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Carta De la DireCtora 
GeNeral D’eSaDe
ESADE va apostar fa més de 30 anys 
per formar directius, no només de 
l’àmbit empresarial, sinó també de 
l’administració pública. La millora 
del sector públic s’ha convertit avui 
en dia en un tema capital, tant per 
abordar els reptes econòmics de 
competitivitat com per avançar cap 
a societats més cohesionades i inclu-
sives, on la dignitat de les persones 
estigui més protegida i potenciada. 
Per aquesta raó, la millora de la ges-
tió pública s’ha convertit en una peça 
central per a dotar-nos de millors ins-
titucions públiques i més capaces 
de respondre als problemes i opor-
tunitats col·lectius que tenim. Amb 
aquesta finalitat, ESADE manté el 
seu compromís d’aportar, mitjançant 
reconeguts professors, el seu millor 
coneixement i la seva millor recerca. 
És un compromís que renovem de 
manera decidida any rere any.

PreSeNtaCiÓ
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Carta Del DireCtor 
De l’iGDP
L’expansió i el reconeixement d’una 
direcció pública professional és un 
dels principals senyals d’identitat dels 
processos de canvi i modernització 
que viuen les organitzacions públi-
ques. La reforma, la gestió de l’ajust 
i la construcció d’un nou model d’or-
ganitzacions públiques depèn de dos 
factors bàsics: de la voluntat política 
del seu abordatge seriós i profund, i 
de la disponibilitat de professionals 
de la direcció pública experimentats 
i altament formats i capacitats. 

ESADE i l’Institut de Governança i 
Direcció Pública volen contribuir a 
la consolidació i al reforçament de la 
qualitat institucional i organitzativa 
del nostre sistema polític i del nostre 
sector públic, a partir d’un coneixe-
ment sòlid i estructurat de la disci-
plina del management, atenent a les 
especificitats i singularitats d’allò 
públic.
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L’aportació que l’Institut de Governança i Direcció 
Pública pretén fer al procés de transformació de les 
nostres administracions es sintetitza en:

Ajudar a consolidar la transició d’una cultura 
burocràtica, basada en el coneixement i el com-
pliment de les normes, a una cultura postbu-
rocràtica i gerencial, basada en els resultats i 
la responsabilitat. 

Introduir i desenvolupar el conjunt de tecno-
logies de gestió que enforteixin la consciència 
de cost, les opcions sobre la qualitat del servei 
i la responsabilitat pels resultats, respectant 
els valors constitucionals de la gestió pública. 

Contribuir al desenvolupament de persones 
del sector públic i reforçar-ne el grau de res-
ponsabilitat i de compromís, la capacitat tèc-
nica i l’esperit innovador.

Desenvolupar lideratges sòlids amb les capa-
citats necessàries per a un sector públic inno-
vador, eficient i responsable.

Millorar el sistema de relacions entre les admi-
nistracions i els ciutadans. Potenciar les habi-
litats i les capacitats dels directius públics, per 
tal d’analitzar, atendre i satisfer les necessitats 
dels usuaris i els clients dels serveis públics.

Desenvolupar la capacitat de gestió relacio-
nal de les administracions. Fomentar la gestió 
interadministrativa i la col·laboració amb el 
sector privat empresarial i el sector no lucratiu. 

ESADE va iniciar les seves activitats en el camp de 
la gestió pública gràcies a l’impuls dels professors 
Josep Maria Vallès, Xavier Mendoza, i Carlos Losada, 
que desenvoluparen els primers programes de gestió 
pública a ESADE. La creació de l’Institut de Governan-
ça i Direcció Pública, l’any 1993, va formalitzar aques-
ta experiència iniciada a principis dels anys vuitanta. 

Amb més de vint anys de recorregut, l’IGDP és un 
actor consolidat gràcies al Màster en Direcció Pública 
(Executive Master in Public Administration -EMPA), 
iniciat al 2002, a la posterior creació del Grup d’In-
vestigació en Lideratge i Innovació en Gestió Públi-
ca (GLIGP), i al Programa PARTNERS de cooperació 
publicoprivada.

l’iGDP: MiSSiÓ, ViSiÓ 
i eiXoS eStratèGiCS
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L’Institut de Governança i Direcció Pública (IGDP) és una unitat que, des del 
vessant públic, compleix amb les línies estratègiques d’ESADE. La seva fun-
ció és formar, donar veu i investigar els principals reptes que han d’afrontar 
les organitzacions i les persones que treballen en el sector públic. 

iGDP: MeMòria 2013-2014
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MiSSiÓ l’iGDP
La missió de l’IGDP es fonamenta en la contribució, 
des d’ESADE, a la millora de la qualitat de la gover-
nança i al desenvolupament de lideratges responsa-
bles en el sector públic. Creiem en allò públic i en 
les seves possibilitats de desenvolupament i millora. 
D’aquesta manera, des de la perspectiva de la gestió 
pública, aportem al sector públic idees, valors, conei-
xement i instruments destinats a potenciar el funcio-
nament i els resultats de les organitzacions públiques. 

ViSiÓ De l’iGDP
La visió de l’IGDP és la d’ésser reconeguts internacio-
nalment com a referent acadèmic en lideratge, direc-
ció pública i cooperació publicoprivada, a través de 
les següents línies d’actuació:

La formació de qualitat destinada a directius 
públics. Liderar la formació de qualitat per a 
directius públics a Espanya i aconseguir una 
presència significativa a Amèrica Llatina.

La producció de recerca bàsica rellevant en 
els àmbits del lideratge públic i de la col·la-
boració publicoprivada.

El desenvolupament de recerca aplicada en 
gestió púbica, amb un especial focus en la col-
laboració publicoprivada. 

L’impuls al debat social entorn a la governan-
ça i la gestió pública i la cooperació publi-
coprivada.

eiXoS eStratèGiCS
L’activitat de l’IGDP s’estructura en quatre eixos aline-
ats amb el Pla Estratègic d’ESADE. En primer lloc, 
l’activitat més rellevant de l’IGDP és la FORMACIÓ 
de directius públics i molt en particular el Màster en 
Direcció Pública- Executive Master in Public Adminis-

tration. L’IGDP treballa per mantenir la presència d’al-
ta notorietat en el sector públic a través de programes 
formatius tant a Barcelona com a Madrid. 

Des de l’any 2005, l’IGDP ha fomentat quantitativa i 
qualitativament la RECERCA en gestió pública amb la 
creació del Grup de Recerca en Lideratge i Innovació 
en la Gestió Pública (GLIGP). La creació de coneixe-
ment es situa com un dels pilars de l’IGDP, el qual vol 
fomentar la seva presència nacional i internacional a 
través de la recerca i la participació en projectes i xar-
xes internacionals. 

Així mateix, l’IGDP, a través de les seves línies de treball 
ha desenvolupat el que anomena RECERCA APLICA-
DA. Aquesta recerca es centra en oferir a administra-
cions públiques solucions a problemes públics per a 
millorar la qualitat de les decisions públiques. 

Finalment, el DEBAT SOCIAL té un espai important 
amb el Club de Direcció Pública format per antics 
alumnes i el butlletí trimestral PUBLIC. L’objectiu en 
aquest punt és participar i promoure el debat social 
sobre temes rellevants en el sector i garantir presència 
social en el tema de l’acció pública de govern.

Els quatre eixos que centren les activitats de l’IGDP no 
són compartiments tancats sinó que es retroalimenten. 
Es fomenta així l’excel·lència i la innovació en la forma-
ció i la recerca bàsica i aplicada, i es garanteix la màxi-
ma difusió a través del debat social. Així mateix, l’IGDP 
assegura la sostenibilitat econòmica de les seves acti-
vitats a través de l’autofinançament. 

Tal i com es presenta en el següent gràfic els quatre 
eixos es centren en dos aspectes del sector públic: la 
direcció pública professional i la cooperació publi-
coprivada.

l’iGDP: MiSSiÓ, ViSiÓ i eiXoS eStratèGiCS De l’iGDP
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Eixos estratègics de l’IGDP

Per tal de dur a terme els eixos estratègics establerts, 
l’IGDP compta amb un grup de persones, professors, 
col·laboradors acadèmics, investigadors i adminis-
tradors que treballen des d’ESADE pensant en els 
governs i en les organitzacions del sector públic. 

L’IGDP engloba diferent iniciatives i instruments per 
tal de garantir l’excel·lència i millorar la qualitat de 
la direcció pública professional i la cooperació publi-
coprivada. Aquestes iniciatives són: 

ExEcutIVE MaStER In PubLIc 
aDMInIStRatIon (EMPa)
Amb més de 10 anys de recorregut, l’EMPA compta 
amb la participació de professors de l’IGDP i reuneix 
cada any a més d’una trentena de participants tant a 
ESADE Barcelona com al campus de Madrid. 

PRoGRaMa PaRtnERS
El Programa PARTNERS és una iniciativa de gene-
ració de coneixement de l’Institut de Governança i 
Direcció Pública (IGDP) d’ESADE, dedicada al desen-
volupament i la difusió de coneixement en matèria de 
cooperació publicoprivada (CPP). El Programa treballa 
per impulsar espais de trobada i el coneixement mutu 
entre directius i institucions dels sectors públic i privat 
implicats en projectes col·laboratius, amb independèn-
cia de l’àmbit d’actuació d’aquests. 

