Claustre 

22 (16 %)
15 països representats

Personal 
d’administració 
i serveis internacional

44 (13 %)
20 països representats

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

8.000
Presència internacional  

115 països

Chapters internacionals  

32



Acreditacions internacionals (“triple corona”)
European Quality Improvement System (EQUIS) 
(1998, 2003, 2008)
ESADE ha estat la primera escola de negocis d’Espanya i una de les 
primeres d’Europa a obtenir, l’any 1998, l’acreditació institucional European 
Quality Improvement System (EQUIS), que atorga la European Foundation 
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 aconseguir, l’any 2001, l’acreditació de qualitat per als programes 
de llicenciatura, màster i doctorat que atorga The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business (AACSB International).

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

AACSB International 
The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business

AMBA The Association of MBAs

BALAS Business Association 
of Latin American Studies

CEMS Community of European 
Management Schools and 
International Companies

CLADEA Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administración

EABIS European Academy 
of Business in Society

EBEN  European Business Ethics 
Network

EDAMBA European Doctoral 
Programmes Association 
in Management and Business 
Administration

EFMD European Foundation for 
Management Development

ELFA European Law Faculties 
Association

EMBAC Executive MBA Council

EUDOKMA European 
Doctoral School on Knowledge 
and Management

GMAC Graduate Management 
Admission Council

IAJBS International Association 
of Jesuit Business Schools

IALS International Association 
of Law Schools

PIM Partnership in International 
Management

SEKN Social Enterprise 
Knowledge Network

THEMIS  The Joint Certificate in 
International and Business Law

UNICON International 
University Consortium for 
Executive Education

Associacions internacionals

Associacions internacionals de les quals ESADE és membre  

19

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

189 alumnes propis
212 alumnes d’acollida

Llicenciatura i Màster en Dret

29 alumnes propis
44 alumnes d’acollida

Masters in Management (MSc)

36 alumnes propis

MBA

43 estudiants propis
55 estudiants d’acollida

Setmanes acadèmiques 
internacionals a l’estranger

18 en diversos programes
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Rànquings
MBA

5è
Millor MBA d’Europa
América Economía, juny de 2010

6è
Millor MBA (One-Year MBA) 
del món
The Wall Street Journal, 
setembre de 2009

8a
Millor escola internacional 
en responsabilitat social 
de l’empresa
Beyond Grey Pinstripes, 
octubre de 2009

19è
Millor MBA del món
The Financial Times, gener de 2010 

EXECUTIVE EDUCATION

3a
Millor escola de negocis 
del món en programes a mida
The Financial Times, maig de 2010

4a
Millor escola de negocis 
del món en programes a mida
BusinessWeek, novembre de 2009

10a
Millor escola de negocis 
del món per a empreses 
llatinoamericanes
América Economía,
novembre de 2009

PROGRAMES UNIVERSITARIS

1r
Màster CEMS, millor màster 
en direcció d’empreses d’Europa
The Financial Times,
setembre de 2009

9è
Millor màster en direcció 
d’empreses d’Europa
The Financial Times,
setembre de 2009

FACULTAT DE DRET

1r
Millor màster en la seva 
especialitat: Dret Internacional 
dels Negocis
El Mundo, juny de 2010

2n
Millor màster en la seva especiali-
tat: Assessoria i Gestió Tributària
El Mundo, juny de 2010

06 > Vocació internacional

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

127
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

> CTLS - Center for 
Transnational Legal Studies

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

Programes amb 
universitats i empreses 
internacionals
CEMS Master
in International Management

25 universitats de la CEMS  

2 universitats associades 
de la CEMS  

49 partners corporatius

MSc Double-Degree 
Programmes 

4
THEMIS  

4 universitats

International Executive 
Education Programmes
Programes amb universitats 
internacionals 

8

L’International Advisory Board (IAB) 
d’ESADE és un motor essencial 
per impulsar la dimensió estratègica 
de la institució. Per mitjà de les seves 
contribucions, els seus membres 
proporcionen suport a ESADE 
en tres àrees complementàries 
i interrelacionades:

Innovació
Per promoure la innovació 
en els plans d’estudis i en l’activitat 
investigadora, des d’una perspectiva 
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 desenvolu-
pament futur global de la formació 
en direcció d’empreses.

MEMBRES:

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

Sue Cox
Degana de la Lancaster University 
Management School (Regne Unit)

George Daly
Degà de la McDonough School 
of Business de la Georgetown 
University (Estats Units)

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

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

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

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

Philippe Louvet
Director de Recursos Humans 
per a la Recerca i la Innovació 
de L’Oréal (França)

Marja Makarow
Consellera delegada de la European 
Science Foundation (França)

H. M. Nerurkar
Conseller delegat i director 
executiu de Tata Steel (Índia)

Manuel V. Pangilinan
Conseller delegat i director 
executiu de First Pacific Company 
Limited (Filipines)

Antonio Pérez
President i conseller delegat 
d’Eastman Kodak Company 
(Estats Units)

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

Maria Reig
Presidenta del Reig Capital Group 
(Andorra)

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

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

EN REPRESENTACIó D’ESADE:

Carlos Losada
Director general

Eugènia Bieto
Subdirectora general corporativa

Alfons Sauquet
Degà de la Business School

Jaume Hugas
Director d’Executive Education 

Glòria Batllori
Directora executiva de Programes MBA 

International Advisory Board



32
Chapters internacionals

707
Actes anuals organitzats

34.391
Actes en què ha participat

12
Clubs territorials

22
Clubs sectorials/funcionals

42.000
Antics alumnes15.000

socis d’ESADE 
Alumni
2009-2010

07 > Antics alumnes > Alumni
El nombre total d’antics alumnes d’ESADE 
sobrepassa els 42.000. Els darrers anys, 
l’associació ESADE Alumni ha experimentat 
una gran transformació.

6.000
socis d’ESADE 

Alumni
1999-2000

2
Chapters internacionals

40
Actes anuals organitzats

4.000
Actes en què ha participat

1
Club territorial

4
Clubs sectorials/funcionals

22.000
Antics alumnes
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Nombre d’actes
d’ESADE Alumni

707 actes (16 % més respecte 
del curs anterior)

34.391 assistents (11 % més
respecte del curs anterior)

15.321 socis (7 % més respecte 
del curs anterior)

ACTUALITZACIó 
141 ESADE Alumni Internacional 
2.656 assistents

4 ESADE Alumni Evenings 
253 assistents

74 Carreres Professionals 
1.975 assistents

110 clubes funcionales 
i sectoriales 
8.234 assistents

53 clubes territoriales 
3.425 assistents

20 conferències 
1.678 assistents

11 Desayunos Madrid 
820 assistents

3 Dona i Lideratge 
281 assistents

4 fòrums 
657 assistents

2 presentacions de llibres 
70 assistents

13 Matins ESADE 
2.548 assistents

23 programes de continuïtat 
2.616 assistents

NETWORKING 
32 events esportius i culturals 
1.169 assistents

2 jornades anuals 
2.700 assistents

193  trobades de promoció 
4.361 assistents

1 Assemblea Anual 
27 assistents

DE COOPERACIó 
21 Alumni Solidari
921 assistents

Servei de Carreres 
Professionals
Activitats 
Conferències, seminaris i tallers 
pràctics sobre el desenvolupa-
ment de la carrera professional. 

Serveis 

> Orientació professional  

> Orientació juridicolaboral  

> Programa de mentoring  
> Programa 
   d’acompanyament sènior  

> Borsa de treball  

Alumni Solidari
Aquest programa té com 
a objectiu utilitzar l’experiència, 
la capacitat de gestió i el desig 
de contribuir a la societat 
dels antics alumnes d’ESADE, 
en benefici d’organitzacions 
del tercer sector.

Consultors solidaris:
14  projectes
86  antics alumnes voluntaris

ENTITATS PARTICIPANTS:
Barcelona
Fundació Casateva, Fundació 
Vicente Ferrer, Moviment 
Scout Catòlic, Fundació ACIDH, 
Fundació Marianao   

Madrid
“La Rueca” Asociación, 
Fundación Norte Joven, 
Fundación de Ayuda contra 
la Drogadicción – FAD  

Lleida
Associació Lleidatana Síndrome 
de Down  

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

Comunicació
REVISTA ESADE ALUMNI
La revista té una periodicitat 
trimestral, un tiratge de 35.000 
exemplars, i s’envia als antics 
alumnes d’arreu del món. S’edita 
en castellà, català i anglès.

NEWSLETTERS
ESADE Alumni: 
De freqüència quinzenal, adreça-
da a tots els antics alumnes. 
Inclou una agenda electrònica 
per consultar totes les activitats 
previstes i els 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.

