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BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

3.187 
Estudiants*

1.730 
Internacionals

1.320 del Grau en Direcció d’Empreses-BBA

333 del Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret

614  dels programes MSc in Management

376 de l’MBA

12 del Master of Research

29 del Programa de Doctorat 

232 del Summer Programme 

271 d'altres programes  

(BI Norwegian, MIP, CEMS i KIC InnoEnergy)

1.308 
Estudiants*

127 
Internacionals

145 del Grau en Dret

277 del Bachelor in Global Governance

333 del Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret

204 del Màster Universitari en Advocacia

136 de Màsters i Postgraus

9 del Programa de Doctorat

121 de formació continuada 

60 del Summer Programme

23 del Lawyering Programme (ICADE, Madrid)

EXECUTIVE EDUCATION 

4.830 
Participants

1.840
 Internacionals

1.590 d'Executive Education  
(EMBA, EXECUTIVE MASTERS,  
PROGRAMES CORPORATIUS)

852 de programes oberts

2.388 de programes a mida

8.992
ESTUDIANTS EN TOTAL

* Els 333 estudiants del Doble Grau en Direcció d’Empreses  
i Dret s’imputen en aquesta Memòria a la Business School  
i a la Law School.
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PROFESSORAT 

262 
Professors de 
Management  

i de Dret

RECERCA

PAS

423 
Persones

36 
 Internacionals

20º
MBA DEL MÓN

FINANCIAL TIMES (GENER 2018)

CAMPUS 

BCN MAD

77.287 m2
de superfície total

136 
Professors han publicat 

recerca acadèmica  
durant el curs

118 
Artícles a 

 refereed journals

 32.655 m2 BCN · Pedralbes
42.007 m2 BCN · St. Cugat

2.625 m2 campus Madrid

ACTES  

168 
Actes públics

18.188 
Participants

ESADE ALUMNI
816 actes públics amb 27.859 participants

INGRESSOS 

109 M€
d'ingressos bruts

46 M€ Business School

16 M€ Law School

35 M€ Executive Education

3 M€ Recerca

32
Professors 
d'idiomes

9 M€
de beques, ajudes  

i bonificacions

100 M€
d'ingresos 

nets

3 M€
FUNDRAISING:

d'aportacions 
en total
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Joaquín Uriach
President  
de la Fundació ESADE

Aquesta Memòria 2017-2018, que ens ofereix un 
repàs detallat de l’activitat intensa i dels èxits 
d’ESADE durant el curs passat, l’hem d’obrir amb 
un gran reconeixement a l’Eugènia Bieto, directora 
general d’ESADE entre el 2010 i el 2018, per la labor 
brillant que ha acomplert durant aquest període.  
I vull expressar aquest reconeixement també en nom 
dels dos presidents que m’han precedit, en Pedro 
Fontana i en Manuel Raventós, que van coincidir amb 
ella durant el seu mandat com a directora general.

Aquest període de la història d’ESADE es recordarà 
per les moltes fites assolides, però permeteu-me que 
en destaqui especialment dues. Primer, que aquests 
anys han estat els de la consolidació d’ESADE 
com una institució global: ja no entenem ESADE 
altrament! A les nostres aules, hi conviuen alumnes 
de més de 100 nacionalitats; el nostre claustre el 
conformen professors d’arreu del món, i ESADE s’ha 
situat definitivament en els llocs de referència dels 
principals rànquings mundials.

I, en segon lloc, la innovació. Amb el guiatge d‘Eugènia 
Bieto, ESADE ha sabut donar resposta a un entorn molt 
canviant, que ha incidit especialment en el nostre 
sector. La renovació profunda del model pedagògic 
ens ha permès oferir als estudiants i als participants 
una experiència educativa adequada a les noves formes 
d’aprenentatge que se’n deriven. Concretament, 
l’ecosistema que conforma la Rambla de la Innovació, 
amb els seus cinc laboratoris, és el millor exemple que 
ESADE ha convertit la innovació i l’experimentació en 
un eix central de la seva metodologia.

En aquest sentit, l’aposta decidida per la innovació en 
tota mena de formats i en l’oferta educativa va marcar 
el rumb de les inversions del curs passat. En aquestes 
mateixes pàgines, en trobareu un resum detallat.

D’altra banda, també vull agrair l’esforç de tots 
els qui any rere any sumen als objectius comuns 
d’ESADE. El meu agraïment, doncs, als membres 
del Patronat, de l’International Advisory Board 
i del Consell Professional; a les empreses que 
integren l’Assemblea de Membres de la Fundació, 
i a tots els donants individuals, que contribueixen 
a la sostenibilitat del projecte. També vull agrair 
l’esforç i la professionalitat del conjunt de persones 
que treballen en la nostra comunitat acadèmica 
(professorat, personal administratiu i de serveis  
i alumni), que contribueixen a que la nostra institució 
continuï essent líder i un referent clar en el món de 
l’educació i la formació de persones. 

L’any acadèmic 2017-2018 va finalitzar amb l’elaboració 
de la “Visió ESADE 2028” (70 anys de la creació de la 
nostra escola), liderada pel Patronat i centrada en els 
pilars de l’excel·lència acadèmica, l’exemplaritat en 
els valors i la sostenibilitat econòmica; aquesta visió 
renovada, que és la base del nou pla estratègic, ha 
de permetre, amb el guiatge del nou director general, 
Koldo Echebarria, acomplir la nostra aspiració de fer 
“un altre gran salt” en la història d’ESADE com a escola 
admirada i puntera en la higher education mundial. 
Per fer-ho, comptem, com sempre, amb tots vosaltres. 
Moltes gràcies.
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Les meves primeres paraules com a director general 
d’ESADE van ser per reconèixer la labor dels meus 
predecessors. No podia ser altrament: han fet una 
contribució enorme perquè ESADE sigui la institució 
innovadora i global que és avui. I el curs 2017-2018, 
del qual s’ofereixen detalls en aquesta Memòria, ha 
estat un exemple de com aquesta institució continua 
donant resposta als reptes d’un món cada vegada 
més accelerat. El lideratge d’aquesta bona labor ha 
correspost a Eugènia Bieto, que ha dirigit ESADE des 
de l’any 2010 fins al curs passat.

Són molts els projectes que es recullen en aquesta 
Memòria i que es van desenvolupar el curs passat. 
Tanmateix, segurament el més visible de tots és 
l’entrada en funcionament dels cinc espais que 
conformen l’ecosistema de la Rambla de la Innovació, 
d’acord amb l’aposta per la innovació que ESADE 
ha fet des dels seus orígens. I, si bé molts altres 
projectes, també transcendentals, comparteixen 
aquest caràcter innovador, la inauguració de la 
Rambla ha atorgat, sens dubte, una naturalesa 
diferent a l’artèria principal del nostre campus de 
Sant Cugat.

En l’àmbit de l’oferta de programes, en coherència 
amb la voluntat d’innovar constantment i de donar 
resposta als nous reptes, al curs 2017-2018 hem 
llançat la primera edició del programa MSc in 
Business Analytics, que combina el coneixement 
tècnic amb la visió de negoci i connecta els 
estudiants amb les noves necessitats de moltes 
empreses que recluten data scientists, experts en 
machine learning i mànagers en big data. Aquest 

n’és només un exemple, però el fet que la primera 
edició del programa hagi comptat amb participants 
de 16 nacionalitats ens dóna una idea clara del bon 
acolliment que ha tingut a escala internacional.

I si ESADE és innovació, també és compromís. ESADE 
es vol implicar i ser el motor d’una societat que 
progressa. El curs passat, el programa MBA d’ESADE 
va ocupar la primera posició europea al rànquing de 
FT dels programes que ofereixen més oportunitats 
a les futures dones directives. Les universitats i les 
escoles de negocis tenim la responsabilitat de donar 
exemple davant la societat, també en polítiques de 
diversitat de gènere. Així doncs, celebro que s’hagi 
reconegut l’esforç d’ESADE en aquest àmbit. 

Un altre dels nostres compromisos amb la societat 
el vehiculem a través del Programa de Beques. És 
l’aposta de la institució per fomentar la diversitat 
i la igualtat d’oportunitats a les aules. Gràcies a la 
suma d’esforços, al curs 2017-2018 s’han concedit 
250 beques, és a dir, s’han fet 250 inversions a llarg 
termini, apostant pel gran talent de joves amb un 
gran futur per endavant. En aquest sentit, cal agrair 
molt especialment l’esforç que hi fan les persones 
i les empreses donants.

Finalment, voldria aprofitar aquesta carta per 
agrair l’esforç i el compromís de totes les persones 
que formen part de la comunitat d’ESADE, tant el 
professorat com el personal d’administració i serveis. 
El bon acompliment de la nostra institució s’explica, 
sobretot, gràcies a ells. Moltes gràcies!

Koldo Echebarria
Director general d'ESADE 

 Business & Law School
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Evolució 
i dades rellevants

8.992 estudiants  
de la Business School,  
la Law School  
i Executive Education

77.287 m2 de campus

109 M€ d’ingressos

262 core faculty  
de Management 
i de Dret
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ESADE és una institució amb vocació global, que es dedica a educar 
i a investigar en els àmbits del management i del dret. S'estructura 
en tres àrees formatives: la Business School, la Facultat de Dret  
i Executive Education. 

ESADE té com a objectiu ser un model en el terreny de l'educació i la 
formació, i contribuir així a millorar el futur de la societat, apostant 
constantment pel talent, la integritat, l'excel·lència i la innovació.

Amb aquest objectiu, desenvolupa una activitat intensa, que es 
reflecteix en aquesta Memòria del curs 2017-2018, la qual vol oferir 
un retrat complet de l'any acadèmic a ESADE i de les persones que 
conformen la institució, així com dels seus resultats.

ESADE té com a objectiu ser un model en el 
terreny de l’educació i la formació, i contribuir així 
a millorar el futur de la societat.
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El curs 2017-2018 ha estat marcat, entre d’altres fites, 
per la inauguració i l’entrada en funcionament d'un 
nou ecosistema d'aprenentatge, format per cinc 
laboratoris, que confirmen l'aposta de la institució 
per reinventar el model docent i donar resposta a les 
noves demandes i reptes de futur. La nova Rambla de 
la Innovació del campus de Sant Cugat mostra que la 
millor manera d'aprendre és viure en primera persona 
la realitat de les empreses i les organitzacions. 

En una superfície total de 2.100 m2, s'han construït cinc 
laboratoris d'aprenentatge: el Fusion Point, el Decision 
Lab, EWorks, l’EGarage i el Fab Lab, uns espais diàfans 
amb mobiliari modular, punts de networking i entorns 
de simulació per a la realització d'experiments amb 
col·lectius específics. 

La Rambla de la Innovació és un pas decidit en l'aposta 
d’ESADE per transformar el seu model pedagògic. En 
aquest context, el curs 2017-2018 ha estat el tercer 
del projecte d'innovació pedagògica Student First 
i s'hi han desenvolupat 76 projectes d'innovació 
en assignatures de diverses àrees de coneixement  
i diferents programes, amb la finalitat d'incorporar la 
metodologia del flipped learning a les aules. Aquesta 
és la resposta de la institució davant del repte per a 
l'educació superior que plantegen la globalització i la 
revolució digital, i els canvis econòmics i psicosocials 
que comporten.

Des del punt de vista econòmic, el curs 2017-2018 
ha estat un any molt bo per a ESADE. La xifra de 
negoci s'ha situat en els 109 milions d'euros, cosa que 
suposa un increment del 5 % respecte a l'any anterior.  
El cash flow generat de 10 M€ permet atendre totes les 
inversions necessàries per mantenir la competitivitat 
d’ESADE en l'entorn internacional. Dos exemples de 
projectes d'inversió especialment significatius han 
estat la Rambla de la Innovació i la continuació del 
projecte CORE, que aspira a canviar i actualitzar tota 
la infraestructura tecnològica de gestió acadèmica els 
propers tres anys.

A més, aquest exercici ha refermat la rellevància 
internacional d’ESADE, reflectida en unes posicions 
excel·lents als rànquings. Cal destacar, concretament, 
que el Financial Times ha reconegut el Full-Time MBA 
d’ESADE com el millor d'Espanya i d'Europa per a 

dones directives al seu nou rànquing “Top 50 MBA for 
Women”, elaborat a partir dels resultats en matèria de 
diversitat de gènere del rànquing “Global MBA”. 

Així mateix, ESADE ha continuat essent un referent 
d'innovació en matèria pedagògica i en molts altres 
aspectes, amb iniciatives com el llançament d'un 
programa per proporcionar als executius inspiració i 
les eines necessàries per liderar la transformació de 
les seves empreses, en col·laboració amb la Singularity 
University (SU), la comunitat d'innovació i aprenentatge 
global impulsada per la NASA i Google. 

I, a més de pel caràcter global i innovador, ESADE 
també es defineix pel seu compromís amb la societat. 
Aquesta Memòria reflecteix la implicació de la 
institució en aquest àmbit, a través d'iniciatives de 
solidaritat i voluntariat com les que desenvolupen el 
Servei Universitari per al Desenvolupament (SUD), 
Alumni Solidari, la Campanya de beques The ESADE 
Challenge for Talent, el Programa d'Acció Social 
institucional o el desenvolupament de programes 
d'impacte social, com “Aprèn i emprèn”, adreçat  
a emprenedors amb discapacitat.

EVOLUCIÓ DE L’EXERCICI
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8.992 estudiants en total*

* Els 333 estudiants del Doble Grau 
en Direcció d’Empreses  
i Dret s’imputen en aquesta 
Memòria a la Business School  
i a la Law School.