GRuP D’InVEStIGacIó En LIDERatGE I 
InnoVacIó En GEStIó PúbLIca (GLIGP)
Reconegut per l’AGAUR des del 2005 i renovat dues 
vegades com a grup de recerca consolidat (2009 i 
2014), el GLIGP es focalitza en la generació de conei-
xement mitjançant la recerca bàsica. Les principals 
línies de recerca del grup són el lideratge en el sector 
públic, la gestió de la governança i les relacions entre 
el sector públic i el sector privat. 

butLLEtí PubLIc
Amb una publicació trimestral, PUBLIC presenta les 
notícies més rellevants en gestió pública (resultats 
de recerca, estratègies en polítiques públiques, noves 
regulacions, etc.) i les principals novetats de l’IGDP 
en l’àmbit de la formació, la recerca i el debat social. 

cLub DE DIREccIó PúbLIca
El Club de direcció Pública és un espai de relació i 
acció professional d’antics alumnes d’ESADE. El club 
té com a missió potenciar el rol de la direcció gerenci-
al en l’àmbit de la gestió pública i actualitzar el conei-
xement dels seus membres.

DireCCiÓ PÚBliCa 
ProFeSSioNal

-
CooPeraCiÓ 

PUBliCoPriVaDa

ForMaCiÓ

DeBat 
SoCial

reCerCa 
BàSiCa

reCerCa 
aPliCaDa
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Les primeres activitats formatives en gestió pública a 
ESADE es realitzen a principis dels anys vuitanta coin-
cidint amb la revisió de l’estat del benestar a Europa 
(encara inexistent a Espanya) i amb els primer movi-
ments per la modernització de la gestió i la direcció 
pública als països de l’OCDE. La precocitat d’ESADE 
en aquest tema en l’entorn d’Espanya va ser total.

En el transcurs de la seva història l’Institut de Gover-
nança i Direcció Pública ha avançat en el procés 
d’aprenentatge de les especificitats de la gestió públi-
ca. Mereix una menció especial el programa de Forma-
ció Gerencial a les Administracions Públiques iniciat 
l’any 1989 i incorporat dins l’actual Màster de Direc-
ció Pública. 

Durant aquest període, l’IGDP ha dut a terme més de 
100 edicions de diferents programes regulars oberts 
i programes especialitzats i tancats (in-company trai-
ning – ICT) formant a més de 3.000 professionals de 
múltiples organismes arreu de l’estat espanyol. D’altra 
banda, l’IGDP ha contribuït a consolidar la transició 
d’una cultura burocràtica a una cultura gerencial, basa-
da en els resultats i la responsabilitat.

la ForMaCiÓ

L’aposta de futur de l’IGDP en l’àmbit formatiu passa per seguir garantint 
l’excel·lència a l’aula. A través dels cursos formatius, l’IGDP facilita les eines 
i els instruments amb els quals directius públics i privats poden fer front als 
nous reptes del sector públic.

iGDP: MeMòria 2013-2014
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L’expansió i el reconeixement de la direcció pública 
són alguns dels identificadors dels canvis que experi-
menten els sistemes polítics i administratius con-
temporanis. L’exercici de la direcció pública és una 
tasca considerablement difícil, que amb freqüència 
es desenvolupa en entorns caracteritzats per la seva 
complexitat i que, per aquest motiu, exigeix disposar 
de competències específiques i rellevants (coneixe-
ments, habilitats, actituds i d’altres capacitats), no infe-
riors a les que es precisen en el sector privat per a 
dirigir amb èxit. 

El Màster en Direcció Pública-Executive Master in 
Public administration (EMPa) des de l’any 2003 posa 
a l’abast del participant un itinerari formatiu que, en 
conjunt, eleva a la categoria de màster el que fins lla-
vors havia estat una oferta formativa de diploma, i posi-
ciona la formació gerencial d’ESADE pel sector públic 
al mateix nivell que la que es destina al sector privat.  

L’actual EMPA és l’evolució del Diploma en Funció 
Gerencial a les Administracions Públiques (FGAP), 
el qual s’ha realitzat des de l’any 1993. El FGAP era un 
programa amb una clara orientació generalista, que 
aprofundia en les especificitats de la gestió pública des 
d’una perspectiva gerencial i postburocràtica. 

Cal remarcar que el Màster en Direcció Pública es rea-
litza tant a ESADE Barcelona com a ESADE Madrid. 

el MàSter eN DireCCiÓ PÚBliCa

Executive Master in Public 
Administration (EMPA)

Barcelona i Madrid

L’EMPa d’ESaDE ha estat  
reconegut com el 

8è Millor MàSter eN aDMiNiStraCiÓ 
i GeStiÓ PÚBliCa a l’eUroPa oCCiDeNtal 
segons EDunIVERSaL Master Ranking 

(2014-2015)
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Compartir una visió de l’exercici del lideratge 
i la direcció pública professional. 

Renovar el compromís i l’interès dels res-
ponsables polítics i dels directius públics per 
contribuir a fer del sector públic un sistema 
institucional eficaç i eficient al servei de la ciu-
tadania. 

Aportar els coneixements conceptuals, tècnics 
i operatius en les matèries pròpies de l’exerci-
ci del lideratge i de la funció directiva en l’àm-
bit públic. 

Desenvolupar les habilitats de relació inter-
personal que permetin liderar i gestionar els 
entorns de l’organització pública i la seva 
estructura interna. 

Proporcionar capacitat relacional per a millorar 
la gestió de la cooperació interadministrativa i 
la col·laboració amb el sector privat empresa-
rial i el sector no lucratiu. 

Facilitar l’auto anàlisi i l’auto coneixement ori-
entant-lo a identificar les pròpies competènci-
es personals vinculades a l’exercici de la funció 
directiva i permetre’n la seva millora. 

El programa té com a objectiu principal desenvolupar els coneixements, les 
habilitats, les capacitats relacionals, les actituds i els valors per construir un 
model integral de lideratge i de direcció pública que situï la capacitació dels 
participants al mateix nivell que la formació directiva que s’ofereix per al sec-
tor privat. Els objectius específics que proposa el programa són:

1

2

oBJeCtiUS

3

4

5

6
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Responsables polítics electes i executius. 

Directius públics amb responsabilitat exe-
cutiva en la gestió d’organitzacions i serveis 
públics. 

Directius d’empreses i organitzacions soci-
als que operen amb organitzacions i serveis 
públics. 

Professionals amb experiència tècnica i poten-
cial de creixement, amb interès per desenvo-
lupar una carrera professional en el lideratge 
polític o la direcció pública professional.

L’EMPa s’adreça a:

1

2

PartiCiPaNtS

3

4
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2014
Javier Gomá
Director de la Fundació Juan March

2013
Joana Ortega
Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya. 

2012
Irene Rigau
Consellera d’Ensenyament de la Generalitat  
de Catalunya. 

2011
Javier Solana
President del Center for Global Economy  
and Geopolitics d’ESADE.

2010
Ernest Maragall
Exconseller d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.

2009
Adela Cortina
Catedràtica d’ètica i filosofia política. 

2008
Angel Ros
Alcalde de Lleida.

2007
Celestino Corbacho
Exalcalde de L’Hospitalet de Llobregat.

2006
Jordi Hereu
Exalcalde de l’Ajuntament de Barcelona. 

2005
Antoni Castells 
Exconseller d’Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya.

2004
Narcís Serra
Expresident de la Fundació CIDOB i 
ex-vicepresident del Govern.

El pla d’estudis del Màster en Direcció Pública (EMPA) s’estructura en 17 
sessions i té una durada de tres semestres. El primer cicle, de dos semestres, 
aporta els coneixements bàsics de la disciplina del management operatiu i 
dóna accés al Diploma en Funció Gerencial a les Administracions Públiques. 
El segon cicle, d’un semestre, se centra en la funció estratègica i relacional 
del lideratge i en els elements de desenvolupament de les competències 
personals vinculades a la funció directiva i dóna accés a la titulació de Màs-
ter en Direcció Pública.

MetoDoloGia

la ForMaCiÓ

PoNeNtS CloeNDa ProMoCioNS De l’eMPa (2003-2014)
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El Programa PARTNERS considera 
que la gestió  de la CPP exigeix apre-
nentatges i canvis en les cultures i a les 
institucions, en les percepcions i en els 
instruments de gestió i en la coordinació 
contínua de les relacions entre el sector 
públic i el sector privat.  Per aquest motiu, 
desenvolupa un programa formatiu en 
gestió de la cooperació publicoprivada. 
El Programa en Direcció Estratègica i Gestió de la Col-
laboració Publicoprivada d’ESADE tracta de la col·labo-
ració publicoprivada com un element consubstancial a 
la transformació de l’Estat autosuficient en l’Estat rela-
cional o cooperatiu, que aprofita els recursos de conei-
xement, desenvolupament tecnològic, finançament, 
eficiència i flexibilitat del sector privat en benefici de la 
qualitat i la sostenibilitat dels nostres serveis públics. El 
programa fa èmfasi especialment en la creació de valor 
compartit, superant la distinció clàssica entre l’interès 
social i l’interès econòmic per avançar cap a la cerca de 
sinergies i l’aprofitament de les interseccions d’interes-
sos entre la societat, l’Administració pública i l’empresa.

Programa en Direcció 
Estratègica i Gestió de la 

Col·laboració Publicoprivada 
Barcelona i Madrid
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Disposar d’un marc conceptual de referència 
sobre la cooperació publicoprivada (CPP), des 
d’una dimensió estratègica, econòmica i jurídi-
ca, que permeti la creació de valor compartit.

Comprendre les diferències i les similituds 
entre el sector públic i el privat.

Desenvolupar les capacitats directives amb 
visió estratègica i de gestió que garanteixin 
una implementació fluida de la cooperació.