WEB 
www.esadealumni.net

Serveis en línia 
> Conferències en línia
> Portal de Carreres Professionals
> Informació en línia
> Base de dades SABI
> Clipping de premsa
> Directori web

XARXA SOCIAL NEXUS
Llançament de la nova 
xarxa social Nexus Alumni 
www.nexusalumni.net
Una xarxa social exclusiva que 
dóna resposta a les noves 
necessitats de comunicació 2.0. 

ALTRES PUBLICACIONS 
> Directori d’empreses 
   de serveis
> Memòria anual

Esdeveniments 
destacats
Cicle: “Els nous eixos 
de l’economia”
A càrrec de professors i experts, 
que van parlar dels sectors 
següents: la salut, l’energia 
i el medi ambient, la mobilitat, 
la industrialització, l’àmbit 
publicoprivat i la comunicació.

Fòrums de capital risc
La reestructuració del deute 
i les possibilitats del nou Mercat 
Alternatiu Borsari (MAB).
Presentació d’ESADE BAN, 
la xarxa d’àngels inversors.

Fòrum Dona i Lideratge
Amb la participació de 
Maravillas Rojo (SEP 08), 
Sol Daurella (Lic&MBA 90) 
i Carme Ruscalleda.

ESADE Alumni Evenings
Fòrum amb alts directius 
d’empreses de prestigi inter-
nacional reconegut. Hi han 
participat: Hernán Uscátegui 
(Starbucks), Jeff Hoffman 
(Priceline.com), Marko Curavic
(Comissió Europea) i Rajiv 
Chandra (Reckitt Benckiser).

Matins i Desayunos ESADE
Presidents, consellers delegats 
i directius exposen la seva 
experiència professional i dialo-
guen amb els antics alumnes 
a Barcelona i a Madrid.

Programa de continuïtat
Sessions a càrrec de professors 
d’ESADE i experts, en diferents 
ciutats del món.

ESADE compta amb una xarxa de més de 42.000 antics alumnes, que exerceixen la professió 
en els principals sectors econòmics i socials a 115 països diferents.

07 > Antics alumnes. ESADE Alumni

15.321 socis

600 delegats de promoció

900 antics alumnes 
col·laboradors actius 
en les activitats de l’associació 

32 chapters i delegacions
internacionals: 
Alemanya
Andorra
Argentina
Benelux
Brasil
Califòrnia
Canadà
Chicago
Colòmbia
Costa Rica
Dubai
Equador
França
Greater China
Índia
Israel
Itàlia
Japó
Mèxic
Miami
Nova York
Perú
Portugal
Singapur
Suècia
Suïssa
Taiwan
Turquia
UK
Veneçuela
Washington
Xile

12 clubs territorials: 
Andalusia Occidental (Sevilla)
Andalusia Oriental (Granada)
Aragó
Astúries
Balears
Canàries
Comunitat Valenciana
Galícia
Girona
Lleida
País Basc
Tarragona

22 clubs funcionals 
i sectorials: 
Assegurances
Automoció
BIT
CEI
Comunicació
Direcció de Persones 
   i Organització
Direcció Pública
Dret
Empresa Familiar
Energia i Medi Ambient
Espai Jaume Vicens Vives
Esport i Gestió
Finances
Gestió Turística
Global Business
Immobiliari
Indústries Culturals
Innovació
Màrqueting
Negocis i Responsabilitat 
   Social
Operacions
Salut i Farma

La xarxa d’ESADE AlumniESADE 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 conferències, 
de trobades de promoció 
i d’activitats ludicoesportives.

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

Donant suport al desenvolu-
pament 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.

Jornada Anual 2010
La Jornada Anual, amb una 
edició a Barcelona i una altra a 
Madrid, és l’acte més emblemàtic 
d’ESADE Alumni, al qual assis-
teixen empresaris i professionals, 
antics alumnes i personalitats 
de l’entorn econòmic i social 
d’arreu del món. Aquest curs, 
s’han superat els 2.700 assistents 
entre totes dues edicions. 

La XV Jornada Anual d’ESADE 
Alumni a Barcelona va tenir 
Javier Solana com a ponent 
principal. Amb motiu del 20è 
aniversari de l’associació, es va 
lliurar l’E d’Or a Pere-A. Fàbregas 
(Lic&MBA 67), primer president 
i actual president d’honor 
d’ESADE Alumni. També es va fer 
lliurament dels Premis ESADE 
a Juan Arena, pel seu “esperit 
emprenedor i l’impuls a la trans-
parència en l’activitat del govern 
corporatiu a les empreses”; 
a Víctor Grífols, per la seva 
“brillant gestió empresarial, com 
a líder global en el seu sector”, 
i als germans Antoni, Ramon 
i Josep Pont i Amenós, per la seva 
“combinació de visió estratègica 
i qualitat en l’execució de 
l’estratègia de lideratge global 
del Grup Borges”.

La IV Jornada Anual d’ESADE 
Alumni a Madrid va tenir un 
marcat accent internacional, i 
també va comptar amb la partici-
pació de Javier Solana, president 
de l’ESADEgeo, que va dissertar 
sobre l’escenari geopolític 
i els reptes de la globalització.



75 M€
ingressos totals

2009-2010

8 M€
Facultat de Dret 

18 M€
Programes Universitaris 
(Business School)

16 M€
Programes MBA
(Business School)

23 M€
Executive Education
(Business School)

4 M€
Executive Language Center

1 M€
Unitats de suport 
i corporatives 

5 M€
Vicedeganat de Recerca 
i Coneixement

29 M€

ingressos totals 
1999-2000

(4.825.194.000 ptes.)

08 > Ingressos 
Els darrers deu anys, ESADE ha augmentat 
significativament el pressupost en la partida 
d’ingressos.

4 M€
Facultat de Dret 

6 M€
Programa universitari 
de Management 

8 M€
Programes MBA

6 M€
Executive Education

3 M€
Executive Language Center

1 M€
Projectes nous 
i consultoria institucional  

1 M€
Recerca
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PATRONAT

President:
Pedro Fontana García

Vicepresident:
Ignasi Salvat Ferrer

Secretari:
Josep E. Milà Mallafré

Membres:
Artur Carulla Font
Sol Daurella Comadrán  
Jesús M. Eguiluz Ortúzar  
Pere-A. Fàbregas Vidal
Jaume Guardiola Romojaro  
Juan José López Burniol
Pedro Navarro Martínez
Joan Maria Nin Gènova 
Xavier Pérez Farguell
Manuel Raventós Negra
Mario Rotllant Solá
Josep M. Rubiralta Vilaseca  
Josep Oriol Tuñí Vancells

COMITè EXECUTIU 

Carlos Losada
Director general

Alfons Sauquet
Degà de la Business School 

Enric Bartlett
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 M. Gallucci
Director executiu 
de Programes Universitaris

Glòria Batllori
Directora executiva 
de Programes MBA

Jaume Hugas
Director d’Executive Education

Ramon Aspa
Director executiu 
de l’Executive Language Center

Francisco Longo
President del Claustre 
del Professorat

Direcció Campus 
(m2 de superfície)
Campus Barcelona-Pedralbes

29.475 m2

9.300 m2, edifici 1

7.475 m2, edifici 2

12.700 m2, edifici 3

Campus Barcelona-Sant Cugat

42.576 m2

16.260 m2, edifici acadèmic

5.886 m2, Residència 
“Roberto de Nobili”

20.430 m2, ESADECREAPOLIS

Campus Madrid

2.500 m2

Campus Buenos Aires

1.487 m2

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

08 > Persones, estructura i recursos

Professorat 

128 professors 
de Management i de Dret 

15 nacionalitats

91 doctors (71 %)

53 % acreditats 
per l’AQU/ANECA 

13  professors a temps parcial 

40 professors visitants

706 col·laboradors acadèmics

7 professors honoraris

3 professors emèrits

273 directius/professors 
convidats

71 professors 
de l’Executive Language Center

54 professors 
i col·laboradors acadèmics

9 nacionalitats

Plantilla d’ESADE 
en data de 31.08.10
Total de la plantilla

570  persones

341 membres del personal 
d’administració i serveis

229 professors

Personal d’adminis-
tració i serveis 

94 homes (27,57 %)

247 dones (72,43 %)

Mitjana d’edat

39 anys

Procedència internacional
44 persones 

13 % de la plantilla

20 nacionalitats

Persones que han realitzat 
formació
264 en desenvolupament 
professional

104 en idiomes
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Gestió acadèmica
4.369 matrícules

2.500 títols i diplomes emesos

8.000 certificats

Programes gestionats 
per Secretaria Acadèmica   

59
Assignatures

2.926
77 aules

Tecnologia 
i innovació
Nombre d’ordinadors  

1.270 

Webs de professors

899
29.500 usuaris dels sistemes

5.400 incidències solucionades  

Principals serveis 
de nova implantació

> Nova web institucional

> Sol·licituds d’admissió en línia

> Gestió de la recerca

> Matriculació per a MBA

> Intercanvis per a BBA i MBA

> Millora del portal del Servei 
de Carreres Professionals

> Executive Language Center: 
concertació d’entrevistes a través 
de la web i gestió acadèmica

> Informatització de processos 
sobre protecció de dades

Biblioteca digital
Documents electrònics 
consultats

135.000
17.200 llibres consultats 
o prestats 

1.175  llibres ingressats  

Sessions de formació:

> 32 sobre recursos i bases 
de dades (amb 1.500 assistents)

> 41 sobre el FacultyBio 

12.200 llibres en format 
electrònic  

Subscripció 
i accés a revistes
484 físiques

10.050 electròniques

Creació del bloc 
ESADE Link
Ofereix recomanacions d’estudis, 
informes i recursos web d’interès 
per a la comunitat acadèmica 
i investigadora.    