BUSINESS SCHOOL

3.187 estudiants

• 1.320 del Grau en Direcció 
d’Empreses-BBA

• 333 del Doble Grau 
en Direcció d'Empreses i Dret

• 614 dels programes  
MSc in Management

• 376 de MBA
• 12 del Master of Research
• 29 del Programa de Doctorat
• 232 del Summer Programme
• 271 d’altres programes 

(BI Norwegian, MIP, CEMS i 
KIC InnoEnergy)

1.730 estudiants internacionals

LAW SCHOOL

1.308 estudiants

• 145 del Grau en Dret
• 277 del Bachelor in Global 

Governance
• 33 del Doble Grau en 

Direcció d’Empreses i Dret
• 204 del Màster Universitari 

en Advocacia (MUA) 
• 136 de màsters i postgraus
• 9 del Programa de Doctorat
• 121 de formació continuada
• 60 del Summer Programme
• 23 del Lawyering Programme 

(ICADE, Madrid)
 
 
 
127 estudiants internacionals

EXECUTIVE EDUCATION

4.830 participants

• 1.590 d'Executive Education 
(EMBA, Executive Masters, 
programes corporatius)

• 852 de programes oberts
• 2.388 de programes a mida
 

 

 
1.840 participants internacionals

PROFESSORAT

• 262 professors de 
Management i de Dret

• 32 professors d’idiomes
 

PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ  
I SERVEIS

• 423 membres del PAS

RECERCA

• 136 professors han publicat 
recerques acadèmiques 
durant el curs

• 118 articles a refereed journals
 
 
INGRESSOS 2017-2018

 109 M€ d’ingressos bruts
9 M€ de beques, ajudes i 
bonificacions

 100 M€ d’ingressos nets
• 46 M€ Business School
• 16  M€ Law School
• 35 M€ Executive Education
•     3 M€ Recerca

Fundraising:
3 M€ d’aportacions en total 

PROGRAMA DE BEQUES 
(Beques al Talent) 

• 250 alumnes becats de tots 
els programes 

• 2,6 M€ destinats al Programa 
de Beques

CAMPUS

77.287 m2 de superfície total
• 32.655 m2 al campus de 

Barcelona-Pedralbes
• 42.007 m2 al campus  

de Barcelona-Sant Cugat
• 2.625 m2 al campus  

de Madrid

 

G
R

I 
10

2-
2 

/ 
G

R
I 

10
2-

8



EVOLUCIÓ I DADES RELLEVANTS14

RÀNQUINGS

 
BBA

1a
Universitat privada
El Mundo

GED

1a
Universitat privada
El Mundo

MBA

1r
d’Europa per a  
dones directives 
Financial Times

5è
MBA de fora dels Estats Units
Forbes

9è
MBA de fora dels Estats Units 
Bloomberg Businessweek

9è
del món
América Economía

15è
d’Europa per a emprenedors

20è
del món 
Financial Times

 
MIM

8è
del món 
Financial Times

 
Master in Finance

14è
del món 
Financial Times

 
GEMBA

11è
del món 
The Economist

41è
del món 
Financial Times

 
Executive Education

10è
d’Europa
Financial Times

Escola de Negocis Europea

8a
d’Europa
Financial Times

 
 

ALUMNI

• 63.200 alumni
• 72 chapters internacionals
 
NOMBRE D’ACTES  
I PARTICIPANTS

ESADE
• 168 actes públics
• 18.188 participants
 
ESADE Alumni
• 816 actes públics
• 27.859 participants
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Missió, valors 
i responsabilitat social

ESADE participa  
a la plataforma  
multilateral creada  
per la Comissió Europea  
per assolir  
els ODS de l’ONU

Es va celebrar  
el III Panell d'Stakeholders 
per reforçar  
el compromís social

El 3rd Solidarity Day  
es va dedicar als objectius  
de canvi climàtic  
i a l’economia circular
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ESADE és una institució acadèmica creada l’any 1958 a Barcelona per 
iniciativa de la societat civil i de la Companyia de Jesús. Des de 1995,  
forma part de la Universitat Ramon Llull. A més, ESADE pertany a la xarxa  
UNIJES - Universitats Jesuïtes.

MISSIÓ

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

•  La formació integral de persones professionalment 
competents i socialment responsables.

• 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 societats més lliures, pròsperes i justes.

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

VISIÓ 

ESADE aspira a ser una institució acadèmica de 
referència en els camps del management i del dret, 
que ofereix a estudiants i directius d’arreu del món 
una experiència educativa singular, innovadora  
i transformadora de qualitat, basada en un professorat 
d’alt nivell i amb un model pedagògic propi, 
reconeguda internacionalment per la seva connexió 
amb les empreses, per l’aposta a favor de la innovació 
i de l’emprenedoria, i per la capacitat de desenvolupar 
lideratges responsables, col·laboratius i compromesos 
socialment, i que disposa d’un model econòmic 
sostenible que li dona la capacitat necessària per 
competir en un entorn global altament exigent.

VALORS  

La comunitat d’ESADE es compromet a promoure un 
conjunt de valors coherents amb la qualitat humana 
 i l’excel·lència acadèmica i professional, uns valors que 
vol posar al servei de la societat local i global. Aquests 
valors són la integritat, el respecte, la diversitat, la 
contribució al bé comú i la justícia. D’acord amb 
aquests valors, els membres de la comunitat d’ESADE 
es comprometen a actuar amb integritat personal, 
exigència professional i responsabilitat social.
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ESADE, UNA INSTITUCIÓ ACADÈMICA SOCIALMENT RESPONSABLE

La trajectòria d’ESADE en temes de responsabilitat social, com també els compromisos adquirits en el marc de 
diverses organitzacions internacionals, es posen de manifest en l’itinerari que la institució ha seguit als darrers 
setze anys, que s’il·lustra a continuació: 

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)

2007  

• Participació a la task force 
responsable d’elaborar els principis 
(2006)

• Adhesió l'any 2007
• Informes de progrés els anys 2010, 

2012, 2014 i 2016
• Colíder de l’àmbit del 

desenvolupament curricular (des de 
2013-2015) al PRME champions

2009  

• Membre associat (2009-2013)

 

• Creació del Net Impact Club 
(2009)

• Obtenció del Gold Chapter 
Status en 2011

 
• Adhesió l'any 2010

2011  

• Adhesió l'any 2011

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

• Participació en projectes: 
Economics and Peace Faculty 
Network (2011) i Undergraduate 
Business Education Consortium 
(2012, 2013, 2014 i 2015)

2003  

• Adhesió l'any 2003 
• Membre del Comitè Executiu de 

la xarxa Espanyola (2007-2016)
• Informes de progrés en 2008, 

2009, 2010 (GC Advanced). 
 Els informes 2011, 2012, 2013, 

2014 i 2015 ja estan integrats a la 
Memòria GRI

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

• Participació des de 2003
• Declaració del compromís 

d’institucionalitzar la xarxa SEKN 
a ESADE (2009)

2012  

• Adhesió a la declaració  
de Rio+20 (2012)

• Actualització dels compromisos 
2014-2018

 
• 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, 
2012, 2013, 2014 i 2015)

 
• Adhesió l'any 2016

2013

2010

2016

GRI

• Lliçó inaugural del curs
• Creació de l'Observatori
 dels ODS
• Col·laboració amb la Comissió 

Europea per aconseguir els ODS
• Participació en el
 Challenge-Based Innovation 

Programme, per idear solucions a 
reptes vinculats als ODS

2017
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada al desembre de 2015 a l’Assemblea General de 
l’ONU, a Nova York, és un dels acords globals més transcendents, que interpel·la molt directament les univer-
sitats i les escoles de negocis en el seu compromís de formar líders i ciutadans responsables.

En els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), les universitats i les escoles de negocis tenim la 
capacitat d’influir en els estudiants amb una educació centrada en els valors, amb pràctiques responsables  
i sostenibles, fomentant un lideratge moral i responsable.

A més de garantir una educació de qualitat, els ODS inclouen, entre d’altres punts, assolir la igualtat de gènere 
i l’apoderament de la dona, promoure el creixement econòmic sostenible, adoptar mesures urgents contra el 
canvi climàtic, promoure la pau i facilitar l’accés a la justícia.

Les principals activitats que s’han realitzat durant el curs 2017-2018 en aquest àmbit han estat:

W    SUPPORT

• Cristina Gallach, alta funcionària de la Unió Europea 
(UE) i ex secretària general adjunta de l’Organitza-
ció de les Nacions Unides (ONU) per a la Comunica-
ció i la Informació Pública, va pronunciar el discurs 
inaugural de l’any acadèmic davant dels alumnes 
d’ESADE (9 d’octubre de 2017), titulat “Els joves, 
actors i impulsors de l’Agenda 2030”. 

•  ESADE va passar a integrar la plataforma multilate-
ral d’alt nivell creada per la Comissió Europea per 
assolir els ODS de l’ONU.

•  Es va presentar l’Informe Anual de l’Observatori 
dels ODS, que avalua la contribució de les empre-
ses espanyoles a l’assoliment de l’Agenda 2030 (17 
de maig de 2018). 

•  Llançament de les Green Rules, un decàleg de 
recomanacions per contribuir a reduir els impac-
tes negatius sobre el medi ambient, vinculant-les  
als ODS.

•  En el marc dels ODS, es va celebrar el 3rd Solidarity 
Day, centrant-se en els objectiu del canvi climàtic 
i l’economia circular.

•  ESADE va ser present a la Conferència en l’ONU so-
bre els ODS titulada “2030 Agenda: A Whole-of-So-
ciety Approach”, en el marc del High-Level Political 
Forum 2018 que va tenir lloc a Nova York.
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PLA DIRECTOR DE RESPONSABILITAT SOCIAL

El propòsit fonamental del Pla director de responsabilitat social és contribuir a acomplir la visió d’ESADE, 
per tal d’aconseguir que sigui una institució acadèmica socialment responsable i sostenible.

El pla engloba projectes i iniciatives que impliquen tota la institució de forma transversal en els vuit  
àmbits d’actuació, com s’il·lustra a la figura següent.

ÁMBITS D'ACTUACIÓ

SNAPSHOT 2010-2018

TRANSPARÈNCIA 
I RENDICIÓ DE 

COMPTES08

FORMACIÓ

01

POLÍTIQUES  
INSTITUCIONALS

05

COMUNITAT 
ESADE I 
STAKEHOLDERS

04

06

03

07

02

RESPONSABILITAT 
MEDIAMBIENTAL

ACCIÓ SOCIAL  
I COOPERACIÓ

DEBAT 
SOCIAL

RECERCA

I+RS
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Formació

Cal destacar algunes iniciatives que promouen una experiència 
educativa singular, innovadora i transformadora, orientada a formar 
professionals competents, que siguin alhora persones responsables 
amb la societat:

•   El Servei Universitari per al Desenvolupament (SUD), l’objectiu principal 
del qual és posar el talent de la comunitat d’ESADE a disposició 
d’empreses socials, organitzacions sense finalitat de lucre i institucions 
de països de l’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, per treballar de forma 
conjunta a favor de la seva consolidació. Durant el curs 2017-2018, 76 
alumnes han participat en 41 projectes a deu països.

•  El Taller de Responsabilitat Social de la Facultat de Dret, una experiència 
de service learning obligatòria en què els alumnes col·laboren amb 
entitats socials locals, com Migra Studium, ASTE, el Casal dels Infants 
i la Fundació La Vinya.

•  La participació d’un grup d’alumnes en la iniciativa Attract, liderada 
per l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN), que 
aplega laboratoris de recerca de primera línia mundial amb experts 
en gestió empresarial per crear un ecosistema d’innovació que acceleri 
el desenvolupament de les tecnologies disruptives a Europa. 

•  El Programa de Beques, que és un dels projectes estratègics d’ESADE, 
una aposta pel talent, la diversitat i la igualtat d’oportunitats a les aules. 
Al curs 2017-2018, s’han destinat 2,6 milions d’euros en total a beques, 
i s’han becat 250 alumnes de tots els programes.

ALGUNES INICIATIVES I PROJECTES DEL CURS 2017-2018  
EN L’ÀMBIT DE LA RS-E

D A D E S  R E L L E VA N T S  D E L  C U R S  2 0 1 7-2 0 1 8

76 Alumnes de graus  
i programes MSc 41 Projectes

10 PAÏSOS 
d'Àmerica Llatina, Àfrica i Àsia
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Recerca

De totes les iniciatives del curs, cal destacar les següents:

La revolución digital ante los grandes retos del mundo: 100 iniciativas 
de innovación social digital que están transformando América Latina

Publicat per l’Institut d’Innovació Social d’ESADE, aquest estudi explo-
ra la convergència entre el sector social, la innovació i les tecnologies 
de la informació i la comunicació, i el seu potencial enorme per resoldre 
les disparitats econòmiques i els reptes socials i mediambientals més 
crítics avui a l’Amèrica Llatina. 

“A paradox perspective on corporate sustainability: Descriptive, 
instrumental, and normative aspects”. Journal of Business Ethics 

L’última dècada, ha aparegut la perspectiva de la paradoxa en la 
sostenibilitat de les empreses. Per contribuir a consolidar aquest 
nou camp de recerca, el professor d’ESADE Tobias Hahn ofereix una 
definició d’aquesta perspectiva i un marc per traçar-ne els aspectes 
descriptius, instrumentals i normatius, i les seves conseqüències per a 
la recerca i per a la pràctica.

La transformación digital en las ONG. 
Conceptos, soluciones y casos prácticos

El món està vivint un període de transformació sense precedents, que 
es caracteritza per la innovació tecnològica, l’escassetat de recursos i 
el canvi climàtic. El procés de transformació digital actua com a factor 
catalitzador per accelerar el canvi, creant uns entorns molt exigents i 
desafiants. Aquest estudi, elaborat en col·laboració amb PwC, vol ser 
una guia per ajudar les organitzacions no governamentals i les entitats 
socials a adaptar-se i evolucionar per afrontar amb èxit aquest entorn 
tan desafiador.

“Leveraging the vertical: The contested dynamics of sustainability 
standards and labour in global production networks”. 
British Journal of Industrial Relations

Estudi de la professora adjunta d’ESADE Maja Tampe, publicat al British 
Journal of Industrial Relations, que tracta de les claus per adoptar, de for-
ma efectiva, estàndards de sostenibilitat. En la seva recerca, la professora 
Tampe analitza dos grups de productors agrícoles de l’Equador que han 
adoptat estàndards de sostenibilitat. Les seves conclusions demostren 
que l’èxit o el fracàs dels estàndards de sostenibilitat depenen de si els 
productors són capaços de millorar la qualitat dels seus productes i desen-
volupar unes relacions estretes i diversificades amb diversos compradors.  
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“Embedding social innovation: Shaping societal norms and behaviors 
throughout the innovation process”. Business & Society

L’aparició de nous productes i serveis que aborden els grans reptes 
de la societat requereix sovint introduir canvis en les normatives, els 
valors i les expectatives de la societat. Aquesta recerca del professor 
d’ESADE Daniel Arenas analitza diferents tipus d’interaccions entre 
els promotors de la innovació i els seus usuaris al llarg del procés 
innovador que configuren la manera d’entendre la innovació social  
i subratllen el paper central de les experiències físiques i de les emo-
cions positives entre els usuaris.