Comprendre la naturalesa de la CPP per crear 
valor compartit. Conèixer com legitimar aques-
tes col·laboracions. 

Identificar els models de col·laboració més 
aconsellables per a cada entorn polític i eco-
nòmic, i identificar-ne els factors d’èxit.

Conèixer el marc de la contractació pública. 
Entendre la lògica organitzativa de la con-
tractació pública. Comprendre com funciona 
el procés de decisió en els sectors públic i pri-
vat. Conèixer les potencialitats i les limitacions 
de la col·laboració.

Conèixer els aspectes clau del disseny i la ges-
tió del contracte. Saber com avaluar l’alterna-
tiva millor, i com gestionar el risc i els límits 
de la cooperació.

Conèixer com gestionar l’execució, el segui-
ment i l’avaluació dels contractes.

Conèixer perspectives comparades d’altres paï-
sos, com també les tendències de futur en la 
col·laboració publicoprivada.

Els principals objectius del Programa són:

1

2

oBJeCtiUS

3

4

5

6

7

8

9
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Directius d’administracions publiques respon-
sables d’àrees amb un alt component relacional 
amb el sector privat, ja sigui per via de la regu-
lació, la subcontractació, les externalitzacions 
o les concessions.

Directius d’empreses prestadores de serveis 
públics, empreses que treballen en sectors 
altament regulats i d’interès públic, empreses 
finançadores i explotadores d’infraestructu-
res públiques i empreses que tenen relacions 
estretes amb l’Administració pública.

El programa ha estat dissenyat específicament per reunir a l’aula persones 
amb experiència en càrrecs directius, tant públics com privats. Per tant, és 
especialment recomanable per a:

1 2

PartiCiPaNtS
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El programa destaca la participació a l’aula de directius públics i privats, i 
permet aprofitar l’experiència dels participants en el programa per aplicar el 
que van aprenent durant les sessions als problemes estratègics, operatius i 
de gestió, amb un cas concret de col·laboració publicoprivada. 

El programa s’estructura en cinc sessions formatives de 8 hores cadascuna, 
amb una periodicitat d’una jornada cada setmana durant uns mesos. Aquest 
format respon a l’objectiu de garantir un alt grau de concentració i d’implica-
ció al programa, i facilitar espais de relació i d’intercanvi entre els participants.

MetoDoloGia

la ForMaCiÓ
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FUNCiÓ GereNCial a leS 
aDMiNiStraCioNS PÚBliqUeS 
(1992-2013)
Els tradicionals sistemes educatius i de formació con-
tínua no responen, de forma adequada, a la necessitat 
dels directius de les organitzacions públiques. A tota 
Europa, el desenvolupament directiu s’ha convertit en 
una prioritat per a les institucions, en especial quan, 
com és cada vegada més freqüent, s’afronten esce-
naris d’innovació.

oBJeCtiUS
La inversió en formació directiva persegueix enfor-
tir les competències gerencials de les persones que 
exerceixen funcions de comandament dins d’organis-
mes públics, amb la finalitat d’aconseguir polítiques 
i serveis públics de qualitat, produïts amb màxima 
eficiència. El Diploma FGAP és un programa amb 
una clara orientació generalista, que aprofundeix en 
les especificitats de la gestió pública des d’una pers-
pectiva gerencial i postburocràtica.

PartiCiPaNtS
El Diploma en Funció Gerencial a les Administracions 
Públiques és una resposta a les demandes i a les expec-
tatives de polítics, directius i empleats públics interes-
sats en la millora de les seves organitzacions. En aquest 
sentit, el programa formatiu està pensat en aquells pro-
fessionals que desenvolupen la seva activitat ja sigui 
en l’àmbit estatal, autonòmic o local, així com a orga-
nismes internacionals.

CUrS De ForMaCiÓ De DireCtorS 
De CeNtreS eDUCatiUS 
(2011-2012)
L’institut de Governança i Direcció Pública, durant el 
curs 2011-12, impulsa en col·laboració amb el Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
la primera edició del Curs de Formació de Directors 
de Centres Educatius.

oBJeCtiUS
Els curs té com objectiu principal contribuir a des-
envolupar les competències directives dels respon-
sables dels centres públics i concertats, partint de 
les especificitats del sector educatiu no universitari 
i adaptant el mateix a un model de formació de direc-
tius àmpliament contrastat. Per a la seva posada en 
pràctica s’ha buscat un equilibri entre el professorat 
provinent del món de l’educació i el professorat espe-
cialitzat en la gestió.

PartiCiPaNtS
Els destinataris del programa són directors i directores 
d’escoles públiques o concertades.

L’IGDP també realitza cursos especialitzats per a gestors públics que treballen 
en sectors concrets.

ProGraMeS eSPeCialitzatS
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FUNCiÓ GereNCial 
eN SerVeiS SoCialS 
(2008-2010)
Durant dos anys, l’IGDP juntament amb el Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya va formar directius de serveis socials. Les 
dues promocions que van cursar el programa van 
obtenir el diploma de Funció Gerencial en Serveis 
Socials. 

oBJeCtiUS
El curs pren la Llei 12/2007 com a marc de referència 
per abordar els principals reptes de la governança del 
sistema de serveis socials a Catalunya. En concret, el 
programa es centra en com garantir l’enfortiment de 
les capacitats de gestió i de desenvolupament orga-
nitzatiu.

PartiCiPaNtS
Els destinataris del programa són responsables del 
sector dels serveis socials que exerceixen funcions de 
direcció, des de la vessant gerencial i institucional i en 
els diferents nivells territorials amb especial orienta-
ció al nivell locals.

GeStiÓ D’iNStitUCioNS 
i aCtiVitatS CUltUralS (GiaC) 
(1989-2000)
El curs en gestió d’institucions i activitats culturals 
s’oferí durant més d’una dècada i des de 1993 fou lide-
rat per l’IGDP.

oBJeCtiUS
El curs abordava temes referents a la modernització 
dels equipaments públics i a l’establiment d’eines de 
vinculació entre les institucions i els equipaments 
com els contractes de gestió, que facin més transpa-
rents i avaluables els compromisos d’ordre artístic, 
social i de gestió entre les parts.

PartiCiPaNtS
El curs s’adreçava a directius de grans equipaments 
públics i d’activitats culturals en diferents administra-
cions públiques catalanes.
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ProGraMeS realitzatS Per l’iGDP 
eN elS DarrerS 20 aNyS

ProGraMa aNy eDiCioNS alUMNeS

Direcció Estratègica i Gestió de la Col·laboració Publicoprivada – ESADE Barcelona 2014 1 40

Curs de Directors de Centres Educatius – ESADE Barcelona 2011 1 37

Funció Gerencial de Serveis Socials – ESADE Barcelona 2008 2 75

Funció Gerencial a Les Administracions Públiques – ESADE Madrid 2004 8 160

Màster en Direcció Pública – ESADE Barcelona 2003 11 381

Lideratge i Innovació en els Serveis Públics – València 2003 1 30

Lideratge i Innovació en els Serveis Públics – Escola d’Administració Pública de Catalunya 2000 1 26

Funció Directiva a les Organitzacions Públiques i Privades – ESADE Barcelona 2000 2 41

Lideratge i Innovació en els Serveis Públics – ESADE Barcelona 1999 4 107

Funció Gerencial a les Administracions Públiques – Generalitat València 1997 2 69

Funció Gerencial a les Administracions Públiques – Ministeri d’Administració Pública 1995 1 20

Funció Gerencial a les Administracions Públiques – Escola Administració Pública de Catalunya 1993 7 191

Funció Gerencial a les Administracions Públiques – Ajuntament de Saragossa 1992 1 40

Funció Gerencial a les Administracions Públiques – ESADE Barcelona 1992 21 707

Funció Gerencial a les Administracions Públiques – Ajuntament de Barcelona 1989 3 121

Gestió d’Institucions i Activitats Culturals – ESADE Barcelona 1989 10 223

Funció Gerencial a les Administracions Locals – ESADE Barcelona 1988 3 93

ProGraMa 79 2361
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iN-CoMPaNy traiNiNG

En els darrers cinc anys, l’IGDP ha participat en pro-
grames in-company training a les següents adminis-
tracions i empreses:

Abertis Autopistas CESA: Direcció 
estratègica.

ADIF: Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias.

Ajuntament de Barcelona: Desenvolupament 
directiu.

Ajuntament de Terrassa: Desenvolupament 
directiu.

Associació Catalana d’Escoles de Música 
(ACEM): Direcció estratègica.

Banc de Sang i Teixits: Serveis públics.

Banc d’Espanya.

Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC): 
Gestió política.

Cos de bombers de la Generalitat de 
Catalunya: Desenvolupament directiu.

Departament d’Economia de la Generalitat de 
Catalunya: pressupostos orientats a resultats.

Fundació Art i Mecenatge (FAM): 
Col·leccionisme.

Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA): 
Direcció estratègica.

Institut de Crèdit Oficial: Desenvolupament 
directiu.

Isdefe.

PFIZER: Cooperació publicoprivada.

L’IGDP també duu a terme programes especialitzats per a organitzacions 
públiques concretes. Aquests programes formatius especialitzats (in-company 
training) permeten que el personal directiu de les organitzacions públiques 
obtinguin formació de primer nivell i a mida per tal de poder aplicar la teoria 
a la pràctica sense problemes.  
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la CreaCiÓ De CoNeiXeMeNt a l’iGDP

L’Institut de Governança i Direcció Pública (IGDP) ha centrat el seu interès 
en la generació de coneixement en gestió pública, amb la creació del Grup 
de Recerca en Lideratge i Innovació en la Gestió Pública (GLIGP) per a la 
recerca bàsica, i posteriorment també ha desenvolupat recerca aplicada des 
del Programa PARTNERS de cooperació publicoprivada.