Butlletins de recerca
4 edicions 

Accés a les 15 biblioteques 
de la URL  

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. Es publica 
en castellà, català i anglès, 
amb una periodicitat trimestral.

Servei Lingüístic 
Traduccions i correccions
2,3 milions de paraules revisades
3,3 milions de paraules traduïdes

Formació
> Cursos: Català per a Principiants, 

Català Bàsic i Tècniques 
de Comunicació Escrita      

Assessorament 
i llengua anglesa

> Revisió i traducció 
de comunicacions científiques

> Adaptació del manual 
Cómo presentar una tesis 
y trabajos de investigación 
(Octaedro, 2002)

ESADE Training
ESADE Training és el pla de for-
mació 2008-2012 per a la planti-
lla 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 seves necessitats tècniques 
i competencials, i és un vehicle 
de transmissió i consolidació dels 
valors institucionals.

11.256 hores totals 
de formació del PAS 

52 mitjana d’hores 
per curs i persona

457 assistents totals 
a accions formatives 

240 participants 
als “Diàlegs amb la Direcció”  

67 % de participants 
del PAS 

08 > Persones, estructura i recursos

Compte de resultats 
Total d’ingressos  

75 M€

Despeses de personal
-41 M€

Despeses generals
-24 M€

EBITDA  
10 M€

Amortitzacions 
-4 M€

Resultat financer
-1 M€

Aportacions al fi fundacional
No

RESULTAT FINAL  

Aplicació 
dels ingressos
Formació - ensenyament  
57 M€

Recerca  
7 M€

Acció social* i projecció exterior  
6 M€

Superàvit  
5 M€

TOTAL

Balanç
ACTIU
Actiu no corrent 

82 M€

Immobilitzat  
74 M€

Inversions en empreses 
del grup i associades 
4 M€

Immobilitzat financer  
4 M€

Actiu corrent  

46 M€

Deutors  
10 M€

Inversions financeres 
temporals 
27 M€

Tresoreria  
9 M€

TOTAL  ACTIU

PASSIU
Patrimoni net  

48 M€

Fons fundacional i reserves 
37 M€

Resultat de l’exercici  
5 M€

Subvencions i donacions  
6 M€

Passiu no corrent 

27 M€

Creditors a llarg termini 
27 M€

Passiu corrent 

53 M€

Cobraments i ingressos anticipats  
34 M€

Altres deutes 
19 M€

TOTAL PASSIU

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€

2009-2010 

Ingressos 2009-2010
Total d’ingressos de les unitats

75 M€

Facultat de Dret
8 M€

Programes Universitaris 
(Business School)
18 M€

Programes MBA
16 M€

Executive Education
23 M€

Executive Language Center
4 M€

Unitats de suport 
i corporatives
1 M€

Vicedeganat de Recerca 
i Coneixement
5 M€

Acció social
Beques i bonificacions 
a estudiants 
1.745.495 €

Bonificacions a col·lectius 
que donen suport a ESADE 
1.453.160 €

Formació interna 
734.039 €

Ajudes al desenvolupament  
433.315 €

TOTAL 

*
 75 M€

 5 M€

 4.366.009 €

 75 M€

 128 M€

 128 M€



156
Convenis amb institucions
i empreses

115
Convenis de pràctiques
Programes Universitaris
de Dret

520
Convenis de pràctiques
Programes Universitaris
de Management

3,7 M€
donacions 

a la finalitat 
fundacional

2009-2010

327
Directius/professors
convidats 

154
Beques
Programes Universitaris

Els darrers deu anys, els programes de col·laboració 
amb institucions i empreses s’han desenvolupat 
de manera significativa.

47
Convenis amb institucions
i empreses

33
Convenis de pràctiques
Programes Universitaris
de Dret

349
Convenis de pràctiques
Programes Universitaris
de Management

09 > Col·laboració 
     amb institucions i empreses

0,5 M€
donacions 

a la finalitat 
fundacional

1999-2000

22
Directius/professors
convidats

49
Beques
Programes Universitaris



El suport privat 
a la Fundació ESADE

Durant el curs 2009-2010, 
més de 200 empreses, organit-
zacions i persones han mantingut 
el compromís amb ESADE, 
a través de diversos programes 
de col·laboració, que tenen 
impacte en projectes estratègics, 
com ara: 

> El creixement com a centre 
de creació de coneixement a 
partir de la contractació 
de professorat i la promoció 
de la recerca

> L’atracció de talent 
i la promoció de la igualtat 
d’oportunitats

> La sostenibilitat econòmica 
de la institució a llarg termini

Les aportacions han registrat 
una xifra lleugerament superior 
als 3,7 milions d’euros, que s’han 
distribuït de la manera següent:  

Recerca i professorat

2.493.911 €  (67 %)

Atracció de talent

546.226 €  (14 %)

Endowment

700.000 €  (19 %)

ESADE ha apostat de manera 
decidida per fer créixer el Fons 
de Beques a través de plans 
de captació de fons, tant per a 
empreses com per a particulars. 

Cap a la meitat del 2010, ESADE 
i ESADE Alumni van llançar 
la Campanya per les Beques, 
la primera iniciativa massiva 
de captació de fons individuals, 
amb l’objectiu de convertir-se 
en el principal generador de fons 
per a l’atracció de talent 
a ESADE. Un agraïment especial 
a totes les persones que han 
col·laborat en la primera fase 
d’aquesta campanya.

Entitats col·laboradores 

Socis d’honor
• Agrolimen
• ESADE Alumni
• Grupo Santander

Socis
• Celsa Group TM
• Ciments Molins
• Werfen Group 

Promotors sènior
• Abertis
• Comsa EMTE
• Endesa 
• Gas Natural SDG
• ISS Facility Services
• Roca 

Promotors
• Accenture
• Acsa Sorigué
• Aramark
• Bacardi España
• Banc Sabadell
• Bayer
• BBVA
• Caixa Manresa
• Caja Madrid
• Caprabo
• Cobega 
• Criteria CaixaCorp
• Danone
• Deloitte 
• Elecnor
• Ernst & Young
• 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
• Nestlé España
• Penteo ICT Analyst
• PricewaterhouseCoopers
• Santa & Cole
• Zurich 

Col·laboradors
• FIATC
• Ince
• Mercer
• Miguel Torres 

Suport a projectes concrets 

RECERCA I FORMACIó

Aportacions principals:
• Abertis Infraestructuras
• Accenture
• Agrolimen
• BBVA
• Deloitte
• Everis
• Fundació ”la Caixa”
• Fundació Agbar
• Fundació Barcelona Comerç
• Fundació Caixa Catalunya
• Fundació Caixa Sabadell
• Fundació Jaume Bofill
• Fundació Lluís Carulla

• Fundació Privada Barcelona Digital
• Fundación Cultura Banesto
• Fundación PricewaterhouseCoopers
• Fundación Repsol
• Fundación Telefónica
• Gas Natural SDG
• ICEX
• LOCALRET
• Microbank ”la Caixa”
• Promarca
• Promoción y planificación hotelera
• Santander
• THR
• Werfen Group

Altres:
• 3M España

• ACEESA

• Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

• Ajuntament de Mataró

• Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

• Ajuntament de Terrassa

• Ajuntament d’Igualada

• AVANÇSA

• BDO Audiberia Auditores

• Bonduelle Ibérica

• Caixa Catalunya

• Caixa Manresa

• Caja Madrid

• Codorniu

• Comercial Grupo Freixenet

• Coordinadora de Gestión de Ingresos

• Corporación Alimentaria Peñasa

• Criteria CaixaCorp

• Danone

• Diputació de Barcelona

• Diputació de Tarragona

• DKV Seguros y Reaseguros

• EIASM

• Eplicsa

• Fitex

• Fitman

• Fundació Barcelona Cultura

• Fundació Creafutur 

• Fundació Unió Catalana d’Hospitals

• Fundació TecnoCampus

• Fundación ONCE

• Gallina Blanca

• Generalitat de Catalunya

• Grup Clade

• Grupo Leche Pascual

• IBM

• INDRA

• IZASA

• La Unió

• ”la Caixa”