“Impact investing: Financing social entrepreneurs”. 
Entrepreneurial Finance 

La inversió d’impacte és un nou camp de pràctica en evolució constant. 
En aquest sentit, encara ens trobem en el mode d’aprenentatge i xarxes 
professionals com la European Venture Philanthropy Association, amb 
funcions investigadores, juntament amb les institucions acadèmiques  
i els investigadors, acompleixen un paper important a l’hora de facilitar 
l’aprenentatge. En aquesta publicació, Lisa Hehenberger, directora de 
l’ESADE Entrepreneurship Institute, basant-se en la recerca existent, 
formula unes recomanacions per finançar les empreses socials.
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Debat social 

Algunes de les iniciatives que s’han portat a terme per facilitar i pro-
piciar el diàleg entre els diferents grups d’interès en temes crítics de 
l’agenda local i global han estat:

•  XI Jornada de l’Institut d’Innovació Social (17 d’abril), amb el títol “La 
innovació social per impulsar els Objectius de Desenvolupament Soste-
nible: un enfocament sobre la replicabilitat i l’escalabilitat”. Va comptar 
la participació de diferents representants d’empreses, ONG i organit-
zacions del sector públic, i d’emprenedors socials, que van compartir 
la forma com estan abordant els ODS per afrontar els reptes actuals de 
forma innovadora i efectiva, amb aliances, eines i accions.

•  En el marc de la iniciativa Big Challenges, el 23 de maig va tenir 
lloc la sessió “La transformació antropogènica del planeta: Som a 
temps de salvar la Terra?”, que va comptar amb la participació dels 
professors científics Rafael Sardá i Manuel Arias, que van debatre 
sobre el paper de la humanitat com a agent del canvi mediambien-
tal a escala planetària. 

•  4a edició del Premi DIALOGA, organitzat per la Law School i pel Col·legi 
de Notaris de Catalunya, en el marc de les seves activitats de difusió 
i promoció de la resolució alternativa de conflictes. Aquest certamen, 
destinat a alumnes de batxillerat i de 4t d’ESO, es va centrar en aquesta 
quarta edició en el diàleg per a la gestió de conflictes.
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Comunitat d'ESADE i stakeholders 

Les pràctiques organitzatives mostren la identitat i els valors institucionals. Interaccionem amb els nostres 
stakeholders i a les xarxes per tal d’enfortir les nostres relacions i compromisos educatius, socials i mediam-
bientals. Del curs 2017-2018, cal destacar les activitats següents:

•  El III Panell de Stakeholders (novembre de 
2017) va comptar amb la participació de 20 in-
tegrants de diferents grups d’interès d’ESADE: 
patrons, alumni, empreses, proveïdors, ONG, 
alumnat, professorat, membres del PAS i direc-
tius de la institució. Es van formar tres grups  
i cadascun va respondre a unes preguntes con-
cretes, d’acord amb l’àmbit que li fou assignat: 
RS-E Social, RS-E Mediambiental i RS-E Futur. 
Finalment, es va obrir un diàleg en el plenari 
perquè els representants dels diferents grups 
exposessin les idees, propostes i recomana-
cions que havien sorgit en cadascun dels àm-
bits esmentats.

•  La xarxa AliaRS-E, integrada per 189 aliats (entre 
membres del PAS i professorat), ha fet cinc anys. 
És una xarxa informal i oberta, que pretén liderar 
i impulsar un canvi significatiu en les sensibili-
tats, les conductes i les polítiques en matèria de 
responsabilitat social i mediambiental. Al llarg 
del curs, s’han realitzat dos fòrums de la xarxa 
AliaRS-E (novembre de 2017 i juny de 2018), amb 
una assistència mitjana de 60 persones.

•  El Solidarity Day té com a objectiu sensibilitzar 
la comunitat acadèmica (alumnat, professorat, 
PAS i antics alumnes), promovent la reflexió i 
suscitant l’interès per millorar el món en el dia 
a dia. La tercera edició d’aquesta jornada (abril 
de 2018) va estar dedicada al canvi climàtic i a 
l’economia circular, i va comptar amb la partici-
pació de 80 membres de la comunitat acadèmi-
ca. El cartell fou dissenyat per alumnes del club  
The Studio, de creació recent.

•  Durant el curs 2017-2018, s’ha llançat el Concurs 
de Creativitat, amb la finalitat de promoure una 
reflexió sobre els hàbits de consum. Aquesta acti-
vitat s’ha fet en col·laboració amb els alumnes in-
tegrants d’Oikos Barcelona i d’Empresa i Societat, 
i el cartel l’han dissenyat alumnes de The Studio, 
club de nova creació.

•  Pel que fa a la formació sobre la identitat i la mis-
sió, cal destacar el taller “Els valors d’ESADE i la 
tradició dels jesuïtes”, les Jornades de Manresa 
(Barcelona), les trobades d’UNIJES a Loiola i a Sa-
lamanca, el Leadership Challenge Programme i les 
activitats de l’Spirituality Team.

Responsabilitat Social d'ESADE

SOLIDARITY
DAY

Now is the time  
to get involved.

Climate Change & Circular EconomySUBJECT
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Polítiques institucionals

Cal destacar dos avenços principals en aquest àmbit: 

•  Transparència. S’ha obert un espai a la intranet amb tota la documentació institucional i amb informació 
del Comitè Executiu, que conté referències a les seves reunions i acords (infoCEX).

• Compliance. Per vetllar pel compliment de les obligacions legals i les que la institució assumeix voluntària-
ment, s’han desenvolupat les bases i l’arquitectura de la política de compliance d’ESADE.
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Responsabilitat mediambiental

Durant el curs 2017-2018, ha continuat la campanya de bones pràctiques mediambientals, a fi de sensibilitzar 
i promoure l’adopció de conductes i hàbits ajustats a una visió més sostenible de la institució.

GR E E N R ULES 

S’ha renovat el decàleg de bones pràctiques, per tal 
de sensibilitzar la comunitat en aspectes relacionats 
amb la millora mediambiental, vinculant-los als Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible.

EVO LUCIÓ  DELS CONSU MS

El gràfic següent mostra l’evolució positiva dels 
consums:

CAMPANYA PER ELIMINAR LES AMPOLLES DE PLÀSTIC 

•  Instal·lació de 13 noves fonts de bidó a les aules 
d’Executive Education, a l’edifici 3, que suposen 
un estalvi substancial d’aigua i de plàstic.

• Col·locació de 3 noves fonts a ESADE.
• Fixació d’un rètol a cadascuna de les fonts d’aigua 

per indicar els beneficis de fer-ne ús.

CAMPANYA PER REDUIR EL  MALBARATAMENT DELS ALIMENTS

Durant el curs 2017-2018, s’ha promogut l’adopció de 
conductes i hàbits més responsables a les cafeteries 
de la institució, on s’exhibeix la imatge següent en 
un cartell que es pot veure abans de sol·licitar algun 
producte o a les portes d’accés a les cafeteries.

CONSUM 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Paper 
(T)

43 29 27 23,8 19,8 18,76

Electricitat
(kW/m2)

122 110 105 90,28 91,08 90,97

Aigua  
(m3/m2)

0,56 0,46 0,81 0,80 0,71 0,77

Responsabilidad Social de ESADE

W    SUPPORT

Zero Waste!
La comida no se tira 
Evitem el malbaratament d´aliments

noalcubo.org
yonodesperdicio.org

#noalcubo
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CA MPA N YA D E RECICLATGE

• Instal·lació de 5 minicentres de recollida que in-
corporen un dipòsit per a CD i DVD, un per a petits 
aparells elèctrics i electrònics, i un per a cartutxos 
d’impressores, entre d’altres, als campus de Bar-
celona-Pedralbes i Barcelona-Sant Cugat, cedint 
el panell informatiu per a campanyes RS-E.

• Ús de mobiliari reciclat a la planta A de l’edifici 
acadèmic de Sant Cugat i a la sala de reunions de 
Recursos Humans de Barcelona. 

INICIATI VES P ER RED U I R EL  CONSUM ENERGÈTIC 

Durant el curs 2017-2018, s’han dut a terme les 
actuacions següents: 

•  Instal·lació de lluminàries LED i detectors de 
presència a les aules noves i als espais comuns 
del campus de Barcelona-Sant Cugat: les aules del 
BBA del mòdul C d’ESADECREAPOLIS, la Rambla 
de la Innovació, la divisió de les aules 103-104 i 
l’eRoom.

•  Substitució dels equips de climatització d’alta efi-
ciència als edificis 1 i 2.

•  Instal·lació d’equips de monitoratge continu dels 
consums elèctrics i tèrmics als locals de la Rambla 
de la Innovació.

•  Instal·lació termosolar per a aigua calenta sanitària 
al campus de Barcelona-Sant Cugat.

INICIATIVES PER REDUIR L’ IMPACTE AMBIENTAL
 
Durant el curs 2017-2018, s’han dut a terme les ac-
tuacions següents:

• Eliminació de les tovalles de paper de les safates 
del restaurant de l’edifici 1.

• Restauració i nou entapissat del mobiliari.
• Projecte de substitució per fases del paper d’eixu-

gamans per assecadors elèctrics. Al curs 2017-
2018, se n’ha fet una prova pilot, col·locant-ne 6 
unitats a Sant Cugat, i 2 a l’edifici 1 i 2 a l’edifici 3 
de Pedralbes.

• Instal·lació solar al campus de Barcelona-Sant Cu-
gat, que reflecteix la no emissió de CO2 (efecte 
d’hivernacle).

• Acord entre Avancar i la comunitat d’ESADE per al 
servei de carsharing. La flota disposa ja del primer 
vehicle híbrid a Sant Cugat.

• Facilitació de l’ús de la bicicleta al pàrquing de 
l’edifici 3, adaptant i senyalitzant una entrada es-
pecífica i lliure (sense barrera) per a ciclistes.

ESADE’s 
Green 
Rules
Small changes  
in our daily 
routine for a more 
sustainable ESADE 

W    SUPPORT

REDUCE 
-

REUSE
-

 RECYCLE 
-

REPAIR
-

RESPECT

AVOID USING PAPER

01

TAKE ADVANTAGE OF  
NATURAL LIGHT INSTEAD  

OF USING ARTIFICIAL LIGHT

03

DON’T WASTE FOOD

04

CONSUME RESPONSIBLY

05

TURN OFF COMPUTERS AND 
SCREENS THAT AREN’T BEING USED

06

AVOID USING PLASTIC CUPS, 
SPOONS AND BAGS

07

DON’T WASTE WATER

08

USE THE DRINKING FOUNTAIN RATHER 
THAN DRINKING BOTTLED WATER

09

WALK, CYCLE OR USE  
PUBLIC TRANSPORT

10

02
TAKE PART IN THE  

SELECTIVE RECYCLING PROCESS

ESADE’s Social Responsibility

G
R

I 1
0

3-
2 

/ 
G

R
I 1

0
3-

3 
/ 

G
R

I 3
0

2-
4



MISSIÓ, VALORS I RESPONSABILITAT SOCIAL30

ACCIÓ SOCIAL

Programa d’Acció Social: un projecte compartit

L’acció social d’ESADE és oberta a tota la comunitat 
i permet viure una experiència solidària de forma 
col·lectiva. Durant el curs, s’han desenvolupat 
diferents iniciatives amb les tres entitats participants:

• Casal dels Infants (Barcelona-Pedralbes  
i Barcelona-Sant Cugat), entitat social i ciutadana 
que treballa a diversos barris ajudant els infants  
i els joves amb dificultats perquè tinguin les 
màximes oportunitats.

• Fundación Down España (Madrid), entitat que 
facilita la inclusió en tots els àmbits de la vida de 
les persones amb síndrome de Down.

•  Jesuit Refugee Service (internacional), organització 
que té la missió d’acompanyar, servir i defensar els 
refugiats i d’altres persones desplaçades.  

 
 
Altres iniciatives solidàries

Durant el curs 2017-2018, s’han gestionat 40 
iniciatives, en les quals han participat més de 1.700 
persones. Cal destacar les següents:

•  Dos concerts solidaris (octubre de 2017 i març de 
2018) i diverses iniciatives solidàries, en el marc 
de la campanya #ESADEgoesPink, per tal de 
sensibilitzar la comunitat de la importància de la 
recerca del càncer de mama i les malalties rares.

•  Suport a La Marató de TV3 construint un dòmino 
solidari gegant per recaptar fons per a la recerca 
de les malalties infeccioses. Hi van participar 80 
persones de la comunitat i s’hi van recollir 3.530 
euros, gràcies a tots els voluntaris.

• Campanya de Nadal amb la Fundació Mambré, 
donant visibilitat a la seva iniciativa de suport als 
col·lectius més desfavorits. 

•  Barcelona Magic Line, iniciativa de l’Obra Social 
Sant Joan de Déu, que va comptar amb més de 
13.000 participants, entre ells dos equips d’ESADE, 
i va recaptar 350.000 euros.

•  Sant Jordi solidari, gràcies a la fundació ASTE, que 
organitza activitats de voluntariat universitari amb 
persones grans, en què col·laboren diversos alumnes 
de la Facultat de Dret.

•  Col·laboració amb el Banc de Recursos, cedint 
75 equips informàtics per donar-los un nou ús a 
diverses entitats socials. G
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WORLD REFUGEE DAY

Amb motiu del Dia Mundial del Refugiat, i en el marc de la col·laboració 
institucional amb el Jesuit Refugee Service (JRS), el passat 20 de juny 
va tenir lloc un acte amb Fadi Danou, director de projectes del JRS al 
Líban, i Hanna Khoury, professor sirià d’una escola del JRS en aquell 
país. A través dels seus testimoniatges, els assistents van poder conèixer 
de prop com s’està vivint al Líban l’arribada de milers de persones que 
fugen de Síria. També van participar en aquest acte dues famílies de 
Barcelona que han acollit a casa seva a un jove refugiat sirià. La jornada 
va presentar als assistents la realitat que viuen totes les persones que 
es veuen obligades a abandonar les seves llars i les seves famílies per 
cercar refugi en altres països, i va propiciar la reflexió sobre com podem 
ajudar-les des d’aquí. 

 
COOPERACIÓ AMB LES UNIVERSITATS 
CENTREAMERICANES (UCA)

En el marc de les relacions de cooperació que ESADE manté anualment 
amb les tres universitats jesuïtes centreamericanes –la Universidad 
Centroamericana UCA de Nicaragua, la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas d’El Salvador i la Universidad Rafael Landívar de 
Guatemala–, l’estiu de 2017 hi va haver la VI Trobada d’Intercanvi 
Acadèmic a la UCA de Nicaragua. El seminari va tractar de “Gestió 
de conflictes i compliment empresarial” i fou impartit pels professors 
Antonio Delgado i David Velázquez.