Com es presenta en el següent quadre, l’IGDP fomenta la creació de coneixe-
ment a través de la recerca bàsica sense perdre de vista les sinèrgies que es 
poden produir amb la formació, el debat social i la recerca aplicada.

reCerCa BàSiCa reCerCa aPliCaDa
retroaliMeNtaCiÓ 
aMB la ForMaCiÓ  
i el DeBat SoCial

Destinataris: 
Comunitat acadèmica

objectiu: 
Generació de 

coneixement en 
gestió pública

objectiu: 
Millorar la pràctica en 

la gestió pública

Casos d’estudi 
presentats a l’aula

Debat social amb 
els principals resultats 

de la recerca

Destinataris: 
Organitzacions 
i Practitioners

CreaCiÓ De CoNeiXeMeNt
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reCerCa BàSiCa: GrUP De reCerCa eN 
liDeratGe i iNNoVaCiÓ  eN GeStiÓ PÚBliCa

El Grup de Recerca en Lideratge i Inno-
vació en Gestió Pública (GLIGP) de 
l’IGDP sorgeix d’una trajectòria històri-
ca de recerca aplicada desenvolupada 
per l’IGDP en assessorament estratè-
gic, consultoria i contribució a la gene-
ració de pensament al sector públic. 
L’any 2005 el GLIGP passa a constitutir-se formalment 
i a ser reconegut com a grup de recerca per l’AGAUR. 
A partir de l’any 2009 el GLIGP és un grup de recerca 
consolidat (GRC) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i de Recerca (AGAUR). Formen part del grup 
de recerca els professors de l’IGDP, doctorands, post-
docs i assistents de recerca, i professors de la nostra 
xarxa internacional amb els quals realitzem coautories 
i organitzem cursos de doctorat. 

El GLIGP (Grup de recerca en lideratge i innovació en 
gestió pública) és un grup transnacional, interuniversi-
tari i internacional.  El GLIGP s’interessa especialment 
pels processos de desenvolupament institucional i les 
interconnexions entre el sector públic, el sector privat 
lucratiu i el tercer sector. En el marc teòric de la Gover-
nança i el management públic, els eixos temàtics prin-
cipals d’estudi són dos: 

El lideratge públic democràtic com a dinamitzador 
del desenvolupament institucional. 

L’anàlisi de xarxes, col·laboracions i partenariats 
en la innovació de la gestió pública. 

Aquests dos eixos es complementen amb una línia 
transversal que té per objectiu aprofundir en el 
coneixement i avaluació de la transparència i la res-
ponsabilització del sector públic. 
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En el desenvolupament de les seves tasques, el GLIGP col·labora activament 
amb els principals investigadors en el camp de la gestió pública nacional i 
internacional. 

ProJeCteS FiNaNÇatS Per la UNiÓ eUroPea:

El GLIGP participa a diversos projectes competitius 
de recerca finançats per la Unió Europea:

COMPOSITE (2010-2014): Comparative Police Stu-
dies in the European Union: Projecte d’investigació 
que profunditza en els processos de canvi a gran escala 
produïts a les forces policials de tot Europa.

ALICE RAP (2011-2016): Addictions and Lifestyles in 
Contemporary Europe – Refraiming Addictions Pro-
ject: Pretén produir evidència científica que permeti 
informar als ciutadans i al polítics i estimular un debat 
sobre enfocaments alternatius a les adicions. 

LIPSE (2013-2016): Learning from Innovation in Public 
Sector Environment: Projecte que estudia els conductors 
i les barreres que faciliten la innovació social amb èxit al 
sector públic. 

Avoiding fraud in cohesion policy (2014-2020): 
Estudi comparatiu sobre la implementació de les lici-
tacions públiques a nivell Europeu. 

RARHA (2014-2016): Reducing Alcohol Related 
Harm: Avaluació d’una Joint Action que pretén millo-
rar les pràctiques dels governs Europeus en matèria 
de polítiques d’alcohol. 

ProJeCteS NaCioNalS:

El GLIGP també ha participat i participa en projectes 
nacionals entre els que destaca:

Ministerio de Economía y Competitividad: Col·la-
boracions publicoprivades i canvi organitzatiu (2010-
2014): teorització sobre la gestió de la innovació en les 
col·laboracions publicoprivades des l’àrea de la gestió 
pública. 

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca: 
Reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat de 
Catalunya des de 2009 i renovat l’any 2014 fins el 2016: 
Investigació en dos eixos temàtics: (1) L’exercici de la 
direcció pública en processos de transformació orga-
nitzativa i innovació social; (2) Models de governança 
en la gestió col·laborativa interorganitzativa.

Generalitat de Catalunya: Escola d’Administració 
Pública de Catalunya: 2009-2010: La gestió de la car-
tera de xarxes col·laboratives.

2011-2012 La gestió de la interoperabilitat en govern 
electrònic a les administracions públiques catalanes.

2014-2015: Innovació tecnològica i govern electrònic 
col·laboratiu: la gestió dels beneficis i dels riscos dels 
projectes d’intercanvi d’informació a Catalunya.
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Esteve, M.; Ysa, T. (Forthcoming)
Public-private Joint-Ventures: Mixing oil and water? 
Public Money & Management

Klijn, E.; Ysa, T.; Sierra, V.; Berman, E.; Edelenbos, J. et al. (2014)
The influence of network management and complexity on network performance in Taiwan, 
Spain and the Netherlands
Public Management Review. 1-29

Kickert, W.; Ysa, T. (2014)
New development: How the Spanish government responded to the global economic, banking 
and fiscal crisis
Public Money & Management. 34(6): 453-457

Ysa, T.; Sierra, V.; Esteve, M. (2014)
Determinants of network outcomes: The impact of managerial strategies
Public Administration. 92(3): 636-655

Esteve, M.; Boyne, G.; Sierra, V.; Ysa, T. (2013)
Organizational Collaboration in the Public Sector: Do Chief Executives Make a Difference? 
Journal of Public Administration Research and Theory. 23(4): 927-952

Esteve Laporta, M. (2013) 
Assessing public sector values trough the tri-axial model: Empirical evidence from Spain.
Cross Cultural Management: An International Journal. 20(4): 528-543.

Alsina, V.; Gascó, M. (2013) 
Policing opportunities and threats in Europe. 
Journal of Organizational Change Management. 26(5): 811-829.

iGDP: MeMòria 2013-2014

artiCleS

Els principals articles publicats en revistes internacionals amb impact factor 
durant els darrers anys són:
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Gascó, M. (2013) 
The role of macro context for the link between technological and organizational change.
Journal of Organizational Change Management. 26(5): 793-810

Gascó, M.; Ysa, T.; i Fernández, Ch. (2013)
Variables clave en la gestión estratégica de un modelo de interoperabilidad: ¿decisiones 
políticas o cooptación tecnológica?
Revista del CLAD Reforma y Democracia. 57: 93-122.

Longo, F. (2013)
Towards a more professional public employment in Central America
Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 56, 06/2013, p. 5-15

Gascó, M. (2012)
Approaching e-government interoperability
Social Science Computer Review.  30(1): 3-6

Esteve, M.; Ysa, T.;  Longo, F. (2012)
The Creation of Innovation through Public-Private Collaboration
Revista Española de Cardiología. 65(9): 835-842.

Saz-Carranza, A.; Longo, F. (2012)
Managing competing institutional logics in public-private joint ventures
Public Management Review. 14(3): 331-357.

Ysa, T.; Giné, M.; Esteve, M.; Sierra, V. (2012)
Public Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Evidence from the Spanish Banking 
Industry
Public Money and Management. 32(4): 265-272. 

Longo, F.; Esteve, M. (2012)
Assessing the Implementation of Managerial Reforms in the Government of Catalonia
Public Money and Management. 32(6): 453-460

la reCerCa
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Saz-Carranza, A.; Ospina, S (2011)
The behavioral dimension of governing inter-organizational goal-directed networks. Managing 
the unity-diversity tension
Journal of Public Administration Research and Theory. 21(2): 327-365.

Saz-Carranza, A. (2011)
The quest for public value
Public Administration Review. 72(1): 152-153.

Ospina, S.; i Saz-Carranza, A. (2010)
Paradox and collaboration in network management
Administration & Society. 42(4): 404-440.

Longo, F. (2010)
Ejes vertebradores de la gobernanza en los sistemas públicos. Un marco de análisis en clave 
latinoamericana
Revista del CLAD Reforma y Democracia, 46: 1-17.

Saz-Carranza, A.; i Serra, A. (2009)
Institutional sources of distrust in government contracting: A comparison between home-based 
and residential social services in Spain
Public Management Review, 11(3): 263-279.

Albareda, L.; Lozano, J. M. & Ysa, T. (2007)
Public policies on corporate social responsibility: The role of governments in Europe
Journal of Business Ethics. 74(4): 391-407.

