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Aquesta Memòria ha estat acreditada 
per la Global Reporting Initiative amb 
el nivell d’aplicació C.
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Tinc l’honor de presidir la 
Fundació ESADE des del juliol 
de 2013. M’uneixen des de fa 
anys molts vincles a ESADE, 
molt particularment la forma-
ció dels meus fills i, en aquest 
darrer període, la col·laboració 
en el Patronat.

ESADE és una gran institució 
acadèmica, i la seva respon-
sabilitat, ara i sempre, és man-
tenir-se fidel a la seva finalitat 
fundacional, a la seva missió, 
que es concreta en una apos-
ta constant per la qualitat  
i la innovació en la formació  
i la recerca, i per un compro-
mís actiu amb la societat. 

En el món globalitzat d’avui, 
ESADE també aposta per 
ser una institució acadèmica 
al servei de la comunitat 
internacional. L’oferta creixent 
i innovadora de programes 
internacionals, l’ampliació de 
les aliances i els convenis amb 
institucions de prestigi, la in-
ternacionalització progressiva 
de la nostra comunitat acadè-
mica, la xarxa d’ESADE Alumni 
estesa arreu del món, i també 
les nostres contribucions a la 
recerca i al diàleg en l’àmbit 
internacional, són mostres 
evidents del nostre propòsit 
decidit de continuar avançant 
per aquest camí.

La vocació i la projecció inter-
nacional d’ESADE tenen ja un 
llarg recorregut. El proppassat 
mes de novembre, en vam 
tenir un bon exemple amb la 
celebració del 25è aniversari 
de la CEMS, una associació 
de la qual vam ser fundadors, 
que va reunir a Barcelona més 
de tres mil persones provi-
nents dels cinc continents,  
en un acte de graduació con-
junt d’unes trenta prestigioses 
escoles de negocis.

No voldria acabar sense refe-
rir-me a una qüestió fonamen-
tal: la necessitat de continuar 
incrementant les beques al 
talent. Per bé que els darrers 
anys ja han experimentat un 
creixement notable, hem de 
prosseguir en aquesta línia 
amb tenacitat i persistència. 
És una aposta i un compromís 
col·lectius: que els joves amb 
talent que no disposen dels 
recursos necessaris puguin 
viure l’experiència formativa 
als nostres campus. Per a 
ells, serà molt positiu i, per 
al conjunt d’ESADE, serà una 
inversió de futur i una contri-
bució clara a la societat.

Em sento honorat de presen-
tar aquesta Memòria, que ens 
ofereix una visió àmplia de  
les diferents dimensions de  
la gran activitat que vam des-
envolupar el curs passat.  

Per això, vull expressar, en 
nom del Patronat que presi-
deixo, el nostre agraïment més 
sincer a totes les persones  
i als equips que ho fan possi-
ble i, d’una manera especial, 
a Pedro Fontana, el president 
anterior, com també a tots els 
patrons que han col·laborat 
amb la nostra Fundació, per  
la seva dedicació generosa.

En aquests temps de reptes  
i d’incertesa, en què manquen 
referents, les paraules i els 
gestos del nou papa Francesc 
ens poden ajudar a continuar 
inspirant futurs en la construc-
ció de societats pròsperes, 
lliures i més justes. 

MANUEL RAVENTÓS 
President de la Fundació
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Treballem perquè ESADE sigui, 
cada vegada més, una institu- 
ció acadèmica de referència 
global, que inspiri i capaciti les 
persones i les organitzacions 
per desenvolupar lideratges 
innovadors i socialment 
responsables, a fi de cons truir 
un futur millor per a tothom. 

Aquesta Memòria reflecteix 
l’activitat intensa que hem 
desenvolupat durant l’any 
acadèmic 2012-2013, en què 
prop de dotze mil alumnes  
i participants s’han format als 
nostres campus de Barcelona, 
Sant Cugat, Madrid i Buenos 
Aires, i també en diversos 
països del món. La nostra 
recerca ha continuat la seva 
evolució positiva, amb una 
presència creixent a les publi- 
cacions científi ques i acadèmi- 
ques de referència. I, en l’àmbit 
de la projecció i del debat 
social, s’han fet moltes contri- 
bucions als mitjans de comuni- 
cació, amb un creixement 
destacat dels internacionals, 
com també nombrosos actes 
públics, molts dels quals en  
col·laboració amb ESADE 
Alumni.

Voldria destacar algunes 
iniciatives del curs passat: 
l’ampliació del nostre portfolio 
formatiu, amb la primera 
edició del Doble Grau en 
Direcció d’Empreses-BBA  

& Dret, del Màster Universitari 
en Advocacia i de la secció en 
anglès del BBA, com també 
el redisseny dels Executive 
Masters per tal de millorar-
ne l’orientació al mercat 
professional. Així mateix, cal 
esmentar el bon funcionament 
de la nova seu on s’imparteix 
el Full-Time MBA, en el marc 
d’ESADECREAPOLIS, que 
potencia la internacionalitza- 
ció de la nostra oferta educa- 
tiva al campus de Sant Cugat.

Amb relació al nostre procés 
d’internacionalització, el curs 
passat vam acollir més de 
1.500 alumnes internacionals, 
procedents de més de 
cent països. Els nostres 
campus són ja un exemple 
excel·lent de la diversitat i de 
l’enriquiment que comporta. 
I això ha estat possible, entre 
d’altres aspectes, gràcies 
al disseny d’una oferta de 
programes internacionals 
que inclou el Global 
Executive MBA, el GAMP o 
el CIM, impartits en aliança 
amb altres institucions de 
prestigi, com la Georgetown 
University dels Estats Units o 
la Fundação Getulio Vargas 
del Brasil. En el marc d’aquest 
procés, hem redissenyat 
l’estratègia per ampliar la 
presència a l’Amèrica Llatina 
(Mèxic, l’Amèrica Central, 
Colòmbia, el Perú, el Brasil  

i l’Argentina), una regió amb 
un gran dinamisme econòmic 
i una demanda creixent de 
formació d’alt nivell.

Un any més, reiterem el nostre 
compromís amb el Pacte 
Mundial (Global Compact) 
i amb la iniciativa PRME 
(Principles for Responsible 
Management Education),  
i continuem treballant per ser 
una institució acadèmica més 
socialment responsable, amb 
el desenvolupament del Pla 
director de responsabilitat 
social, que preveu diversos 
projectes en formació, recerca 
i debat social, com també en 
la cultura organitzativa i en 
les polítiques institucionals. 
Un d’ells és la realització 
d’aquesta Memòria resum 
seguint els estàndards 
internacionals de la Global 
Reporting Initiative (GRI). 

Agraeixo a tota la comunitat 
d’ESADE, com també a totes 
les persones i institucions 
amb qui col·laborem, la seva 
valuosa contribució. 

 

EUGÈNIA BIETO 
Directora general
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FACULTAT DE DRET

Nombre total  
d’estudiants  758

Grau en Dret  
i Llicenciatura i Màster  438

Màsters i postgraus  296

Programes de doctorat  
i recerca  24

EXECUTIVE LANGUAGE 
CENTER

Nombre total  
d’alumnes  2.926

1. DADES  
RELLEVANTS
DURANT EL CURS 2012-2013, 11.770 PERSONES  
HAN PARTICIPAT EN ELS DIVERSOS PROGRAMES ACADÈMICS.

BUSINESS SCHOOL 

Nombre total  
d’estudiants  8.086

Unitat de Programes  
Universitaris  1.539 

MBA  686

Executive Masters  206

Executive Education  5.655
• Programes oberts  2.130

• Programes a mida   3.525

Estudiants internacionals

Alumnes  
internacionals   1.502

Nacionalitats  101

URL TURISME SANT IGNASI

Centre promogut  
per la Fundació ESADE

Memòria a www.tsi.url.edu

NOMBRE TOTAL  
D’ESTUDIANTS 

 11.770 
Business School 

8.086
Facultat de Dret

758
Executive Language Center

2.926
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PROFESSORAT

Professors de Dret  
i de Management  213  
 
Nacionalitats  29

Doctorats  118

Professors emèrits  3

Professors honoraris  6

Professors visitants  38

Col·laboradors  
acadèmics  815

Directius/professors  
invitats  412

Professors de l’Executive 
Language Center  52

PERSONAL D’ADMINISTRA-
CIÓ I SERVEIS

Membres del PAS  364

Nacionalitats   26

RECERCA

Unitats de recerca  19

Persones involucrades  
en la recerca  222

Projectes de recerca  
amb finançament extern  57

INGRESSOS 2012-2013 

Ingressos totals 74 M€

Facultat de Dret  9 M€

Programes Universitaris  
de la Business School   21 M€

Programa  
Full-Time MBA  9 M€

Executive Education   28 M€

Executive  
Language Center   3 M€

Vicedeganat  
de Recerca  
i Coneixement    4 M€

CAMPUS

Campus  
Barcelona-Pedralbes 

Edifici 1 9.859 m2

Edifici 2 7.560 m2

Edifici 3 15.236 m2

Campus  
Barcelona-Sant Cugat 

Edifici acadèmic  15.461 m2

Espai MBA  2.677 m2

EGarage  232 m2

Residència  
Roberto de Nobili  5.886 m2

ESADECREAPOLIS  17.520 m2

Campus  
Madrid  2.679 m2
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RÀNQUINGS

MBA

Rànquing non/US  
Businessweek  
(novembre de 2012)   6è

Rànquing europeu  
The Economist  
(octubre de 2012)  5è

Rànquing europeu  
Financial Times  
(gener de 2013)  8è

Executive MBA

Rànquing europeu  
The Economist  
(juliol de 2013)  9è

Rànquing global 
Global Executive MBA  
Financial Times  
(octubre de 2012)  
(Georgetown-ESADE) 19è

NOMBRE D’ACTES  
I PARTICIPANTS 

ESADE 

Actes públics   250

Participants  36.215

ESADE Alumni 

Actes públics  911

Participants  42.543

PRESÈNCIA ALS MITJANS

Impactes a la premsa  
escrita nacional  6.863

Articles d’opinió  1.147

Impactes en mitjans  
internacionals clau  
per a ESADE 193

  
 

Executive Education

Rànquing global Financial  
Times (maig de 2013)  4t

Rànquing global  
América Economía  
(novembre de 2012)  4t

Programes Universitaris

Rànquing global 
Master in Finance 
Financial Times  
(juny de 2013)  5è

Rànquing global  
Master in International  
Management 
Financial Times  
(setembre de 2012)  7è

Facultat de Dret

Master in International  
Business Law 
El Mundo (juny de 2013)  1r

Master in Tax Consultancy  
and Management 
El Mundo (juny de 2013)  2n
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posar al servei de la societat 
local i global. D’acord amb 
aquests valors, els membres 
de la comunitat d’ESADE es 
comprometen a actuar amb 
integritat personal, exigència 
professional i responsabilitat 
social.

Més informació:

http://www.esade.edu/web/
cat/about-esade/aboutus/
mission-values/values

2. MISSIÓ, VALORS  
I RESPONSABILITAT  
SOCIAL
ESADE ÉS UNA INSTITUCIÓ ACADÈMICA 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. ÉS MEMBRE DE LA XARXA  
D’UNIVERSITATS JESUÏTES (UNIJES).

MISSIÓ

Educar i investigar en els 
àmbits del management  
i del dret, amb vista a:

• La formació integral de 
persones professionalment 
competents i socialment res-
ponsables.

• La creació de coneixement 
rellevant per a la millora de les 
organitzacions i de la societat.

• La contribució al debat social 
per a la construcció de socie-
tats lliures, pròsperes i justes

ESADE desenvolupa la 
seva missió, inspirada en 
les tradicions humanistes 
i cristianes, en un marc de 
diàleg intercultural.

VISIÓ

Ser una institució acadèmica 
de referència global, que 
inspiri i capaciti persones i or-
ganitzacions per tal de desen-
volupar lideratges innovadors  
i socialment responsables,  
a fi de construir un futur millor.  

LEMA

Inspirant futurs

VALORS*

La comunitat d’ESADE es 
compromet a promoure un 
conjunt de valors coheren-
ts amb la qualitat humana 
i l’excel·lència acadèmica i 
profe ssional, valors que vol 

(*) De la Declaració de valors de la 
comunitat d’ESADE, que el Patronat  
de la Fundació ESADE va aprovar  
el 24 de gener de 2008.
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ESADE, UNA INSTITUCIÓ 
ACADÈMICA SOCIALMENT 
RESPONSABLE  

La trajectòria d’ESADE en te-
mes de responsabilitat social 
es remunta a molts anys en-
rere. A continuació, s’indiquen 
les fites principals de l’última 
dècada:  
 
 

2002
Membre fundador (2002)

Membre del Supervisory 
Board (2002-2008)

Participació continuada  
i amfitriona del 6è Col·loqui 
Anual (2007)

Membre del Board  
(des de 2012)

 

2003
Adhesió l’any 2003

Membre del Comitè Executiu 
de la Xarxa Espanyola

Informes de progrés els  
anys 2008, 2009, 2010  
(GC Advanced), 2011 i 2012 
(integrat a la Memòria GRI)

Participació al rànquing  
Global 100 de BGP: 2003 
(distinció), 2005 (2a),  
2007 (14a), 2009 (32a)  
i 2011 (12a)

Participació des de 2003

Declaració del compromís 
d’institucionalitzar la xarxa 
SEKN a ESADE (2009)

2007
Participació a la task force 
responsable d’elaborar els 
Principis (2006)

Adhesió l’any 2007

Informes de progrés els anys 
2010 i 2012

Participació al projecte PRME 
Champions com a colí der de 
l’àmbit del desenvolupament 
curricular (des de 2013)

 
 

2009

Membre associat  
(2009-2013) 

Creació del Net Impact  
Club (2009) 

Obtenció del Gold Chapter 
Status l’any 2011

2010

Adhesió l’any 2010

2011
Adhesió l’any 2011

 

Representant de  
The Aspen Institute a Espanya 
(des de 2011)

Participació en els projectes 
Economics and Peace Faculty 
Network (2011) i Undergra-
duate Business Education 
Consortium (2012 i 2013)

2012
Adhesió a la Declaració  
de Rio+20 (2012), que inclou 
el compromís d’aconseguir  
8 projectes de sostenibilitat

2013
Membre de la Junta Directiva 
(2007-2012)

Elaboració de la Memòria 
resum d’ESADE seguint els 
estàndards de GRI i integrant 
l’informe de progrés del Pacte 
Mundial (2011 i 2012)

Beyond Grey Pinstripes
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PROCÉS DE MILLORA  
CONTÍNUA. PLA DIRECTOR  
DE RS-E

Amb el propòsit d’integrar la 
responsabilitat social d’ESADE 
(RS-E) dins el Pla estratègic 
institucional, la Direcció 
General va convocar una task 
force per analitzar la situació 
institucional i, prenent com  
a referència un model propi 
(Losada, Martell i Lozano, 
2010), va elaborar una pro-
posta de Pla director de 
RS-ESADE 2011-2014, que el 
Comitè Executiu va aprovar el 
desembre de 2011. 

El procés que s’ha seguit es 
detalla a continuació: 

2010-2011 
Diagnòstic extern i intern. 
Reflexió i anàlisi 

2011-2012 
Definició del Pla director  
de RS-ESADE 2011-2014 

2012-2013 
Socialització del Pla director 
de RS-E i implementació dels 
primers projectes

ESADE ha optat per no tenir 
un comitè específic de RSE. 
La seva funció l’assumeix 
directament el Comitè 
Executiu, presidit per la 
directora general, a fi d’impul-
sar i avaluar el Pla de RS-E, de 
manera que entronqui amb 

l’estratègia general d’ESADE. 
A més, la Direcció compta 
amb la col·laboració d’un 
consell assessor, format  
per directius i professors 
experts, que aporten anàlisi  
i retroalimen tació al procés  
de millora contínua.

El Pla director de RS-ESADE 
recull molts projectes,  
que impliquen tota la institu-

ció de forma holística  
i transversal, en els àmbits 
d’actuació següents:

Lideratge i governança del Pla

2
Recerca

3
Debat  
social

4
Comunitat 

ESADE

5
Polítiques  

institucionals

6
Responsabilitat 
mediambiental

7
Acció social 
institucional

8
Transparència 
i rendició de 

comptes

1
Formació

RS-ESADE
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INICIATIVES I PROJECTES 
DESTACATS DEL CURS  
2012-2013

PRME Champions 

ESADE és una de les institu-
cions acadèmiques elegides 
per liderar el projecte PRME 
Champions, que inclou tres 
àrees d’actuació: desenvo-
lupament curricular (ESADE, 
Cape Town i Fordham), desen-
volupament del professorat 
(Copenhagen, Babson i IILM) 
i recerca (Mendoza-Notre 
Dame, Auden cia i Asian Insti-
tute).