L’activitat va comptar amb la participació de 54 acadèmics procedents 
de les tres universitats jesuïtes. També es va organitzar un esmorzar amb 
deu empresaris de diversos sectors per tal de compartir amb ells els temes 
que s’havien tractat en el taller i contribuir així a una vinculació més gran 
entre aquests grups econòmics i socials de Nicaragua.
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TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES

•  La Memòria anual institucional 2016-2017 es va elaborar d’acord amb 
els criteris de l’estàndard internacional G-4 de la GRI, que requereix 
informar dels impactes en els àmbits social, econòmic i mediambiental. 
A més, la Memòria reforça el compromís institucional amb els deu 
principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

•  Es va publicar l’Informe d’identitat i responsabilitat social 2017, que 
integra les iniciatives que ESADE duu a terme per avançar en el 
compliment dels Principles for Responsible Management Education 
(PRME) i les seves línies missionals.

•  Es va elaborar un informe d’assoliments i avenços del Pla director de 
RS-ESADE 2017-2018, per donar a conèixer a la comunitat acadèmica 
els diversos projectes i iniciatives que s’han desenvolupat per assolir 
els objectius plantejats per al període 2014-2018. 
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Unitats 
acadèmiques

ESADE guanya el  
primer premi dels  
CLADEA Awards amb la 
Rambla de la Innovació

Per sisè any consecutiu, 
ESADE ha estat seleccionada 
per impartir el Programa 
Promociona

S’inicia el Màster 
d’especialització en 
Corporate Compliance  
i Penal Econòmic
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ESADE és una institució acadèmica estructurada en  
tres àrees formatives (Business School, Law School 
i Executive Education), amb campus a Barcelona i a Madrid,  
i alumnes d’arreu del món.
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FETS RELLEVANTS DEL CURS 2017-2018

BUSINESS SCHOOL

ESADE guanya el primer premi dels  
CLADEA Awards  

El Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración ha atorgat a ESADE el primer 
lloc pel projecte de la Rambla de la Innovació, 
dins la categoria “Universitat”, subcategoria 
“Innovació”. La cerimònia de lliurament de 
premis va tenir lloc a Bogotà. La Rambla de la 
Innovació és un nou ecosistema d’aprenentatge, 
basat en cinc laboratoris dotats amb una 
tecnologia puntera per tal de fomentar la 
iniciativa emprenedora. 

Primera edició del  
MSc in Business Analytics

Durant el curs 2017-2018, s’ha fet la primera 
edició del MSc in Business Analytics, que 
combina els coneixements tècnics amb la 
visió del negoci, i connecta els estudiants 
amb alguns dels principals contractants 
de data scientists, analistes i mànagers.  
En aquesta primera edició, el màster ha tingut 
40 estudiants de 16 nacionalitats.  
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Reacreditació de l’EQUIS 
 
ESADE ha obtingut la renovació de l’acreditació 
de l’EFMD Quality Improvement System (EQUIS), 
un reconeixement internacional a la qualitat de 
l'ensenyament en management. Cada cinc anys, 
n’és preceptiva una revisió per mantenir l’acredi-
tació. Aquesta revisió es va fer els dies 8, 9 i 10 
de maig de 2018. Entre els aspectes que es van 
ressaltar més d’ESADE, destaquen els proces-
sos i els estàndards d'admissió, i la consistència 
del disseny dels programes.

Consolidació en els rànquings de referència

El curs 2017-2018, ESADE ha mantingut una 
posició destacada als rànquings internacionals 
de referència. Cal destacar que el Financial 
Times ha reconegut el Full-Time MBA d’ESADE 
com el millor d’Espanya i d’Europa per a dones 
professionals al seu nou rànquing “Top 50 MBA 
for Women”, elaborat a partir dels resultats en 
matèria de diversitat de gènere del “Global MBA”.

ESADE, una de les tres millors escoles 
d’Europa, segons Eduniversal

ESADE fou reconeguda com una de les tres 
escoles europees més excel·lents en la X 
Conferència Mundial d’Eduniversal, agència 
global de rànquings universitaris, que va tenir lloc 
a la Universitat Americana a Dubai al novembre 
de 2017. Aquest reconeixement es basa en 
enquestes realitzades a més de 700 rectors 
d’arreu del món. A més, Eduniversal ha inclòs 
ESADE entre les 100 institucions acadèmiques 
del món amb més reputació internacional.
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Direcció d’Empreses-BBA

1.653 estudiants

1.320 del Grau en Direcció 
d’Empreses-BBA

333 del Doble Grau en Direcció 
d’Empreses i Dret*

46 nacionalitats

Participants en intercanvis 
internacionals:
• 295 alumnes outgoing
• 284 alumnes incoming

Programes MSc in Management

614 estudiants

58 nacionalitats

Participants en intercanvis 
internacionals:
• 105 alumnes outgoing
•  90 alumnes CEMS incoming

MBA

 376 participants

58 nacionalitats

Participants en intercanvis 
internacionals:
• 79 participants outgoing
• 70 participants incoming

Programa de Doctorat

41 estudiants

12 del Master of Research  
in Management Sciences

29 del PhD  
in Management Sciences

18 nacionalitats

Summer Programme
 
232 estudiants

 

Altres programes
(BI Norwegian, MIP,  
CEMS i KIC InnoEnergy)

271 estudiants

XIFRES RELLEVANTS

3.187 estudiants

92 nacionalitats

* Els 333 estudiants del Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret s’imputen, en aquesta Memòria, a les dues àrees formatives 
(Business School i Law School). G
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FETS RELLEVANTS DEL CURS 2017-2018

LAW SCHOOL

Tres nous títols d’expert

L'any acadèmic 2017-2018, s'han llançat tres 
nous títols d'expert: en Dret 4.0; en Salut 
i Dret, i en Dret de l'Esport. La pretensió 
d'aquests nous títols és que els alumnes 
del Grau en Dret es puguin especialitzar 
en aquests tres àmbits, que plantegen 
grans problemes legals avui. Amb aquestes 
iniciatives, el Grau en Dret de la Law School 
d’ESADE vol donar resposta a la realitat de 
l'entorn i reforçar el seu caràcter innovador.

Es consolida l'acord amb el BID

En virtut de l'acord signat amb el Banc 
Interamericà per al Desenvolupament (BID), 
els alumnes del Bachelor in Global Governance 
obtenen un certificat de gestor associat de 
projectes de desenvolupament. Aquest acord 
és pioner a Europa i converteix la Law School 
d’ESADE com l'única del continent que ofereix 
formació en desenvolupament internacional 
per part del màxim referent en aquest camp, 
el BID.

 
Acord amb Thomson-Reuters

ESADE Law School ha signat una aliança amb 
Thomson-Reuters amb la finalitat de potenciar 
la digitalització en la formació dels estudiants. 
En virtut d'aquesta aliança, se’ls facilita l'accés 
a Aranzadi Fusión Academic. A més, i com a 
novetat, la seva Biblioteca Digital incorpora 
manuals d'assignatura elaborats pels propis 
professors d’ESADE Law School, adaptats a les 
necessitats dels programes. Aquests manuals 
digitals permeten impulsar la metodologia 
Student First a les assignatures, promouen 
l'autonomia de l’alumnat i contribueixen a un 
aprenentatge més profund i participatiu entre 
el professorat i els estudiants.
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Màster d'especialització 
en Corporate Compliance i Penal Econòmic 

Al curs 2017-2018, s'ha llançat una nova 
especialitat del Màster Universitari en 
Advocacia (MUA), el Màster d'especialització 
en Corporate Compliance i Penal Econòmic. 
En les seves sessions, hi han intervingut 
ponents de la màxima rellevància del món 
de la judicatura i de l'empresa. Entre ells, cal 
destacar Ignacio Sancho Gargallo i Antonio 
del Moral, magistrats del Tribunal Suprem, 
com també compliance officers de destacades 
empreses multinacionals i especialistes en 
compliance de grans despatxos. 

Summer Law School

L’estiu del 2018, l'edició del programa 
preuniversitari Global Governance, Law & 
Skills va tenir 60 alumnes, cosa que representa 
un augment notable en el nombre dels 
participants i en el seu perfil internacional, 
atès que el programa va comptar amb 
alumnes procedents de Bèlgica, el Brasil, 
el Canadà, Costa Rica, França, Jordània,  
el Marroc, Mèxic, Polònia, Salvador, Suècia, 
Suïssa, Turquia i els Estats Units. 

Beca ESADE – Fundación Ramón Areces

El curs 2017-2018, ha tingut lloc la segona 
convocatòria de la Beca ESADE-Fundación 
Ramón Areces. És una beca de recerca en l'àmbit 
jurídic, que representa un compromís amb el 
progrés, la recerca i l'educació. En aquest cas, 
n’ha estat becada Berta Esteve Beltran, alumna 
del Doctorat en Dret Econòmic i de l'Empresa 
d’ESADE. La beca cobreix tant la matrícula dels 
tres cursos del programa de doctorat full-time 
com un salari mensual. 

Expansió internacional

Al llarg del curs 2017-2018, la Facultat de Dret 
d’ESADE ha continuat ampliant la xarxa de 
partners, centrant l’expansió cap a Àsia. Ha 
subscrit acords amb la University of New South 
Wales (Austràlia), la Fudan University Law School 
(Xina) i la National Taiwan University (Taiwan). 
També ha signat convenis de col·laboració 
acadèmica amb institucions de prestigi en què 
els alumnes d’ESADE poden cursar part del 
currículum obligatori. Cal destacar l'acord assolit 
amb la Fletcher School of Law & Diplomacy 
de Boston (Estats Units), SciencesPo-Institut 
d'Études Politiques de Paris (França) i el Center 
for Transnational Legal Studies de Londres 
(Regne Unit).
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* Els 333 estudiants del Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret s’imputen, en aquesta Memòria, a les dues àrees formatives 
(Business School i Law School).

** Els graduats en Dret no poden exercir la professió d’advocat si abans no cursen aquest màster i superen un examen oficial 
d’accés a la professió.

Grau en Dret

478 estudiants

145 del Grau en Dret

333 del Doble Grau en Direcció 
d’Empreses i Dret*

13 nacionalitats

Participants de grau en 
intercanvis internacionals:
• 77 alumnes outgoing
• 63 alumnes incoming

Bachelor in Global Governance

277 estudiants

10 nacionalitats

Màster Universitari en 
Advocacia (MUA)**

204 alumnes

8 nacionalitats

Participants en intercanvis 
internacionals: 
• 19 alumnes outgoing
• 15 alumnes incoming

Màsters i postgraus en Dret

136 participants

20 nacionalitats
 

Programa de Doctorat

9 estudiants

2 nacionalitats

Formació continuada

121 estudiants

Summer Programme

60 estudiants

Lawyering Programme

23 estudiants

XIFRES RELLEVANTS

1.308 estudiants

32 nacionalitats
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Consolidació de l’àrea  
de Custom Programmes

L'àrea de programes a mida d’ESADE Executive 
Education ha continuat reforçant-se durant 
el curs 2017-2018. S'ha ampliat l'oferta de 
programes enfocats a la digitalització, la 
internacionalització i la gestió de les persones. 
Cal destacar també que al curs passat s’hi 
van incorporar noves empreses clients, com 
Massimo Dutti, Meliá o SEAT, entre d’altres.

L’Executive MBA estrena claim

El nou claim de l’Executive MBA d'ESADE, 
“Get more. Get the best of you”, es basa en 
els atributs de participació en un ecosistema 
innovador, d'experiència internacional i de 
diversitat metodològica. Cal destacar també 
que el programa mensual, impartit íntegrament 
en anglès, ha tingut un 40 % de participants 
dones. En la línia de la internacionalització,  
el track d’Electives Abroad compta ja amb deu 
escoles partner.

FETS RELLEVANTS DEL CURS 2017-2018

EXECUTIVE EDUCATION
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Expansió de la cartera 
dels Executive Masters

El curs 2017-2018, ha estat clau per a l'àrea 
d’Executive Masters. S'ha llançat el nou 
Executive Master in Business Analytics al campus 
de Barcelona, a més de l’Executive Master en 
Operacions al campus de Madrid. D'altra banda, 
s'han dissenyat els Executive Masters híbrids 
(programes IN/ON) previstos per a l'any 2019.

Consolidació dels Open Enrolment 
Programmes

El curs 2017-2018, s'ha consolidat l'àrea d’Open 
Enrolment Programmes amb una cartera 
de programes ja estable. S'han llançat els 
primers programes online, fruit de les sinergies 
amb l'àrea d’Executive Masters. A més, en 
col·laboració amb la Singularity University de 
Califòrnia, s'ha llançat el programa Journey to 
Business Transformation, de 5 dies de durada, 
que s’ha impartit a Mountain View (Estats 
Units), amb l'objectiu d'analitzar el procés 
disruptiu i de transformació de les empreses.

Sisena edició del Projecte Promociona 

Per sisè any consecutiu, el curs 2017-2018 
ESADE fou seleccionada com a escola de 
negocis per impartir el Programa Executiu 
per a Dones d'Alta Direcció del Projecte 
Promociona. La sisena edició del programa 
va comptar amb la participació de més de 140 
directives. Aquesta iniciativa té com a objectiu 
incrementar la representació de dones en 
càrrecs d'alta direcció i als comitès executius. 
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Executive Education Degrees

1.590 participants

Executive Masters: 341
EMBA: 358
Programes corporatius: 247
Internacional: 206
EMPA: 25
Altres programes: 413 

60 nacionalitats

Programes oberts

852 participants

45 nacionalitats

Programes a mida

2.388 participants

58 nacionalitats

XIFRES RELLEVANTS

4.830 participants

76 nacionalitats 
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Professorat

El Centre d’Innovació 
Educativa s’ha consolidat 
com un element clau  
per al desenvolupament 
del professorat

Les noves incorporacions 
destaquen pel seu perfil 
internacional i de connexió 
amb l’empresa
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Durant el curs 2017-2018, l’objectiu en matèria  
de professorat ha estat desenvolupar un claustre 
que permeti:

•  La formació integral de persones que esdevinguin professionals 
competents i socialment responsables.

• 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 societats 
més lliures, pròsperes i justes.