Ysa, T. (2007)
Governance forms in urban public-private partnerships
International Public Management Journal. 10(1): 35-57

iGDP: MeMòria 2013-2014

Mendoza, F. y Vernis, A. (2008)
The changing role of governments and the emergence of the relational state. 
Corporate Governance. Vol. 8,  (4): 389 – 396. Outstanding paper award, best 
article published in 2008 in the journal Corporate Governance Emerald.
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Ysa, T.; Colom, J.; Albareda, A.; Ramon, A.; Carrión, M.; & Segura, L. (2014)
Governance of Addictions: European Public Policies 
Oxford, United Kingdom: Oxford University Press 

Gascó, M. (ed) (2014)
Open Government: Opportunities and Challenges for Public Governance
Public Administration and Information Techonolgy Vol. 4. Springer 

Ysa, T.; Esteve, M.; Longo, F. (2012)
Enhancing innovation in public organizations through public-private partnerships: The role 
of public managers. In Greve, C. & Hodge, G. (Eds.), Rethinking public-private partnerships: 
Strategies for turbulent times (pp. 98-113)
Routledge

Saz-Carranza, A. (2012)
Uniting diverse organizations: Managing goal-oriented advocacy networks
Routledge

Ysa T.; Esteve, M. (2011)
Assessing Public Networks: Proposal for a New Unit of Analysis. In van de Walle S New 
Steering Concepts in Public Management Research in Public Policy Analysis and 
Management
Volume 21, 41–56. Emerald. 

iGDP: MeMòria 2013-2014

lliBreS

Els membres de l’IGDP també participen en la redacció de llibres i capítols 
per llibres tant a nivell nacional com internacional. A continuació es pre-
senten algunes de les publicacions més destacades durant els darrers anys: 
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Férez, M. (2011)
Contingut de les proves i mèrits a valorar. A Josep Aldomà Buixadé i altres Disseny d’un model 
de selecció comú per al personal de l’Administració de la Generalitat i de les entitats locals de 
Catalunya
Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Hammerschmid, G.; Ysa, T. (2010)
Empirical PPP Experiences in Europe: National Variations of a Global Concept? In 
International Handbook on Public- Private-Partnerships
Hodge, G., Greve , C. & Boardman, A. E. (Eds.), (pp. 333-353). Camberley; 
Cheltenham; Northampton: Edward Elgar.

Longo, F. & Ysa, T. (2008)
Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI
Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Lozano, J. M.; Albareda, L.; Ysa, T.; Roscher, H. & Marcuccio, M. (2008)
Governments and corporate social responsibility: Public policies beyond regulation and 
voluntary compliance
Basingstoke: Palgrave MacMillan.
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SeMiNariS De reCerCa

El GLIGP també realitza activitats orientades a obtenir feedback i divulgar els 
resultats de les investigacions del grup, però també per conèixer les recerques dels 
principals investigadors en administració pública a nivell internacional. Una de 
les principals eines per dur a terme aquesta activitat són els Advanced Research 
Seminars. En els darrers cinc anys, els seminaris més rellevants han estat: 

2014
Ferre, F. 
“Diffusion of Innovation in Public Organizations: A Network Approach”

Federo, R. 
“"International Governmental Organizations: A Strategic Management Approach"”

Grimm, J.
“The Relationship Between Lobbying and National Business Systems”

Martín, F.R. 
“Emerging social media  in the public sector”

Van der Voet, J. 
“Leading change in public organizations”

Gascó, M. 
“Transparency, social media and open government in Catalonia”

Lapuente, V. 
“Organizing Leviathan”

Kickert, W. 
“Public management and governance”

Van der Voet, J. 
“Explanatory Case Study Designs”

2013
Pilkington, J. 
“Public Private Partnerships: a 20 year Journey” 

Salvador, S. 
“The design of the governance form of networks:  A research agenda”
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Ysa, T.; Albareda, A.; Ramon, A.
“Alice Rap project Governance of Addictions: European Public Policies Results”

Fernández, X. 
“Mapping regulatory agencies. Challenges and opportunities of a research on institutional 
variation”

Quer, A. 
“Corporate Governance of Intergovernmental Organizations“

Raja Sarkar 
“A Relook at Business Government Relations”

Esteve, M. 
“Public Sector Motivation ad fonts, Personality Traits as Antecedents of Public Sector Motivation”

Mele, V.
“Governing through Evidence. A Study of Technological Innovation in Healthcare”

Sierra, V. 
“Incursión de un investigador cuantitativo en gestión pública. Líneas de futuro a sondear”

2012
Brown, T. 
“Contracting for Complex Products”

Kelman, S. 
“The Challenge of Organizational Change”

Criado, J. I.
“Explorando las barreras a la Administración electrónica en sistemas de gobierno multinivel. 
El caso de la interoperabilidad en la política sanitaria española”  

2011 
Provan, K. 
“Researching Public Sector Interorganizational Networks. Key Issues and Recent Empirical 
Work”.

Esteve, M.; Boyne, G., Sierra, V.; Ysa, T. 
“Organizational Collaboration in the Public Sector: Do Chief Executives Make a Difference?”

Agranoff, R. 
“Determining the Boundaries of the State in the Era of Externalization”
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El Programa PARTNERS contribueix a la recerca de l’IGDP treballant a través 
de la recerca aplicada i l’establiment de vincles entre sector públic i privat, 
actuant com a plataforma de diàleg i generació de coneixement, via:

reCerCa aPliCaDa

iDeNtiFiCaCiÓ, reCUll, aNàliSi i DiFUSiÓ De BoNeS 
PràCtiqUeS eN CooPeraCiÓ PUBliCoPriVaDa

relatS D’eXPerièNCieS relleVaNtS eN l’àMBit 
De la CooPeraCiÓ PUBliCoPriVaDa

MoNoGràFiCS

1

2

3
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eStUDiS PartNerS

Al llarg dels darrers anys, el Programa PARTNERS ha publicat estudis específics 
sobre les diferents dimensions de la cooperació publicoprivada. Aquests estudis 
presenten reflexions generals i específiques per al sector sanitari i el sector de 
les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Reig, M.; Busquets, J. (ed.) (2014)
Les tecnologies de la informació i la comunicació com a motor de transformació de l’esfera 
pública: Reptes i oportunitat
Institut de Governança i Direcció Pública, ESADE Business School 

Serra, A.; Reig, M. (ed.) (2011)
Reflexions sobre la cooperació publicoprivada. Monogràfic: La cooperació publicoprivada  
en el sector salut
Institut de Governança i Direcció Pública, ESADE Business School

Serra, A. (ed.) (2010)
Realitats i prospectives de la cooperació publicoprivada
Institut de Governança i Direcció Pública, ESADE Business School 
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relatS PartNerS 

Els relats PARTNERS són la principal col·lecció de publicacions sobre cooperació 
publicoprivada de Programa PARTNERS. Aquesta publicació s’adreça a l’estudi 
d’experiències concretes i reals en l’àmbit de la cooperació publicoprivada. Des 
de la posada en funcionament del Programa PARTNERS, l’any 2008, s’han 
publicat un total de 9 relats que tracten la cooperació publicoprivada en temes 
diversos com el desenvolupament territorial, la política sanitària, les polítiques 
socials, la gestió tributària i l’atenció a la dependència. 

El darrer Relat PARTNERS publicat a finals de 2013 presenta les especificitats del 
lideratge i la gestió de la cooperació publicoprivada en els recursos assistencials, 
els condicionants estructurals i contextuals, la responsabilitat, la valoració i 
l’avaluació de la cooperació publicoprivada, així como les seves dinàmiques 
temporals i processuals. L’estudi està emmarcat en dos exemples pràctics: 
“El Servei Local de Teleassistència Domiciliaria de la província de Barcelona. 
Eficiència, innovació i treball en xarxa amb els serveis socials municipals” i 
“Els equips d’Atenció Residencial. Un model de prestació d’atenció primària 
de salut a les residències per la gent gran a Barcelona.

Relat núm. 9: Editors: Albert Serra i Mònica Reig
Autor: Raúl Gutiérrez (2013)
L’Observatori de la cooperació publicoprivada en l’atenció a la dependència 

Relat núm. 8: Editors: Albert Serra i Mònica Reig
Autor: Roger Sunyer (2012)
L’Observatori de la cooperació publicoprivada en les polítiques sanitàries i socials
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Relat núm. 7: Editors: Albert Serra i Mònica Reig
Autor: Anna Tarrach Roger Sunyer. (2012)
La cooperació publicoprivada en la gestió tributaria municipal. El cas de CGI

Relat núm. 6: Editors: Albert Serra i Mònica Reig (2011)
La cooperació publicoprivada, una aposta de futur per a Barcelona

Relat núm. 5: Editors: Albert Serra i Angel Saz-Carranza
Autors: Angel Saz-Carranza, Ferran Curtó i Francisco Longo (2010)
L’Observatori de la cooperació publicoprivada en les polítiques sanitàries i socials

Relat núm. 4: Editors: Albert Serra i Angel Saz-Carranza
Autors: Angel Saz-Carranza i Ferran Curtó. (2009)
L’Observatori de la cooperació publicoprivada en política sanitària i social: Els casos dels 
laboratoris CatLab de l’empresa tecnològica X-Ray Imatek i del Centre de vida independent. 

Relat núm. 3: Editors: Albert Serra i Angel Saz-Carranza
Autors: Angel Saz-Carranza, Míriam Acebillo Baqué i Albert Serra. (2009)
L’Acord estratègic per a la competitivitat de Catalunya. Un cas publicoprivat de negociació  
i seguiment de compromisos

Relat núm. 2: Editors: Albert Serra i Angel Saz-Carranza
Autors: Emma Baiges i Pla, Arseni Gibert, Cristina Pellisé i Isabel Tornabell. (2008).
Better Regulation: Una estratègia ineludible

Relat núm. 1: Editors: Albert Serra i Angel Saz-Carranza
Autors: Albert Serra i Angel Saz-Carranza. (2008)
El cas de projectes territorials del Bages. La complexitat de la cooperació publicoprivada  
al servei del desenvolupament territorial 
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altreS PUBliCaCioNS PartNerS

Saz-Carranza, A.; Serra, A. (2009)
Recursos institucionals de desconfiança en la cooperació publicoprivada 

Ospina, S.M.; Saz-Carranza, A. (2009)
The Work of Leadership Formal Coalitions - Embracing Paradox for Collaboration. 