Debat social 

Cal destacar la definició 
del model i l’estratègia de 
debat social, i el disseny dels 
primers projectes: 

PIENSA EMPLEO, en què 
participa un equip multi-

disciplinari de recerca, amb 
l’objectiu d’elaborar propostes 
per crear ocupació i millorar 
l’ocupabilitat. 

INFORME SOCIAL, que té com 
a objectiu principal publicar 
un ín dex de confiança social 
dels ciutadans. L’informe 
l’elaborarà semestralment un 
grup de professors d’ESADE, 
en coordinació amb l’Institut 
Opina.

Polítiques institucionals

S’ha actualitzat la política 
de compres i de proveïdors 
d’acord amb criteris de 
responsabilitat social i 
sostenibilitat. També s’ha 
renovat la política de beques 
i s’ha elaborat una política 
sobre les activitats externes 
del professorat.

Socialització, comunicació  
i sensibilització  

S’han fet més de 30 reunions 
amb un total de 368 membres 
de la comunitat, per presentar 
el Pla director de RS-ESADE. 
S’ha inaugurat el site de RS-E, 
on es publica tota la informació 
sobre la matèria i els avenços 
que s’hi han fet. 
http://www.esade.edu/web/
cat/about-esade/rse 

Xarxa AliaRS-E

És una xarxa informal en la 
qual s’integren, de manera 
voluntària, membres del  
professorat i del PAS que 
volen donar suport i promoure 
la responsabilitat social  
i mediambiental. Al final del 
curs 2012-2013, integraven la 
xarxa 88 aliats (32 professo rs 
i 56 membres del PAS).
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INDICADORS DE CONSUM

Consum de paper  

Consum d’aigua 

Consum elèctric   

1st Sustainability Day

El 24 d’abril, en col·labora-
ció amb Unilever i l’associa-
ció Oikos d’estudiants del 
BBA, va tenir lloc a Sant 
Cugat el 1st Sustainability 
Day, amb la finalitat de 
mostrar com la sostenibilitat 
i la responsabilitat social 
són compatibles amb el 
creixement econòmic. 

 

Dia Mundial del Medi  
Ambient

El 5 de juny, es va celebrar,  
de forma conjunta amb Ara-
mark, el Dia Mundial del Medi 
Ambient, invitant tota la co-
munitat acadèmica a evitar el 
malbaratament d’aliments i a 
no consumir aigua ni refrescos 
en ampolles de plàstic (estalvi 
estimat de 700 ampolles). 

 

Responsabilitat  
mediambiental

S’han definit les quatre línies 
estratègiques de la responsa-
bilitat mediambiental:

1. Minimitzar els impactes 
mediambientals.
2. Organitzar actes d’acord 
amb criteris de responsabilitat 
social i sostenibilitat.
3. Millorar la sostenibilitat  
a les cafeteries. 
4. Oferir transparència, comu-
nicació i rendició de comptes.

ESADE Green Rules

S’ha donat continuïtat a la  
campanya de bones pràctiques  
mediambientals, a fi de 
sensibilitzar i promoure, 
entre l’alumnat, el PAS i el 
professorat, l’adopció de 
conductes i hàbits d’acord 
amb una visió més sostenible 
de l’organització.

70 tones (2009-2010)

64 tones (2010-2011)

50 tones (2011-2012)

43 tones (2012-2013)

0,51 m3 aigua/m2 (2009-2010)

0,55 m3 aigua/m2 (2010-2011)

0,53 m3 aigua/m2 (2011-2012)

0,56 m3 aigua/m2 (2012-2013)

135 kW/m2 (2009-2010)

135 kW/m2 (2010-2011)

140 kW/m2 (2011-2012)

122 kW/m2 (2012-2013)
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ACCIÓ SOCIAL  
I COOPERACIÓ

Programa d’acció social  

Segona edició del programa 
amb tres noves entitats: 
Junior Achievement (Madrid), 
Obra Social Sant Joan de Déu 
(Barcelona i Sant Cugat)  
i Worldreader (internacional). 

L’objectiu general és col·labo-
rar en les diferents iniciatives 
i projectes que aquestes tres 
entitats desenvolupen.

 

Servei Universitari per al  
Desenvolupament (SUD)

Coordina les pràctiques 
professionals solidàries 
dels alumnes universitaris 
d’ESADE, que consisteixen 
en estades de vuit setmanes, 
com a mínim, a l’Amèrica Llati-
na i Àsia, en organitzacions de 
caràcter social. Aquest curs,  
hi han participat 46 estudiants 
de Dret, BBA i MSc, que han 
desenvolupat projectes  
de consultoria empresarial 
en finances, emprenedoria, 
màrqueting, estratègia, 
operacions, recursos humans 
i assistència legal per a em-
prenedors, cooperatives, insti-
tucions sense finalitat de lucre 
i ONG de Bolívia, Mèxic, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, 
Hon dures, Nicaragua i l’Índia.
www.esade.edu/sud 

Momentum Project

Iniciativa conjunta d’ESADE  
i el BBVA, orientada a pro- 
moure l’emprenedoria social, 
amb dues línies de treball:  
el desenvolupament d’un pro-
grama formatiu que consolidi 
i augmenti l’impacte de les 
emprenedories, i la creació 
d’un ecosistema de suport  
als emprenedors socials.  
Cada any participen en el 
programa deu entitats.
www.momentum-project.org  

Cooperació amb les universi-
tats centreamericanes (UCA)

En el marc del conveni de 
cooperació que ESADE ha 
subscrit amb les universitats 
centreamericanes, durant el 
curs 2012-2013 professors 
d’ESADE hi han realitzat dues 
col·labora cions. La primera el 
novembre a El Salvador, amb 
un curs de formació i una con-
ferència adreçada a empresa-
ris sobre la responsabilitat 
social de les empreses.  
La segona col·laboració va 
tenir lloc a Ni caragua, amb un 
curs de formació sobre em-
presa familiar i emprenedoria, 
i un esmorzar-conferència 
amb empresaris. 

Certificat DisCert

DisCert reconeix les empreses 
i organitzacions que van més 
enllà del mer compliment dels 
requeriments legals relacio-
nats amb la integració laboral 
de persones discapacitades. 
www.discert.org

Altres iniciatives solidàries

Al llarg del curs, se n’han fet 
més de 25, entre d’altres:

FUNDACIÓ ÈXIT
Per tercer any consecutiu, 
ESADE ha participat en el pro-
grama de coaching per al des-
envolupament de les habilitats 
professionals de joves en 
situació de risc, facilitant-los 
el primer contacte amb el món 
de l’empresa.
www.fundacioexit.org

BANC DELS ALIMENTS
Es va registrar una par-
ticipació àmplia de la comuni-
tat acadèmica en la campanya 
de recollida d’aliments que 
van organitzar els alumnes  
el novembre, en la qual se’n 
van recollir 1.176 kg. 
www.bancdelsaliments.org

FUNDACIÓ MAMBRÉ
A la Campanya de Nadal 
de 2012, ESADE va decidir 
eliminar l’edició en paper de 
la felicitació nadalenca i do-
nar-ne l’import corresponent a 
aquesta fundació, que agrupa 
quatre entitats que treballen 
per la inclusió social.
www.fundaciomambre.org 
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BANC DE RECURSOS
Es va organitzar la jornada 
“Pont Solidari”, de recolli da 
d’ordinadors, bicicletes  
i telèfons mòbils per tal de 
reciclar-los i reutilitzar-los.  
S’hi van recollir més de 100 
equips informàtics.
www.bancderecursos.org  

OXFAM INTERMÓN
Professorat i alumnat d’ESADE 
van participar en la iniciativa 
Trailwalker 2013 d’Intermón, 
un repte esportiu per lluitar 
contra la pobresa.
http://trailwalker.oxfaminter-
mon.org/

 

IGUALTAT  
D’OPORTUNITATS  
I DIVERSITAT 

ESADE es compromet a 
establir i a desenvolupar 
mesures que assegurin la 
igualtat de tracte i d’oportu-
nitats de totes les persones 
que integren la seva comu-
nitat, d’acord amb la seva 
Declaració de valors i la seva 
Declaració sobre la diversitat.
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3. FORMACIÓ  
I INSERCIÓ  
PROFESSIONAL

FETS RELLEVANTS  
DEL CURS 2012-2013

Facultat de Dret

DOBLE GRAU  
Primera edició del Doble Grau 
en Dret i Direcció d’Empreses- 
BBA, amb la participació de 
45 alumnes. 

MÀSTER UNIVERSITARI  
EN ADVOCACIA 
Primera edició del Màster  
Universitari en Advocacia, amb 
la participació de 69 alumnes.

Business School

BBA EN ANGLÈS 
El Grau en Direcció 
d’Empreses-BBA s’imparteix 
en seccions bilingües 
(castellà/anglès o català/
anglès) i, des del curs passat, 
es pot cursar íntegrament  
en anglès.

PREMI “JAUME VICENS VIVES”  
La Generalitat de Catalunya 
ha concedit el Premi “Jaume 
Vicens Vives” a ESADE pel 
seu projecte d’integració 
curricular centrat en l’avalua-
ció longitudinal de les 
competències en el Grau en 
Direcció d’Empreses-BBA.

PREMI MET FUND DEL  
GRADUATE MANAGEMENT  
AD MISSIONS COUNCIL (GMAC) 
El Global Integrative Module 
(GIM), un projecte de recerca 
sobre innovació educati va 
liderat per ESADE, va rebre 
el premi “Ideas to Innovation 
(i2i) Challenge” del Manage-
ment Education for Tomorrow 
Fund (MET Fund) del GMAC. 
El projecte ha obtingut un fi-
nançament de 380.000 dòlars 
per desenvolupar un mòdul de 
formació online en què equips 
d’estudiants de prestigioses 

escoles de negocis de tres 
continents s’enfronten a un 
repte amb impacte social 
que els profes sionals del 
management han d’ajudar a 
resoldre: com les empreses i 
les organi tzacions poden con-
tribuir a reduir la desigualtat 
econòmica al món. 

HULT PRIZE COMPETITION 
Un equip de cinc estudian ts 
d’MBA va arribar a la final del 
Hult Prize, la competició d’uni-
versitaris més prestigiosa del 
món en projectes d’empresa 
social, en què van presentar el 
seu projecte davant d’un jurat 
encapçalat per Bill Clinton, 
expresi dent dels Estats Units, 
en el marc de la reunió anual 
de la Clinton Global Initiative.

ESADE IMPULSA UN PROJECTE EDUCATIU  
PER A LA FORMACIÓ INTEGRAL DE PERSONES  
PROFESSIONALMENT COMPETENTS  
I SOCIALMENT RESPONSABLES.
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INAUGURACIÓ DEL NOU  
EDIFICI D’MBA 
El 10 de maig de 2013, va 
tenir lloc la inauguració de les 
noves instal·lacions de l’MBA 
a Sant Cugat del Vallès, amb 
la presèn cia d’Artur Mas, 
president de la Generalitat de 
Catalunya, i d’Yves Leterme, 
secretari general adjunt de 
l’Organit zació per a la Coope-
ració i el Desenvolupament 
Econòmics (OCDE).

ACTION LEARNING  
CONSULTANCY PROJECTS 
El Full-Time MBA ha impulsat 
un projecte de col·laboració 
per tal que els seus partici-
pants puguin treballar amb les 
més de 80 empreses situades 
a ESADECREAPOLIS, creant 
sinergies entre ells, a fi que 

de millorar-ne l’orientació 
al mer cat professional. 
L’EMBA ha passat a tenir 
quatre fases i es pot cursar 
en format setmanal o 
quinzenal, cosa que facilita 
que els participants puguin 
compaginar els estudis amb 
l’agenda professional. 

Quant als Executive Masters, 
la novetat principal és la seva 
nova estructura en tres fases, 
dues de comunes a tots els 
programes i una d’específi-
ca, que es pot fer de manera 
independent i atorga una 
titulació específica (diploma).

els estudiants puguin conèixer 
les start-ups del món real.

CORPORATE INTERNATIONAL 
MASTER 
ESADE, la Georgetown Univer-
sity i EBAPE-Fundação Getulio 
Vargas van llançar per prima-
vera el Corporate International 
Master (CIM), una nova ofer ta 
formativa d’alta direcció que 
s’ofereix en tres sessions 
d’onze dies a Washington DC, 
Rio de Janeiro i Madrid, a més 
d’una sessió de cinc dies a 
Xangai.

REDISSENY DE L’EXECUTIVE 
MBA I DELS EXECUTIVE 
MASTERS 
S’han redissenyat els progra-
mes Executive MBA i Executi-
ve Masters amb l’objectiu 

El president de la Generalitat durant la inauguració de les noves instal·lacions de l’MBA
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FACULTAT DE DRET

Total d’alumnes 758

Grau en Dret  438

Participants en intercanvis 
internacionals:

ALUMNES PROPIS 
• Grau 75 
• Màster Internacional  
  dels Negocis 2 
• Màster Universitari  
  en Advocacia 11

ALUMNES D’ACOLLIDA  
• Grau 48 
• CEMS MIM 69

Nacionalitats  8 

Els graduats en Dret no es 
poden incorporar a l’exercici 
de l’advocacia si abans no 
superen un màster en advoca-
cia i l’examen oficial posterior 
d’accés a la professió, previst 
per a la primavera de 2014.

Màsters i postgraus  
en Dret  296

Nacionalitats  11 
 
 
Programa de doctorat  
i recerca 24

Nacionalitats  3 
 
 
JORNADES I SEMINARIS  
D’ACTUALITZACIÓ 32

Nombre  
de participants 1.383

BUSINESS SCHOOL

Total d’alumnes 8.086

Direcció  
d’Empreses-BBA  1.121

Grau en Direcció  
d’Empreses-BBA 1.008

Doble Grau en Direcció  
d’Empreses i Dret 45

Llicenciatura i Màster  
en Direcció d’Empreses 68

Nacionalitats  25 
 
Participants en intercanvis 
internacionals: 
 
ALUMNES PROPIS 
• Grau  227  
• Llicenciatura i Màster 3 
 
ALUMNES D’ACOLLIDA 
• Grau 214  
• Llicenciatura i Màster 4 
 
Percentatge d’alumnes  
que troben feina  
dins els tres mesos  
següents a la graduació 91 % 

CEMS MIM

Percentatge d’alumnes  
que troben feina  
dins els tres mesos  
següents a la graduació 84 % 

Programes de doctorat 62

Master of Research  
in Management Sciences 15

PhD in Management  
Sciences 43

Programa de Doctorat  
en Administració i Direcció 
d’Empreses (ESADE-ESAN) 4

Nacionalitats  23

MSc in Management 356

Participants en intercanvis 
internacionals: 
 
ALUMNES PROPIS 81

Nacionalitats  35 
 
Percentatge d’alumnes  
que troben feina  
dins els tres mesos  
següents a la graduació 87 % 

MBA 686

Full-Time MBA 335

Part-Time MBA 140

Global Executive MBA 84

Executive MBA 127 
 
Participants en intercanvis 
internacionals:  
ALUMNES PROPIS 66

ALUMNES D’ACOLLIDA 72

Nacionalitats  68
 
Participants del  
Full-Time MBA que  
troben feina dins els  
tres mesos següents  
a la graduació 91 %
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MBA CAREER TREKS

Banking Trek in London 
(Banc Santander, Bank of 
America Merrill Lynch, Credit 
Suisse, Barclays Investment 
Bank, Oliver Wyman, Morgan 
Stanley, American Express, 
FSA i Citi)

Consulting Trek in London 
(Roland Berger, McKinsey, 
Deloitte, Bearing Point, Oliver 
Wyman, PwC i Millward Brown 
Optimor)

Irish Tech Trek (Facebook, 
LinkedIn, Google, Oracle  
i Sales Force)

Russian Trek (Abbott, VP i IBS)

Marketing Trek in Munich 
(Danone, Lego, Puma, BMW, 
Wrigley i Audi)

Executive Education 5.655

Participants en  
cursos oberts 2.130

Participants en  
cursos a mida 3.525

GRAU DE SATISFACCIÓ  
(sobre 5)

Dels participants 4,31

De les empreses 4,45

 

EXECUTIVE  
LANGUAGE CENTER 2.926

ALUMNES EXTERNS 

Anglès 1.650

Espanyol 194

Alemany 55

Francès 14

Alumnes in-company  
d’anglès, francès,  
alemany i espanyol 815

Alumnes d’intercanvi  
que han rebut classes  
d’espanyol 198 
 
ALUMNES INTERNS  3.048

NOMBRE TOTAL DE CLASSES

Anglès, francès,  
alemany, xinès,  
àrab i espanyol 43.691

GRAU DE SATISFACCIÓ  
(sobre 10)

Dels cursos 8,3

Del professorat 9,1 

Executive Masters 206

Màster en Direcció  
de Màrqueting i Comercial 45

Màster en Direcció  
Economicofinancera 43

Màster en Direcció  
d’Operacions i Serveis 18

Executive Master 
in Digital Business 50

Diploma d’especialització  
universitària en Serveis  
Integrats de Salut 15

Màster Executiu  
en Direcció d’Organitzacions 
Sanitàries 35
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Alumnes al Career Forum
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PRODUCCIÓ ACADÈMICA

Evolució quantitativa:

JOURNALS    2007-08  2012-13

Articles en refereed journals   44  100

Articles en altres journals rellevants  19  52 

LIBRES

Llibres   27  21

Capítols de llibres   56  29

Contribucions en congressos i conferències  68  73

Conferències i invitacions a conferències  134  70

Working papers   2  25

Casos i notes tècniques   8  22

Ressenyes de llibres   5  2

Monografies   4  15

Tesis doctorals   9  13

4. RECERCA  
I CONEIXEMENT
ESADE DU A TERME UNA RECERCA DE RELLEVÀNCIA  
PER A LA COMUNITAT ACADÈMICA INTERNACIONAL  
I PER ALS NOSTRES PARTNERS EN ELS ÀMBITS ESPECÍFICS  
DEL MANAGEMENT I DEL DRET. 