En aquest sentit, les principals línies d’acció han estat: 

1. La incorporació de professors de perfil internacional, amb 
un enfocament interdisciplinari en la creació de coneixement  
i connectats amb el món professional.

2. El desenvolupament de les habilitats docents i directives, dels 
valors i del compromís amb la comunitat.
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| Conceptes fonamentals sobre 
disseny de curs i syllabus

| Conceptes fonamentals  
sobre l'ensenyament  
i l'aprenentatge híbrid

| Disseny tecno-instruccional
| Technology Enhanced Learning  
i activitats d'aprenentatge

| Narratives i story-telling en el 
disseny de curs o en els materials

| Consells per crear o adaptar 
materials per a flipped learning

| Assessorament individual

| Fonaments sobre ensenyament  
i aprenentatge

| Mentoring
| Lunch & Teaching sessions /

 Taules rodones
| Comunitats de pràctica
 (grups auto-regulats de professors
 centrats en temes específics)

| Conceptes fonamentals  
sobre avaluació

| El feedback com a recurs  
per a l'aprenentatge

| Creació de rúbriques per a l'avaluació
| Ús de la tecnologia per a l'avaluació 
i el feedback

| Claus i eines per a l'avaluació  
entre iguals

| Assessorament individual

| Curs de formació del professorat
| Com conduir debats centrats  
en el participant 

| Postura i veu en l'ensenyament
| Habilitats comunicatives
| Presència davant la càmera
| Com orquestrar les discussions  
a classe

| Enriquint l'ensenyament de casos 
(amb jocs de rol, mini-presentacions...)

| Coaching per a la docència  
en anglès

| Coaching en dinàmiques de classe
| Idiomes per la docència
| Dinàmiques de treball en equip
| Treure el màxim profit  
de les sessions síncrones en línea

| Assessorament individualConèixer-se  
un mateix  
com a professor

COMPETÈNCIES  
DOCENTS

Impartició  
i metodologia 
a classe

Avaluació 
i Feedback

Disseny  
del curs  

i Elaboració  
del Syllabus

ACCIONS DE DESENVOLUPAMENT

Des del curs 2014-2015, s’han consolidat diferents 
accions per al desenvolupament de les habilitats 
docents i directives, dels valors i del compromís amb 
la comunitat. 

Durant el curs 2017-2018, el Centre d’Innovació 
Educativa, creat al setembre de 2014, ha 
configurat una àmplia oferta d’accions de formació  
i desenvolupament de diferents competències 
docents: disseny de plans d’estudis, comunicació, 
incorporació de noves tecnologies a la docència, 
inclusió dels valors i dels aspectes ètics en les 
assignatures tradicionals de Finances, Màrqueting, 
Operacions, etc. La figura següent il·lustra alguns 
dels cursos que s’ofereixen:

A més del desenvolupament de les habilitats docents, s'han dissenyat un conjunt d'accions de desenvolupa-
ment de les habilitats directives i relacionals per al professorat amb càrrecs de gestió, i uns tallers de valors, 
per tal de facilitar el desenvolupament dels valors i el compromís amb la comunitat. G
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INCORPORACIONS

Com s'ha fet als darrers anys, els departaments acadèmics s’han con-
tinuat reforçant amb uns perfils acadèmics més internacionals, per 
tal de contribuir al caràcter global d’ESADE. Aquestes incorporacions 
també es caracteritzen per la seva connexió amb el món professio-
nal i per un enfocament interdisciplinari en les seves recerques, que 
contribueixen a crear coneixement rellevant per als grans reptes que 
afronten les organitzacions i la societat en general. En particular, les 
sis noves incorporacions del curs 2017-2018 han estat:

George Chondrakis 
Professor adjunt del Departament de Direcció General i Estratègia

George Chondrakis és doctor en Filosofia (2013) per la Said Business 
School de la Universitat d'Oxford (Regne Unit).

La seva recerca s’interessa per l'estratègia tecnològica, les relacions 
amb els proveïdors, les fusions i adquisicions i els drets de la propietat 
intel·lectual. Els seus treballs s'han publicat a Organization Science  
i a Research Policy.

També és investigador internacional del centre per a empreses de ser-
veis professionals de la Said Business School. Abans d'incorporar-se a 
ESADE, fou professor adjunt de la Universitat Pompeu Fabra i investi-
gador postdoctoral de la Universitat d'Oxford. 

Fora de l'àmbit acadèmic, és assessor de dues start-ups radicades a 
Barcelona (una empresa i una organització no lucrativa). 
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Tobias Hahn
Professor ordinari del Departament de Ciències Socials 

Tobias Hahn és doctor en Ciències Econòmiques i Socials (2005) per 
la Universitat de Lüneburg (Alemanya).

Les seves àrees d’expertesa són la sostenibilitat corporativa i la res-
ponsabilitat social de l'empresa. Els seus principals camps de recerca 
són les tensions i paradoxes de la sostenibilitat corporativa i la RSE, 
l'avaluació de l'acompliment de la sostenibilitat, les estratègies de 
sostenibilitat corporativa i el comportament dels stakeholders.

Els seus treballs han estat publicats a revistes com l’Academy of Ma-
nagement Review, Organization Studies, Ecological Economics, l’In-
ternational Journal of Production Economics, el Journal of Business 
Ethics, Business & Society, Organization & Environment i Business Stra-
tegy and the Environment. 

És editor sènior de la revista Organization & Environment i membre del 
comitè de l’Academy of Management Review, el Journal of Business 
Ethics, Business & Society i Business Strategy and the Environment. 
Actualment, és també president del Grup de Recerca d'Organitza-
cions i del Medi Natural (GRONEN).

Miquel Noguer 
Professor associat sènior del Departament d’Economia, Finances i 
Comptabilitat

Miquel Noguer és doctor en Matemàtiques Financeres Aplicades 
(2010) per la UNED.

Els seus interessos de recerca inclouen l'assignació d'actius, els big 
data, l'aprenentatge automàtic, la negociació algorítmica i la fintech. 
Entre les seves col·laboracions acadèmiques, destaquen diverses es-
tades com a professor visitant al Departament d'Economia i Finances 
de la Universitat de Columbia l’any 2013, i al Departament de Matemà-
tiques de la Universitat de Friburg el 2010. Ha fet presentacions a la 
Universitat d'Indiana, a ESADE i a la CAIA, i a diversos seminaris del 
sector, com el Quant Summit USA els anys 2017 i 2010.

És un professional dels mercats financers, amb més de vint anys d'ex-
periència en la gestió d'actius. S'ha incorporat a ESADE com a profes-
sor a temps parcial. Així mateix, és director executiu d'UBS AG (Suïs-
sa) i membre del Comitè Europeu d'Inversions. Entre 2000 i 2006, fou 
director d'Inversions i CIO d’Andbank. Va iniciar la carrera a KPMG.
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Jordi Quoidbach 
Professor titular del Departament de Direcció de Persones i Organització

Jordi Quoidbach és doctor en Psicologia (2010) per la Universitat de 
Lieja (Bèlgica). 

En la seva recerca, estudia els determinants temporals de l'elecció i la 
felicitat. Concretament, està interessat a entendre de quina manera el 
record d'experiències passades i l'anticipació d'experiències futures 
determinen les decisions que prenen les persones, les emocions que 
senten i la seva felicitat general en el moment actual. Els seus treballs 
posen en relleu perspectives innovadores per incrementar la felicitat  
i ajudar les persones a prendre millors decisions professionals i perso-
nals. La seva recerca s'ha publicat a revistes com Science, els Proce-
edings of the National Academy of Sciences, el Psychological Bulletin  
i Psychological Science, i apareix sovint en mitjans tan populars com la 
CNN, la BBC i The New York Times. 

És autor de diversos llibres famosos sobre les emocions i la felicitat, 
i és el presentador de J'ai décidé d'être heureux, sèrie televisiva de 
coaching que emet M6, canal francès de TV. 

Abans d'incorporar-se a ESADE, fou professor adjunt de la Universitat 
Pompeu Fabra.

Giulia Redigolo
Professora adjunta del Departament d’Economia, Finances  
i Comptabilitat

Giulia Redigolo és doctora en Administració d’Empreses (2015) per la 
Graduate School in Economics and Management de les universitats 
de Pàdua i Venècia (Itàlia).

La seva recerca se centra en la publicació d'informació empresarial, 
l'estimació de beneficis, les xarxes socials i els mercats de capital. 
Actualment, examina els mecanismes que fonamenten les decisions 
de revelació voluntària d'informació de les empreses i les seves con-
seqüències per als usuaris d'informació comptable i els analistes fi-
nancers. També estudia de quina manera la difusió de la informació 
a les xarxes socials (p. ex., Twitter) afecta la formació de preus en els 
mercats de capital. És revisora ad hoc de la reunió anual de l’American 
Accounting Association, de l’Spanish Journal of Finance and Accoun-
ting, del Managerial Auditing Journal i del Journal of Management & 
Governance.

Abans d'incorporar-se a ESADE, fou investigadora postdoctoral de 
la Universitat de Pàdua (Itàlia) i visitant postdoctoral de la Goizueta  
Business School de la Universitat d’Emory (Estats Units).
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Uri Simonsohn 
Professor ordinari del Departament d’Operacions, Innovació i Data 
Sciences, i del Departament de Direcció de Màrqueting

Uri Simonsohn és doctor (2003) del Departament de Ciències Socials  
i de la Decisió de la Universitat Carnegie Mellon (Estats Units).

Les seves dues línies de recerca principals se centren en com pensen 
i emeten judicis i decisions les persones i com ho fan els investigadors 
(metodologia). Ha publicat en revistes de ciències econòmiques, de 
psicologia i de negocis. Ha cocreat el web de preregistre AsPredicted.org  
i codirigeix el blog DataColada.org. És editor revisor de Science, editor 
associat de Management Science i membre del comitè editorial del 
Journal of Marketing Research i d’Advances in Methods and Practices 
in Psychological Science. 

Ha estat professor de la Wharton School de la Universitat de 
Pennsilvània als darrers quinze anys i també ha exercit un càrrec a 
la Universitat de Califòrnia-San Diego. Es va incorporar a ESADE el 
desembre de 2017.

G
R

I 1
0

3-
2 

/ 
G

R
I 1

0
3-

3 
/ 

G
R

I 4
0

1-
1



PROFESSORAT56

PROFESSORS VISITANTS  
 

•   Aguilera Vaqués, Ruth
 Direcció General i Estratègia

•   Bonache Pérez, Jaime Alfonso
 Direcció de Persones i Organització

•   Boonstra, Jaap 
 Direcció de Persones i Organització

•   Calvet Mulleras, Agustín L. 
 Economia, Finances i Comptabilitat

•   Echebarria Ariznabarreta, Koldo 
 Direcció General i Estratègia

•   Emmerling, Robert 
 Direcció de Persones i Organització

•   Esteve Laporta, Marc
 Direcció General i Estratègia

•   Ferràs Hernández, Xavier
 Operacions, Innovació i Data Sciences

•   Guardiola Sacarrera, Enric 
 Dret

•   Ind, Nicholas Jonathan 
 Direcció de Màrqueting

•   Jensen, Hans Sigaard
 Direcció General i Estratègia

•   Kasanen, Eero 
 Economia, Finances i Comptabilitat

•   Loranth, Gyongyi 
 Economia, Finances i Comptabilitat

•   Majchrzak, Ann 
 Operacions, Innovació i Data Sciences

•   Martí Lanuza, Ignasi 
 Ciències Socials

•   Martínez Rodríguez, M. Dolores 
 Direcció de Persones i Organització

•   Matsuno, Kenichi 
 Direcció de Màrqueting

•   McGonigle, James J.  
Direcció General i Estratègia

•   Morales Prats, Fermín
 Dret 

•   Morral Hospital, Enrique
 Dret 

•   Morse, Kenneth Paul
 Direcció de Màrqueting

•   Quintano, Michele 
 Direcció de Màrqueting

•   Raich, Mario 
 Direcció de Persones i Organització

•   Sagarra Trias, Eduard
 Dret 

•   Vanhaverbeke, Wim 
 Operacions, Innovació i Data Sciences
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RELACIÓ DE DEPARTAMENTS 
ACADÈMICS I ELS SEUS DIRECTORS

•   Ciències Socials 
Director: Daniel Arenas

•   Economia, Finances i Comptabilitat 
Directora: María del Mar Vila

•   Direcció de Màrqueting 
Director: Marco Bertini 

•   Operacions, Innovació i Data Sciences
 Directora: Núria Agell

•   Direcció de Persones i Organització
 Director: Joan Manel Batista

•   Direcció General i Estratègia 
Director: Pedro Parada

•   Dret 
Director: Sergio Llebaría



Recerca

118 articles 
en revistes 
amb revisors  
(peer-reviewed journals)

136 membres  
del professorat  
han publicat les seves 
recerques acadèmiques

4,2 milions assignats  
a la recerca
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La recerca a ESADE ha avançat molt als darrers anys, en què ha 
experimentat un creixement sostingut en quantitat i en qualitat. Cada 
any, les nostres unitats de generació de coneixement publiquen més de 
100 articles acadèmics en revistes amb revisors (peer-reviewed journals) 
i el nombre de publicacions als principals journals internacionals s'ha 
incrementat substancialment.

La recerca és un actiu essencial que contribueix a millorar la reputació 
internacional d’ESADE i el seu prestigi. Avui, molts dels nostres professors 
acompleixen tasques estratègiques en els consells editorials de les més 
destacades revistes internacionals, i les seves recerques han estat 
premiades i reconegudes per institucions d'àmbit global.

La recerca a ESADE contribueix al prestigi 
de la institució i permet compartir a l'aula els 
coneixements de primer nivell que es generen  
a ESADE, incidir en la gestió de les organitzacions 
(empreses, institucions públiques i organitzacions 
no lucratives) i contribuir al creixement del 
benestar social.
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DADES DE LA RECERCA A ESADE,  
CURS 2017-2018

Articles a journals amb revisors

IF Journals

FT Journals

82

2011-2012

45

6

2012-2013

100

67

20

2013-2014

96

63

18

2014-2015

91

68

13

2015-2016

110

86

9

2016-2017

109

64

14

* El quartil és un indicador que serveix per avaluar  
la importància relativa d’una revista dins del total de 
revistes de la seva àrea, ordenades de menor (Q4) a 
major índex d’impacte.