Saz-Carranza, A.; Serra, A. (2009)
Cas d’estudi per a la Maxwell School at Syracuse University. La gestió d’una empresa 
publicoprivada: el cas PTB 

Saz-Carranza, A.; Ospina, S.M. (2010)
Paradox and Collaboration in Network Management 

Saz-Carranza, A.; Serra, A. (2010)
Elogio a la cooperación público-privada
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eStUDiS De CoNSUltoria PartNerS 

Paral·lelament el Programa PARTNERS de l’IGDP, realitza recerca aplicada. 
Actualment, membres de l’IGDP estan implicats en estudis sobre els models de 
governança publicoprivada, en el disseny, la planificació, l’execució i l’avaluació 
de diferents serveis públics. En àmbits com: serveis educatius, gestió tributària 
i serveis socials. A més, s’estan dissenyant models d’implantació sobre compra 
pública innovadora i d’impacte econòmic.

Ajuntament de Barcelona (2014)
Anàlisi de la xarxa pública i privada de centres educatius adreçats a la infància de 0 a 3 anys: 
Propostes de col·laboració públicoprivada a Barcelona.

Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (2014)
Recerca sobre bones pràctiques i models de compra pública de foment de la innovació i la 
transferència de coneixement.

Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat (2014)
La millora estratègica en la contractació dels serveis d’atenció domiciliària a l’Hospitalet de 
Llobregat.

Agència tributària de Catalunya (2014)
Estudi encarregat pel Consell de Transició Nacional i focalitzat a estudiar els models de 
recaptació d’impostos més eficients i efectius per tal de reformar el sistema tributari català. 

Fira de Barcelona (2014)
Estudi finançat per l’Ajuntament de Barcelona que es centra en avaluar l’impacte econòmic i 
social que la Fira de Barcelona té a la ciutat i els seus habitants.

B:SM: Una experiència de gestió pública al servei del ciutadà (2010)
Estudi orientat a posar a disposició de la direcció política de l’Ajuntament de Barcelona una eina de 
coneixement que faciliti la gestió i projecció a futur d’aquest capital acumulat i que permeti identificar 
les vies per preservar i ampliar l’experiència i les capacitats construïdes al llarg de 30 anys. 

PSSAD-DIBA: Model per a la gestió del programa de serveis d’atenció domiciliària 
municipal (2002)
L’estudi té 6 objectius principals: (1) identificar el marc general en el qual es situen els serveis socials 
domiciliaris; (2) identificar, analitzar i avaluar les principals experiències i models de prestació del 
PSSAD municipal; (3) analitzar l’oferta, la demanda i els nivells de cobertura actuals de les perspec-
tives futures i existents per al PSSAD municipal; (4) identificar el principals reptes del PSSAD; (5) 
proposar components que han d’estructurar el PSSAD en els propers anys; (6) proposar un model d’in-
tegració d’aquests components. 
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L’IGDP té una forta presència social en l’àmbit català i s’obre pas progres-
sivament a Madrid. Des de la participació en primera línia en el II Congrés 
Català de Gestió Pública, passant per la newsletter PUBLIC, el Club de Direc-
ció Pública i la presència regular en mitjans socials de comunicació, fins a 
la rellevància en el tema publicoprivat, l’IGDP garanteix una alta presència 
social d’ESADE en relació a la gestió pública en els escenaris català, espan-
yol, europeu, llatinoamericà i global.

la NewSletter PUBliC
PUBLIC és un espai de creació, difusió, formació i 
debat en l’ànim de la direcció i la gestió pública, tant 
a escala local com internacional. Una iniciativa amb 
vocació de suport als lideratges innovadors del sec-
tor públic. 

PUBLIC va adreçat a tots aquells professionals i aca-
dèmics implicats, directa o indirectament, en el camp 
temàtic del lideratge i la governança pública a tot el 
món. 

Des dels inicis de PUBLIC han col·laborat en l’edi-
ció d’articles nombrosos acadèmics i experts en Ges-
tió Pública i Governança, provinents de més de 50 
nacionalitats diferents. Alguns dels autors que han 
col·laborat són: Joseph Stiglitz (Columbia Universi-
ty), Francis Fukuyama (Johns Hopkins University), 
Henry Mintzberg (McGill University), Dani Rodrik 
(Harvard University),  Michael Barzelay (LSE), Sonia 
Ospina (Wagner NYU), Christopher Hood (Oxford 
University), Christopher Pollitt (Erasmus University), 
Ronald A. Heifetz (KSG Harvard), Jeffrey Pfeffer (Stan-
ford University) o Jordi Pujol (President de la Genera-
litat de Catalunya 1980-2003), Narcís Serra (alcalde de 
Barcelona 1979-82 i sotspresident del Govern Espanyol 
1991-95), entre molts altres.

Public arriba a més de 4.000 subscriptors 
directes, i més de 10.000 receptors.

Edició trimestral en tres idiomes
Català, castellà, anglès

Nombre d’edicions publicades

30
Enllaç
www.esade.edu/public 
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ProGraMa PartNerS

Al llarg dels darrers cinc anys, el programa PARTNERS ha donat un fort 
impuls al debat social entre representants i directius públics d’administra-
cions catalanes i espanyoles, acadèmics, i directius del món empresarial. 
Destaquen els actes amb la presència de l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, 
consellers de la Generalitat de Catalunya (Xavier Mena, ex-conseller d’Empre-
sa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya; Irene Rigau i Oliver consellera 
d’Ensenyament, Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya), 
i altres representants públics com el secretari general de la Presidència i 
portaveu del Govern, Francesc Homs, la directora de l’Oficina d’Avaluació i 
Supervisió de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, Teresa 
Maria Pitarch, i director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació, Jordi Escalé.

Des de la seva fundació l’any 2008, el Programa PARTNERS  ha dut a terme 
actes per promocionar el debat social i la interacció entre el món públic i el 
privat. A continuació es presenten els principals actes celebrats pel Progra-
ma PARTNERS: 
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Presentació de l’Informe econòmic i social ACRA 
del sector d’atenció de les persones grans amb 
dependència a Catalunya: serveis residencials i 
d’atenció diürna, servei d’atenció domiciliària
Barcelona, 28 de juliol de 2014

L’acte va comptar amb la participació destacada de 
Neus Munté, honorable Consellera de Benestar Social 
i Família de la Generalitat de Catalunya, la Cinta Pas-
cual, Presidenta de l’Associació Catalana de Recursos 
Assistencials, i finalment, el Albert Serra, Director de 
l’IGDP, el qual va dur a terme l’explicació de l’informe 
econòmic i social ACRA.

Esmorzar – col·loqui “La cooperació publicopriva-
da en el sector cultural”
Barcelona, 4 de juliol de 2014

L’esmorzar – col·loqui va comptar amb l’assistèn-
cia i ponència del Sr. Jaume Ciurana, tinent d’Alcal-
de de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 
de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Marta Clarí, 
gerent de l’àrea de  Cultura, Coneixement, Creativitat 
i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Anto-
ni Gelonch, president del Cercle del Museu Frederic 
Marès i del Cercle del Museu d’Història de Barcelo-
na i finalment, el Sr. Albert Serra, Director de l’Insti-
tut de Governança i Direcció Pública i del Programa 
PARTNERS. 

Debat sobre “L’impacte econòmic de la transparèn-
cia i el bon govern”
Madrid, 11 de juny de 2014

El passat 11 de juny de 2014, en el marc del Programa 
PARTNERS,  es va dur a terme la jornada “L’Impacte 
econòmic de la transparència i el bon govern”, en la 
qual vam comptar amb la participació de l’ambaixado-
ra de Suècia Cecilia Julin, el defensor de Premsa del 
Govern suec, Ola Sigvardsson, el professor de l’Ins-

titut per la Qualitat del Govern de la Universitat de 
Göteborg, Victor Lapuente, l’economista i president 
de Civio, Jacobo Elosúa i Elisa de la Nuez, membre 
de Pro-acceso i editora del blog “¿HayDerecho?”. Per 
tancar l’acte es va comptar amb l’aportació de Manuel 
Conthe, president del Consell Assessor d’Expansió i 
Actualitat Econòmica.

Presentació de l’Estudi PARTNERS número 3: Les 
tecnologies de la informació i la comunicació com 
a motor de transformació de l’esfera pública. Rep-
tes i oportunitats
Madrid, 3 d’abril de 2014

La directora associada del programa PARTNERS va 
presentar l’estudi número 3 juntament amb Kunio 
Suzuki, director de Fujitsu Espanya pel Sector Públic 
e Industria, María Jesús Paniagua, directora d’Admi-
nistració Pública i Sanitat d’Indra, José Aracil Gallar-
do, director de Sector Público de Informàtica El Corte 
Inglés i Marta Cano, directora de Sector Públic i res-
ponsable de l’Observatori de la Contractació Públi-
ca d’Everis. La principal conclusió de l’estudi és que 
les tecnologies de la informació són fonamentals per 
millorar l’oferta de serveis de l’Administració pública i 
modernitzar-la. Així mateix, les TIC són determinants 
a l’hora de promoure la regeneració democràtica i crear 
riquesa i ocupació.