PROGRAMA DE DOCTORAT

TOTAL D’ALUMNES    62

PUBLICACIONS PRÒPIES

Research Yearbook:  
1 edició anual  
(última edició: 2012-2013)

Butlletins de recerca:  
3 edicions anuals (última 
edició: n. 32)

ESADE KnowledgeBriefings

ESADE Newsletter d’Oportu-
nitats de Finançament per  
a la Recerca

Informe Econòmic d’ESADE
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Evolució qualitativa:

: 

2007-08 44 6 14% 2,7

2008-09 45 15 33%  1,2

2009-10 61 35 57%  2,0

2010-11 70 31 44%  1,7

2011-12 82 45 55% 1,6

2012-13 100 67 67% 2,0

ANY Articles  
amb FI

% articles 
sense FI

FI mitjà

RECURSOS HUMANS

Unitats de recerca  19

Reconegudes per  
la Generalitat de Catalunya  
en el mapa de grups  
de recerca de Catalunya  
2009 7 

Persones involucrades en 
activitats de recerca 222

Professors que  
participen en unitats  
de recerca 121

Investigadors 16

Ajudants de recerca 61

Tècnics i gestors  
de recerca 24

PROJECTES DE RECERCA

Total de projectes 61

TIPUS DE FINANÇAMENT

Competitiu 29

No competitiu 32 

FONT DE FINANÇAMENT

Pública 28

Privada 26

Publicoprivada 3

Interna 4 

ABAST

Nacional 29

Europeu 17

Internacional 15

EVOLUCIÓ HISTÒRICA

INGRESSOS EXTERNS  
DE L’ACTIVITAT  
DE RECERCA

Articles en 
refereed journals

78 (2008-2009)

70 (2009-2010)

92 (2010-2011)

71 (2011-2012)

61 (2012-2013)

2.732.000 (2008-2009)

4.875.000 (2009-2010)

4.664.000 (2010-2011)

4.528.000 (2011-2012)

3.302.000 (2012-2013)

Per a més informació:  
http://itemsweb.esade.edu/
wi/documentos/research/ 
research_book_291113.pdf

* FI: factor d’impacte
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ESTRUCTURA  
DE LA RECERCA 
 
ESADE disposa de diverses 
unitats de recerca que es 
dediquen a desenvolupar i 
a difondre coneixements en 
àrees rellevants per al món 
empresarial, el sector públic, 
l’àmbit jurídic i la societat civil.

L’esforç de recerca d’aques-
tes unitats s’organitza al 
voltant de nuclis temàtics o 
àrees d’interès establerts per 
ESADE. D’aquesta manera, 
en cadascun dels instituts, 
centres, càtedres i grups 
de recerca, es coordinen i 
s’articulen les contribucions 
individuals sobre qüestions 
específiques i es promou el 
desenvolupament de línies de 
treball col·lectives.

UNITATS DE RECERCA  
I DIRECTORS

•  Brand Institute.  
Josep M. Oroval

•  GRECOMAR - Grup de  
Recerca en Consum i Marca. 
Oriol Iglesias

•  BuNeD - Business Network 
Dynamics. Cristina Giménez

•  Càtedra LideratgeS  
i Governança Democràtica. 
Àngel Castiñeira

•  EEI - ESADE Entrepreneur- 
ship Institute. Luisa Alemany

• GRIE - Grup de Recerca  
en Iniciativa Emprene dora. 
Marcel Planellas

•  ESADEgeo - ESADE Center 
for Global Economy and 
Geopolitics. Javier Solana

•  Future of Work Chair.  
Simon Dolan

•  GLEAD - Leadership Develop-
ment Research Centre.  
Joan M. Batista

• Centre Català de Metodolo-
gia Estadística Aplicada.  
Joan M. Batista

• GREC - Grup de Recerca en 
Enginyeria del Coneixement. 
Núria Agell

•  GREF - Grup de Recerca  
en Economia i Finances. 
Ariadna Dumitrescu

•  GRUGET - Grup de Recerca 
en Gestió Turística. Mar Vila

•  Grup de Recerca,  
en Mediació, Arbitratge, 
Dret i Família.  
M. Teresa Duplá

•  Grup de Recerca en Norma 
Jurídica i Canvi Social.  
Sergio Llebaría

•  IEL - Institut d’Estudis  
Laborals. Carlos Obeso

•  IGDP - Institut de Governan-
ça i Direcció Pública.  
Albert Serra

• GLIGP - Grup de Recerca  
en Lideratge i Inno vació en 
Gestió Pública. Tamyko Ysa

•  IIK - Institute for Innovation 
and Knowledge Manage-
ment. Jonathan Wareham

• GRACO - Grup de Recerca en 
Aprenentatge, Coneixement  
i Organitzacions.  Elena Bou

•  IIS - Institut d’Innovació 
Social. Ignasi Carreras

• GRRSE - Grup de Recerca  
en Responsabilitat Social  
de l’Empresa. Daniel Arenas

•  IPDP - Institut de Probàtica  
i Dret Probatori.  
Xavier Abel

•  Grup de Recerca en Prova. 
Xavier Abel

•  OEME - Observatori de 
l’Empresa Multinacional 
Espanyola. Xavier Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconeguts per la Generali tat  
de Catalunya (GRC 2009)
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PUBLICACIONS DESTACADES 
DE LA FACULTAT DE DRET

Abel Lluch, X.; Richard Gon-
zález, M. (2013). Estudios 
sobre prueba penal. Volumen 
III. “Actos de investigación 
y medios de prueba en el 
proceso penal: diligencias de 
instrucción, entrada y registro, 
intervención de comunicacio-
nes, valoración y revisión de 
la prueba en vía de recurso”. 
Madrid: La Ley, p. 553.

Cuadernos de Probática  
y Derecho Probatorio, n. 10, 
11 i 12.

Facultats de Dret de les 
universitats de Deusto, 
Pontificia Comillas de Madrid i 
ESADE-URL. “Las medidas pre-
ventivas de conflictos jurídicos 
en contextos económicos 

Duplá Marín, M. T. (2012).  
“El régimen jurídico en España 
de las familias reconstituidas 
o recompuestas: el caso de 
Aragón y el de Catalunya”.  
A: Mannino, V. Miscellanea sul 
fenomeno giuridico.  
Nàpols: Jovene, p. 171-213.

Duplá Marín, M. T.; Bardají 
Gálvez, L. (2012). “Hacia un 
régimen matrimonial europeo: 
participación en ganancias. 
Especial referencia al Libro II 
del Código Civil de Cataluña”. 
A: A. V. Globalización  
y Derecho: desafíos y tenden-
cias. Publicaciones de la Uni-
versidad de Deusto, p. 1-11. 
[ISBN. 978-84-15759-06-5] 

inestables”. Congrés UNIJES, 
1-3 de juliol de 2013.

Grup de Recerca,  
en Mediació, Arbitratge,  
Dret i Família

Duplá Marín, M. T.; Enzler  
Fandos, S.; Correa Delcasso,  
J. P.; Hualde Manso, T. (dir.); 
Mestrot, M. (coord.) (2013).  
La mediación en asuntos 
civiles y mercantiles.  
La transposición de la Directi-
va 2008/52 en Francia  
y en España. Madrid: La Ley.

Correa Delcasso, J. P., et al. 
(2012). Diccionario Terminoló-
gico del Arbitraje Nacional  
e Internacional (Comercial y 
de Inversiones). Lima: Pales-
tra, p. 240-243 i 954-957. 

Biblioteca Borja al campus de Sant Cugat
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Campus de Sant Cugat
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5. PROJECCIÓ  
I DEBAT SOCIAL
ESADE S’HA CONVERTIT, AL LLARG DELS ANYS,  
EN UN ESPAI DE DIÀLEG OBERT I PLURAL PER DEBATRE  
I FORMULAR PROPOSTES SOBRE ELS REPTES  
MÉS RELLEVANTS DEL PRESENT I DEL FUTUR.

PROJECCIÓ I DEBAT SOCIAL

Durant el curs 2012-2013, 
s’han revisat el model i l’estra-
tègia de debat social. ESADE 
ha tornat a acollir fòrums, 
jornades, cicles i conferències, 
que han tingut una assistència 
notable i un índex alt de satis-
facció dels participants. 

ACTES INSTITUCIONALS

Acte d’obertura de l’any 
acadèmic

L’any acadèmic 2012-2013 es 
va inaugurar amb la ponència 
“Lliçons apreses de la crisi”, 
a càrrec de Lionel Barber, 
editor en cap del Financial 
Times. En la seva intervenció, 
Barber va repassar els fets 
més significatius de l’evolució 

recent de l’economia europea 
i va analitzar els reptes  
que ha d’afrontar Espanya  
en el futur.

 
Lliurament de beques 

(6 i 22 de novembre de 2012) 
Un total de 150 alumnes han 
tingut l’oportunitat d’iniciar o 
seguir cursant els estudis del 
Grau en Direcció d’Empreses 
(BBA), el Grau en Dret (GED), 
el Doble Grau, el Màster Uni-
versitari en Advocacia o els 
programes MSc i MBA gràcies 
a les beques. El lliurament 
d’aquestes beques, que es va 
fer en dues jornades, reflec-
teix l’aposta decidida d’ESADE 
pel talent. El curs 2012-2013, 
la quantitat destinada a 
beques ha estat d’1,6 milions 
d’euros.

Graduacions 2012-2013 

(22 de març de 2013) 
Al llarg del curs, ESADE  
ha celebrat les cerimònies 
de graduació dels diferents 
programes de la Business 
School i de la Facultat de 
Dret. Alguns d’aquests actes 
s’han esdevingut en llocs 
emblemàtics de Barcelona. 

Les graduacions del Full-
Time MBA i del Part-Time 
MBA van tenir lloc a la Casa 
Llotja de Barcelona; les dels 
programes MSc i del Master 
of Research in Management 
Sciences, al Gran Teatre 
del Liceu, i les dels graus 
BBA i GED, a l’Auditori de 
Barcelona. A ESADEFORUM, 
es va fer la graduació dels 
estudiants de l’EMBA.
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JORNADES

VII Jornada de la Càtedra 
LideratgeS i Governança 
Democràtica

(27 de setembre de 2012) 
Els canvis econòmics i socials 
que es deriven dels temps de 
crisi van ser l’eix d’aquesta 
jornada, que té lloc cada any 
al monestir de Sant Benet de 
Bages (Manresa, Barcelona). 
És l’acte central de la Càtedra 
LideratgeS i Governança 
Democràtica, que al llarg de 
l’any promou el diàleg perma-
nent entre les organitzacions 
(empreses, administracions i 
ONG) i els actors (empresaris, 
directius, representants 
polítics, socials i sindicals) 
que exerceixen un paper de 
lideratge davant dels reptes 
econòmics i socials, des d’una 
perspectiva global i local. Les 
conclusions de la jornada es 
van centrar en l’adaptació als 
canvis, l’agilitat en la presa 
de decisions, la flexibilitat del 
mercat laboral i la cerca de 
nous mercats internacionals.

VI Jornada Anual de l’Institut 
d’Innovació Social

(20 de febrer de 2013) 
La Jornada Anual de l’Institut 
d’Innovació Social d’ESADE va 
reflexionar sobre les formes 
de col·laboració capaces de 
generar innovació social a la 
societat i a les organitzacions, 
en un context socioeconòmic 
complex com l’actual, i va  
presentar algunes experièn-
cies d’èxit.  

El format de la jornada va 
combinar les conferències  
i la presentació d’estudis amb 
diferents tallers i panels  
que s’hi van desenvolupar 
paral·lelament.

REUNIONS I SESSIONS  
INTERNACIONALS

TEDxESADE: Rethink,  
Reshape, Renew

(25 d’abril de 2013) 
La tercera edició de TEDxESA-
DE va reunir destacats experts 
internacionals en els àmbits 
de la innovació i la iniciativa 
emprenedora. Es tracta d’una 
iniciativa dels alumnes de 
l’associació E3 Initiative i 
de l‘Entrepreneurship Club 
d’ESADE.

DRUID Conference

(17-19 de juny de 2013) 
Més de 350 investigadors i ex-
perts d’arreu del món es van 
reunir a ESADE per debatre 
sobre els reptes principals que 
les empreses i les organitzaci-
ons afronten en l’àmbit de la 
innovació. La conferència va 
tractar d’aspectes concrets, 
com el rol de l’emprenedoria 
en la creació d’ocupació o les 
relacions entre l’acompliment 
financer i les decisions estra-
tègiques.

ESADE China Europe Club

(19 d’abril i 5 de juliol  
de 2013) 
Amb l’objectiu de continuar 
promovent la col·laboració 
entre empreses i institucions 
xineses i europees, el China 
Europe Club ha organitzat ac-
tes rellevants al llarg de l’any. 
Entre els més destacats, a 
l’abril va tenir lloc una trobada 
dedicada al mercat de l’art, 
del qual la Xina s’ha convertit 
en el motor principal. També 
fou molt interessant l’acte que 
es va fer el juliol amb el títol 
“La nova xarxa europea de 
transports: És el Mediterrani 
una oportunitat per al tràfic 
asiàtic?”
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CICLES, CONFERÈNCIES  
I FÒRUMS

Cicle de conferències  
ESADE-Deloitte

(Febrer-maig de 2013) 
Aquest cicle de conferències, 
organitzades a ESADE Madrid, 
té la finalitat de promoure el 
debat empresarial i econòmic. 
Entre els mesos de febrer i 
maig, es van fer quatre confe-
rències en total, a càrrec de 
María José Álvarez, vicepresi-
denta del Grup Eulen; Mar 
Raventós, presidenta del Grup 
Codorníu; Sabina Fluxá, vice-
presidenta executiva del Grup 
Iberostar, i Mónica Martínez 
Walter, presidenta de GMV.

Start Up Spain

(Setembre de 2012- 
juliol de 2013) 
El cicle de conferències Start 
Up Spain, impulsat per ESADE, 
juntament amb la Fundación 
Rafael del Pino i dirigit pel 
professor Javier Santiso,  
té com a objectiu promoure 
la iniciativa emprenedora 
i convertir-la en motor 
econòmic d’Espanya. Al llarg 
del curs, se’n van convocar 
quatre sessions. 

La primera es va centrar en 
els emprenedors espanyols 
que han creat start-ups als 
Estats Units o compten amb  
el suport d’empreses de 
capital de risc estrangeres.  
La segona sessió es 

va dedicar a les dones 
emprenedores; la tercera es 
va centrar en la gastronomia 
com a motor econòmic i focus 
d’atracció d’emprenedors, i 
l’última del curs va tractar de 
les iniciatives que impulsen 
l’ecosistema emprenedor  
a Espanya.

Cal destacar el nivell  
i la qualitat dels ponents 
convidats.

GeoCEO

(Octubre de 2012- 
juny de 2013) 
Dirigit per Javier Solana, presi-
dent d’ESADEgeo, GeoCEO 
és un fòrum de debat que 
proporciona a directius de 
primer nivell un espai d’anàlisi 

Lliçó inaugural del curs 2012-2013, a càrrec de l’editor en cap del Financial Times 
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i discussió de les principals 
tendències geopolítiques i 
geoeconòmiques. Entre els 
temes tractats, van destacar 
les ponències “European Eco-
nomy, a View from Germany”, 
a càrrec de Quentin Peel, 
director d’Afers Internacionals 
del Financial Times; “Global 
Economy and Development”,  
a càrrec de Hakan Altinay, 
membre sènior de la 
Brookings Institution; “The 
European Union in a Changing 
World”, a càrrec de Robert Co-
oper, director general d’Afers 
Exteriors i Politicomilitars 
del Secretariat General del 
Consell de la Unió Europea; 
“India’s Economic Potential”, 
a càrrec de Rakesh Mohan, 
director executiu de l’FMI, i 
“The New Abnormal: Doing 
Business in a New Geopolitical 
Order”, que va pronunciar Ian 
Bremmer, president i fundador 
de l’Eurasia Group. 