Q1 Q2 Q3 Q4

2011-2012

13
15

10

7

2012-2013

30

25

10

2

2013-2014

35

7

15

6

2014-2015

29

20

10
9

2015-2016

48

17 17

4

2016-2017

43

6 6

9

EVOLUCIÓ DE LES APARICIONS ALS JOURNALS

Articles a journals amb revisors 

2017-2018

118

71

14

Publicacions amb factor d’impacte per quartils de qualitat

2017-2018

13

5
4

49
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ALTRES PUBLICACIONS ACADÈMIQUES 
2017-2018:

• Llibres: 
• Àmbit internacional: 1
• Àmbit nacional: 9

TOTAL: 10 llibres

• Capítols de llibre: 
• Àmbit internacional: 15
• Àmbit nacional: 11

TOTAL: 26 capítols de llibre

• Papers acceptats a congressos acadèmics: 47
• Casos: 8
• Publicacions d'ESADE: 11
• Tesis doctorals: 7

PROFESSORAT DEDICAT  
A LA RECERCA

136 
Durant el curs 2017-2018, no menys 
de 136 professors han contribuït a fer 
avançar la recerca acadèmica en les 
seves disciplines respectives.

PRESSUPOST DESTINAT A LA RECERCA, CURS 2017-2018

Fons totals destinats a la recerca:
 4.232.059 €

Finançament intern:   1.173.229 (28 %)
Finançament extern:  3.058.830 (72 %)

Fonts de finançament externes 

Públiques:  1.519.354 (51 %)
Privades:    1.462.892 (49 %)
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ACREDITACIONS AL PROFESSORAT

La qualitat de l'activitat docent i investigadora del professorat és 
avaluada per organismes d'acreditació externs, concretament per 
l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) i per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU). 

Aquestes acreditacions són preceptives per a la promoció dins el sistema 
acadèmic universitari.

Nombre de professors d’ESADE que tenen acreditacions de l’ANECA 
i l’AQU:

ACREDITACIONS I MÈRITS  
EN L’AVALUACIÓ DE LA RECERCA

MÈRITS DE RECERCA

Els professors dels claustres de les universitats privades de Catalunya 
poden ser avaluats per l'AQU pel que fa als mèrits de recerca. Aquests 
assoliments s'avaluen per sexennis d'activitat investigadora, que poden 
ser consecutius o no.

Nivell d’acreditació 2016-2017 2017-2018

Recerca avançada 11 11

Recerca 13 35

Avaluació de la docència i la 
recerca

79 60

2016-2017 2017-2018
Professorat amb 6 sexennis 
d’activitat investigadora 34 43

Amb 5 sexennis 1 1

Amb 4 sexennis 1 0

Amb 3 sexennis 3 3

Amb 2 sexennis 7 10

Amb 1 sexenni 22 29
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PROGRAMES DE DOCTORAT EN CIÈNCIES DE 
LA GESTIÓ I EN DRET
 
Cada any, professionals d’arreu del món s’incorporen als tres programes 
de recerca d’ESADE: el MRes in Management Sciences, el Doctorat en 
Ciències de la Gestió (PhD in Management Sciences) i el Doctorat en 
Dret (PhD in Law). 

Aquests tres programes, orientats a la recerca, proporcionen als 
participants uns coneixements profunds de les metodologies de gestió 
per tal de desenvolupar recerca bàsica i aplicada, amb la finalitat 
de facilitar-los el camí a l'èxit en les seves carreres. Antics alumnes 
d’ESADE graduats del Programa de Doctorat treballen en destacades 
universitats i centres de recerca d’arreu del món.

COL·LOCACIÓ DELS DOCTORATS, CURS 2017-2018

DADES I XIFRES

29 Nacionalitats

 1 
Premi Extraordinari 
de Doctorat  
de la URL: 
Georges Samara

 1 
Menció 
Extraordinària 
de Doctorat de 
l’EDAMBA:  
Stefan Markovic

• Luis Araya Castillo
 Director de l’Escuela de Administración y Negocios de la 

Universidad Miguel de Cervantes, Xile

• Albert Armisen
 Professor adjunt de la UVic-UCC, Vic, Espanya

• Javier Capapé
 Director i professor adjunt de Fons Sobirans de la IE Business   
 School, Madrid, Espanya

• Ryan Federo
 Professor de la Geneva Business School, Ginebra, Suïssa

• Mohammad Ghaderi
 Professor de Màrqueting de la Universitat Pompeu Fabra,  
 Barcelona, Espanya

• Solange Hai 
 Directora de programes de CARE Nederland, La Haia, Països Baixos

• Melissa Lee
 Professora adjunta de la Louisiana State University, Louisiana,  
 Estats Units

• Benard Ngoye
 Professor de l’Institute of Healthcare Management de la   
 Strathmore Business School, Kenya

• Susanna Salvador
 Coordinadora del Programa de Desenvolupament del Professorat del  
 Centre d’Innovació Educativa d’ESADE, Sant Cugat del Vallès, Espanya
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PREMIS I RECONEIXEMENTS

Premis a la recerca

Ariadna Dumitrescu
Distinguished Instructor 
“Merton H. Miller” Doctorate Seminar 
Certificate of Appreciation 
European Financial Management Association 
Norfolk, Regne Unit
Setembre de 2017 
 
Daniela Noethen 
Best Reviewer Award
International Management Division
The Academy of Management 
Nova York, Estats Units
Setembre de 2017 
 
Daniela Noethen, Anne Burmeister  
i Jaime Bonache
Finalistes
IM Division Best Paper in Organizational 
Behavior / Human Resource Management / 
Organization Theory
The Academy of Management 
Nova York, Estats Units
Setembre de 2017
  
Daniel Arenas i Georges Samara
2017 Best Article Award 
Business Horizons 
Bloomington, Estats Units
Març de 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soledad Moya 
2018 Harvard Global Case Competition
Harvard Business School
Cambridge, Estats Units
Abril de 2018 
 
Jordi Quoidbach 
2018 Best 40 Under 40 Professors 
Poets & Quants 
Oakland, Estats Units
Abril de 2018 
 
Tamyko Ysa 
Awards for Excellence 2017 - Outstanding Papers 
Emerald Publishing
Bingley, Regne Unit
Abril de 2018

Tobias Hahn
Primer premi
Prix académique de la Recherche en 
Management
París, França
Maig de 2018



MEMÒRIA ANUAL 65

PROFESSORS D’ESADE EN CONSELLS EDITORIALS O EN COMITÈS DE REVISIÓ  
DE REVISTES AMB FACTOR D’IMPACTE

Núria Agell
Information Fusion

Ruth Aguilera
Academy of Management 
Perspectives
Corporate Governance:  
An International Review Journal 
of International Business Studies
Global Strategy Journal
Organization Science
Organization Studies
Strategic Management Journal

Daniel Arenas
Business Ethics: A European Review

Joan M. Batista Foguet
Frontiers in Psychology

Josep Bisbe
Accounting and Business 
Research
Journal of Management Control 

Elena Bou
Management Learning

Jan Brinckmann
Entrepreneurship Theory and 
Practice
Journal of Business Venturing

Henry Chesbrough
California Management Review
MIT Sloan Management Review
Research Policy

Bart De Langhe
International Journal of 
Research in Marketing
Journal of Consumer Research

Teresa Duplá
International Roman Law 
Journal 

Skander Esseghaier
Customer Needs and Solutions
Recherche et Applications en 
Marketing

Marc Esteve
International Public Management 
Journal
Journal of Behavioral Public 
Administration
Local Government Studies

Cristina Giménez
International Journal of Operations 
and Production Management

Alberto Gimeno
Journal of Family Business Strategy

Tobias Hahn
Journal of Business Ethics

Oriol Iglesias
Journal of Brand Management

Josep M. Lozano
European Management Review
Ethical Perspectives

Ignasi Martí
Organization Studies

Marcel Planellas
Revista Latinoamericana de 
Administración

Petya Platikanova
Financial Analysts Journal

Joan Rodón
Business and Information 
Systems Engineering

Uri Simonsohn
Advances in Methods and 
Practices in Psychological Science 
Management Science 

Perspectives on Psychological Science
Science

Jordi Trullén
Business Research Quarterly

Ana Valenzuela
International Marketing Review
Journal of International 
Marketing
Journal of Consumer Behavior
Journal of Consumer Psychology

Wim Vanhaverbeke
Journal of Engineering and 
Technology Management
Journal of Knowledge 
Management

Ivanka Visnjic
International Journal of Business 
Environment

Jonathan Wareham
Information and Organization
Journal of Information 
Technology
Journal of Strategic Information 
Systems
Journal of the Association for 
Information Systems
MIS Quarterly

Frank Wiengarten
International Journal of 
Operations and Production 
Management
Journal of Supply Chain 
Management
Journal of Operations 
Management

Tamyko Ysa
Public Management Review



Projecció  
i debat social

Cristina Gallach dicta  
la lliçó inaugural del curs 
2017-2018

ESADE traslada  
un aula al Mobile World 
Congress

Richard Boyatzis, investit 
doctor honoris causa 
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Una de les línies missionals d’ESADE és 
contribuir al debat social per construir unes 
societats més lliures, pròsperes i justes. 
ESADE es configura com un espai de diàleg 
obert i plural, on es debat sobre els reptes més 
rellevants del present i del futur.

ESADE és un centre de referència per al debat social. L’economia i la 
societat en general viuen moments de transformació. Per això, el curs 
2017-2018 ha estat especialment intens en conferències, cicles i jornades.

Els nostres campus de Barcelona-Pedralbes, Barcelona-Sant Cugat  
i Madrid, i els chapters internacionals d’ESADE Alumni, han acollit molts 
actes que han fomentat l’intercanvi de coneixement i la deliberació sobre 
temes rellevants. També han format part d’aquest curs els actes de més 
rang acadèmic, com ara la cerimònia d’investidura de doctor honoris 
causa, per reflectir els valors que ens són propis.
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ACTES INSTITUCIONALS 

ACTE D’OBERTURA DE L’ANY ACADÈMIC
9  D ’ O C T U B R E  D E  2 0 1 7
E S A D E D F O R U M

El 9 d’octubre, Cristina Gallach, alta 
comissionada de la UE per a l’Agenda 2030  
i ex-secretària general adjunta de l’ONU per a la 
Comunicació i la Informació Pública, va dictar 
la lliçó inaugural del curs 2017-2018, titulada 
“Els joves, actors i impulsors de l’Agenda 2030”. 
Gallach hi va repassar els 17 objectius per al 
desenvolupament sostenible (ODS), impulsats 
per les Nacions Unides en substitució dels 
objectius del mil·lenni.

 
 
 
 
CONCESSIÓ DEL TÍTOL DE DOCTOR 
HONORIS CAUSA A RICHARD BOYATZIS
1 0  D E  N O V E M B R E  D E  2 0 1 7
E S A D E F O R U M

Richard Boyatzis fou investit doctor honoris 
causa per la Universitat Ramon Llull (URL) a 
proposta d'ESADE. Aquest fou l’acte acadèmic 
més rellevant del curs 2017-2018.

Richard Boyatzis és professor dels departaments 
de Comportament Organitzacional, Psicologia 
i Ciència Cognitiva, i titular de la Càtedra 
H.R. Horvitz d’Empresa Familiar de la Case 
Western Reserve University. En el seu discurs 
d’acceptació, va transmetre la seva passió per 
una recerca centrada en les persones i orientada 
a resoldre els reptes socials.

L’acte va comptar amb la participació de Joan 
Manel Batista, professor del Departament de 
Direcció de Persones i Organització d’ESADE, 
que va exercir de padrí de Richard Boyatzis; 
Anna Berga, secretària general de la URL; 
Eugènia Bieto, directora general d’ESADE,  
i Josep M. Garrell, rector de la URL.
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LLIURAMENT DE BEQUES
2  I  2 0  D E  N O V E M B R E  D E  2 0 1 7 
E S A D E F O R U M

L’aposta d’ESADE pel talent, la diversitat i la 
igualtat d’oportunitats es fa visible en els actes 
de lliurament de beques. En aquesta ocasió, 
es van lliurar 250 beques a alumnes que no 
haurien pogut cursar els estudis a ESADE 
sense elles. Concretament, es van organitzar 
dos actes de lliurament de beques: el primer 
per als programes de grau i per al Màster 
Universitari en Advocacia (MUA) i el segon, 
destinat als programes MSc i al Master in 
Business Administration (MBA). 

SEMINARI “FUTUR D’ESPANYA”
1 6  I  1 7  D E  N O V E M B R E  D E  2 0 1 7
E S A D E C R E A P O L I S

Aquest seminari, organitzat conjuntament per 
l’Aspen Institute España i ESADE, va reflexio-
nar sobre les dimensions política i econòmica 
del present al nostre país, afavorint l’intercan-
vi d’idees i iniciatives amb vista a imaginar 
un futur millor i contribuir a crear xarxes de 
persones compromeses a favor del bé comú, 
des de sensibilitats diferents. 

El debat es va estructurar en dues taules de 
treball, cadascuna de les quals va comptar 
amb un relator i un moderador que van ajudar 
a emmarcar i facilitar el debat. Durant el so-
par, el seminari va comptar amb la presència 
de Martin Wolf, analista econòmic principal 
del Financial Times, que hi va pronunciar la 
conferència titulada “The Future of Europe in 
a World in Upheaval”.
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INAUGURACIÓ DE LA RAMBLA DE LA INNOVACIÓ
1 9  D ’ A B R I L  D E  2 0 1 8
C A M P U S  D E  B A R C E L O N A - S A N T  C U G A T

En un ambient festiu, ESADE va inaugurar 
la Rambla de la Innovació amb la presència 
de Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona), i la direcció executiva 
d’ESADE.

La Rambla de la innovació és un nou ecosistema 
d’aprenentatge, format per cinc laboratoris: el 
Fusion Point, el Decision Lab, el Fab Lab, l’EGarage 
i EWorks. Als cinc laboratoris, l’educació es 
fon amb la innovació i l’experimentació, en un 
itinerari que va des de la concepció d’una idea 

nova (Fusion Point), passant per la recerca i el 
test sobre la seva viabilitat (Decision Lab), la 
fabricació de prototips (Fab Lab) i la definició 
del model de negoci (EGarage), fins a la creació 
i implementació d’una empresa (EWorks). És un 
ecosistema circular, que permet als estudiants  
i a les empreses aprendre i innovar.
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ASSEMBLEA DE PATRONS
2 8  D E  M A I G  D E  2 0 1 8
E S A D E C R E A P O L I S

Un grup destacat d’empresaris comprome-
sos amb ESADE es van citar al campus de 
Barcelona-Sant Cugat coincidint amb la re-
unió anual de l’Assemblea de Membres de 
la Fundació ESADE (Assemblea de Patrons)  
i l’esmorzar-col·loqui posterior, que en aques-
ta ocasió va comptar amb la intervenció de 
Carlos Domingo, cofundador i soci director de 
SPiCE Venture Capital. Domingo hi va pronun-
ciar una conferència titulada “La internet del 
valor: la propera onada de disrupció i innova-
ció, gràcies a la criptoeconomia i blockchain”. 