• Microsoft Ibérica

• Nestlé

• Novartis Farmacéutica

• Nutrexpa

• Panrico

• Port de Barcelona

• Puig

• Siemens

• Snack Ventures

• TecnoCampus Mataró-Maresme

• Vodafone Espanya

ATRACCIó DE TALENT

Aportacions principals:
• Cresa Patrimonial
• Fundació Banc Sabadell 

Altres:
• Animal
• Deutsche Bank
• ”la Caixa”

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

Aportacions principals:
• Ciments Molins
• Diputació de Barcelona
• Figueras International Seating
• 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, Luis
• 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 Group TM
• Ciments Molins
• Cobega 
• Damm, Fundació
• Danone
• Deloitte
• Endesa Red
• ESADE Alumni
• Freixenet
• Fundación Miarnau - Grupo Comsa
• Gas Natural SDG
• Grup Catalana Occident
• Henkel Ibérica
• IBM
• Laboratorios Dr. Esteve
• Metalogenia
• Miguel Torres
• Nestlé España
• Novartis en España, Grupo
• Panrico
• Penteo ICT Analyst
• PricewaterhouseCoopers
• Puig, Fundació
• Quadis
• Repsol YPF
• Roca 
• Santa & Cole
• Santander, Grupo
• Seat
• Unilever
• Vueling
• Werfen Group
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Consell Professional de la Business School

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

09 > Relació amb organitzacions i empreses 

> Juan Arena 
President de la Fundación Seres 
i president del Consell Professional 
de la Business School 

> Maite Arango
Vicepresidenta del Grupo VIPS 

> Santiago Bergareche
President de Cepsa 
i vicepresident del Grupo Ferrovial 

> Anna M. Birulés
Presidenta d’ABS 

> Luis Conde
President de Seeliger y Conde 

> Fernando Conte
President d’Orizonia Corporación 

> Juan Ignacio Entrecanales
Vicepresident d’Acciona 

> María Garaña
Presidenta de Microsoft Espanya 

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

> Juan Lladó
Vicepresident i conseller delegat
del Grupo Técnicas Reunidas 

> Manuel Márquez 

> Iván Martén
Partner sènior, directiu executiu 
i líder global d’Energy Practice 
del Boston Consulting Group 

> Vicente Moreno
President i conseller delegat
d’Accenture Espanya 

> Mónica de Oriol
Presidenta del Grupo Seguriber 

> Ignacio Polanco
President del Grupo Prisa 

> Francisco Román
President i conseller delegat
de Vodafone Espanya 

> Juan Manuel Soler
President de Quadis 

> Juan Antonio Zufiria
President d’IBM Espanya, 
Portugal, Grècia i Israel 

Consell Professional de la Facultat de Dret

> 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, SLP

> Deloitte Abogados 
y Asesores Tributarios

> D & G Advocats, SL

> Ernst & Young Abogados

> Font Abogados y Economistas

> Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP

> Garrigues, Abogados 
y Asesores Tributarios

> Gay-Vendrell Advocats

> Gómez Acebo 
& Pombo Abogados, SL

> Jausas

> JGBR Horwath Abogados 
y Asesores Tributarios

> KPMG Abogados

> Landwell-
PricewaterhouseCoopers

> Manubens 
& Asociados Abogados

> Mazars & Asociados

> Pedrosa Lagos

> Pérez-Llorca

> Roca Junyent 
Advocats Associats

> Sagardoy Abogados

> Uría Menéndez

> Ventura Garcés 
& López-Ibor Advocats

> VIALEGIS Asesores Legales 
y Tributarios 



4.782
Impactes 
a la premsa nacional 

1.603
Impactes 
a la premsa internacional 

416
Articles d’opinió 
a la premsa nacional 

83
Articles d’opinió 
a la premsa internacional

6.884
aparicions 

a la premsa
2009-2010

1.314
aparicions 

a la premsa
1999-2000

10 > Comunicació
Els darrers deu anys, ESADE ha aparegut més 
de 300.000 vegades a la premsa, tant nacional 
com internacional.

1.201
Impactes a la premsa 
nacional i internacional 

113
Articles d’opinió 
a la premsa nacional 
i internacional



Estudios sobre prueba penal (vol. I).
Actos de investigación y medios 
de prueba en el proceso penal
abel lluch, xavier

richard gonzález, Manuel

La prueba documental (1)

abel lluch, xavier (dir.)
picó junoy, joan (dir.)
ginés castellet, núria (coord.)

Managing the Global Workforce (2) 
bonache pérez, jaiMe alfonso

Transformar con éxito las ONG. 
El liderazgo del cambio
carreras fisas, ignasi

iglesias pie, Maria

sureda varela, Maria

Fuzzy marketing: cómo comprender 
al consumidor camaleónico (3)

casabayó bonás, Mònica

Martín garreta, francisco de borja

Stress, estime de soin, santé , travail (4) 
dolan, siMon

Os 10 mandamentos para gestão 
de pessoas (5)

dolan, siMon

Innovación 6.0: el fin de la estrategia (6) 
ferrás hernández, xavier

Dirección de marketing: 
gestión estratégica del mercado
gallucci calabrese, carlo

sicurello, carlos

Pensar estratégicamente: 
modelos, conceptos y reflexiones (7)

giMbert ràfols, xavier

Family Business Models: Practical 
Solutions for the Family Business
giMeno sandig, alberto

The Relational Company: 
Responsibility, Sustainability, Citizenship
lozano soler, josep M.

Governments and Corporate Social 
Responsibility: Public Policies Beyond 
Regulation and Voluntary Compliance 
(en chino)
lozano soler, josep M.
albareda vivó, laura

ysa figueras, taMyko

roshcer heike (phd. 2008)

Marcuccio, Manila (senior lecturer 2008)

Finanzas empresariales para 
profesionales del ámbito jurídico (8)

Massons rabassa, joan

De directivo a empresario: 
guía para directivos que desean 
adquirir una empresa (9)

palacín antor, raMon

Acción social estratégica (10) 
planellas arán, Marcel

urriolagoitia doria Medina, lourdes

A Practical Handbook on Business 
and Human Rights
prandi chevalier, María

lozano soler, josep M.

Adiante: As empresas e a sociedade 
em transformação (11) 
raich, Mario

dolan, siMon

Educational Social Software 
for Context-Aware Learning: 
Collaborative Methods 
and Human Interaction 
roMero velasco, Margarida (ed.)

Manual jurídico práctico 
para el delegado de prevención 
de riesgos laborales
sánchez torres, esther

Las instituciones y los avatares 
del sistema cambiario
sayeras Maspera, josep

Dios, tienes un e-mail (12)

de sebastián carazo, luis M.
sayeras Maspera, josep

¡Empresas ganadoras! ¿Cuál es su 
secreto? ¿Cuáles sus estrategias? (13)

segarra costa, enric

El día después de la crisis (14)

tornabell carrió, robert

En efectiu o amb targeta? 
Curiositats, dades, idees i consells 
per estalviar i consumir millor
basté duran, jordi

torrecilla giMbau, carles

El arte de integrar 
torres pérez, diego

Llibres publicats pel professorat d’ESADE 1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12
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13 14

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

La comunicació 
a ESADE
ESADE és un espai per al diàleg, 
en què es reuneixen personalitats 
rellevants del món polític, 
empresarial, social i acadèmic. 
Fruit de l’aposta ferma per 
difondre opinió, ESADE treballa 
per mantenir-se a l’avantguarda 
del que succeeix a la societat, 
convertint-se en escenari de 
nombrosos actes i fent-se ressò 
del que succeeix al país i més 
enllà de les seves fronteres.

ESADE és, avui, una institució 
reconeguda per la formació de 
qualitat i una marcada orientació 
cap al desenvolupament de 
les competències professionals 
i humanes. Per això, disposa 
d’unitats de recerca que es dedi-
quen a desenvolupar i a difondre 
coneixements en àrees rellevants 
per al món empresarial, el sector 
públic, l’àmbit jurídic i la societat 
civil. Això s’ha traduït en un 
augment notable del nombre 
de publicacions, revistes, estudis 
i llibres, i en un ampli ventall 
de webs i newsletters que 
cobreixen les diverses facetes 
de l’activitat de recerca del 
professorat d’ESADE, com també 
les inquietuds de l’alumnat 
i del personal de la institució. 

Impactes 2009-2010
Com a resultat d’aquest 
compromís amb la difusió del 
coneixement, ESADE manté, 
des dels inicis, una relació fluida 
amb els mitjans de comunicació 
i, els darrers anys, ha incrementat 
la seva presència en els diversos 
suports informatius, tant a escala 
nacional com internacional.