Fòrum IP&IT

(Octubre de 2012- 
juny de 2013) 
Aquest fòrum, impulsat per la 
Facultat de Dret, és un punt 
de trobada per a professionals 
del sector que permet l’inter-
canvi de coneixements sobre 
temes d’interès i novetats. 
També vol contribuir al debat 
sobre els reptes de la propie- 
tat intel·lectual i la societat  
de la informació. Durant el 
curs passat, se’n van fer sis 
sessions en total: “Novetats  
i reptes de la protecció jurídica 

Cicle de la Fundación  
SERES-ESADE

(Desembre de 2012- 
juny de 2013) 
Se’n van fer tres jornades a 
ESADE Madrid. La primera va 
tractar del govern de l’RSE  
per part dels màxims respon-
sables de les empreses.  
La segona trobada va perme-
tre conèixer més de prop la 
retribució variable vinculada a 
l’RSE, mentre que a la tercera 
sessió es va analitzar com han 
anat evolucionant les funcions 
de l’RSE a l’empresa.

Club Espanya 20/20 

(27 de juny de 2013) 
La marca Espanya va ser el 
tema elegit pel Club Espanya 
20/20, un grup impulsat per 
ESADE, integrat per 20 líders 
residents a l’Estat espanyol i 
20 més residents a l’estran-
ger, d’empreses públiques 
i privades. Aquests experts 
constitueixen un action lab 
orientat a resultats. La seva 
funció consisteix a aportar 
idees d’accions i reformes 
concretes per contribuir a la 
internacionalització d’Espanya.

dels programes d’ordinador”, 
“Patents de cèl·lules mare”, 
“El nou marc regulador de 
la distribució”, “Límits al ius 
prohibendi – usos permesos 
de les marques”, “Pràctiques 
agressives” i “Internet i els drets 
fonamentals: el dret a l’oblit”.

Premis Aptissimi

(13 de juny de 2013) 
Els Premis Aptissimi s’han 
convertit, després de cinc  
edicions, en una referència 
per al sector de l’advocacia  
de negocis a Espanya.  
La gala va comptar amb la 
presència de més de 200 
representants dels principals 
despatxos d’advocats i de les 
assessories jurídiques més 
rellevants, advocats de l’Estat, 
notaris, registradors, jutges 
i magistrats, com també pro-
fessionals d’altres sectors de 
l’advocacia. En aquesta edició, 
el premi a la trajectòria profes-
sional fou atorgat a Santiago 
Martínez Lage.

VI Fòrum d’Universitats  
Corporatives

(5 de juny de 2013) 
ESADE Madrid va acollir una 
nova edició d’aquest fòrum, 
que reuneix personalitats 
d’Espanya i d’altres països a  
fi de reflexionar sobre el rol de 
les universitats corporatives 
en el nou context mundial.  
Els reptes i les oportunitats 
que es van presentar van 
centrar el debat dels ponents  
i assistents.
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ALTRES ACTES  
I INICIATIVES  

I Fòrum UNIJES

(11 de juliol de 2013) 
En aquesta jornada, es va 
presentar UNIJES, la xarxa 
dels centres universitaris 
vinculats a la Companyia de 
Jesús a Espanya, i la seva 
declaració “Per la regeneració 
democràtica de la vida pública 
a Espanya”, una paraula i 
un compromís públics per 
col·laborar i contribuir, des 
de la societat civil, a superar 
la situació de deteriorament 
social, polític i econòmic 
que viu Espanya. Aquesta 
declaració inclou una sèrie de 
propostes i línies de treball en 
l’àmbit públic i institucional, 
a fi de millorar i reformar el 

funcionament de la nostra 
vida pública, en benefici  
dels ciutadans i de la societat 
espanyola en conjunt. 
www.unijes.net

ESADE Globalisation Lab

(Octubre de 2012- 
febrer de 2013) 
Aquest fòrum, impulsat per 
ESADEgeo, va organitzar al 
llarg del curs passat quatre 
actes per tractar dels reptes 
que plantegen la globalització 
de l’economia i els nous 
mercats emergents, a partir 
dels temes següents: “Pot 
ser l’Índia una oportunitat 
per a Espanya?”, “La Xina: 
l’economia gegant que 
hauríem de conèixer millor”, 
“Cap a on va l’Amèrica 

Llatina?” i “Les multinacionals 
dels mercats emergents: vers 
un nou ordre empresarial?”

Conferència de Felipe Gon-
zález, expresident del Govern

(20 de setembre de 2012) 
A ESADE Madrid, l’expresident 
del Govern espanyol pronun-
ciar la conferència “Crisi de 
governança a la democràcia 
representativa”. Al llarg de la 
seva intervenció, González 
es va referir a la crisi en el 
sistema de governança actual 
i la manca de lideratge.  
També va comentar la possibi-
litat que Espanya demanés un 
rescat a la Unió Europea  
i va opinar sobre la vertebra-
ció d’Espanya.

L’expresident Felipe González a la conferència “Crisi de governança a la democràcia representativa”
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6. VOCACIÓ  
GLOBAL
ESADE ÉS UNA INSTITUCIÓ ACADÈMICA GLOBAL  
QUE PROMOU LA INTERNACIONALITZACIÓ  
DE LES SEVES ACTIVITATS, TANT EN LA DOCÈNCIA  
COM EN LA RECERCA.

COMUNITAT INTERNACIONAL

Estudiants internacionals

Alumnes internacionals  
matriculats  
als programes  1.502

Països de procedència  101

ACORDS, XARXES  
I ALIANCES INTERNACIONALS

Acords d’intercanvi  
amb universitats  
internacionals  153

Xarxes principals
Xarxa CEMS – The Global Allian-
ce in Management Education

Xarxa PIM – Partnership in  
International Management

Xarxa THEMIS – The Joint  
Certificate in International  
and Business Law

CTLS – Center for Transnatio-
nal Legal Studies

Aliances estratègiques 
principals 

Georgetown University  
(McDonough School of 
Business i Edmund A. Walsh 
School of Foreign Services) als 
Estats Units i HEC a França. 

ACREDITACIONS INTERNA-
CIONALS: TRIPLE CORONA

European Quality Improve-
ment System (EQUIS) (1998, 
2003, 2008, 2013)

ESADE va esdevenir la primera 
escola de negocis d’Espanya i 
una de les primeres d’Europa 
d’obtenir, l’any 1998, l’acredi-
tació institucional European 
Quality Improvement System 
(EQUIS), que atorga la Euro-
pean Foundation for Manage-
ment Development (EFMD).

The Association to Advance 
Collegiate Schools of Busi-
ness (AACSB International) 
(2001, 2011)

ESADE va ser la primera 
escola de negocis d’Espanya 
i la setena d’Europa 
d’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 1994.
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Lisboa

Ciutat del Cap

Tel-Aviv

Berna

París

Oslo

Johannesburg

Reykjavík

PARTNERS  
INTERNACIONALS
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ÀFRICA

BUSINESS SCHOOL
• SUD-ÀFRICA University of Cape Town, 

The Graduate School of Business
• University of Witwatersrand, Wits 

Business School (PIM)

PRÒXIM ORIENT

BUSINESS SCHOOL
• ISRAEL Tel-Aviv University,  

Leon Recanati Graduate School  
of Business Administration (PIM) 

• KUWAIT Kuwait University,  
College of Business Administration 

FACULTAT DE DRET
• JERUSALEM The Hebrew University  

of Jerusalem

• University of Edinburgh, Management 
School and Economics 

• The University of Warwick,  
Warwick Business School (PIM)

• REPÚBLICA TXECA Prague  
University of Economics (PIM / CEMS)  

• RÚSSIA Saint Petersburg State  
University, Graduate School  
of Management (PIM / CEMS) 

• SUÈCIA Stockholm School  
of Economics (PIM / CEMS) 

• SUÏSSA Universität St. Gallen,  
Graduate School for Business  
Administration, Economics, Law  
and Social Sciences (PIM / CEMS) 

• TURQUIA Koç University (CEMS)

FACULTAT DE DRET
• ALEMANYA Bucerius Law School 
• Freie Universität Berlin (THEMIS) 
• Universität Greifswald
• ÀUSTRIA Universität Graz 
• DINAMARCA University  

of Copenhagen, Faculty of Law 
• FINLÀNDIA University  

of Helsinki, Faculty of Law 
• FRANÇA Université de Montpellier 
• Université de Strasbourg 
• Université Paris II– Panthéon-Assas 
• Université Paris-Est Créteil (THEMIS) 
• ITÀLIA Università Bocconi (THEMIS) 
• Università degli Studi di Bologna 
• Università degli Studi di Roma Tre 
• NORUEGA University  

of Oslo, Faculty of Law
• PAÏSOS BAIXOS University  

of Amsterdam, Faculty of Law 
• Maastricht University,  

Faculty of Law (THEMIS) 
• PORTUGAL Universidade de Coimbra
• REGNE UNIT Center for  

Transnational Legal Studies – CTLS
• SUÈCIA University of Gothenburg 
• SUÏSSA Universität Bern 
• Universität Fribourg 
• University of St. Gallen –  

Faculty of Law 

EUROPA

CAMPUS D’ESADE
• BARCELONA-PEDRALBES 
• BARCELONA-SANT CUGAT 
• MADRID 
• BUENOS AIRES

GLOBAL CENTER
• MUNIC

BUSINESS SCHOOL
• ALEMANYA Universität zu Köln,  

WisoFakultät (PIM / CEMS) 
• WHU–Koblenz,  

Otto-Beisheim Graduate School
• ÀUSTRIA Wirtschaftsuniversität  

Wien (PIM / CEMS) 
• BÈLGICA Université Catholique  

de Louvain, Institut d’Administration 
et de Gestion (PIM / CEMS) 

• DINAMARCA Copenhagen Business 
School (PIM / CEMS) 

• FINLÀNDIA Aalto University School  
of Business (PIM / CEMS) 

• FRANÇA HEC School  
of Management (PIM / CEMS) 

• HONGRIA Corvinus University  
of Budapest (PIM / CEMS) 

• IRLANDA University College Dublin, 
Michael Smurfit Graduate School  
of Business (CEMS) 

• ISLÀNDIA Reykjavik University
• ITÀLIA Università Commerciale Luigi 

Bocconi, SDA Bocconi (PIM / CEMS) 
• NORUEGA Norwegian School  

of Economics and Business  
Administration – Bergen (PIM / CEMS) 

• PAÏSOS BAIXOS Erasmus Universi-
teit, Rotterdam School of Manage-
ment (PIM / CEMS) 

• POLÒNIA Warsaw School  
of Economics, SGH (PIM / CEMS) 

• PORTUGAL Universidade Catolica 
Portuguesa, FCEE 

• Universidade Nova de Lisboa (CEMS)
• REGNE UNIT London School  

of Economics and Political Science  
(PIM / CEMS) 

• The University of Manchester,  
Manchester Business School (PIM) 
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PARTNERS  
INTERNACIONALS

Nova York

Washington

Boston

São Paulo

Buenos Aires

Monterrey

Lima

Santiago

Vancouver

Los Angeles
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AMÈRICA LLATINA 

BUSINESS SCHOOL
• BRASIL Fundação Getulio Vargas,  

Escola de Administração e de Empre-
sas de São Paulo (PIM / CEMS)

• Fundação Getulio Vargas, Escola 
Brasileira de Administração Pública 
de Empresas

• Fundação Dom Cabral
• Universidad Adolfo Ibáñez,  

Escuela de Negocios
• COLÒMBIA Universidad de los Andes
• Universidad Javeriana de Bogotá
• COSTA RICA INCAE
• EL SALVADOR UCA El Salvador
• GUATEMALA Universidad Rafael 

Landívar
• MÈXIC ITAM-Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (PIM)
• ITESM-Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, 
EGADE-Graduate School  
of Business Administration  
and Leadership (PIM / CEMS) 

• NICARAGUA UCA de Managua
• PERÚ Universidad ESAN (PIM)
• Universidad del Pacífico
• URUGUAI 

Universidad ORT 
• XILE Pontificia Universidad  

Católica de Chile, Escuela  
de Administración (PIM) 

FACULTAT DE DRET
• BRASIL Fundação Getulio Vargas, 

Escola de Direito de São Paulo            
• MÈXIC ITESM, Campus Monterrey
• PERÚ Pontificia Universidad Católica 

del Perú

• University of Michigan, Ross School 
of Business (PIM)

• University of Minnesota,  
Carlson School of Management

• University of North Carolina  
at Chapel Hill, Kenan-Flagler  
Business School (PIM)

• University of Pennsylvania,  
The Wharton School

• University of Richmond,  
Robins School of Business

• University of San Diego
• University of Southern California, 

Marshall School of Business
• University of Texas at Austin,  

McCombs School of Business (PIM)
• University of Virginia, McIntire School 

of Commerce
• Washington University in St. Louis, 

John M. Olin School of Business 

FACULTAT DE DRET
• CANADÀ University of Western  

Ontario Faculty of Law
• ESTATS UNITS American  

University Washington College of Law
• Benjamin N. Cardozo School of Law
• Boston College Law School
• Cornell Law School
• Duke University School of Law
• Fordham University,  

Fordham School of Law
• Indiana University,  

Maurer School of Law    
• Tulane University Law School
• University at Buffalo
• University of Minnesota Law School
• University of Pennsylvania Law 

School

AMÈRICA DEL NORD

BUSINESS SCHOOL
• CANADÀ École des Hautes Études 

Commerciales de Montréal
• McGill University, Desautels Faculty 

of Management (PIM)
• Queen’s University, Queen’s School  

of Business
• University of British Columbia,  

Sauder School of Business (PIM)
• University of Western Ontario, 

Richard Ivey School of Business  
(PIM / CEMS)

• York University, Schulich School  
of Business (PIM)

• ESTATS UNITS 
Babson College, Babson Park

• Bentley University
• Boston College, Carroll School  

of Management
• Case Western Reserve University, 

Weatherhead School of Management
• Cornell University, Johnson Graduate 

School of Management (PIM)
• Duke University, The Fuqua School  

of Business (PIM)
• Emory University, Roberto C. Goizueta 

Business School (PIM)
• Fordham University, Graduate School 

of Business
• Georgetown University,  

The McDonough School of Business
• Indiana University, Kelley School  

of Business (PIM)
• Loyola University, Joseph A. Butt, S. J. 

College of Business Administration
• New York University, Leonard N. Stern 

School of Business (PIM)
• New York University, Robert F. Wagner 

Graduate School of Public Service
• Northwestern University,  

Kellogg School of Management
• Rensselaer Polytechnic Institute, 

Lally School of Management  
and Technology

• University of California at Berkeley, 
Haas School of Business

• University of California at Los Ange-
les, UCLA, The John E. Anderson Gra-
duate School of Management (PIM)

• University of Chicago, Booth School  
of Business (PIM)

• University of Florida, Warrington 
College of Business Administration

• University of Illinois at Urbana- 
Champaign, College of Commerce 
and Business Administration

Nova York

São Paulo
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Sydney

Dunedin

Tòquio

Pequín

Hong Kong

Bangkok

Singapur

Hyderabad

PARTNERS  
INTERNACIONALS
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OCEANIA

BUSINESS SCHOOL
• AUSTRÀLIA 

University of Melbourne, Melbourne 
Business School (PIM)

• University of New South Wales, 
Australian School of Business 
(PIM / CEMS)

• University of Sydney (CEMS)
• NOVA ZELANDA 

University of Otago,  
School of Business, Dunedin (PIM)

• Singapore Management  
University – SMU

• TAIWAN National Chengchi  
University, College of Commerce

• Thammasat University, Thammasat 
Business School (PIM) 

• XINA CEIBS-China Europe Internatio-
nal Business School (PIM)

• Chinese University of Hong-Kong, 
Faculty of Business  
Administration (PIM)

• City University of Hong Kong
• Fudan University, Fudan School of 

Management (PIM)
• Guanghua School of Management, 

Peking University (PIM)
• Hong Kong University of Science  

and Technology, HKUST Business 
School (PIM)

• Shanghai Jiao Tong University,  
Antai College of Economics  
and Management

• Tongji University
• Tsinghua University, School of Econo-

mics and Management (PIM / CEMS)

FACULTAT DE DRET
• COREA Yonsei Law School
• SINGAPUR Singapore Management 

University, School of Law (THEMIS) 
• XINA The Beijing Center for Chinese 

Studies

ÀSIA

BUSINESS SCHOOL
• COREA KUBS-Korea University  

Business School
• Sogang University
• Yonsei University, Graduate School  

of International Studies
• ÍNDIA IIMA-Indian Institute of Mana-

gement at Ahmedabad (PIM)
• IIMB-Indian Institute of Management 

at Bangalore (PIM)
• IIML-Indian Institute of Management 

at Lucknow 
• Indian Institute of Management  

of Calcutta
• Indian School of Business (PIM)
• XLRI School of Business and Human 

Resources
• JAPÓ Hitotsubashi University, 

Graduate School of International 
Corporate Strategy

• International University of Japan, 
Graduate School of International 
Management