Economia social i cooperativa en la prestació de ser-
veis públics: un model de creació de valor
Barcelona, 31 d’octubre de 2013

El Programa PARTNERS va convidar a representants de 
cooperatives dels sectors de la salut, l’educació i la cultu-
ra perquè expliquessin les seves experiències en la coo-
peració publicoprivada. Així, es van analitzar el paper 
del sector de l’economia social i cooperativa en relació 
a la creació de valor en els serveis públics i els factors 
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d’èxit d’aquesta col·laboració publicoprivada. En aquest 
acte, es va comptar amb la participació del Molt Hono-
rable Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generali-
tat de Catalunya, el Sr. Felip Puig, així com el Secretari 
General d’ESADE, el Sr. Francisco Longo, el Director de 
l’Institut de Governança i Direcció Pública i del Progra-
ma PARTNERS, el Sr. Albert Serra i finalment, la Direc-
tora Associada al Programa PARTNERS, Mònica Reig.

La col·laboració publicoprivada per a la provisió de 
serveis i d’infraestructures publiques
Barcelona, 29 d’abril de 2013

Amb motiu de la presentació del llibre La col·labora-
ció publicoprivada en la provisió d’infraestructures, de 
Joan Ridao, professor de Dret Públic d’ESADE, l’Insti-
tut de Governança i Direcció Pública (IGDP) d’ESADE 
va convocar un esmorzar col·loqui per tal d’analitzar 
la necessitat de la col·laboració publicoprivada per a 
la provisió de serveis i d’infraestructures en el con-
text actual de crisi econòmica. L’acte va comptar amb 
la participació de Santi Vila, conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; Salvador 
Alemany, president d’Abertis; Miquel Roca, advocat; 
Francisco Longo, secretari general d’ESADE; Albert 
Serra, director de l’IGDP d’ESADE i del Programa 
PARTNERS, i Joan Ridao, autor del llibre. Durant la 
taula rodona, que va tenir lloc a ESADE Barcelona, els 
diferents professionals del sector van debatre sobre la 
interrelació, cada cop més necessària i intensa, entre el 
sector públic i el sector privat, amb l’objectiu de donar 
una resposta efectiva a la crisi econòmica.

La col·laboració publicoprivada en la gestió tribu-
tària municipal
Madrid, 3 d’octubre de 2013

El Programa PARTNERS va convidar Juan Soler, alcal-
de de Getafe; Ramón Solé, director general de CGI, i 

Eulalio Ávila, president del COSITAL, a un col·loqui 
en el qual van reflexionar sobre el model de coope-
ració publicoprivada en la gestió tributària munici-
pal. A la sessió, presidida per Albert Serra i moderada 
per Mònica Reig, Soler va recordar que, després de la 
crisi, la millora de la gestió dels recursos públics ha 
esdevingut una prioritat per a tots els governs locals, 
siguin quines siguin les seves tendències polítiques. 
En aquest sentit, la col·laboració amb el sector privat 
ha estat un punt de suport per conèixer nous mètodes 
de govern, més eficaços.

Presentació de l’Estudi PARTNERS número 2:  
Reflexions sobre la cooperació publicoprivada. 
Monogràfic: la cooperació publicoprivada en el 
sector Salut 
Barcelona, 15 d’octubre de 2012

En aquest acte es va comptar amb la intervenció de 
l’Hble. Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, que va fer una reflexió sobre la coopera-
ció publicoprivada en el sector de la salut i va comentar 
els diversos articles de l’Anuari. També hi van parti-
cipar Manel Peiró, vicedegà de Professorat d’ESADE, 
i Albert Serra, director de l’Institut de Governança i 
Direcció Pública i del Programa PARTNERS.

El paper dels operadors privats en el desenvolupa-
ment de les polítiques de serveis socials a Catalunya 
Barcelona, 21 de juny de 2012 

L’acte va comptar amb les aportacions de Josep Lluís 
Cleries, conseller de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, que va exposar el paper 
que han de tenir el sector privat i la ciutadania en el 
desenvolupament de les polítiques de serveis socials 
a Catalunya, a més de la participació dels professors 
Francisco Longo i Albert Serra, i de diversos directius 
dels sectors públic i privat.

iGDP: MeMòria 2013-2014
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Esmorzar - col·loqui amb Francesc Homs a ESADE 
Barcelona, 31 de maig de 2012

En l’esmorzar col·loqui, el secretari general de la Presi-
dència i portaveu del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, Francesc Homs va exposar les línies estratègiques 
i les actuacions principals en matèria de col·laboració 
publicoprivada del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya en el desplegament de les polítiques públiques.

Sopar – col·loqui amb l’Honorable Sr. F. Xavier 
Mena,  conseller d’Empresa i Ocupació de la Gene-
ralitat  de Catalunya
Barcelona, 7 de juliol de 2011

El Conseller va exposar les principals polítiques  públi-
ques per superar la crisi econòmica i el paper que té 
l’educació per fomentar el coneixement que  neces-
sita l’economia, que s’haurà de transferir al  món de 
l’empresa per tal de generar més riquesa i  superar la 
crisi econòmica.

Acte de presentació de l’Anuari PARTNERS 2010 
(Estudi PARTNERS N. 1)
Barcelona, 16 de desembre de 2010

Presentació en públic de la primera edició de la col·lec-
ció de publicacions, l’Anuari PARTNERS. Per a portar 
a terme la presentació de l’Anuari es va comptar amb 
la presència de tres reconeguts professionals i experts 
en l’àmbit de la CPP (Anton Costas, Agustí J. Abelaira, 
Jordi Valls) i amb la presència dels principals repre-
sentants de l’IGDP. 

Esmorzar - col·loqui amb l’alcalde de Barcelona: “La 
cooperació publicoprivada, una aposta de futur per 
a Barcelona” 
Barcelona, 10 de novembre de 2011

El Programa PARTNERS va organitzar a ESADE 

un esmorzar - col·loqui amb els socis del Programa 
i Xavier Trias, alcalde  de Barcelona, que va exposar 
les línies estratègiques i les actuacions principals en 
matèria de col·laboració  publicoprivada en la gestió de 
la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. 
L’alcalde Trias  va afirmar que la col·laboració publi-
coprivada és  l’aposta de futur per millorar la qualitat 
dels serveis  de Barcelona.

Estat i mercat: empreses públiques d’inversió  
industrial i cooperació publicoprivada
Barcelona, 22 de juny de 2010

La jornada, co-organitzada amb l’empresa pública de 
promoció industrial AVANÇSA, es va desenvolupar 
al voltant d’una taula rodona en la que es va reflexio-
nar sobre com gestionar la inversió industrial pública.

Les contradiccions de la  cooperació publicoprivada 
en la prestació de serveis  sanitaris i socials
Barcelona, 21 de gener de 2010 

Acte destinat a la presentació del 4t Relat PARTNERS 
sota  el títol “l’Observatori de cooperació publicoprivada 
en les  polítiques sanitàries i socials”. Amb la presència 
del llavors president de la Unió Catalana d’Hospital, Boi 
Ruiz, la jornada va donar lloc a la reflexió sobre el paper i 
la incorporació massiva de la  cooperació publicoprivada 
en la provisió de serveis sanitaris i  socials.

Dinar temàtic PARTNERS amb el director general de 
Contractació Pública inclòs al Departament d’Eco-
nomia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 23 d’octubre de 2009

Dinar on es va comptar amb la presència del Sr. Fran-
cesc Xavier Padrós, director general de Contractació 
Pública del departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya.
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L’acord estratègic per a la competitivitat a Catalun-
ya: un cas publicoprivat de negociació i seguiment 
de compromisos
Barcelona 16 de juliol de 2009

Acte amb motiu de la presentació del tercer Relat 
PARTNERS, dedicat a la implementació estratègica 
de polítiques públiques globals. Concretament, el Relat 
PARTNERS núm. 3 se centra en l’Acord estratègic per 
a la internacionalització, l’ocupació i la competitivitat 
de l’economia catalana.

La cooperació publicoprivada a Catalunya: El camí 
a seguir
Barcelona, 13 de maig de 2009

Acte per a celebrar la Jornada Anual del Consell Gene-
ral del Programa PARTNERS, en que va haver-hi un 
diàleg entre el conseller d’Economia i Finances, Antoni 
Castells i el Sr. Salvador Alemany, president del Cer-
cle d’Economia i president d’ Abertis Infraestructures. 
L’encarregat de moderar el debat va ser el Sr. Marcel 
Planellas, secretari general d’ ESADE.

L’impacte econòmic i social de la regulació pública
Barcelona, 2 de desembre de 2008

Acte amb el que es va celebrar la presentació del Relat 
PARTNERS núm. 2, Better Regulation. Una estratègia 
ineludible, una publicació del Programa PARTNERS 
que tenia com a finalitat principal contribuir a millo-
rar l’impacte del sector públic sobre el sector privat.

La cooperació publicoprivada, nou paradigma de 
relació entre administració i empresa
Barcelona, 14 de novembre de 2008

Aquesta jornada, liderada pel Grup Clade, grup empre-
sarial destinat a promoure un model d’empresa basat en 
criteris d’innovació permanent i socialment responsable.

Jornada de cooperació publicoprivada en els ser-
veis socials – món local i cooperativisme
Barcelona, 16 d’octubre de 2008

La Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació 
d’Empreses de la Generalitat de Catalunya i el Progra-
ma PARTNERS van organitzar aquesta jornada, en la 
que es va fer palès la necessitat de superar la dicoto-
mia que redueix la qüestió a polítiques públiques o a 
privatitzacions.