Premsa nacional  

4.782
416 articles d’opinió

Televisió 

220
Ràdio 

488
Premsa internacional 

1.603
324 Argentina

192 Estats Units

119 Regne Unit

141 Mèxic

102 Xina

53 Brasil

61 Alemanya

51 Xile

82 França

60 Colòmbia

83 articles d’opinió

Internacional > 25,10 %

Catalana > 18,54 %

Nacional > 56,35 %

Impactes a la premsa

Articles d’opinió a la premsa

Presència a la premsa

327

416

336

458

499

2.544
3.120

3.958

5.147

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

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

10 > Comunicació i publicacions

2009-10

6.385



Actes i notícies rellevants

Selecció d’actes, notícies i articles que destaquen 
la presència d’ESADE a la societat i als mitjans 
de comunicació.
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10 > Comunicació i publicacions

Webs
ESADE ha apostat, una vegada 
més, per la innovació en el disseny 
i la creació de la nova web 
corporativa (www.esade.edu), 
llançada l’abril de 2010, un canal 
de comunicació en línia modern, 
intuïtiu i multimèdia, vinculat 
estretament amb els nous 
mitjans socials 2.0. 
A més, per tal de projectar 
tot el material audiovisual que 
es genera, també disposa de:

ESADE TV 
www.esade.tv 
Canal propi de televisió en línia, 
en el qual s’emeten vídeos sobre 
els actes, la vida en els campus, 
testimonis dels alumnes, entre-
vistes amb els professors...

YOUTUBE ESADE 
www.youtube.com/esade
El canal oficial d’ESADE a la 
popular plataforma de vídeos, 
en condició de partners de la 
versió acadèmica del canal. 

Comunicació 2.0
ESADE manté una activitat 
creixent en els mitjans de comu-
nicació 2.0. Aposta per la comuni-
cació en les noves plataformes 
en línia i té presència corporativa 
en els blocs i les xarxes socials.   

Facebook: Els perfils d’ESADE 
a Facebook permeten als 
usuaris d’aquesta xarxa social 
estar al corrent de tota 
l’actualitat d’ESADE.    

Twitter: El canal d’ESADE 
en aquesta xarxa de micromissat-
geria va començar a emetre 
el juny de 2010, amb la retrans-
missió en directe de l’acte sobre 
innovació oberta que va tenir 
lloc en el marc del cicle Diàlegs 
a La Pedrera, organitzat per 
Caixa Catalunya i ESADE. 
Alguns programes i departaments 
també utilitzen aquest canal 
de comunicació en línia amb 
els seus alumnes i participants.

Newsletters
ESADE impulsa la creació de newsletters digitals per divulgar internament 
i externament el coneixement i la recerca, per tal d’aconseguir un impacte 
social significatiu. Durant aquest curs, ha tingut una rellevància especial el 
llançament de la newsletter interna ESADE al Dia.    

ESADE al Dia  
En aquesta publicació, la comunitat 
d’ESADE rep, cada quinze dies, 
les notícies dels actes i els articles 
d’opinió i d’interès més rellevants.  

Igualment, s’han mantingut 
les newsletters: 

ESADE KnowledgeBriefings
És una publicació trimestral que té com 
a finalitat la difusió del coneixement generat a la institució.

Alumni
Facilita que els 42.000 antics alumnes estiguin en contacte 
i permanentment informats de les activitats d’ESADE i d’ESADE Alumni.

ESADE Link 
Newsletter setmanal que ofereix una recopilació de les recomanacions 
publicades en el bloc ESADE Link.

PUBLIC
PUBLIC és la newsletter que elabora l’Institut de Governança i Direcció 
Pública (IGDP) des del març de 2004. Constitueix un espai de creació, 
difusió i debat en l’àmbit de la direcció i la gestió pública, tant a escala 
local com internacional.      

iSOCIAL
Els seus continguts inclouen informació sobre estudis, publicacions, actes 
i jornades, en les principals àrees d’activitat de l’Institut d’Innovació Social: 
la responsabilitat social de l’empresa (RSE), la gestió de les organitzacions 
no lucratives (ONG) i les emprenedories socials.    

BEDH. Butlletí d’Empresa i Drets Humans  
L’Institut d’Innovació Social d’ESADE edita el butlletí electrònic mensual 
BEDH sobre el paper de l’empresa en l’àmbit dels drets humans. 
Inclou una selecció de les notícies i les iniciatives més rellevants sobre 
la matèria a escala internacional.

Revistes
Les revistes publicades per ESADE conformen una visió global de la 
comunitat acadèmica i professional de la institució. Alguns exemples són:  

Get: Revista editada per l’Executive Language Center.  

_untitled: És el mitjà de comunicació intern de la institució.  

ESADE Alumni: Informa sobre l’actualitat dels antics alumnes.  

InDigesta: És la publicació dels estudiants de la Facultat de Dret.  

ReDACció: És la revista del Departament d’Activitats Culturals (DAC).



LA UNIVERSITAT 
RAMON LLULL, 
SELECCIONADA EN EL 
PROGRAMA CAMPUS   
D’EXCEL·LèNCIA 
INTERNACIONAL
Desembre de 2009

La URL ha estat una de les 20 
universitats espanyoles seleccio-
nades (17 de públiques i 3 de 
privades) en el programa Campus 
d’Excel·lència Internacional 
“Estratègia Universitat 2015“, 
convocat pel Ministeri d’Educació, 
i ha obtingut el reconeixement 
pel seu projecte “Aristós: Passió 
per l’Excel·lència”. 

Principals actes i notícies de l’any acadèmic 2009-2010

INAUGURACIó 
DE L’ANY ACADèMIC 
2009-2010
Novembre de 2009

L’acte inaugural va comptar 
amb la participació de Juan José 
López Burniol, notari i membre 
del Patronat de la Fundació ESADE, 
que va pronunciar la lliçó 
inaugural: “El valor permanent 
del dret”. 

INCORPORACIó 
DE TALENT ACADèMIC
Novembre de 2009

Durant el curs 2009-2010, 
es van incorporar a ESADE, entre 
d’altres, els professors següents: 
Jan Brinckmann (Política 
d’Empresa), Petya Platikanova 
(Control i Direcció Financera), Ioana 
Schiopu (Economia), Nicola Pless 
(Ciències Socials), Calin Arcalean 
(Economia), Jaime Bonache 
(Recursos Humans), Joan Coscubiela 
i Jaume Giné (Dret) i Javier Solana 
(ESADEgeo).
Com a professors visitants, cal 
destacar la participació de Max 
Boisot, Jaap Boonstra, Richard 
Boyatzis, Henry Chesbrough, 
Ken Morse i Wim Vanhaverbeke.

ESADE I LA UPC 
ACONSEGUEIXEN EL 
PROJECTE EUROPEU 
MÉS IMPORTANT 
EN INNOVACIó EN 
ENERGIA SOSTENIBLE 
Desembre de 2009

El projecte, anomenat InnoEnergy, 
comportarà una inversió inicial 
de 450 milions d’euros els propers 
quatre anys i és impulsat per 
l’Institut Europeu d’Innovació 
i Tecnologia (EIT).
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ES GRADUA LA 
PRIMERA PROMOCIó 
DEL GEMBA
Octubre de 2009

A la Gaston Hall, es van graduar els 
participants de la primera promoció 
del Global Executive MBA, programa 
que han impartit conjuntament 
ESADE Business School i la 
Georgetown University. Després 
de graduar-se, els alumnes van 
ser rebuts pels Prínceps d’Astúries 
a La Zarzuela, a Madrid.

EL MÀSTER CEMS 
D’ESADE, EL PRIMER 
DEL MóN 
Octubre de 2009

El rànquing anual de màsters 
Bolonya en management, 
que publica The Financial Times, 
ha classificat a la primera posició 
mundial el Màster CEMS, 
que ESADE imparteix en el marc 
d’una aliança estratègica formada 
per 25 universitats i escoles 
de negocis internacionals. 

LA FACULTAT 
DE DRET CREA DOS 
NOUS FÒRUMS 
Octubre de 2009

El Fòrum de Relacions Laborals, 
amb la intenció de fomentar 
i reconèixer les “bones pràctiques” 
en aquest àmbit, i el Fòrum 
de la Propietat Intel·lectual 
i de la Societat de la Informació, 
per tal de conèixer i debatre les 
novetats que tenen implicacions 
jurídiques en aquesta temàtica. 

ELS PRÍNCEPS 
D’ASTÚRIES PRESIDEI-
XEN LA INAUGURACIó 
OFICIAL DEL CAMPUS 
DE SANT CUGAT 
26 d’octubre de 2009

Les noves instal·lacions del campus, 
pioneres a Espanya, acullen més 
de 1.500 alumnes. Van ser disse-
nyades i construïdes per afavorir 
l’ensenyament/aprenentatge 
d’acord amb els criteris de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior. 

Actes i notícies rellevants



JORNADES ANUALS 
D’ESADE ALUMNI 
Abril i maig de 2010

ESADE Alumni va celebrar 
el 20è aniversari a la XV Jornada 
Anual a Barcelona i IV Jornada 
Anual a Madrid, amb l’assistència 
d’unes 2.500 i 500 persones, 
respectivament.