• Keio University, Keio Business  
School (CEMS)

• SINGAPUR Nanyang Technological 
University, Nanyang Business  
School (PIM)

• National University of Singapore,  
NUS Business School (PIM / CEMS)
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PARTICIPANTS EN INTER-
CANVIS INTERNACIONALS

Grau en Direcció  
d’Empreses–BBA

ALUMNES OUTGOING  227

ALUMNES INCOMING 214

Nacionalitats  
dels alumnes incoming 
 
 

Grau en Dret

ALUMNES OUTGOING  75

ALUMNES INCOMING  48

Nacionalitats  
dels alumnes incoming

74 Estats Units

50 Unió Europea

40 Àsia

26 Canadà

11 Amèrica Llatina

8 Oceania

3 Pròxim Orient

2 Àfrica

INTERNATIONAL WEEKS 

Setmanes acadèmiques 
interna cionals a l’estranger: 
26 en diferents programes

PER PROGRAMES 

 

  
 

 

PER REGIÓ DE DESTINACIÓ 

Amèrica Llatina 1

Pròxim Orient                   1

Àsia 6

Unió Europea 6

Estats Units   12

 

Màster Universitari  
en Advocacia

ALUMNES OUTGOING  11

Master in Management 
(MSc) 

ALUMNES OUTGOING  81

CEMS MIM 

ALUMNES INCOMING  69

Nacionalitats  
dels alumnes incoming

Amèrica Llatina  1

Estats Units   2

Àsia  5

Unió Europea  61

MBA

ALUMNES OUTGOING  66

ALUMNES INCOMING  72

Nacionalitats  
dels alumnes incoming 

Austràlia 2

Àfrica 3

Amèrica Llatina  3

Canadà  3

Unió Europea  11

Àsia 20 

Estats Units   30

9 MSc Programmes  
in Management Sciences

6 Executive Masters

6 EMBA

2 Part-Time MBA

2 PMD

1 AMP

17 Estats Units

1 Amèrica Llatina

25 Unió Europea

2 Pròxim Orient

3 Canadà
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ASSOCIACIONS  
INTERNACIONALS 22

AACSB International  
The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business 
 

AMBA  
The Association of MBAs 
 

BALAS  
Business Association of Latin 
American Studies 
 

CEMS  
The Global Alliance  
in Management Education 
 

CLADEA  
Consejo Latinoamericano  
de Escuelas de Administración  
 
 

CTLS  
Center for Transnational Legal 
Studies  
 

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 
 

GBSN  
Global Business School 
Network  
 

GMAC  
Graduate Management  
Admission Council 
 
 
 
 
 

IAJBS  
International Association  
of Jesuit Business Schools 
 
 

IALS  
International Association  
of Law Schools 
 
 

IBA  
International Bar Association 
 
 

PIM  
Partnership in International 
Management 
 

SEKN  
Social Enterprise Knowledge 
Network  
 
 

THEMIS  
The Joint Certificate in Interna-
tional and Business Law 
 

UNICON  
International University 
Consortium for Executive 
Education
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INTERNATIONAL  
ADVISORY BOARD 

L’International Advisory Board 
d’ESADE és un motor essen-
cial per impulsar la dimensió 
estratègica de la institució. 
Amb les seves contribucions, 
els membres del Board  
donen suport en tres àrees 
complementàries  
i interrelacionades:

Innovació 
Per promoure la innovació  
en els plans d’estudi i en  
les activitats de recerca,  
des d’una perspectiva interna-
cional.

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

Joaquin Duato 
President mundial de John son 
& Johnson Pharmaceuti cal 
Group (Estats Units)  
 
Javier Ferran 
Partner de Lion Capital  
(Regne Unit) i exCEO  
de Bacardí (Estats Units)

Enrique V. Iglesias 
Secretari general de la Secre-
taria General Iberoamericana 
(SEGIB) (Uruguai)

Michael C. Jensen 
Professor emèrit d’Administra-
ció d’Empreses a la Harvard 
Business School (Estats Units) 
 
Christine Lagarde (excedencia) 
Directora del Fons Monetari 
Internacional (FMI) (França)
 
Marja Makarow  
Vicepresidenta del Patronat  
de l’Aalto University (Finlàndia)

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

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

Hans-Paul Buerkner 
President de The Boston  
Consulting Group (Alemanya)

Sue Cox 
Degana de la Lancaster Uni-
versity Management School 
(Regne Unit) 
 
George Daly 
Degà de la McDonough  
School of Business de  
la Georgetown University  
(Estats Units)

Membres de l’International Advisory Board
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En representació d’ESADE: 
Eugènia Bieto 
Directora general

Alfons Sauquet 
Degà d’ESADE Business 
School

Carlo M. Gallucci 
Vicerector de Relacions  
Internacionals i Estudiants  
de la Universitat Ramon Llull

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

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

Mark S. Pu 
President d’IEA Holdings (Xina)

Bernard Ramanantsoa 
Degà d’HEC Paris (França) 

Maria Reig 
Presidenta de Reig Capital 
Group (Andorra)

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

Javier Solana 
President del Center for  
Global Economy & Geopolitics 
(ESADEgeo) (Espanya)

Herman Uscategui 
Director de Desenvolupament 
de Negocis Internacionals 
d’Starbucks Coffee Company 
(Estats Units)

INICIATIVA REGIONAL  
INTEGRADA

El curs passat, es va impulsar 
la Integrated Regional Initiative 
(IRI), una iniciativa de la Busi-
ness School amb els objectius 
principals de proporcionar 
coneixements regionals a la 
institució i coordinar diferents 
activitats relacionades amb el 
tema, identificant sinergies i 
proposant opcions i iniciatives 
estratègiques. La IRI actua en 
dues àrees principals: l’Orient 
Mitjà i l’Àsia oriental. Cada àrea 
és dirigida per un responsable, 
que treballa en comitè amb 
les persones que coordinen i 
impulsen l’activitat internacional 
d’ESADE a les diverses regions 
del món.

La IRI també promou la comu-
nicació transversal entre les 
unitats acadèmiques, les unitats 
corporatives (Admissions,  
Servei de Carreres Profes-
sionals, Serveis Acadèmics, 
Comunicació i Màrqueting) i 
l’Associació d’Antics Alumnes.     
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ESADE-Georgetown Sessions
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Nombre d’actes

• La presència global  
de la xarxa d’alumni 

• El suport als emprenedors 

• El desenvolupament de  
la carrera professional 

• L’estímul a la solidaritat

amb entitats i campanyes 
adreçades als alumni.
D’altra banda, cal destacar 
que ESADE Alumni segueix 
una línia de creixement en 
nombre de socis, activitats  
i participants.

Ha reforçat els serveis que 
ofereix, especialment en els 
àmbits següents:

7. ESADE ALUMNI
LA MISSIÓ D’ESADE ALUMNI ÉS APORTAR  
VALOR ALS ANTICS ALUMNES ASSOCIATS,  
A ESADE I A LA SOCIETAT OFERINT ACTIVITATS  
I SERVEIS DESTINATS A AJUDAR-LOS EN EL SEU  
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I HUMÀ.

ESADE ALUMNI

Durant el curs 2012-2013, 
ESADE Alumni ha reforçat el 
seu suport a ESADE. A més de 
la seva aportació anual com 
a soci d’honor del Programa 
de Relacions Corporatives, 
ESADE Alumni contribueix a 
difondre el projecte de fund- 
raising, mitjançant acords 

ESADE ALUMNI EN XIFRES

Nombre de socis Nombre d’assistents

17.180 (2011-2012)

17.656 (2012-2013)

825 (2011-2012)

911 (2012-2013)

40.224 (2011-2012)

42.543 (2012-2013)
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LA XARXA D’ESADE ALUMNI 

Antics  
alumnes  50.000

Socis  17.656

Chapters internacionals  32 

• Alemanya  
• Andorra  
• Argentina  
• Benelux  
• Brasil  
• Califòrnia  
• Canadà  
• Chicago  
• Colòmbia  
• Costa Rica  
• Dubai  
• Equador  
• França  
• Greater China  
• Índia  
• Israel  
• Itàlia  
• Japó  
• Mèxic  
• Miami  

• New York  
• Perú  
• Portugal  
• Singapur  
• Suècia  
• Suïssa  
• Taiwan  
• Turquia  
• UK  
• Veneçuela  
• Washington 
• Xile 

Clubs territorials  12

• Andalusia Occidental  
(Sevilla) 

• Andalusia Oriental  
 (Granada) 

• Aragó  
• Astúries  
• Balears  
• Canàries  
• Comunitat Valenciana  
• Galícia  
• Girona  
• Lleida  
• País Basc 
• Tarragona

Clubs funcionals  
i sectorials  20

• Assegurances 
• Automoció 
• BIT 
• 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 
• Indústries Culturals 
• Immobiliari 
• Innovació 
• Màrqueting
• Negocis i Responsabilitat 

Social
• Operacions 
• Salut i Farma 
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ALUMNI  
ENTREPRENEURSHIP

L’objectiu és dinamitzar 
l’activitat emprenedora en 
el conjunt de la societat, 
canalitzant l’oferta i la 
demanda entre els col·lectius 
emprenedor i inversor,  
i facilitant-ne el contacte  
i el matching.

Es dóna suport a l’emprenedor 
mitjançant un programa que 
combina activitats i serveis 
per al desenvolupament del 
seu projecte (business plan, 
finançament, orientació…), i 
a l’inversor privat mitjançant 
la xarxa d’inversors priva ts 
ESADEBAN, que facilita pro-
jectes emprenedors on poder 
invertir.  

Serveis

• Servei d’orientació  
a l’emprenedor 

• Servei d’assessorament 
jurídic (novetat)

• Programa de mentoring  
per a emprenedors 

• Acceleradora Grow in Barce-
lona: una iniciativa d’accelera-
ció de projectes, liderada per 
ESADE Alumni, Nauta Capital  
i Barcelona Activa

• ESADEBAN 

ESADEBAN 

Finançament en  3,4 M€ 
projectes emprenedors  

Projectes   23 
emprenedors que han  
obtingut finançament  

Business angels  126 
membres d’ESADEBAN  

Projectes atesos  350 
per la xarxa  

Fòrums a Barcelona  12 
(5 de caràcter general,  
1 de cleantech,  
1 de healthcare,  
1 de seed capital i 4 de TIC)

Fòrums a Madrid  3

Activitats

La relació d’activitats que 
Alumni Entrepre neurship  
organitza és molt àmplia  
i cerca sempre que els empre-
nedors i els inversors puguin 
intercanviar experiències  
i coneixements:

WORKSHOPS: tallers pràc tics, 
orientats a emprenedors, amb 
l’objectiu d’optimitzar les se-
ves idees de negoci i posar-les 
en pràctica. 

LAST THURSDAYS: reunions 
mensuals de networking 
informal, coorganitzades amb 
l’ESADE Entrepreneurship 
Institute.

FÒRUMS D’ INVERSIÓ  
ESADEBAN: s’organitzen a 
Barcelona i Madrid, i inclouen 
formació per a inversors a càr-
rec de professorat d’ESADE, 

com també la presentació  
de projectes emprenedors que 
cerquen finançament. 

ALUMNI  
ENTREPRENEURSHIP DAY:  
un dia dedicat als empre-
nedors, als inversors, als 
estudiants i, en general, a tot 
l’ecosistema emprene dor, al 
qual han assistit més de 500 
persones en la seva primera 
edició. Una jornada completa 
de taules rodones, conferèn-
cies, debats i activitats de 
networking, du rant la qual s’ha 
atorgat el Premi ESADEBAN a 
la Millor Start-Up a Enrique Ira-
zoqui, fundador de Visualnet. 
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SERVEI DE CARRERES  
PROFESSIONALS

S’ofereixen diverses activitats 
i serveis per tal d’orientar i 
gestionar millor la carrera pro-
fessional dels antics alumnes.

A través de l’ESADE Career 
Portal, les empreses poden 
publicar les seves ofertes i 
seleccionar els perfils profes-
sionals més qualificats de la 
nostra base de dades. 

Per la seva banda, els antics 
alumnes poden gestionar els 
seus CV i les seves candidatu-
res amb vista a ser localitzats 
pels recruiters o trobar les 
ofertes laborals que s’ajustin 
més al seu perfil, tant a escala 
nacional com internacional. 

Serveis

Amb l’objectiu d’assessorar-lo 
i acompanyar-lo al llarg de la 
seva trajectòria professional, 
s’ofereix a l’antic alumne soci: 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL. 
Entrevistes personalitzades, 
realitzades per professionals 

experts en selecció i conei-
xedors del mercat laboral. 
També es poden fer online.

ORIENTACIÓ JURÍDICO- 
LABORAL. Assessorament 
legal en l’àmbit laboral sobre 
situacions o conflictes profes-
sionals. 

MENTORING. Els antics 
alumnes tenen la possibilitat 
d’oferir i rebre informa ció i co-
neixements que els poden ser 
útils a l’hora de desenvolupar 
la carrera professional. 

ACOMPANYAMENT. Adreçat 
a professionals que estan en 
procés de transició laboral. 
S’ofereix també online. 

Activitats d’actualització 

Conferències, seminaris i ta-
llers pràctics d’orientació i for-
mació per al desenvolupament 
de la carrera professional. 

Al llarg d’aquest curs, s’han 
fet sessions de coffee drop-in 
per primera vegada a Madrid, 
com les que ja es feien a Bar-

celona. Són un espai on poder 
intercanviar experiències de 
bones pràctiques, compartir 
estratègies i reflexionar sobre 
l’enfocament que cal seguir a 
l’hora de cercar feina. 

També s’han organitzat webi-
nars, seminaris i conferències 
online per als antics alumnes 
que no poden assistir física-
ment a les activitats realitza-
des als campus de Barcelona 
i Madrid. 

Dades de les activitats 

Assistents  6.029

Sessions  129

Subscripcions per rebre 
informació sobre els actes 
realitzats  951 



MEMÒRIA RESUM | 55

ALUMNI SOLIDARI

El projecte té com a objectiu 
sensibilitzar els antics alum-
nes i la comunitat d’ESADE 
en general sobre diverses 
problemàtiques socials.  
Antics alumnes i professorat 
d’ESADE fan treballs de 
consultoria pro bono per a en-
titats sense finalitat de lucre.

Voluntaris  304

Entitats del tercer  
sector ateses 37

Entitats de La Marató  
de TV3 ateses 39

Hores de consultoria  10.000

Cinefòrums  9

Serveis

· Consultoria de gestió
· Consultoria de dret
· Assessories puntuals

· Projectes de “base de la 
piràmi de” (mercats inclusius, 
a Mèxic i Nicaragua)

· Coaching per als antics alum-
nes en situació d’atur

· Participació d’antics alumnes 
com a mentors dels projectes 
Momentum

· Col·laboració amb la Fundació 
La Marató de TV3

Activitats

CINEFÒRUM 
Cicle de cinema compromès 
com a eina de reflexió i de 
debat social.

FÒRUM DE PATRONS  
I PATRONATS 
Punt de trobada entre entitats 
que cerquen renovar i/o ampli-
ar els seus patronats i antics 
alumnes interessats a conver-
tir-se en patro ns d’ONG.

BALANÇ 2005-2013

8 anys de projecte

927antics alumnes 
voluntaris han treballat en 
projectes de consultoria 

+3.000 persones 
han assistit a les activitats 
d’Alumni Solidari

+40.000 hores 
de consultoria realitzades per 
antics alumnes i professorat 
de forma altruista (pro bono)

4M  de valoració 

+140 organitzacions 
del tercer sector s’han bene-
ficiat dels serveis d’Alumni 
Solidari
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ACTES DESTACATS

Matins ESADE  
i Desayunos ESADE

Sessions en què professionals 
rellevants del món empre-
sarial i de l’àmbit acadèmic ex-
pliquen les seves experiències 
professionals i personals.

DESAYUNOS ESADE (MADRID)

Nombre d’assistents  668

Nombre de sessions 9

MATINS ESADE (BARCELONA)

Nombre d’assistents  1.903

Nombre de sessions  15

Programa de continuïtat

Per tal que els alumni estiguin 
sempre al dia, professors 
d’ESADE experts en diferents 
àmbits imparteixen classes 
magistrals sobre temes  
d’actualitat, a escala nacional 
i internacional. 

Nombre d’assistents 4.026

Nombre de sessions 38

Nombre de   3.021 
subscriptors  
(reben informació  
després de l’acte)

Cicles, fòrums i conferències

Mitjançant els cicles, els 
fòrums i les conferències,  
diversos ex perts debaten  
i aporten les seves experièn-
cies sobre temes d’actualitat. 
Cal destacar el cicle “La Inter-
nacionalització de l’Empresa”  
i el fòrum “Dona i Lideratge”.

Nombre d’assistents 2.442

Nombre de sessions 28

ESADE Alumni Evenings

Professors, empresaris i direc-
tius d’empreses de rellevància 
internacional comparteixen 
les seves experiències i dicten 
lliçons magistrals en anglès.