GRADUACIONS

Durant el curs 2017-2018, s’han graduat un total 
de 1.374 estudiants. Els actes de graduació 
són un moment important per als programes, 
els seus professors, els estudiants i les seves 
famílies. Per aquest motiu, algunes d’aquestes 
cerimònies se celebren en llocs emblemàtics 
de Barcelona, com a l’Auditori o el Centre 
de Convencions Internacional de Barcelona 
(CCIB). Aquest curs, els participants de l’MBA 
s’han graduat per primera vegada al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), amb 
la presència de Suzan Rivetti, presidenta de 
Johnson & Johnson Consumer, que ha estat 
la padrina de la promoció.
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BIG CHALLENGES
C A M P U S  E S A D E  M A D R I D  /  E S A D E F O R U M  / 
A U D I T O R I  D ’ E S A D E C R E A P O L I S

Big Challenges és una iniciativa de debat 
social que ESADE va impulsar al curs 2015-
2016, en col·laboració amb ESADE Alumni. Les 
activitats de Big Challenges cerquen ampliar 
els coneixements generals sobre les principals 
tendències globals i crear consciència social 
sobre els reptes que se’n deriven, buscant 
formular preguntes clau que permetin entendre 
adequadament la complexitat del nostre món. 
Durant el curs 2017-2018, s’han promogut tres 
actes en el marc dels Big Challenges. 

Al setembre de 2017, Enrico Letta, ex-primer 
ministre d’Itàlia, va parlar del futur d’Europa 
en vista de fets tan recents com la victòria de 
Donald Trump als Estats Units o el referèndum 
sobre la permanència del Regne Unit a la Unió 
Europea. 

Al març de 2018, Big Challenges va reflexionar 
sobre el nou paper global dels Estats Units arran 
de la victòria de Donald Trump, a càrrec de 
 

 
 
 
 
James B. Steinberg, ex-subsecretari d’estat amb 
Hillary Clinton i actual professor de Ciències 
Socials, Relacions Internacionals i Dret de la 
Syracuse University. Javier Solana, president 
d’ESADEgeo, hi va actuar d’amfitrió.

Finalment, el 25 de maig, Big Challenges va 
convocar una taula rodona per tractar del futur 
del planeta, amb el títol “La terra a l’era humana: 
Som a temps de salvar el planeta?” L’acte va 
comptar la participació de Manuel Arias 
Maldonado, professor de Ciència Política de la 
Universidad de Málaga, i Rafael Sardá, científic 
sènior del CSIC i col·laborador acadèmic del 
Departament d’Operacions, Innovació i Data 
Sciences d’ESADE.

CONFERÈNCIES, FÒRUMS I JORNADES

BIGCHALLENGES
SOCIAL DEBATE SERIES
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ESADE-RTVE MEDIA SUMMIT
5  D ’ O C T U B R E  D E  2 0 1 7
E S A D E  M A D R I D

L’ESADE-RTVE Media Summit va reunir ex-
perts i directius del sector de la comuni-
cació global per tal de debatre sobre les 
oportunitats, les estratègies i les eines per li-
derar la digitalització a les organitzacions. Va  
inaugurar la jornada José M. Lassalle, antic 
secretari d’Estat per a la Societat de la Infor-
mació i l’Agenda Digital, i també hi van inter-
venir Enrique Alejo, director general corpo-
ratiu de RTVE, i Enrique Verdeguer, director 
d’ESADE Madrid. Així mateix, van parti-
cipar-hi Paul Lee, soci i cap de recerca en 
tecnologia, mitjans i telecomunicacions de 
Deloitte; Giuseppe Abbamonte, director de 
Mitjans i Dades de la DG Connect de la Co-
missió Europea; Jon Galinsky, responsable 
de la Newsroom Strategy de The New York 
Times; Rainer A. Kellerhals, cap de l’Àrea de 
Media & Cable Industry de Microsoft per a 
Europa, Àfrica i el Pròxim Orient, i Ignacio 
Gómez, director d’Anàlisi i Nous Projectes 
de RTVE, entre d’altres.

GLOBAL ANNUAL ENERGY MEETING:  
“THE COMING ENERGY MARKET”
3 1  D ' O C T U B R E  D E  2 0 1 7

ESADEgeo i la Comissió Europea a Espanya, 
amb la col·laboració de KIC InnoEnergy i del 
BCG, van convocar la sisena edició del Glo-
bal Annual Energy Meeting, amb el lema: “The 
Coming Energy Market”, a l’Espai Bertelsmann 
de Madrid, que va reunir líders empresarials  
i responsables polítics del sector per tal d’ava-
luar els reptes de la política energètica en un 
món canviant i analitzar com les tecnologies 
energètiques, l’entorn geopolític i la regulació 
afectaran els negocis, el medi ambient i la so-
cietat a mitjà termini. La jornada va comptar 
amb la participació de Javier Solana, president 
d’ESADEgeo-Center for Global Economy and 
Geopolitics; Jürgen Föcking, director adjunt 
de la Representació de la Comissió Europea a 
Espanya, i Dominique Ristori, director general 
d’Energia de la Comissió Europea, entre d’al-
tres. També hi van intervenir com a ponents Li 
Shan, conseller delegat de la Silk Road Finance 
Corporation; Samantha Gross, membre de la 
Initiative on Energy and Climate de Brookings; 
Iván Martén, soci sènior, director gerent i vice-
president d’Energy Practice del BCG, i Jaime 
Martín Juez, director de Sostenibilitat i Tecno-
logia de Repsol.
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I CICLE DE DIVERSITAT
7  D E  M A R Ç  D E  2 0 1 8
E S A D E  M A D R I D

La primera sessió del seminari sobre diversitat 
d’ESADE, titulada “La diversitat als consells i als 
comitès de direcció”, va reunir destacats experts 
per debatre sobre com la diversitat de gènere en 
aquests òrgans de govern es pot estendre a les 
altres posicions del mercat laboral i garantir la 
competitivitat als sistemes productius. Hi van 
participar M. Luisa Jordá, consellera independent 
de Bimbo, Orange Espanya i Merlin Properties; 
Abel Linares, conseller d’Adveo i Cátenon; Marieta 
Jiménez, presidenta i directora general de Merck 
Espanya; Mario Lara, director del Programa per 
a Consellers ESADE-PwC, i Stella Mally, sòcia de 
Women’s Economy Europe.

RESEARCH DAY D’ESADE
5  D ’ A B R I L  D E  2 0 1 8
E S A D E F O R U M

El Research Day 2018 va subratllar l’aposta d’ESADE 
per la recerca experimental i la presa de decisions, dos 
àmbits de gran interès i actualitat després que Richard 
Thaler fos guardonat amb el Nobel d’Economia 
pels seus avenços en el camp de l’economia del 
comportament (behavioral economics). Ponents com 
Michael Norton, de la Harvard Business School, o 
Jeffrey J. Rachlinski, de la Cornell Law School, 
van acompanyar experts d’ESADE en la difusió 
dels darrers descobriments i avenços. Al final de la 
jornada, va tenir lloc la cerimònia de graduació del 
Programa de Doctorat d’ESADE.

XI JORNADA ANUAL DE L’INSTITUT 
D’INNOVACIÓ SOCIAL
1 7  D ' A B R I L  D E  2 0 1 8
E S A D E F O R U M

“Els objectius de desenvolupament sostenible 
(ODS) són valents, perquè marquen un objectiu, 
unes fites”. Amb aquestes paraules, Ignasi 
Carreras, director de l’Institut d’Innovació Social 
d’ESADE, va obrir la XI Jornada Anual de l’Institut 
d’Innovació Social, el passat 17 d’abril. Durant 
la trobada, diferents sectors –empreses, ONG, 
representants del sector públic i emprenedors 
socials– van tenir l’oportunitat de reflexionar  
i debatre sobre la seva contribució als ODS per 
tal d’abordar els reptes i els desafiaments del 
nostre món mitjançant aliances, eines i accions 
innovadores i efectives.
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MOMENTS DE LIDERATGE
C A M P U S  D E  M A D R I D  I  B A R C E L O N A

El cicle “Moments de Lideratge”, impulsat per la 
Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica 
i patrocinat per Everis, s’adreça a directius 
d’empresa i responsables institucionals de primer 
nivell. Les seves sessions compten amb convidats 
excepcionals que exposen situacions de lideratge 
que han viscut en primera persona.

Aquest programa afavoreix la reflexió individual 
i compartida sobre la pràctica del lideratge  
i els seus problemes, potenciada pel vincle 
de confiança existent entre els participants, 
tots ells amb altes responsabilitats directives.  
Al llarg dels anys, aquests llaços han arribat 
a crear una comunitat d’aprenentatge que 
contribueix a donar resposta als reptes 
adaptatius o als desafiaments de transformació 
de les organitzacions actuals.

Al llarg del curs 2017-2018, s’han fet dues sessions 
dels “Moments de Lideratge”, la primera, 
protagonitzada per Ugo Valenti i Constantí 
Serrallonga, directius de Fira de Barcelona, i la 
segona, per Juan Manuel del Castillo, director 
gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu.

 
 

ENERGY TRANSITIONS: MOVING BEYOND 
SCENARIOS
7  D E  M A I G  D E  2 0 1 8
E S A D E  M A D R I D

La sostenibilitat del sistema energètic a 
escala global va ser el tema de debat de la 
jornada “Energy Transitions: Moving Beyond 
Scenarios”, que va comptar amb la participació 
de Javier Solana, president d’ESADEgeo; 
Daniel Navia, secretari d’Estat d’Energia del 
Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital; 
Josu Jon Imaz, conseller delegat de Repsol,  
i David Victor, professor de la School of Global 
Policy & Strategy (GPS) de la UC San Diego.  
En aquesta sessió, es van analitzar les 
iniciatives polítiques que Espanya i la Unió 
Europea han impulsat a fi de regular l’evolució 
cap a un nou model més sostenible que 
combati el canvi climàtic. 
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INSTITUTE FOR DATA-DRIVEN DECISIONS 
2 2  D E  M A I G
E S A D E F O R U M

Es va presentar el nou Institute for Data-Driven 
Decisions d’ESADE amb una primera conferència 
anual d’alt nivell al llarg d’una jornada. L’acte 
va comptar amb ponències de referència, 
workshops pràctics i taules rodones, a càrrec 
d’experts acadèmics de prestigi internacional 
i actors corporatius, com Dan Goldstein, 
investigador principal de Microsoft; Richard 
Benjamins, director de Dades del Grup AXA,  
i Michael Feindt, fundador i assessor científic en 
cap de Blue Yonder, inventor de #NeuroBayes 
del CERN i professor de l’Institut Tecnològic 
de Karlsruhe.

XI CICLE DE CONFERÈNCIES D’EMPRESA 
FAMILIAR ESADE-DELOITTE 
E S A D E  M A D R I D

ESADE i Deloitte van organitzar l’onzena edició del 
seu cicle de conferències sobre empresa familiar, 
que va debatre sobre els principals reptes que 
afronta aquest sector avui, com la innovació, la 
digitalització i la internacionalització. Amb aquesta 
finalitat, hi van participar Jordi Gallés, president 
d’Europastry; Adriana Domínguez, directora general 
d’Adolfo Domínguez; Jorge Cosmen, president 
d’Alsa, i Juan Carlos Amich, fundador d’Amichi. Totes 
les sessions van comptar també amb la participació 
de Fernando Ruiz, president de Deloitte, i Pedro 
Navarro, vicepresident executiu del Patronat de la 
Fundació ESADE.

JORNADES ESADE-FUNDACIÓN SERES  
E S A D E  M A D R I D

ESADE i la Fundación SERES van desenvolupar el 
seu cicle de conferències, centrat en l’impacte que 
les polítiques de responsabilitat social de l’empresa 
tenen en les organitzacions i en la societat en 
general. Entre d’altres temes, s’ha van analitzar el 
voluntariat corporatiu, la coresponsabilitat en el 
desenvolupament de les polítiques de proveïdors, 
l’atracció de talent solidari i la contribució d’aquesta 
àrea clau de l’empresa al desenvolupament del 
negoci. Entre els ponents, el cicle va comptar amb 
destacats experts i directius d’empreses i entitats 
com el Grupo VIPS, Marsh, CaixaBank, Leroy 
Merlin, el Grupo Siro, Danone, IBM, EY, Huawei, 
Philip Morris Spain i la Fundación PwC.  
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El cicle de jornades “El futur de la unió econòmica  
i monetària”, organitzat per la Càtedra Jean 
Monnet-ESADE, la Fundación de Estudios 
Financieros i Uría Menéndez, ha tractat del futur de 
la UEM, immersa en un procés complex de reforma 
que molt probablement es materialitzarà en una 
modificació dels tractats constitutius. 

A les tres sessions que han tingut lloc al llarg de 
2018, hi han participat, entre d’altres, José M. de 
Areilza, professor d’ESADE i titular de la Càtedra 
Jean Monnet-ESADE; Fernando Restoy, president 
del Financial Stability Board; José Manuel Campa, 
director global d’Afers Reguladors del Santander; 
M. Gracia Rubio, advocada i professora associada 
d’ESADE; David Vegara, professor associat del 
Departament d’Economia, Finances i Comptabilitat 
d’ESADE; Eva Valle, directora de l’Oficina 
Econòmica del President del Govern; José Luis 
Escrivá, president de l’Autoritat Independent de 

 
 
 
 Responsabilitat Fiscal (AIReF); Juan Luis Vega, cap 
de la Divisió de Política Monetària i Àrea de l’Euro 
del Banc d’Espanya; Pedro Solbes, ex-ministre 
d’Economia; Daniel Sarmiento, professor de Dret 
de la Unió Europea de la Universidad Complutense 
de Madrid i advocat d’Uría Menéndez; Carla Díaz 
Álvarez de Toledo, subdirectora general d’Afers 
Econòmics i Financers de la Unió Europea del 
Ministeri d’Economia; Alberto de Gregorio 
Merino, director del Servei Jurídic del Consell de 
la Unió Europea, i Federico Steinberg, investigador 
principal del Real Instituto Elcano, entre d'altres. 