INAUGURACIó DE 
LA NOVA RESIDèNCIA 
UNIVERSITÀRIA 
AL CAMPUS 
DE SANT CUGAT 
Maig de 2010

Lluís Recoder, alcalde de Sant 
Cugat del Vallès, va inaugurar 
la Residència Universitària “Roberto 
de Nobili”, que se suma al conjunt 
d’instal·lacions del nou campus. 

ESADE ACULL 
LA CONFERèNCIA 
BALAS 2010
Març de 2010

ESADE Business School va acollir 
la conferència anual que organitza 
la Business Association of Latin 
American Studies (BALAS), 
amb el títol “The Coming Age of 
Regulation & Corporate Response”.

MADRID 
DISTINGEIX ESADE 
AMB EL PREMI 
A L’EXCEL·LèNCIA 
EUROPEA 
Juny de 2010

ESADE Business School fou distin-
gida amb el Premi a l’Excel·lència 
Europea, que atorga la Comunidad 
de Madrid.
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LA FACULTAT DE DRET, 
RECONEGUDA ENTRE 
LES MILLORS DEL MóN
Desembre de 2009

El rànquing Global Legal 
Education, publicat a les pàgines 
de The Financial Times, ha destacat 
per primera vegada la Facultat 
entre la llista de centres més 
prestigiosos del món per l’enfo-
cament internacional dels seus 
programes. 

JAVIER SOLANA PRE-
SIDEIX EL CENTER FOR 
GLOBAL ECONOMY & 
GEOPOLITICS D’ESADE
Gener de 2010

“M’uneixo a ESADE, com a institució 
d’excel·lència i rigor, en el projecte 
de crear un espai de referència 
internacional sobre l’evolució 
de la societat global.”

EL REI D’ESPANYA 
PRESIDEIX LA 
TROBADA DE DEUSTO, 
COMILLAS-ICADE 
I ESADE 
Febrer de 2010

Sa Majestat el Rei va presidir 
la Trobada Empresarial d’Antics 
Alumnes, que tingué lloc a Madrid, 
a la qual van assistir prop 
de 2.000 antics alumnes de les 
tres institucions.

EL PATRONAT NOMENA 
EUGèNIA BIETO NOVA 
DIRECTORA GENERAL 
D’ESADE 
Març de 2010

El Patronat de la Fundació ESADE 
va nomenar oficialment Eugènia 
Bieto directora general d’ESADE, 
en substitució de Carlos Losada. 
Eugènia Bieto planteja com 
a gran repte de futur “passar 
de ser una escola internacional 
a ser una escola global”.

Actes i notícies rellevants



Articles de premsa durant l’any lectiu 2009-2010 en mitjans nacionals i internacionals 

FORTUNA 
(Argentina)
13 de febrer de 2010

La revista econòmica argentina 
Fortuna va publicar un article sobre 
el mòdul del programa GEMBA 
d’ESADE i Georgetown que es va 
impartir a Buenos Aires, en què 
se citava Alejandro Bernhardt, director 
executiu d’ESADE Buenos Aires, 
i alguns participants del programa. 

LA VANGUARDIA
2 de febrer de 2010

“La Contra” entrevista el professor 
de Finances i exdegà d’ESADE 
Robert Tornabell sobre el seu llibre  
El día después de la crisis.

THE WALL STREET JOURNAL
(Estats Units)
15 de desembre de 2009

Alfons Sauquet, degà de la Business 
School, i Pascal Vent, participant del 
Master of Science, ofereixen els seus 
testimonis en un article sobre els MBA 
i els màsters europeus.
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THE FINANCIAL TIMES 
(Regne Unit)
6 de desembre de 2009 

The Financial Times entrevista 
amb profunditat Alfons Sauquet, 
degà de la Business School, sobre 
el passat, el present i el futur 
d’ESADE.

EXPANSIóN
6 d’octubre de 2009

Rànquing anual de màsters Bolonya 
de The Financial Times. El CEMS 
Master in International Management 
d’ESADE se situa en la primera posició 
mundial i ESADE es manté com 
un dels millors centres europeus 
en formació de management. 

Selecció de premsa 

YOMIURI
(Japó)
3 de setembre de 2009

El diari japonès Yomiuri entrevista 
el professor d’ESADE José Luis Álvarez 
sobre l’economia espanyola.



El gener de 2009, es va formalitzar una política interna d’RSE per aprofundir 
la cultura de la responsabilitat social i adoptar una estratègia transversal. 
Després d’elaborar un informe de diagnòstic, es va constituir un Comitè de RSE 
per tal d’involucrar en el projecte coneixement expert i sensibilitats diverses i, 
el que és més important, persones que en poguessin ser dinamitzadors interns. 

Es van establir tres principis inspiradors:

• Sensibilitat mediambiental i sana austeritat
• Coresponsabilitat i compromís social
• Transparència i rendició de comptes 

Es va elaborar un primer pla d’acció amb cinc línies d’actuació:

1. Sensibilitzar i promoure l’adopció de conductes i hàbits (entre l’alumnat, 
el PAS i el professorat) d’acord amb una visió més sostenible de l’organització.

2. Millorar l’operativa dels serveis, els equipaments i les instal·lacions 
per tal d’assolir un ús més racional dels recursos disponibles.

3. Vincular la política de RSE i la política de proveïdors d’ESADE tenint 
en compte uns criteris socialment responsables per a la seva selecció 
i homologació.

4. Desenvolupar un programa d’acció social de caràcter institucional adreçat 
a una fundació o ONG de referència, que ens permeti vincular i involucrar diver-
sos grups de la nostra comunitat, i oferir diverses possibilitats de col·laboració.

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 els valors d’ESADE.

RSE > Responsabilitat social d’ESADE

La responsabilitat social (RSE) d’ESADE consisteix, 
fonamentalment, a complir la seva raó de ser, 
a executar la seva missió institucional. Per tant, 
és una labor que concerneix totes les persones 
que formen part de la comunitat d’ESADE. 
Aquesta dimensió no sorgeix ara com una novetat, 
sinó que forma part de l’ADN institucional d’ESADE 
des de la seva fundació fa més de cinquanta anys.
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EXPANSIóN
17 de febrer de 2010

Perfil de Carlos Losada com 
a director general d’ESADE. 
Durant el seu mandat, fou l’artífex 
de la modernització i de la interna-
cionalització de l’escola de negocis.

Selecció de premsa

CINCO DÍAS
27 de febrer de 2010

A la portada: ESADE, Deusto 
i Comillas-ICADE reuneixen més 
de 2.000 antics alumnes de les tres 
institucions en un acte presidit 
per Sa Majestat el Rei Joan Carles I, 
en el qual també participa la 
ministra d’Economia Elena Salgado. 

DIARI DE SANT CUGAT 
4 de juny de 2010

ESADE i la UPC organitzen 
màsters sobre energies renovables 
en el marc de l’Institut Europeu 
d’Innovació i Tecnologia (EIT) 
a Sant Cugat del Vallès. 



TRANSPARèNCIA I RENDICIó DE COMPTES

Amb la voluntat d’afavorir i millorar la transparència i la rendició de comptes 
de l’organització i donar visibilitat a la posada en pràctica de la missió 
i els valors d’ESADE, s’han realitzat diversos informes, memòries, articles, etc. 
En podríem destacar: 

INFORME DE PROGRÉS DEL PACTE MUNDIAL   
ESADE va presentar l’Informe de progrés 2009, en el qual es fa un diagnòstic 
i es detallen les polítiques, les accions i els indicadors de seguiment dels deu 
principis del Pacte Mundial. Es pot consultar a la pàgina web de l’Associació 
Espanyola del Pacte Mundial, www.pactomundial.org. 

Principi 1: Les entitats han de recolzar i respectar la protecció dels drets 
humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit 
d’influència.

Principi 2: Les entitats s’han d’assegurar que les seves entitats no són 
còmplices en la vulneració dels drets humans.

Principi 3: Les entitats han de donar suport a la llibertat d’afiliació 
i al reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.

Principi 4: Les entitats han de donar suport a l’eliminació de tota mena 
de treball forçós o realitzat amb coacció.

Principi 5: Les entitats han de donar suport a l’eradicació del treball infantil.

Principi 6: Les entitats han de donar suport a l’abolició de les pràctiques 
de discriminació en el lloc de treball i en l’ocupació.

Principi 7: Les entitats han de mantenir un enfocament preventiu 
que afavoreixi el medi ambient.

Principi 8: Les entitats han de fomentar les iniciatives que promoguin 
més responsabilitat ambiental.

Principi 9: Les entitats han d’afavorir el desenvolupament i la difusió 
de tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

Principi 10: Les entitats han de treballar contra la corrupció en totes 
les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn.