Nombre d’assistents 318

Nombre de sessions 6

VI Jornada Anual ESADE 
Alumni a Madrid

Prop de 1.000 antics alum nes, 
professors i amics d’ESADE 
van assistir a la jornada, que 
va tenir com a lema “Innova ció 
i iniciativa emprenedo ra: els 
motors del canvi”. Els seus 
protagonistes van ser Luis de 
Guindos, ministre d’Economia 
i Competitivitat del Govern 
espanyol; José María Álva-
rez-Pallete, conseller delegat 
de Telefó nica; Lucas Carné, 
cofundador i director executiu 
de Privalia; Miguel Silva, 
cofundador i vicepresident 

de Blusens, i Javier Santiso, 
professor del Departament 
d’Economia d’ESADE i director 
d’ESA DEgeo.

XVIII Jornada Anual ESADE 
Alumni a Barcelona

El Palau de Congressos de 
Barcelona va acollir l’acte més 
emblemàtic de l’any d’ESADE 
Alumni, amb 1.700 assistents. 
Amb el lema “Amèrica Llatina 
2.0: l’auge de les multilla-
tines”, hi van intervenir com  
a ponents Javier Santiso, pro-
fessor d’Economia d’ESADE  
i vicepresident d’ESADEgeo,  
i Antoni Brufau, president exe-
cutiu de Repsol, que va rebre 
el Premi ESADE 2013 per la 
seva trajectòria de gestió.

També van organitzar la seva 
jornada anual els clubs terri-
torials següents: Andalusia, 
Aragó, Astúries, Balears, Ca-
nàries, Comunitat Valenciana, 
Girona i Lleida. 
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Jornada Anual d’ESADE Alumni a Madrid
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Plantilla per gènere

Homes 266

Dones 363  

Plantilla per tipus  
de contracte 

Contracte indefinit  555

Contracte temporal  74

Plantilla per edat

De 20 a 30 34

De 31 a 40 211

De 41 a 50 185

De 51 a 60 139

Més de 60  60

Plantilla per campus

Barcelona-Sant Cugat  94,2 %

Madrid 5,6 %

Internacional 0,2 %

Procedència internacional  
de la plantilla

Nombre de persones 57 
(15,66 % de la plantilla)

Nacionalitats 26

Persones que han  
realitzat formació

En desenvolupament  
professional 225

En idiomes 87

8. PERSONES,  
ESTRUCTURA I RECURSOS
LA CULTURA D’ESADE ESTÀ ORIENTADA  
A L’APRENENTATGE, AL CONEIXEMENT I A LA INNOVACIÓ,  
I ES FONAMENTA EN LA RESPONSABILITAT,  
EL COMPROMÍS I EL RECONEIXENT MUTU.

PLANTILLA D’ESADE  
2012-2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

364 
persones  
d’administració  
i serveis 

265 
professors

629
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CAMPUS (M2 DE SUPERFÍCIE) 

CAMPUS BARCELONA- 
PEDRALBES 

Edifici 1 9.859 m2

Edifici 2 7.560 m2

Edifici 3 15.236 m2

CAMPUS BARCELONA-SANT 
CUGAT 

Edifici  
acadèmic 15.461 m2

Espai MBA 2.677 m2

EGarage 232 m2

Residència Roberto  
de Nobili 5.886 m2

ESADECREAPOLIS 17.520 m2

CAMPUS MADRID 2.679 m2

DIRECTORS DE DEPARTA-
MENTS ACADÈMICS

Departaments  
de Management

Àngel Castiñeira,  
Departament de Ciències 
Socials  

Carmen Ansotegui,  
Departament de Control  
i Direcció Financera 

Manuel Alfaro, Departament 
de Direcció de Màrqueting 

Miguel Ángel Heras,  
Departament de Direcció 
d’Operacions i Innovació 

Conxita Folguera,  
Departament de Direcció  
de Persones i Organització 

Joan Rodón, Departament  
de Direcció de Sistemes  
d’Informació 

Fernando Ballabriga,  
Departament d’Economia 

Xavier Gimbert,  
Departament de Direcció 
General i Estratègia

Departament de Mètodes 
Quantitatius de Gestió 
(supressió el 19 de març  
de 2013)

Departaments de Dret

Sergio Llebaría, Departament 
de Dret Privat 

Marc García, Departament  
de Dret Públic  
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NOVES INCORPORACIONS  
DE PROFESSORAT

José María de Areilza Carvajal, 
Departament de Dret Públic 
(Madrid) 

Luca Del Viva,  
Departament de Control  
i Direcció Financera

Antonio Delgado Planas,  
Departament de Dret Privat

Isabel Moll Mendoza,  
Departament de Direcció  
de Màrqueting

Jaume Villanueva Aguilà, 
Departament de Direcció 
General i Estratègia

Profesors visitants

Ruth Aguilera Vaqués,  
Depar tament de Direcció 
General i Estratègia

Jaime Bonache Pérez,  
Departament de Direcció  
de Persones i Organització

Richard Boyatzis,  
Departament de Direcció  
de Persones i Organització

Agustín Calvet Mulleras,  
Departament de Control  
i Direcció Financera

John Dencker, Departament 
de Direcció de Persones  
i Organització

Robert Emmerling,  
Departament de Direcció  
de Persones i Organització

Mónica Franco Santos,  
Departament de Direcció 
d’Operacions i Innovació

Francisco Guzmán Garza,  
Departament de Direcció  
de Màrqueting

Alan S. Harrison,  
Departament de Direcció 
d’Operacions i Innovació

Eero Kasanen,  
Departament de Control  
i Direcció Financera

James J. McGonigle,  
Departament de Direcció 
General i Estratègia

Kenneth Paul Morse,  
Departament de Direcció 
d’Operacions i Innovació

Michele Quintano,  
Departament de Direcció  
de Màrqueting

Mario Raich,  
Departament de Direcció  
de Persones i Organització

John-Christopher Spender, 
Departament de Direcció  
de Persones i Organització

Mike Sweeney,  
Departament de Direcció 
d’Operacions i Innovació

Wim Vanhaverbeke,  
Departament de Direcció  
de Sistemes d’Informació
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Enric Bartlett 
Degà de la Facultat de Dret

Francisco Longo  
Secretari general 

Enrique López Viguria 
Secretari institucional

Ramon Aspa 
Subdirector general corporatiu

Manel Peiró 
Vicedegà acadèmic

Xari Rovira 
Vicedegana de Programes  
i Innovació  

Teresa Duplá 
Vicedegana de la Facultat  
de Dret

Alfred Vernis 
Director executiu  
de Programes Universitaris

Glòria Batllori 
Directora executiva  
de Programes MBA

Jaume Hugas 
Director executiu  
d’Executive Education

Jonathan Wareham 
Vicedegà de Recerca  
de la Business School

Conny Hübner 
Directora executiva  
de l’Executive Language 
Center  

Josep Bisbe 
President del Claustre  
del Professorat

DIRECCIÓ

Patronat

El Patronat és l’òrgan de go-
vern i representació de la Fun-
dació ESADE, entitat jurídica 
titular dels centres d’ESADE. 
Els seus estatuts consoliden 
i reforcen l’estructura jurídica 
d’una institució concebuda 
i fonamentada, des dels 
orígens, sobre la base d’una 
col·laboració paritària entre la 
Companyia de Jesús i la socie- 
tat civil. Per això, la composi-
ció del seu òrgan de govern, el 
Patronat, és també paritària. 
Correspon al provincial de la 
Companyia de Jesús nomenar 
la meitat dels seus membres, 
mentre que l’altra meitat, inte-
grada per representants de la 
societat civil, és designada per 
cooptació dels seus membres 
entre persones que destaquen 
per la seva reputació en els 
àmbits empresarial, jurídic, 
universitari o cultural, després 
d’escoltar l’opinió no vinculant 
de l’Assemblea de Membres 
de la Fundació.

PRESIDENT
Pedro Fontana García  
(fins al juny)

Manuel Raventós Negra  
(des del juliol)

VICEPRESIDENT
Josep Oriol Tuñí Vancells SJ

SECRETARI
Josep E. Milà Mallafré SJ

MEMBRES
Juan Arena de la Mora (des 
del juliol), Artur Carulla Font, 
Germán Castejón Fernández, 
Sol Dau rella Comadrán, Raül 
Díaz-Varela (des del juliol), 
Jesús M. Egui luz Ortúzar SJ 
(fins al juny), Patricia Estany 
Puig (des del juliol), Francisco 
J. Gismondi SJ (des del juliol), 
Jaume Guardiola Romojaro, 
Juan José Lopez Burniol, 
Pedro Navarro Martí nez, Juan 
Maria Nin Génova, Jaime Oraá 
Oraá (des del juliol), Xavier 
Pérez Farguell, Llorenç Puig 
Puig SJ, Mario Rotllant Solà

Comitè Executiu 

La Direcció General garanteix 
la unitat d’ESADE com a  
institució universitària,  
assumint-ne l’alta direcció, en 
tots els seus àmbits i en rela-
ció amb tots els seus centres, 
en les qüestions acadèmi-
ques, economicoadministrati-
ves i de personal, com també 
la comunicació orgànica entre 
ESADE i el Patronat.

El Comitè Executiu és l’òrgan 
d’assistència a la Direcció 
General en la gestió i en tot 
el que fa referència a la coor-
dinació dels diferents àmbits 
d’ESADE.

Eugènia Bieto 
Directora general

Alfons Sauquet 
Degà de la Business School 
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El professor Eduard Bonet durant l’homenatge que se li va rendir a ESADEFORUM
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INFORMACIÓ ECONÒMICA 
DEL CURS 2012-2013

Ingressos

INGRESSOS TOTALS  
DE LES UNITATS 74 M€ 

Facultat de Dret 9 M€ 

Business School 62 M€ 

Executive  
Language Center 3 M€ 

Balanç de l’actiu

ACTIU NO CORRENT  92 M€ 

Immobilitzat  75 M€ 

Inversions en  
empreses del grup  
i associacions  10 M€ 

Immobilitzat financer  7 M€  
 
ACTIU CORRENT  26 M€ 

Deutors  5 M€ 

Inversions financeres  
temporals  9 M€ 

Tresoreria  12 M€ 

TOTAL ACTIU  118 M€ 

 

Balanç del passiu

PATRIMONI NET  47 M€ 

Fons fundacional  
+ reserves 47 M€ 

Resultat de l’exercici -7 M€ 

Subvencions  
i donacions 7 M€  
 
PASSIU NO CORRENT  26 M€ 

Creditors  
a llarg termini  26 M€  
 
PASSIU CORRENT  45 M€ 

Cobraments  
i ingressos anticipats  35 M€ 

Altres deutes 10 M€ 

TOTAL PASSIU 118 M€

Compte de resultats

TOTAL D’INGRESSOS 74 M€ 

Despeses de personal -47 M€ 

Despeses generals  -27 M€ 

Amortitzacions  -6 M€ 

Resultat d’explotació -6 M€ 

Resultat financer -1 M€ 

Resultat final -7 M€ 

 
La Fundació ESADE tanca el 
curs 2012-2013 amb pèrdues. 
L’entorn macroeconòmic 
inestable durant l’estiu de 
2012, que va posar en qüestió 
la credibilitat de l’economia 
espanyola (rescat financer, 
prima de risc, caiguda de la 
borsa), va provocar una ràpida 
contracció de la demanda lo-
cal, molt superior a la prevista 
al pressupost. Per revertir la 
situació, s’han adoptat diver-
ses decisions: una més gran 
interna cionalització i innovació 
de l’oferta, el tancament 
de l’acti vitat deficitària de 
l’Executive Language Center 
i la tramitació consegüent 
d’un expedient de regulació 
d’ocupació.

9 M€ 
Facultat de Dret 

62 M€ 
Business School 

28 M€  
Executive Education  

21 M€  
Programes Universitaris 

9 M€  
Programa Full-Time MBA  

4 M€  
Vicedeganat de Recerca  
i Coneixement

3 M€ 
Executive  
Language Center

74 M
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Gestió acadèmica

Matrícules 4.439

Títols  
i diplomes emesos 2.400

Certificats 7.600

Programes gestionats per  
la Secretaria Acadèmica 61

Assignatures 1.367

Exàmens 1.088

Aules (incloses  
les de l’edifici 2) 100

Comunicació interna

És voluntat d’ESADE infor mar  
i atendre la seva plantilla,  
amb l’objectiu de millorar  
l’organització del treball  
i crear un bon clima laboral.  
Amb aquesta finalitat, s’han 
establert diversos canals  
i processos de comunicació 
interna, que es revisen con-
tínuament. S’han organitzat 
reunions participatives dels 
treballa dors amb la directora 
general, amb membres de 
l’equip directiu, amb profes-
sorat i amb alguns càrrecs 
estratègics de l’estructura  
organitzativa. A més, canals 
com la intranet, els comuni-
cats, les pantalles i les xarxes 
socials serveixen per traslla-
dar constantment informaci-
ons d’interès que perme ten 
conèixer de prop el dia a dia 
de la institució.

RECURSOS

Tecnologia i innovació

Webs de professorat 1.900

Nombre d’ordinadors 1.400

Nombre d’usuaris  
dels sistemes  46.867

Incidències resoltes 6.297

Principals serveis  
de nova implantació

• Posada en funcionament  
de la Secretaria Virtual

• Nova intranet per a l’alumnat

• Implantació de la nova  
plataforma Llibre Electrònic

• Digitalització de tots els 
expedients acadèmics  
1959-1982

• Implantació de la signatura 
electrònica a les actes 
d’examen

Biblioteca Digital

Documents electrò- 
nics consultats 174.890

Llibres consultats  
o prestats 14.088

Llibres ingressats  1.800

Publicacions  
en format electrònic 21.000

Subscripció  
i accés a revistes

• Impreses 453
• Electròniques 14.500

ESADE Training

Pla de formació llançat 
des de l’Àrea de Gestió del 
Talent del Servei de Recursos 
Humans per als col·lectius 
professionals d’ESADE, amb 
l’objectiu de potenciar-ne els 
coneixements tècnics, les 
competències i les habilitats. 

HORES TOTALS  
DE FORMACIÓ DEL PAS 5.196

Mitjana d’hores  
per curs i persona 12

Assistents a les accions  
formatives 273

HORES DE FORMACIÓ  
PER GÈNERE

Dones  4.157 

Homes  1.039

Diàlegs amb la Direcció

Aquest espai s’ha consolidat 
amb diferents convocatòries 
protagonitzades per persones 
de la institució de diferents 
serveis i departaments,  
per tal d’afavorir el diàleg 
sobre temes d’interès (sector, 
negoci, línies estra tègiques, 
projectes, etc.). 

Participants 88
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Índexs d’absentisme

Barcelona 4,19 %
Madrid 2,28 %

Homes 1,32 %
Dones  5,87 %

No hi ha hagut cap víctima 
mortal per accident laboral 
durant el curs 2012-2013.

Servei Lingüístic

TRADUCCIONS  
I CORRECCIONS

Paraules  
corregides  2.821.905

Paraules  
traduïdes  3.346.848

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Coordinació dels cursos d’acre-
ditació del nivell de suficiència 
adreçats al personal docent i 
investigador (PDI). 

Avaluació de diversos projectes 
lingüístics i determinació de 
la millor manera de dur-los a 
terme. Assesso rament en nom-
brosos estudis i informes.

Política de compres

Durant el curs 2012-2013, 
s’ha implementat la nova polí-
tica de compres, en què s’han 
incorporat clàusules específi-
ques de RSE i referències als 
Principis del Pacte Mundial.  
A més de la definició d’un nou 
model de gestió, s’hi inclouen 
les polítiques de proveïdors, 
d’aprovisionament, de contrac-
tació i de gestió de costos.

Pla d’acollida

Les persones que s’incorporen 
a ESADE segueixen un pla 
d’acollida que els permet tro-
bar-se amb diferents directius, 
equips i serveis de la institució 
a fi d’agilitar i facilitar-los el 
procés d’adaptació i de socia-
lització.

Beneficis socials

ESADE ofereix diferents be-
neficis socials als integrants 
de la seva plantilla, entre 
d’altres la reducció de la 
matrícula per als familiars, 
un pla de pensions, formació, 
una assegurança de vida 
col·lectiva, el programa E-Flex, 
transport intercampus, revisió 
mèdica, oferta esportiva, 
etc. Els membres del PAS es 
beneficien també d’un tiquet 
de restaurant subvencionat. 
Les persones amb contractes 
temporals o amb la jornada 
reduïda també tenen aquests 
beneficis socials, excepte el 
pla de pensions, per al qual 
es requereix una antiguitat 
mínima de dos anys. ESADE 
aporta al pla de pensions el 
2,5 % dels sous anuals bruts 
fixos dels partícips i, amb caràc-
ter addicional, i en funció dels 
beneficis, fins a un 1,5 % més.