L’aportació del sector privat en la implementació 
de les polítiques públiques en els serveis sanitaris 
i socials
Barcelona, 2 d’octubre de 2008

La signatura del conveni de col·laboració es va cele-
brar en el marc de la jornada “L’aportació del sector pri-
vat en la implementació de les polítiques públiques en 
els serveis sanitaris i socials”, en la qual es va posar de 
relleu la importància de les col·laboracions en la pres-
tació de serveis de qualitat a la ciutadania, davant d’un 
escenari de dificultats econòmiques. A més de desta-
cats representants d’ESADE, la directora general de la 
Unió Catalana d’Hospitals, Roser Fernández, així com 
el director de Sanitat de PricewaterhousCoopers, van 
participar en l’acte. 

Reunió fundacional del Programa PARTNERS
Barcelona, 7 de febrer de 2008

La reunió fundacional del Programa PARTNERS, de 
l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, 
va impulsar aquesta nova línia d’acció a ESADE, que 
es centra exclusivament en la contribució al coneixe-
ment de la cooperació publicoprivada.

iGDP: MeMòria 2013-2014
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ClUB De DireCCiÓ PÚBliCa

El Club de Direcció Pública d’ESADE ALUMNI té per missió potenciar el 
rol de la direcció gerencial en l’àmbit de la gestió pública, contribuir al des-
envolupament professional i personal dels seus membres i crear un espai 
col·lectiu de trobada on compartir experiències, reflexions, inquietuds i pro-
jectes. El Club de Direcció Pública desenvolupa les seves activitats tant a 
Barcelona com Madrid.

El Club de Direcció Pública compta actualment amb més de 800 membres. 
En els darrers cinc anys ha anat augmentant en més de 100 membres cada 
any. Cal destacar que 456 (55,75%) membres són de Barcelona, 84 (10,27%) de 
Madrid, i 278 (33,99%) d’altres províncies.

2006   2007     2008      2009       2010        2011        2012        2013       2014

24 43
95

244

350

457

574

696

818Membres del Club Direcció Pública 2006 - 2014
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Durant el curs 2013-14 el Club de Direcció Pública ha realitzat els següents actes:

7 de juliol de 2014, Madrid
Visita a l’Aeroport Adolfo Suárez - Madrid Barajas.

18 de juny de 2014, Barcelona
El repte de reformar l’Administració pública de Catalunya.

9 de juny de 2014, Madrid
Liderant la igualtat des de les administracions públiques.

28 de maig de 2014, Barcelona
Sector públic i sector privat: visió, expectatives i col·laboració mútua.

10 d’abril de 2014, Madrid
Democràcia, transparència i política per a una nova generació, amb Eduardo Madina.

12 de febrer de 2014, Madrid
Política i democràcia per a la regeneració.

27 de gener de 2014, Madrid
Reformes, transparència i regeneració democràtica.

12 de desembre de 2013, Madrid
Taller: ‘Administració pública 2.0: Com fer més eficaç la teva presència a les xarxes socials?’

25 de novembre de 2013, Madrid
Nova economia, nous líders, nova Administració.

8 d’octubre de 2013, Barcelona
Sopar col·loqui amb Joaquim Balsera (FGAP 93/DGM 97), alcalde de Gavà i president del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat

26 de setembre de 2013, Madrid
Col·laboració publicoprivada en el patrocini d’actius del sector públic: reptes i millors pràctiques.
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1980s

Primers cursos 
formatius per a 
directius públics

1990

Llançament 
del  Programa 
en Funció 
Gerencial en les 
Administracions 
Locals

1993

Llançament 
del Programa 
Funció 
Gerencial en les 
Administracions 
Públiques

1995

Koldo 
Echebarría 
nomenat nou 
director de 
l’IGDP

1999

Nomenament de 
Francisco Longo 
com a nou director 
de l’IGDP

2003

Disseny i 
llançament 
del Màster 
en Direcció 
Pública 
(EMPA)

1989

Neix el Programa 
en Gestió Pública. 
Josep Mª Vallès, 
Xavier Mendoza, 
i més tard, 
Carlos Losada, 
nucli impulsor 
d’aquestes 
activitats 
formatives

1992

Llançament 
del  Programa 
en Funció 
Gerencial en les 
Administracions 
Locals

1993

Creació de 
l’Institut de 
Governança i 
Direcció Pública 
(IGDP) d’ESADE 
dirigit per Joan 
Prats

1997

Llançament 
del Programa 
Lideratge i 
Innovació en el 
Sector Públic

1999

Conveni 
amb l’Escola 
d’Administració 
Pública de 
Catalunya per a 
la formació de 
directius públics

19951990 2000

iGDP: MeMòria 2013-2014

HiStòria De l’iGDP
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2003

Disseny i
llançament
del Màster
en Direcció
Pública
(EMPA)

2004

Llançament 
del butlletí 
electrònic 
trimestral 
PUBLIC

2005

Reconeixement 
del Grup 
d’Investigació 
en Lideratge i 
Innovació en 
Gestió Pública 
com a grup 
emergent per 
l’AGAUR

2006

Primer 
projecte 
del Plan 
Nacional 
I+D+I

2008

Creació del 
Club de 
Direcció 
Pública a 
Madrid

2011

Concessió del 
segon projecte 
d’investigació 
Europeu: 
ALICE-RAP

2004

Creació  
del Club 
de Direcció 
Pública

2005

Primera edició 
a Madrid del 
Programa 
en Funció 
Gerencial en les 
Administracions 
Públiques

-

Primer projecte 
competitiu 
concedit per 
l’EAPC

2008

Creació del 
Programa 
PARTNERS 
en Cooperació 
Publicoprivada

2010

Concessió del 
primer projecte 
d’investigació 
Europeu: 
COMPOSITE 

2012

Nomenament 
d’Albert Serra 
com a nou 
director de 
l’IGDP

2014

Avaluació d’una 
Joint Action 
finançada per la 
Unió Europea: 
RARHA

2014

Concessió del 
tercer projecte 
d’investigació 
Europeu: LIPSE

2005 2010 2015

DeBat SoCial
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l’eqUiP De l’iGDP
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alBert Serra
Director de l’IGDP

MaNUel Férez
Director de  

l’EMPA

MòNiCa reiG
Directora Associada del 
programa PARTNERS

Joat HeNriCH 
Editor de 
PUBLIC

Mª JeSÚS 
BiNeFa 
Secretària  
de l’IGDP

Carla reBéS 
Secretària i 
comunicació 
Programa 
PARTNERS

aDrià 
alBareDa 
Investigador 
associat de 
l’IGDP

FerraN CUrtÓ 
Investigador 
associat de 
l’IGDP

MaNUel 
ViDal-riBaS 
Investigador 
associat de 
l’IGDP

taMyko ySa
Investigadora principal 

del GLIGP

L’equip de l’Institut de Governança i Direcció Pública  es composa per un 
grup de persones organitzades al voltant de l’equip directiu, els professors, 
l’equip tècnic i investigador, i els col·laboradors acadèmics.

l’eqUiP De l’iGDP

eqUiP tèCNiC De l’iGDP
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ProFeSSorat

Cano Giner, Josep Lluís
Castiñeira Fernández, Ángel 
Comajuncosa Ferrer, Josep
Echebarría Ariznabarreta, Koldo 
Férez Fernández, Manuel 
Longo Martínez, Francisco 
Losada Marrodán, Carlos
Lozano Soler, Josep M.
Martí Ripoll, Margarita
Peiró Posadas, Manuel
Serra Martín, Albert
Vinaixa Serra, Jordi
Ysa Figueras, Tamyko

Col·laBoraDorS

Agranoff, Robert
Areilza, Jose M. de
Catalá Polo, Rafael
Colet Arean, Neus
Colom i Farran, Joan 
Curtó Pagès, Ferran 
Esteve Laporta, Marc 
Fernandez Ple, Charlotte 
Figueroa Huencho, Verónica 
Gallego Calderón, Raquel 
Galofré Isart, Albert 
Gascó Hernández, Mila 
Garriga, Jordi
Greve, Carsten
Klijn, Erick-Hans 
Lapuente, Victor
Marco Julivert, Eva 
Padrós Castillon, Xavier 
Payá Uranga, Cati
Playà Guirado, Joan 
Puente Ordoñez, Begoña 
Puig Bastard, Pere
Puig Picart, Antoni
Reig Majoral, Mònica 
Rubio Oderiz, Loreto 
Salvador Iborra, Susanna 
Saz Carranza, Angel 
Segura Amat, Mercedes 
Serlavós, Ricard
Tarrach Colls, Anna
Van der Voet, Joris

MeMBreS GrUP 
reCerCa GliGP

Ysa Figueras Tamyko
Albareda Sanz, Adrià
De Areilza Carvajal, Jose Maria
Férez Fernández, Manuel 
Longo Martínez, Francisco
Losada Marrodán Carlos
Salvador Iborra, Susanna
Saz Carranza, Angel
Serra Martín, Albert
Van der Voet, Joris
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Los contenidos de este documento 
son propiedad de sus autores y queda 
prohibido su uso para finalidades 
comerciales. Se permite su difusión para 
finalidades formativas, de promoción 
y sensibilización, siempre haciendo 
referencia a la fuente original y autoría.

Campus Barcelona - Pedralbes
Av. Pedralbes 60-62
08034 Barcelona (Spain)
T. +34 932806162
F. +34 932048105

www.esade.edu/igdp