PRME: SIP – SHARING INFORMATION IN PROGRESS  
Informe anual de les actuacions i les iniciatives de la institució amb relació 
als sis principis per a l’educació responsable en gestió (PRME). 
 
Principi 1. Propòsit
Desenvoluparem les capacitats dels estudiants perquè siguin futurs 
generadors de valor sostenible per als negocis i la societat en conjunt, 
i per treballar per una economia global incloent i sostenible. 

Principi 2. Valors
Incorporarem a les nostres activitats acadèmiques i als nostres programes 
d’estudi els valors de la responsabilitat social global, tal com han estat descrits 
en iniciatives internacionals, com ara la Global Compact de les Nacions Unides. 
 
Principi 3. Mètode
Crearem marcs educatius, materials, processos i entorns pedagògics 
que possibilitin experiències efectives d’aprenentatge per a un lideratge 
responsable. 
 
Principi. Recerca
Ens comprometrem a fer una recerca conceptual i empírica que ens per meti 
millorar la comprensió del paper, la dinàmica i l’impacte de les corporacions 
en la creació de valor sostenible social, ambiental i econòmic. 
 
Principi 5. Partenariat
Interaccionarem amb els gestors de les corporacions empresarials per tal 
d’ampliar els coneixements dels reptes que afronten a l’hora de complir 
amb les seves responsabilitats socials i ambientals, i explorar conjuntament 
les maneres efectives d’encarar aquests reptes. 
 
Principi 6. Diàleg
Facilitarem i recolzarem el diàleg i el debat entre els educadors, les empreses, 
el Govern, els consumidors, els mitjans de comunicació, les organitzacions 
de la societat civil i els altres grups interessats en temes crítics relacionats 
amb la responsabilitat social global i amb la sostenibilitat.
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ESADE’S GREEN RULES. CAMPANYA 
DE BONES PRÀCTIQUES MEDIAMBIENTALS 

Amb l’objectiu de sensibilitzar i promoure l’adopció de conductes i hàbits 
(entre l’alumnat, el PAS i el professorat) d’acord amb una visió més sostenible 
de l’organització, s’ha desenvolupat una campanya de bones pràctiques 
mediambientals: ESADE’s Green Rules.  

Per a la campanya, en coordinació amb les diverses unitats, s’han utilitzat 
diversos mitjans: distribució de les Rules (màrqueting viral, roll-ups, actes), 
calendari Green 2010, estalvis de pantalla amb recomanacions, anuncis 
a les pantalles de TV dels campus, publicacions internes (ESADE al Dia, 
_untitled, etc.).

En acabar el curs, es va fer una enquesta per avaluar els resultats 
de la campanya i projectar noves accions. 

Apagues o atures temporalment l’ordi-
nador al final de la jornada laboral?

Apagues la pantalla 
de l’ordinador?

Imprimeixes a doble cara 
normalment?

Utilitzes les papereres 
de reciclatge?

Has reduït el consum 
d’ampolles d’aigua envasada?

Véns a ESADE 
amb transport públic? 

76%

65%

54%

53%

27%

47%

Sí, 
ja ho feia 
abans.

No ho feia 
i començo 
a fer-ho 

No ho feia 
i continuo 
sense fer-ho.

16%

19%

34%

35%

16%

5%

8%

16%

12%

12%

57%

48%

MILLORA EN L’OPERATIVA DELS SERVEIS 

• Millores en la recollida de paper, plàstic, vidre, matèria orgànica, piles, 
material digital, etc., mitjançant la instal·lació de contenidors específics 
a tots els campus.

• Millores en els equips informàtics i les impressores: criteris de sostenibilitat 
en els processos d’adquisició, virtualització dels equips, optimització d’energia 
en l’ús, sistematització de la retirada, política de reciclatge, donació d’equips 
a entitats del tercer sector, etc.

CONSUM RESPONSABLE: ALGUNS RESULTATS 

Indicador de consum de paper
Durant el curs 2009-2010, a ESADE s’ha reduït el consum de paper 
en un 4 %, cosa que representa un estalvi de 1.045 paquets (2,8 t).
Per produir una tona de paper calen, aproximadament, 17 arbres. 
Podem calcular que l’estalvi aconseguit equival, doncs, a 48 arbres!

Indicador de consum elèctric
Durant el mateix curs, el consum elèctric als campus d’ESADE ha disminuït 
un 17 %, si prenem com a referència el metre quadrat construït.

Indicador de consum d’aigua
El consum d’aigua també ha disminuït notablement (un 25 %), tenint en 
compte que el consum de l’any anterior va ser excepcionalment superior 
a causa de la construcció del campus de Sant Cugat.
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HAITÍ I LA COMUNITAT D’ESADE

Davant la tragèdia que hi va haver a Haití fa uns quants mesos, la comunitat 
d’ESADE va expressar, de diverses maneres, la seva sensibilitat i solidaritat 
amb tota la població damnificada.
Es van dur a terme diverses iniciatives per part de grups d’alumnes, de profes- 
sorat i del personal d’administració i serveis, com també des del col·lectiu 
d’antics alumnes. Es va fer una donació econòmica significativa a algunes 
entitats especialment adequades per ajudar la població d’Haití: Intermón, 
Metges Sense Fronteres, Càritas i la Creu Roja.

Com a institució universitària, també es 
va voler reflexionar sobre com tractar 
situacions d’aquesta naturalesa, de la millor 
manera possible, tant des del punt de 
vista conjuntural com estructural. El maig, 
l’Institut d’Iniciativa Social d’ESADE va 
organitzar la taula rodona: “La resposta 
de les ONG a l’emergència d’Haití: actuacions, 
aprenentatge i reptes”, amb l’objectiu 
de conèixer com afronten les diverses 
entitats les catàstrofes humanitàries 
i quins aprenentatges se’n poden extreure. 

ALTRES INICIATIVES DE COOPERACIó

•  El Dia Mundial del Donant de Sang (2 de juliol de 2010), ESADE fou distingida 
com una de les institucions destacades pel seu compromís en la promoció 
de la donació de sang. Des de fa més de set anys, ESADE promou campanyes 
de donació de sang entre el professorat, el PAS i l’alumnat en els campus 
de Barcelona i Sant Cugat, i la resposta cada vegada és més gran.

• Durant el curs, s’han realitzat diverses accions de recollida de material 
per a ser reutilitzat per diferents col·lectius en diversos països: sabates per 
a la campanya Shoes for Africa, ulleres per a Ulls del Món, llibres infantils 
per a la Fundación Interlibros, roba per a la fundació Arrels i material 
d’oficina per a Active Africa. També s’han donat, a diverses entitats socials, 
equips informàtics que es retiren de l’ús intern.

• Una altra iniciativa solidària va ser l’edició i la venda d’un receptari de cuina 
per part del professorat de l’Executive Language Center, la recaptació 
del qual es va destinar a Amnistia Internacional.

INSTITUT D’INNOVACIó SOCIAL 

Té com a objectiu desenvolupar les capacitats de les persones i les organitza-
cions dels sectors empresarial i no lucratiu per tal d’enfortir, en les activitats 
pròpies, la seva contribució a un món més just i sostenible. En aquest sentit, 
cal destacar els programes de formació ESADE-Fundació “la Caixa”:

Programa de Direcció i Gestió d’ONG
Programa amb una clara vocació generalista, que aprofundeix els temes 
propis de la funció gerencial a partir del reconeixement de les especificitats 
de les organitzacions no lucratives.

Programa de Lideratge i Innovació Social per a ONG
Aspira a facilitar la formació contínua de les persones que tenen responsa-
bilitats de gestió a les ONG. Tracta temes com el lideratge, el mesurament 
de resultats, els òrgans de govern, la col·laboració amb empreses, la innovació 
i la pressió política, etc.

PROGRAMA SUD

El Servei Universitari per al Desenvolupament (SUD) ofereix als alumnes 
de quart curs la possibilitat de participar en un projecte de cooperació 
i consultoria a petites empreses, cooperatives o ONG locals en diferents 
països de l’Amèrica Llatina.
Per vuitè any consecutiu, ha promogut diversos projectes de desenvolupa-
ment a l’Amèrica Llatina, entre els quals cal destacar un projecte per reduir 
la desnutrició infantil a les escoles i per difondre millors tècniques agrícoles, 
un altre per analitzar els costos del procés de producció de cafè torrat, un 
estudi de viabilitat per desenvolupar un model de cooperatives urbanes, etc. 