Conveni col·lectiu  
i Comitè d’Empresa

El 100 % dels treballadors de 
l’empresa estan coberts pel 
conveni col·lectiu i represen-
tats pel Comitè d’Empresa, 
que té una reunió setmanal 
amb la Direcció de Recursos 
Humans per tractar temes 
que afecten la plantilla i una 
altra reunió semestral amb la 
Direcció General. A més, hi ha 
el Comitè de Seguretat i Salut 
Laboral, integrat per sis perso-
nes i pel delegat de prevenció 
extern. Els sis membres són 
designats, a parts iguals,  
per la Direcció i el Comitè 
d’Empresa.

Conciliació

A ESADE, s’atenen diverses 
situacions en què són 
necessàries mesures de con-
ciliació, que permeten donar 
resposta a les necessitats 
particulars d’algunes persones 
i continuar prestant un servei 
adequat a les unitats i als 
departaments. 

L’índex de retorn al lloc de  
treball després d’una baixa 
per maternitat o paternitat  
és del 100 %.
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Sessió de l’EMBA
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9. RELACIÓ AMB  
ORGANITZACIONS
I EMPRESES
DONAR SUPORT AL PROJECTE FORMATIU D’ESADE  
SIGNIFICA COL·LABORAR PER CREAR UN FUTUR MILLOR. 

SUPORT PRIVAT  
A LA FUNDACIÓ ESADE

Durant el curs 2012-2013, 
les aportacions privades a la 
Fundació ESADE han estat de 
3,8 milions d’euros. Assolir 
aquesta xifra és una mostra 
evident que moltes empreses 
i persones confien en el 
projecte formatiu d’ESADE.  
Els fons obtinguts s’han 
destinat als tres pilars 
fonamentals sobre els quals 
es basa la institució: la 
recerca, el professorat  
i l’atracció del millor talent.

Durant aquest curs, ESADE ha 
impulsat, conjuntament amb 
ESADE Alumni, la campanya 
de captació de fons The 
ESADE Challenge for Ta lent, 
amb l’objectiu d’aconseguir, 
en un termini de quatre anys, 
1 milió d’euros addicional 
per a beques, mitjançant la 

parti cipació d’antics alumnes, 
alumnes, empreses i orga-
nitzacions compromeses amb 
el talent. La plataforma de 
llançament d’aquesta cam-
panya ha estat la iniciativa 
1.000 x 1.000 ESADE, que al 
final del curs comptava ja amb 
més de 100 donants, que han 
fet aportacions rellevants al 
Programa de Beques.

Recerca i excel·lència docent

L’emprenedoria, la innova-
ció, la globalització i la res-
ponsabilitat social són àrees 
estratègiques per a ESADE, en 
les quals treballa per generar 
coneixement rellevant. Gràcies 
als fons que s’hi han destinat, 
les 19 unitats de recerca 
d’ESADE han pogut realitzar 
estudis sobre temes clau 
vinculats a aquestes àrees 
estratègiques.

Programa de Beques

S’està donant un gran impuls 
al Programa de Beques a fi 
que els recursos econòmics 
no siguin un impediment per-
què joves amb talent puguin 
estudiar a ESADE. Aquest 
curs 2012-2013, la dotació 
del Programa de Beques  
s’ha incrementat, gràcies  
al suport de les empreses  
i els alumnes, especialment 
dels antics alumnes,  
mitjançant la participació  
a la campanya The ESADE  
Challenge for Talent. 
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Endowment

Durant el curs 2012-2013,  
el fons d’endowment d’ESADE 
ha augmentat fins als 6,2 
milions d’euros. Els interessos 
genera ts s’han destinat als 
diferents projectes estratègi cs 
d’ESADE.

APLICACIÓ DE LES  
APORTACIONS PRIVADES 
 
Beques*  953.566 €

Recerca  2.442.157 € 

Endowment  423.437 €

Total 3.819.160 €   
 
*464.070 €  procedents  
de la campanya The ESADE 
Challenge for Talent 
 
 
 
EMPRESES I FUNDACIONS 
QUE HAN CONTRIBUÏT A LA 
FINALITAT FUNDACIO NAL  
I A PROJECTES DE RECERCA 

SOCIS D’HONOR
• Agrolimen
• BBVA
• ESADE Alumni
• Fundación de PwC
• Fundación Ramón Areces
• Fundación Repsol
• Graduate Management  

Admission Council
• Obra Social “la Caixa”
• Santander
• Werfen Group

SOCIS

• Abertis
• ACRA
• Banc Sabadell
• CGI
• Fundació Lluís Carulla
• Fundación Cultural Banesto 
• Gas Natural Fenosa
• ICEX/Invest in Spain
• IcoB
• UCH

PROMOTORS

• ACC1Ó 
• CaixaBank 
• Deloitte 
• Elecnor 
• Ernst&Young 
• Everis 
• Fujitsu 
• Fundación Alimentum 
• IBM 
• KPMG 
• Nestlé Espanya  
• Puig 
• Zurich Espanya

ALTRES COL·LABORADORS

• 3M Espanya
• Ajuntament de Barcelona
• Ajuntament de Sant Cugat  

del Vallès
• Centre d’Estudis Jordi Pujol
• Departament d’Empresa  

i Ocupació
• Departament de Territori  

i Sostenibilitat
• Diputació de Barcelona
• DKV
• FCRi
• Fundació Barcelona Cultura
• Fundació Príncep de Girona
• Fundación ONCE
• IECISA
• Indra
• Manpower
• Medtronic
• MicroBank
• Novartis Farmacèutica
• Port de Barcelona
• Siemens
• Suara



MEMÒRIA RESUM | 71

EMPRESES I FUNDACIONS 
QUE HAN CONTRIBUÏT AL 
PROGRAMA DE BEQUES

PROMOTORS

• Fundació Banc Sabadell 
• Fundació Caixa d’Enginyers  
• Fundació Jesús Serra /  

Grup Catalana Occident  
• Reig Patrimonia

COL·LABORADORS

• Anudal
• Apax Foundation
• Deutsche Bank
• JP Morgan
• Lucta 
• Mercer
• Metalogenia
• RESA
• RWE Innogy Aersa
• Despatxos del Consell 

Professional de la Facultat 
de Dret

CEMS CORPORATE PARTNER

• Google

ASSEMBLEA DE PATRONS

L’Assemblea de Membres 
de la Fundació ESADE 
(Assemblea de Patrons 
d’ESADE) està integrada per 
un conjunt de persones i 
organitzacions que tenen la 
funció d’informar i aconsellar 
el Patronat –òrgan de govern 
de la Fundació– sobre els 
requeriments, les necessitats, 
l’orientació i l’evolució de la 
societat civil, per tal que  
pugui dur a terme millor la 
seva comesa.

A més del seu rol assessor, 
l’Assemblea de Patrons 
constitueix el fòrum empresa-
rial més important vinculat 
a la Fundació, en què estan 
representades nombroses 
organitzacions nacionals i 
internacionals que col·laboren 
al nivell institucional amb la 
Fundació ESADE mitjançant 
aportacions econòmiques 

per tal de promoure projectes 
estratègics d’ESADE, princi-
palment en els àmbits de la 
recerca i l’atracció de talent. 

Durant el curs 2012-2013, 
l’Assemblea ha estat integra-
da pels membres següents:

PERSONES FÍSIQUES

• Brugera Clavero, Juan José 
• Castejón Fernández, Germán 
• Espiau Espiau, Manuel 
• Fábregas Vidal, Pere-A. 
• Gallardo Ballart, Jorge 
• Guarner Muñoz, Francisco 
• Iglesias Sitjes, Jaume 
• Khalo Glykidis, Esteban 
• Magriñà Veciana, Lluís 
• Pérez Farguell, Xavier 
• Soler Pujol, Joan Manuel 
• Trias Sagnier, Miguel 
• Vidal Arderiu, Ignasi M. 

Josep Piqué en la seva intervenció a l’Assemblea de Patrons de la Fundació ESADE
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PERSONES JURÍDIQUES

• Abertis 
• Accenture 
• Agrolimen
• Aramark
• Banc Sabadell
• BBVA
• CaixaBank
• Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació  
de Barcelona

• Caprabo
• Ciments Molins
• Coca-Cola Iberian Partners
• COMSA EMTE
• Danone
• Deloitte
• Desigual
• Elecnor
• Endesa
• ESADE Alumni
• Esteve
• Everis
• Fluidra
• Freixenet
• Fujitsu
• Fundació Banc Sabadell
• Fundació Catalunya –  
La Pedrera

• Fundació Puig
• Fundació Caixa d’Enginyers
• Fundació Damm
• Fundació Jesús Serra /  
Grup Catalana Occident

• Fundación de PwC
• Fundación Ramón Areces
• Fundación Repsol
• Gas Natural Fenosa
• Grupo Mahou San Miguel
• Iberpotash
• IBM
• INCE
• ISS Facility Services
• KPMG
• “la Caixa”

Iván Martén
Soci sènior i director executiu 
de The Boston Consulting 
Group

Vicente Moreno
President i conseller delegat 
d’Accenture Espanya

Mónica de Oriol 
Presidenta de Seguriber-
Umano

Ignacio Polanco
President d’honor del grup 
PRISA

Francisco Román
President executiu de 
Vodafone Espanya

John M. Scott
President de KPMG Espanya

Carina Szpilka
CEO d’ING Direct Espanya

Juan Antonio Zufiria
Director general d’IBM Global 
Technology Services Europe 

EN REPRESENTACIÓ D’ESADE

Eugènia Bieto
Directora general

Pedro Navarro 
Vicepresident executiu del 
Patronat de la Fundació 
ESADE

José M. de la Villa
Director de Relacions 
Institucio nals i secretari  
del Consell Professional

• Metalogenia
• Miguel Torres
• Nestlé España
• Penteo ICT Analyst
• Reig Patrimonia 
• Roca
• Santander
• Seat
• Tous
• Werfen Group

CONSELL PROFESSIONAL 
D’ESADE

Juan Arena
President de la Fundación 
SERES i president del Consell 
Professional d’ESADE

Maite Arango
Vicepresidenta del Consell 
d’Administració del grup VIPS

Anna M Birulés
Presidenta d’Alta Business 
Serveis

Luis Conde
President de Seeliger y Conde

Fernando Conte
President de Parkia

Juan Ignacio Entrecanales
Vicepresident d’Acciona 

Pedro Fontana
President d’Áreas

María Garaña
Presidenta de Microsoft 
Espanya

Cristina Garmendia
Sòcia d’Ysios Capital Partners

Juan Lladó
President i conseller delegat 
d’Accenture Espanya
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CONSELL PROFESSIONAL  
DE LA FACULTAT DE DRET

• Abertis Infraestructuras
• Advocacia General de l’Estat 
a Barcelona

• Agència Tributària,  
Delegació a Barcelona

• AGM Abogados
• Arasa & De Miquel - Euroforo
• Baker & McKenzie Abogados
• BDO Abogados
• Clifford Chance Abogados
• Col·legi de Notaris  
de Catalunya

• Crowe Horwath Legal  
y Tributario

• Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira

• Danone

• Deganat dels Registradors  
de la Propietat, Mercantils i 
de Béns Mobles de Catalunya

• Deloitte Abogados y Asesores 
Tributarios

• Ernst & Young Abogados
• Escuela Judicial
• Font Advocats i Economistes
• Freshfields Bruckhaus  
Deringer LLP

• Garrigues, Abogados  
y Asesores Tributarios

• Gas Natural Fenosa
• Gómez-Acebo & Pombo 
Abogados

• Iberdrola
• Inspecció Provincial  
de Treball i Seguretat Social  
a Catalunya

• Jausas

• KPMG Abogados
• “la Caixa”
• Mango 
• Manubens Abogados
• Pedrosa Lagos
• PepsiCo Europa
• Pérez-Llorca
• Puig
• PwC Tax & Legal
• Rousaud Costas Duran
• Roca Junyent
• Sara Lee
• Tribunal Arbitral de Barcelona
• Uría Menéndez
• Vialegis Asesores Legales  
y Tributarios

Jordi Alavedra, donant fundador del Programa de Beques, juntament amb alumnes donants a la Jornada Anual d’ESADE Alumni a Barcelona
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MITJANS NACIONALS

ESADE està com promesa 
decididament amb la difusió 
del coneixement des de ja fa 
molts anys. Això es reflecteix 
especialment als mitjans de 
comunicació espanyols,  
on ESADE té una presència 
constant com a font d’informa-
ció i de coneixement rellevant.

Evolució de la presència

Evolució del nombre  
d’articles d’opinió

MITJANS INTERNACIONALS

La presència d’ESADE als 
mitjans internacionals de 
referència continua creixent 
any rere any. És el resultat de 
la dimensió global que ESADE 
ha assolit i de la seva posició 
de referent en molts dels àm-
bits en què treballa el nostre 
professorat.

Evolució de la presència  
als mitjans prioritaris

10. COMUNICACIÓ  
I PUBLICACIONS
ESADE ÉS UNA INSTITUCIÓ ACADÈMICA  
QUE CENTRA LA SEVA ACTIVITAT EN TRES LÍNIES:  
LA DOCÈNCIA, LA RECERCA I EL DEBAT.  
EL RESULTAT DE CADASCUNA D’AQUESTES LÍNIES  
TÉ UN IMPACTE SOCIAL RELLEVANT.

LA COMUNICACIÓ A ESADE

ESADE té prestigiosos 
professors i experts que 
desenvolupen una part de la 
seva activitat en les diferents 
unitats de recerca creades 
per la institució. La tasca que 
acompleixen es tradueix en 
una gran quantitat de cont in-
guts de valor, en àrees relle-
vants per al món empresarial, 
el sector públic, l’àmbit jurídic 
i la societat civil. La difusió 
d’aquests continguts es 
realitza a través de mitjans de 
comunicació d’arreu del món, 
com també de llibres, webs 
i altres recursos online, que 
contribueixen a fer públic el 
resultat de la labor investiga-
dora del professorat.

27 (2010-2011)

153 (2011-2012)

193 (2012-2013)

5.345 (2010-2011)

7.222 (2011-2012)

6.863 (2012-2013)

613 (2010-2011)

891 (2011-2012)

1.147 (2012-2013)
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LLIBRES I PUBLICACIONS 
ACADÈMIQUES 

Les publicacions acadèmiques 
han continuat augmentant 
durant aquest curs, amb un 
increment notable del nombre 
de llibres i capítols de llibres. 
De la mateixa manera, ESADE 
i els seus professors han estat 
especialment prolífics en la 
redacció d’articles de recerca, 
contribucions a conferències 
i ponències en congressos 
acadèmics, i en la publicació 
de working papers, etc.

INFORMES I ESTUDIS

Professors i investigadors 
d’ESADE realitzen informes  
i estudis que permeten  
difondre el coneixement  
que la institució genera.

Informe de Fons  
Sobirans 2012

És la primera publicació  
sobre aquest tema en cas-
tellà. En la seva elaboració, 
hi han parti cipat alguns dels 
princi pals experts mundials  
en fons sobirans. L’Informe 
analitza les estra tègies 
d’inversió dels diversos fons 
sobirans arreu del món  
i exposa les operacions  
principals que s’han realitzat 
el darrer any. S’hi tracten 
d’una manera especial les 
relacio ns dels fons amb les 
empre ses espanyoles.

Informe Econòmic

Repassa les claus de l’eco- 
nomia mundial, europea  
i espanyola. La recuperació 
de l’economia mundial està 
amenaçada i Europa continua 
afrontant la crisi de la seva 
unió econòmica i monetària. 
En el cas d’Espanya, el país 
s’enfronta a un període 
d’ajus taments i contracció 
econòmica.

Informe InnovaRH

Com pot contribuir la gestió 
del talent a impulsar la 
innovació a les empre ses? 
El segon Informe InnovaRH 
recull els resultats d’un estudi 
que dóna resposta a aquesta 
pregunta. L’estudi, pioner en el 
seu cam p, consolida les línies 
de treball i de recerca que 
InnovaRH ha desenvolupat 
des de l’any 2009. InnovaRH 
és un projecte impulsat per 
destacades em preses, amb la 
direcció acadèmica d’ESADE, 
que té com a objectiu analitzar 
les últimes tendències en 
gestió del talent. 

Diana ESADE (PIB i EPA)

Estudi que mesura la desvia-
ció mitjana de les principals 
institucions que fan predicci-
ons sobre el produc te interior 
brut (PIB) i sobre els índexs 
d’ocupació a Espanya.
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ESADE Crea Opinió

Aquest canal, llançat l’abril de 
2012, agrupa en format digital 
tots els articles d’opinió publi-
cats del professorat d’ESADE. 

El curs 2012-2013, la plata-
forma va posar a disposi ció 
de la comunitat online 1.147 
articles d’opinió sobre temes 
d’actualitat, en àmbits tan 
variats com l’economia, la 
globali tzació, el dret, la políti-
ca, la innovació, les finances 
i la gestió pública, entre 
d’altres.

ESADE Blogs

El projecte ESADE Blogs va 
néixer amb l’objectiu de donar 
veu als experts d’ESADE,  
difonent les seves opinions 
sobre temes d’actualitat  
i sobre els darrers avenços 
en els seus àmbits d’estudi 
respectius. 

Actualment, amb la incorpo- 
ració del blog de Gerard Costa,  
el projecte té deu blocs  
temàtics, liderats per profes-
sors d’ESADE, en els àmbits 
del lideratge, la geopolítica, 
el màrqueting social, les 
finances, el dret, la innovació 
social, l’emprenedoria,  
la innovació, la gestió del  
coneixement i la cooperació  
al desenvolupament.

COMUNICACIÓ ONLINE

L’aposta d’ESADE per la 
comunicació online es mate-
rialitza en el llançament de 
plataformes i nous formats de 
continguts per tal d’impulsar 
el coneixement que generen 
els experts entre la comunitat 
online.

Newsletter Inspiring Futures

L’aposta d’ESADE per la 
comunicació online també es 
va materialitzar el setembre 
de 2012 amb el llançament de 
la primera newsletter Inspi ring 
Futures, una publicació online 
de caràcter mensual per al 
públic general, orientada a 
difondre els últi ms avenços  
i les activitats de la institució. 

Nou canal ESADE TV

L’abril de 2013, ESADE també 
va apostar decididament per 
la comunicació audiovisual i 
va posar en funcionament el 
nou canal ESADE TV. La nova 
plataforma multi mèdia va 
començar amb més de 500 
vídeos sobre gestió, innovació, 
emprenedoria, màrqueting, 
dret, opinions del professorat 
i anècdotes sobre la vida al 
campus.

El canal es basa en Nice264 
Management, una innovadora 
plataforma de vídeos,  
totalment adaptada per  
a smartphones i tablets.
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XARXES SOCIALS

A les xarxes socials, ESADE 
té una presència transparent, 
dinàmica i compromesa  
amb la difusió de la seva 
activitat. La institució s’ha 
posicionat com un referent  
en l’ús d’aquestes eines,  
i així ho reconeixen els milers 
de persones que dia a dia te-
nen l’oportunitat de seguir de  
prop l’actualitat i accedeixen 
als continguts de valor que es 
generen de les nostres aules.

ESADE és present a

 LinkedIn

 Twitter

 Facebook

 Google+

 

 SlideShare

 Instagram

 Flickr

 YouTube 

 Blogs destacats

El blog d’Eugènia Bieto

El blog de Javier Solana

Blog de la Càtedra LideratgeS

Blog de la Facultat de Dret

Blog de l’Institut d’Innovació Social

Blog del Servei Universitari per al Desenvolupament

Finance blog by Pablo Triana

Institute for Innovation and Knowledge Blog

Marketing & Society by Gerard Costa
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ANNEXOS

ANNEX 1 - SOBRE AQUESTA 
MEMÒRIA COM A REPORTING 
SEGONS LA GRI

Aquesta Memòria s’ha  
realitzat, per segon any  
consecutiu, en el marc de 
la Global Reporting Initia-
tive (GRI), fent així un pas 
endavant en la millora de la 
transparèn cia i la rendició de 
comptes d’ESADE. L’objectiu 
de la GRI és contribuir a una 
economia global i sostenible, 
en què les organitzacions 
gestionin el seu acompliment 
econòmic, ambiental, social 
i de govern, com també els 

seus impactes, de manera res-
ponsable i amb un reporting 
transparent.  
Per a aquest curs, s’ha de cidit 
seguir un any més amb el 
nivell C, amb l’objectiu de tre-
ballar durant tot el curs 2013-
2014 en el nou model G4.

Seguir aquest mètode de 
reporting estàndard a escala 
internacional permet millorar 
els sistemes de gestió i d’es-
tabliment d’objectius i fites, 
com també definir indicadors 
d’acompliment i mesurar mi-
llor els impactes en la pròpia 
institució i en la societat.

Grups d’interès  
(stakeholders)

La inclusió dels stakeholders 
és un dels principis GRI 
per definir el contingut de 
l’informe. Durant el curs 2012-
2013, s’han tingut diverses 
reunions amb els principals 
stakeholders, fomentant 
espais de diàleg per donar 
a conèixer el Pla director de 
responsabilitat social d’ESADE 
(RS-ESADE) i escoltar les pro-
postes dels diferents grups. 
S’han obert fòrums de diàleg 
amb els diferents membres de 
la comunitat (claustre, perso-
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nal d’administració  
i serveis, alumnat de diversos 
programes, ESADE Alumni…), 
a fi d’escoltar-ne les necessi-
tats i les expectatives,  
com també les seves idees, 
suggeriments i aportacions, 
per tal d’avançar en l’aspiració 
de ser una institució acadèmi-
ca cada vegada més sosteni-
ble i socialment responsable. 
L’objectiu per al curs 2013-
2014 és organitzar el I Fòrum 
de Stakeholders.

Definició del contingut  
de la Memòria

Per determinar el contingut 
de la Memòria, s’han tingut 
en compte, en primer lloc, els 
interessos expressats pels 
diversos stakeholders en les 
diferents reunions que s’han 
fet durant el curs. També la 
missió, la visió i la Declaració 
de valors, les línies missionals 
(formació, recerca i debat so-
cial) i les línies estratègiques 
(globalització, innovació, sos-
tenibilitat econòmica i cultura 
organitzativa). Finalment, 
s’han seguit les coordenades 
bàsiques exigibles a una ins-
titució acadèmica en l’àmbit 
universitari internacional.

 

 

Malgrat que la informació que 
genera la institució és molt 
nombrosa, s’ha seguit el prin-
cipi de materialitat, de manera 
que s’hi han inclòs tots aquells 
assumptes rellevants per tal 
de reflectir els impactes so-
cials, ambientals i econòmics. 

També s’ha tingut en compte 
el principi d’exhaustivitat, en 
el sentit que la informació con-
tinguda a la Memòria inclou to-
tes les accions i les iniciatives 
significatives que han tingut 
lloc en el període cobert i no 
n’omet informació rellevant. 

Quant a la qualitat del contin-
gut, s’han tingut en compte els 
principis d’equilibri, compara-
bilitat, precisió, periodicitat, 
claredat i fiabilitat, descrits als 
protocols de la GRI.

La determinació dels aspectes 
i dels indicadors de l’informe 
és fruit del treball realitzat 
a les memòries dels darrers 
anys, enriquit amb els inputs 
del Pla director de RS-ESADE  
i les aportacions dels diversos 
stakeholders. En la seva ela-
boració, també s’han tingut  
en compte els 10 Principis  
del Pacte Mundial (Global 
Compact). Fins ara, ESADE 
ha anat fent cada any els 
informes de progrés del Pacte 
Mundial, i a l’última edició li  
ha estat reconegut el nivell  
GC Advanced per Global 
Compact. La informació con-
tinguda en els informes  
de progrés queda ja inclosa 
directament en aquesta 
Memòria, en haver estat 
elaborada d’acord amb els 
estàndards GRI.

L1
FORMACIÓ

L3
DEBAT
SOCIAL

L7
SOSTENIBILITAT 

ECONÒMICA

L6
CULTURA 

ORGANITZATIVA

L5
INNOVACIÓ

L4
GLOBALITZACIÓ

L2
RECERCA

LÍNIES
MISSIONALS

LÍNIES
ESTRATÈGIQUES
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Continguts bàsics   

 PERFIL  COBERTURA  PÀGINA / RESPOSTA

1.  ESTRATÈGIA I ANÀLISI   

1.1  Declaració del màxim responsable de l’organització Total 5

2.  PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ   

2.1  Nom de l’organització  Total Portada

2.2  Principals marques, productes i/o serveis  Total 19-22

2.3  Estructura operativa de l’organització  Total 62

2.4  Localització de la seu principal de l’organització Total Contraportada

2.5  Nombre de països en què l’organització actua  
 i desenvolupa activitats significatives  Total 8

2.6  Naturalesa de la propietat i forma jurídica  Total 62

2.7  Mercats servits (desglossament geogràfic, sectors  
 que abasteix i tipus de clients/beneficiaris)  Total 21-22

2.8  Dimensions de l’organització informadora  
 (nombre d’empleats, ingressos nets…)  Total 8, 59, 64-65

2.9  Canvis significatius durant el període cobert   No hi ha hagut 
 per la memòria (canvis en la localització,    canvis 
 estructura del capital social…)   Total significatius

2.10  Premis i distincions rebuts durant el període informatiu Total 9

ANNEX 2 - GRI: CONTINGUTS BÀSICS I INDICADORS 
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 PERFIL  COBERTURA  PÀGINA / RESPOSTA

3.  PARÀMETRES DE LA MEMÒRIA   

3.1 Període cobert per la informació continguda a la memòria Total Portada

3.2 Data de la memòria anterior més recent   Total Curs 
    2011-2012

3.3 Cicle de presentació de memòries  Total  Anual

3.4 Punt de contacte per a qüestions relatives  
 a la memòria o al seu contingut  Total Contraportada

 ABAST I COBERTURA DE LA MEMÒRIA  

3.5 Procés de definició del contingut   Total Annex 1

3.6 Cobertura de la memòria  Total Annex 1

3.7 Limitacions en l’abast o cobertura  Total Annex 1

3.8 Bases per incloure informació en cas de negocis conjunts  
 (joint ventures), filials, etc. que puguin afectar significativament  
 la comparabilitat entre períodes i/o organitzacions Total  No escau

3.10 Descripció de l’efecte de reformulació d’informació  
 pertanyent a memòries anteriors 

3.11 Canvis significatius relatius a períodes anteriors en l’abast,  
 la cobertura o els mètodes de valoració aplicats a la memòria  Total   No ni ha hagut 

 

 ÍNDEX DEL CONTINGUT DE LA GRI   

3.12 Taula que indica la localització dels continguts  
 bàsics de la memòria  Total Annex 2

 Total                    No escau
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 PERFIL  COBERTURA PÀGINA / RESPOSTA

4.  GOVERN, COMPROMISOS I PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

4.1 Estructura de govern de l’organització  Total 62, 71-72

4.2 Indicar si el president del màxim òrgan de govern  
 té també un càrrec executiu i, si és així,  
 quina funció té en la direcció de l’organització Total 62

4.3 Nombre de membres del màxim òrgan  Total 62

4.4 Mecanismes dels accionistes i empleats per comunicar  
 recomanacions o indicacions al màxim òrgan de govern Total 62, 65 

4.8 Declaracions de missió i valors desenvolupades internament,  
 codis de conducta i principis rellevants per a l’acompliment  
 econòmic, ambiental i social, i estat de la seva implementació Total 11

 COMPROMISOS AMB INICIATIVES EXTERNES   

4.12 Principis o programes socials, ambientals i econòmics  
 desenvolupats externament, com també qualsevol altra  
 iniciativa que l’organització subscrigui o aprovi Total 13-17, 55

4.13 Principals associacions a què l’organització pertany i/o ens  
 nacionals i internacionals a què l’organització dóna suport Total 37, 46

 

 RELACIÓ AMB ELS GRUPS D’INTERÈS   

4.14 Relació dels grups d’interès de l’organització Total Annex 1

4.15 Procediment per identificar i seleccionar  
 els grups d’interès a l’organització  Total Annex 1
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Indicadors   

 PERFIL   COBERTURA PÀGINA

 INDICADORS D’ACOMPLIMENT ECONÒMIC  

EC 1 Valor econòmic directe generat i distribuït,  
 inclosos els ingressos, els costos d’explotació, la retribució  
 als empleats, les donacions i d’altres inversions a la comunitat,  
 els beneficis no distribuïts i els pagaments a proveïdors  
 de capital i als governs  Total 64

EC 3 Cobertura de les obligacions de l’organització degudes  
 a programes de beneficis socials  Parcial 66

 INDICADORS D’ACOMPLIMENT AMBIENTAL  

EN 1 Materials utilitzats, per pes o volum  Total  15

EN 4 Consum indirecte d’energia, desglossat per fonts primàries  Parcial 15

EN 5 Estalvi d’energia degut a la conservació  
 i a millores en l’eficiència  Parcial 15

EN 8 Captació total d’aigua per fonts  Total 15
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 PERFIL   COBERTURA PÀGINA

 INDICADORS D’ACOMPLIMENT SOCIAL   

LA 1 Desglossament del col·lectiu de treballadors per tipus  
 d’ocupació, per contracte, per regió i per sexe Total  61

LA 3 Beneficis socials per als empleats a jornada completa,  
 que no s’ofereixen als empleats temporals o de mitja jornada,  
 desglossats per ubicacions significatives d’activitat Total 66

LA 4 Percentatge d’empleats coberts per un conveni col·lectiu Total 66

LA 6 Percentatge del total de treballadors que està representat  
 en comitès de salut i seguretat conjunts de direcció-empleats,  
 establerts per ajudar a controlar i assessorar sobre programes  
 de salut i seguretat al treball   Total  66

LA 7 Índexs d’absentisme, malalties professionals, dies perduts,  
 i nombre de víctimes mortals relacionades amb el treball,  
 per regió i sexe  Total 66

LA 10 Nombre mitjà d’hores de formació a l’any per empleat,  
 desglossat per categoria d’empleat i sexe  Total 65

LA 13 Composició dels òrgans de govern corporatiu i de la plantilla,  
 desglossada per sexe, grup d’edat, pertinença a minories  
 i altres indicadors de diversitat  Total 59, 62

LA 15 Nivells de reincorporació al treball i de retenció després de  
 la baixa per maternitat o paternitat, desglossats per sexe Total 66

SO1 Percentatge d’operacions en què s’han implantat  
 programes de desenvolupament, avaluacions d’impacte  
 i participació de la comunitat local  Total 16-17

PR5 Pràctiques amb relació a la satisfacció del client,  
 inclosos els resultats dels estudis de satisfacció del client Parcial 22
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ANNEX 3 - GRI: CERTIFICAT
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 PÀGINA

65 
 

66
11
11
13

16-17, 55
 

14 

14

66
65
65

66
66

17
17
16

15
15
15

ANNEX 4 - PRINCIPIS DEL PACTE MUNDIAL - NACIONS UNIDES

 PRINCIPIS

1.    Les empreses han de donar suport  
 i respectar la protecció dels drets  
 humans fonamentals, reconeguts  
 internacionalment, dins el seu àmbit  
 d’influència

2.    Les empreses s’han d’assegurar  
 que no són còmplices en la vulneració  
 dels drets humans

3.    Les empreses han de donar suport  
 a la llibertat d’associació i al reconeixe- 
 ment efectiu del dret a la negociació  
 col·lectiva

4.    Les empreses han de defensar l’elimi- 
 nació de tota forma de treball forçós o  
 que s’hagi realitzat amb coacció

5.    Les empreses han de defensar  
 l’eradicació del treball infantil

6.    Les empreses han de defensar  
 l’abolició de les pràctiques de discrimi- 
 nació a la feina i en l’ocupació

7.     Les empreses han de tenir un  
 enfocament preventiu que afavoreixi  
 el medi ambient

PUNTS RELACIONATS A LA MEMÒRIA

• Accés a la formació dels treballadors 
ESADE Training

• Pla d’acollida
• Missió i visió
• Declaració de valors
• Pla director de RS-ESADE
• Projectes d’acció social (programa  

institucional, Momentum Project,…)

• Política institucional de compres  
i proveïdors

• Projecte PRME Champions

• Conveni col·lectiu i Comitè d’Empresa
• Programa “Diàlegs amb la Direcció”
• Comunicació interna (diferents canals)

• Conciliació
• Beneficis socials

Atès el tipus d’activitat de la institució,  
el treball infantil no suposa cap risc.  
En subscriure els 10 Principis del Pacte 
Mundial, ESADE es compromet clarament  
a favor de l’eradicació del treball infantil.

• Igualtat d’oportunitats
• Declaració sobre diversitat
• Obtenció del certificat DisCert

• 1st Sustainability Day
• Dia Mundial del Medi Ambient
• Definició de quatre línies estratègiques  

de la responsabilitat mediambiental 
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  PRINCIPIS

8.    Les empreses han de fomentar  
  les iniciatives que promoguin una més  
 gran responsabilitat ambiental.

9.    Les empreses han d’afavorir  
 el desenvolupament i la difusió de  
 les tecnologies respectuoses amb  
 el medi ambient.

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

PÀGINA

15 
15

65

65

32

PUNTS RELACIONATS A LA MEMÒRIA

• Campanya “ESADE Green Rules” 
• Mesurament de l’evolució dels consums 

energètics
• Implantació de diverses iniciatives  

que promoguin l’eliminació del paper  
(Secretaria Virtual, nova intranet per  
a l’alumnat…)

• Desenvolupament de plataformes  
tecnològiques per fomentar el treball 
online i en xarxa

• Recerca, formació i divulgació de l’Institut 
d’Innovació Social

En adherir-se als 10 Principis del Pacte 
Mundial, ESADE mostra el seu rebuig  
explícit i públic a la corrupció i a l’extorsió.
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