Alumnes participants: 42 d’ADE i de Dret
Països i nombre de projectes: Bolívia (3), El Salvador (2), Guatemala (8), 
Nicaragua (7) i Hondures (1)

PROGRAMA VALOR

El programa de voluntariat local (VALOR) té com a objectiu preparar, imple-
mentar i avaluar una activitat voluntària en una ONG local. Els voluntaris 
han de dedicar un mínim de 30 hores al projecte que tenen assignat.
Durant el curs passat, van participar en aquest programa 21 alumnes 
d’ADE i de Dret. 
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ACCIó SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR          
Fundació que treballa per ajudar aquelles persones 
que són a l’atur, fomentant la creació de llocs 
de treball, finançant projectes d’autoocupació 
i col·laborant en la creació de cursos de formació 
i tallers ocupacionals.

• Organització conjunta a ESADE de la jornada “Com canviar la tendència? 
De destruir llocs de treball a crear-ne”, el 5 de març de 2010, amb la participa-
ció, entre d’altres, de Joan Comas, president del Patronat de la fundació Acció 
Solidària contra l’Atur (ASCA); Maravillas Rojo, secretària general d’Ocupació 
del Ministeri de Treball i Immigració, i Joan Coscubiela, professor associat del 
Departament de Dret Privat de la Facultat de Dret d’ESADE.

• Jornada d’Antics Alumnes d’ESADE a Barcelona: lliurament de fullets 
corporatius i del programa d’acció social als assistents.

• Col·laboració de voluntaris del TIC en un projecte de suport al desplegament 
del programa informàtic de gestió de l’entitat.

• Difusió de la labor de l’entitat a través de diverses plataformes de comunicació 
interna (_untitled, ESADE al Dia, les pantalles de les cafeteries, etc.).

• Lloc específic de voluntariat a la intranet.

FUNDACIóN BALIA         
Institució dedicada al desenvolupament integral 
de la infància i la joventut en situació de risc.

• Col·laboració amb motiu del Dia Internacional del Llibre 
(23 d’abril): donació de 100 exemplars de La buena suerte 
(d’Àlex Rovira, antic alumne i col·laborador d’ESADE).

• Assessorament, per part de l’equip de màrqueting del campus de Madrid, 
en el disseny d’una eina específica per millorar les tasques de captació 
de nous socis particulars.

• Difusió de la labor de l’entitat a través de diverses plataformes de comunicació 
interna (_untitled, ESADE al Dia, les pantalles de les cafeteries, etc.).

• Site específic de voluntariat a la intranet.

• Jornada d’Antics Alumnes d’ESADE a Madrid: lliurament de fullets corporatius 
i del programa d’acció social als assistents.

• Presentació a la comunitat d’ESADE Madrid per tal de donar a conèixer 
l’entitat i els projectes que duu a terme.

PROGRAMA INSTITUCIONAL D’ACCIó SOCIAL

El desembre de 2009, després de recollir diverses propostes, es va fer 
una votació entre el professorat i el PAS d’ESADE per elegir una entitat 
amb la qual col·laborar, en el marc del programa d’acció social institucional. 
Finalment, atesos l’elevada participació, la distribució de vots i el potencial 
de la nostra comunitat, es va considerar apropiat que el projecte d’acció 
social institucional es fes amb les tres entitats que van ser més votades, 
dues de Barcelona, Amics de la Gent Gran i Acció Solidària contra l’Atur, 
i una de Madrid, Fundación Balia.  

AMICS DE LA GENT GRAN     
Fundació que treballa per acompanyar i millo-
rar la qualitat de vida de les persones grans 
en situacions de soledat o d’aïllament, o que 
no disposen de recursos. Accions realitzades: 

• Suport a la campanya “Roses contra l’oblit” per la diada de Sant Jordi 
(enviament del site a diferents col·lectius d’ESADE, venda de roses solidàries, 
informació per mitjà de la intranet i per altres mitjans).

• Jornada d’Antics Alumnes d’ESADE a Barcelona: lliurament de fullets 
corporatius i del programa d’acció social als assistents.

• Difusió de la tasca de l’entitat a través de diferents plataformes de comuni-
cació interna (_untitled, ESADE al Dia, les pantalles de les cafeteries, etc.).

• Suport a la campanya de voluntariat per a les vacances de la gent gran.
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ESADE I LA DIVERSITAT

ESADE es compromet a establir i a desenvolupar mesures que assegurin 
la igualtat de tractament i d’oportunitats de totes les persones que integren 
la comunitat acadèmica, d’acord amb la seva Declaració de valors, 
que concretament en un dels punts diu:

Valorar positivament la diversitat i aprendre de les diferències entre persones, 
idees i situacions. Significa comprendre que les diferències de gènere, estatus 
socioeconòmic, origen ètnic, cultura, llengua, religió, orientació sexual, qua-
litats físiques o altres diferències són oportunitats enriquidores per aprendre 
d’altres persones, del món i d’un mateix.

ESADE assumeix el principi d’igualtat d’oportunitats en cada un dels àmbits 
en què desenvolupa la seva activitat, des dels processos de selecció 
i contractació, passant per la política salarial, la formació, la salut laboral 
i la conciliació del personal administratiu i docent, fins als processos 
de selecció i les polítiques d’accés als programes de formació per a l’alumnat. 
Així mateix, es compromet a promoure una comunicació no discriminatòria, 
tant internament com externament.

OBJECTIU 1 
Interioritzar el principi d’igualtat d’oportunitats i de diversitat. 

Accions:  
• Campanya de sensibilització de la plantilla
• Campanya de sensibilització de l’alumnat
• Espais per a la diversitat
• Taula rodona “ESADE en la diversitat” 

OBJECTIU 2 
Evitar la discriminació en els processos de selecció, contractació, formació 
i comunicació.  

Acció:   
• Inclusió de criteris no discriminatoris a les polítiques de recursos humans

OBJECTIU 3 
Resoldre amb èxit i rapidesa les situacions d’assetjament moral i/o sexual.   

Acció:  
• Protocol en cas d’assetjament moral i/o sexual 

OBJECTIU 4
Establir les pautes per a un ús del llenguatge no discriminatori.  

Acció:  
• Manual de llenguatge no discriminatori

OBJECTIU 5
Ajudar a conciliar la vida personal i professional. 

Accions:   
• Estudi de conciliació
• Creació d’un grup de treball
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ALGUNES INICIATIVES D’ESTUDIANTS   

Cal destacar algunes iniciatives orientades a compartir coneixements, debatre 
temes, desenvolupar oportunitats professionals i de networking en l’àmbit 
de la responsabilitat social, com ara:

• Empresa i Societat (BBA): Organització d’alumnes que té com a objectiu 
promoure la recerca i la participació en projectes que analitzin les diverses 
relacions entre les empreses i la societat a escala global. 
Treballa especialment en temes com els drets humans, el medi ambient 
o l’ètica i la RSE de les empreses.

• Net Impact Club (MBA): Club d’estudiants integrants de la xarxa universitària 
internacional homònima. Té com a missió sensibilitzar els estudiants sobre 
temes de responsabilitat social i medi ambient, i animar-los a millorar el món 
a través de la seva vida professional.

• Clean Energy & Environment (MBA): Associació d’estudiants que té com 
a missió proporcionar als seus membres una plataforma dinàmica per 
compartir coneixements, debatre temes, procurar networking i desenvolupar 
oportunitats professionals en el sector energètic i mediambiental.

• iGreen (BBA): Associació orientada a promoure la sostenibilitat 
en l’àmbit empresarial, posant de manifest l’alt valor afegit que aquest 
paradigma pot aportar al món dels negocis. Les activitats d’iGreen estan 
basades en l’organització d’actes i projectes relacionats amb el binomi 
sostenibilitat-negoci.
 

ALUMNI SOLIDARI

Aquest programa té com a objectiu utilitzar l’experiència, la capacitat 
de gestió i el desig de contribuir a la societat dels antics alumnes d’ESADE, 
en benefici d’organitzacions del tercer sector.
Organitzacions i projectes del curs 2009-2010: 
 
“La Rueca” Asociación  (Madrid) > www.larueca.info
Pla de reorganització de l’àrea de recursos humans       

Fundación Norte Joven (Madrid) > www.nortejoven.org
Pla de comunicació

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción  
FAD (Madrid) > www.fad.es
Pla de captació de socis     
 

Fundació Casateva (Barcelona) > www.fundaciocasateva.org
Elaboració d’un pla estratègic a cinc anys      
 

Fundación Vicente Ferrer (Barcelona) 
www.fundacionvicenteferrer.org
Fidelització de les empreses col·laboradores     

Moviment Scout Catòlic (Barcelona) > www.scouts.es
Pla de comunicació  

Fundació ACIDH (Barcelona) > www.acidh.org
Pla de revisió de processos interns

Fundació Marianao (Barcelona) > www.marianao.net
Optimització de processos              
 

Associació Lleidatana Síndrome de Down (Lleida)  
www.downlleida.org
Elaboració d’un pla estratègic                     
 

Jarit (Valencia) > www.jarit.org
Pla de reorganització de l’àrea de recursos humans       
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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 exigència 
en el món professional i amb responsabilitat 
en l’àmbit social.  

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