JORNADES “EL FUTUR DE LA UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA”
E S A D E  M A D R I D
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Informe Econòmic i Financer

ESADE, en col·laboració amb el Banc Sabadell, ha 
elaborat una nova edició de l’Informe Econòmic i 
Financer, novament sota la direcció de David Vegara, 
professor del Departament d’Economia, Finances  
i Comptabilitat d’ESADE. Aquest informe, que s’ha 
convertit ja en un referent, repassa semestralment 
les claus de l’economia mundial, europea i espanyola 
fent-ne una anàlisi detallada per regions i per països. 
Els resultats de l’estudi es van presentar a Barcelona 
i a Madrid, tant en l’edició de gener com en la de 
juny, amb la participació d’Oriol Nel·lo (Universitat 
Autònoma de Barcelona), Alain Cuenca (Universidad 
de Alcalá), Natividad Fernández Gómez (Universidad 
de Cantabria) i l’economista Miquel Puig.

Tendencias de la inversión china en Europa  
(2017-2018)

ESADE ha presentat, per quart any consecutiu, 
l’estudi Tendencias de la inversión china en Europa 
(2017-2018), elaborat per Ivana Casaburi, professora 
d’ESADE i directora de l’ESADE China Europe Club, 
amb la col·laboració d’ACCIÓ. L’estudi analitza la 
inversió xinesa a Europa als dos darrers anys i les 
tendències per al 2018. També aprofundeix els factors 
macroeconòmics i geopolítics que han condicionat el 
flux d’inversions, l’impacte potencial de les restriccions 
del govern xinès a la sortida de capitals del país o l’auge 
proteccionista a la Unió Europea.

Gender Lens Investing: An Opportunity for the 
European Social Enterprise Ecosystem

Estudi realitzat per l’Institut d’Innovació Social d’ESADE, 
amb el suport de la Fundación EY, que demostra que 
l’orientació de gènere a les empreses socials europees 
és clau per atreure finançament i impulsar les bones 
pràctiques a la mitjana i a la gran empresa. Aquest 
informe es completa amb la segona edició de l’informe 
Mujeres con impacto, que analitza la situació actual de 
les emprenedores socials a Espanya i les dificultats amb 
què se solen trobar a l’hora d’obtenir finançament per als 
seus projectes, atès que han de fer un esforç superior al 
dels seus homòlegs homes. 

La inversión directa de las empresas españolas en 
el exterior. Efectos en destino y origen

Per comprendre millor l’impacte de la inversió 
estrangera directa (IED) als països i a les economies 
en via de desenvolupament, COFIDES i ESADE han 
promogut la realització de l’estudi La inversión directa 
de las empresas españolas en el exterior. Efectos en 
destino y origen: cinco casos de estudio en países y 
economías en desarrollo, amb la direcció acadèmica 
de Xavier Mendoza, professor d’ESADE, i amb el 
suport del Consell General d’Economistes. Aquest 
informe és un dels primers estudis d’Espanya a utilitzar 
els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 
com a marc de referència per avaluar la contribució 
de les empreses al desenvolupament. 

INFORMES I ESTUDIS
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La revolución digital ante los grandes retos del 
mundo: 100 iniciativas de innovación social digital 
que están transformando América Latina

Aquest estudi, elaborat per l’Institut d’Innovació 
Social d’ESADE, explora la confluència entre el sector 
social, la innovació i les tecnologies d’informació  
i comunicació, i el seu potencial enorme per resoldre 
les disparitats econòmiques i els reptes socials  
i ambientals més crítics avui a l’Amèrica Llatina. 
L’anàlisi es desenvolupa des de la perspectiva dels ODS 
i enumera cent iniciatives d’innovació social digital 
que estan transformant el panorama llatinoamericà, 
que s’estima que han afectat un total de 64 milions 
de persones, és a dir, l’11 % de la població de la regió. 
L’informe, que ha estat coordinat pel professor David 
Murillo, subratlla l’impacte d’aquestes iniciatives 
per aconseguir assolir els ambiciosos objectius de 
desenvolupament sostenible de l’ONU i destaca que 
les iniciatives que operen d’acord amb un model basat 
en el lucre són les que tenen més impacte. 

MBA City Monitor 2017

Aquest informe, elaborat per Ivan Bofarull, director 
de Global Insights & Strategic Initiatives d’ESADE, 
avalua la capacitat de les ciutats per atreure estudiants 
internacionals d’MBA. Boston, Nova York i Londres han 
ocupat les tres primeres places de la classificació, en 
aquesta edició. L’àrea de Barcelona, amb 924 estudiants 
internacionals de Full-Time MBA, ha guanyat dues 
posicions en el rànquing respecte a l’edició anterior  
i se situa en la sisena posició, empatada amb la ciutat 
canadenca de Toronto. 

La contribució de les empreses espanyoles  
als ODS

ESADE i la Fundació Bancària “la Caixa” han llançat, 
des de l’Observatori d’ODS, el primer informe de la 
sèrie La contribució de les empreses espanyoles als 
ODS, en què analitzen de quina manera les empreses 
del nostre país contribueixen a assolir els objectius 
de desenvolupament sostenible. L’Observatori dels 
ODS és un centre d’anàlisi presidit per Jaume Giró, 
director general de la Fundació Bancària “la Caixa”, en 
què participen aquesta institució i l’equip investigador 
de la Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica 
d’ESADE, amb la missió de fer un seguiment constant 
del compliment dels ODS per part d’un grup rellevant 
i representatiu d’empreses espanyoles.
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ACTIVITATS I INICIATIVES

Plataforma #DóndeEstánEllas

L’any 2018, ESADE s’ha adherit al protocol  
#DóndeEstánEllas, amb el qual el Parlament Euro-
peu vol promoure la igualtat de gènere en els actes 
públics. La iniciativa, impulsada per diferents think 
tanks, institucions, associacions i organitzacions de 
la societat civil i en què ESADE és l’única escola de 
negocis, té entre els seus objectius principals animar 
les dones del nostre entorn a participar en debats 
públics, conferències i actes de comunicació, i do-
nar visibilitat al seu paper i a la seva contribució al 
progrés de la Unió Europea. Des que s’ha adherit a 
aquesta plataforma, el percentatge de dones en ac-
tes d’ESADE ha ascendit fins al 50,4 %.

Challenge-Based Innovation (CBI) – CERN 

Cinc equips d’estudiants d’ESADE Business School, 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Is-
tituto Europeo di Design (IED) de Barcelona han 
participat, per quart any consecutiu, en el projecte 
Challenge-Based Innovation (CBI). Es tracta d’una 
iniciativa de @IdeaSquare i del Departament d’In-
novació de l’Organització Europea per a l’Energia 
Nuclear (CERN), en què equips multidisciplinaris 
d’estudiants, docents i investigadors treballen en 
noves solucions per al futur de la humanitat en els 
àmbits de l’educació, la sanitat pública, l’ajuda en 
situacions d’emergència o la contaminació.

Creativity for Business Innovation Challenge 
(C4Bi) – elBullifoundation 

ESADE i elBullifoundation han realitzat la tercera 
edició del Creativity for Business Innovation Cha-
llenge (C4Bi), una competició entre estudiants que 
subratlla el valor de l’auditoria del procés creatiu, 
una eina utilitzada pel xef Ferran Adrià per ava-
luar els processos d’innovació al restaurant elBu-
lli. En aquesta edició, la competició s’ha interna-
cionalitzat i hi han participat, a més dels alumnes  
d’ESADE, estudiants de la UC Berkeley (Estats 
Units), de la Copenhagen Business School (Dinamar-
ca) i de l’Aalto University (Finlàndia), que han aplicat 
l’auditoria creativa per difondre les possibilitats i els 
avantatges que ofereix la tecnologia d’impressió de 
gran format HP Latex per al disseny i la decoració 
d’interiors entre els professionals del sector. 

ESADE trasllada el campus al Mobile World 
Congress – ‘4 Years From Now’

ESADE va traslladar durant tres dies part del campus 
al ‘4 Years From Now’ (4YFN), la trobada de referèn-
cia en l’àmbit de l’emprenedoria i la innovació digi-
tal que té lloc cada any en el marc del Mobile World 
Congress (MWC). Durant aquests dies, estudiants de 
diferents programes van assistir a conferències so-
bre robòtica, intel·ligència artificial i emprenedoria, 
i a classes de Màrqueting per a Emprenedors, Visua-
lització de la Informació del Negoci, Digital Business 
i Finances per a Emprenedors, entre d’altres assig-
natures. L’experiència es va completar amb diferents 
taules rodones sobre la intel·ligència artificial i el 
futur de l’educació, i amb presentacions d’empreses 
d’alumnes emprenedors d’ESADE. També es va viure 
una experiència educativa robotitzada amb el robot 
Pepper, que va assistir el professor en una classe. 
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INICIATIVES DE COMUNICACIÓ

ESADE genera continguts de valor. Els professors i els investigadors desenvolupen coneixements en àrees 
rellevants per al món empresarial, el sector públic, l’àmbit jurídic i la societat civil. La difusió d’aquests con-
tinguts es canalitza pels mitjans de comunicació o a través d’informes, llibres, webs, xarxes socials o blogs. 
Així mateix, l’activitat pròpia d’ESADE té repercussió en tots aquests canals.

IMPACTE  
ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Diversos professors i experts d’ESADE desenvolupen 
part de la seva activitat en les diferents unitats de 
recerca de la institució. El treball que duen a terme es 
tradueix en una gran quantitat de continguts de valor 
en àrees molt rellevants per a l’empresa, l’àmbit públic, 
el sector jurídic i la societat civil. Aquests continguts 
es difonen a través dels mitjans de comunicació 
d’arreu del món, que contribueixen a fer públic el 
resultat de la tasca investigadora del professorat. 
Paral·lelament, l’activitat pròpia d’una institució com 
ESADE es reflecteix també en els seus propis canals 
de comunicació i plataformes de difusió. 

ESADE està compromesa amb la difusió del 
coneixement. Això es reflecteix especialment en els 
mitjans de comunicació, on és present constantment 
com a font d’informació i de coneixement rellevant. 
Durant el curs 2017-2018, s’han generat més de 
9.500 impactes en mitjans de comunicació d’arreu 
del món, a banda dels continguts que s’han difós a 
través dels diferents blogs i plataformes d’ESADE, 
en col·laboració amb mitjans de referència com 
América Economía, Cinco Días o Forbes.

ACTIVITATS  
DE COMUNICACIÓ 

A ESADE, treballem perquè la nostra comunicació, 
la nostra marca i el nostre treball reflecteixin els 
valors que guien la nostra institució, i impulsem 
una sèrie d’iniciatives orientades a difondre con-
tinguts de valor, generar debat social i reflexionar 
sobre temes d’actualitat. 

En aquest sentit, durant el curs 2017-2018, s’ha 
llançat la segona edició de l’ESADE Gender Moni-
tor, un informe que analitza l’estat de la paritat de 
gènere a les empreses i que enquesta anualment 
les directives amb més potencial a Espanya sobre 
les barreres que han trobat o que troben a l’hora 
de desenvolupar la seva carrera professional.

Continuem essent referents en l’anàlisi dels índexs 
econòmics, amb l’elaboració anual de la Diana 
ESADE, un instrument a disposició del públic en 
general, i dels mitjans de comunicació en par-
ticular, que des de l’any 2010 analitza fins a quin 
punt les institucions més rellevants s’aproximen 
o es desvien en les seves prediccions respecte al 
creixement econòmic i a la taxa d’atur amb què es 
clourà l’any.

L’interès per generar continguts rellevants per al 
debat social ha continuat amb una nova edició 
l’informe Estado del mercado laboral en España, 
en què ESADE i InfoJobs analitzen les tendències 
de contractació de les principals empreses espan-
yoles i l’opinió dels candidats en relació amb les 
seves expectatives laborals. 
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WEB I XARXES SOCIALS

ESADE és una institució prolífica en la comunicació 
digital. La web corporativa ha rebut el curs 2017-
2018 més de 2,5 milions de visitants únics. I els 
seus diferents canals de comunicació online 
constitueixen plataformes molt actives de difusió 
del coneixement i de l’activitat que genera el 
conjunt de la institució.

INSPIRING FUTURES

La newsletter corporativa Inspiring Futures és una 
de les plataformes de comunicació més rellevants 
d’ESADE. És una publicació online, de periodicitat 
mensual, adreçada a un públic general i orientada 
a difondre els darrers avenços i l’activitat més 
recent d’ESADE. Al llarg del curs 2017-2018, se 
n’han publicat 11 números en total.

XARXES SOCIALS

Les xarxes socials són unes plataformes molt 
dinàmiques des de les quals ESADE es comunica 
amb la societat. Són canals que permeten 
traslladar a la societat l’activitat més destacada 
que es desenvolupa a ESADE. La institució és un 
referent en l’ús d’aquestes eines com a espai per 
acostar-se a un públic global. Així ho reconeixen 
els més de 240.000 seguidors, repartits entre els 
diferents canals, que cada dia tenen l’oportunitat 
de saber tot el que passa a ESADE des dels 
diferents dispositius, amb la possibilitat d’accedir 
a continguts de valor i a novetats, o de seguir les 
activitats que tenen lloc als campus.

Mapa de la presència d’ESADE a les xarxes socials:

Facebook
  
Youtube
  
Slideshare

Periscope

Twitter
  
Instagram
  

Google +

Linkedin

Flickr

Weibo
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Alemany, L.; Andreoli, J. (ed.) (2018): 
Entrepreneurial Finance: The art and science 
of growing ventures. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Boonstra, J. J.; Es, R. Van; Volberda, H.; 
Vermaak, H.; de Caluwé, L.; Hartog, D. den,  
et al. (2018): Perspectieven op veranderen. 
Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.

Waal, A. de; Kor, R.; Gielen, B.; Loo, H. van 
der; Boonstra, J. J.; Bos, R. ten, et al. (2018): 
Perspectieven op leiderschap. Alphen aan den 
Rijn: Vakmedianet.

Duplá Marín, M. (coord.) (2018): Conflict 
Management: Nuevos modelos y herramientas 
de gestión eficiente de conflictos en el ámbito 
de la empresa. Cizur Menor: Thomson Reuters 
Aranzadi.

Duplá Marín, M.; Panero Oria, P. (coord.) (2018): 
Fundamentos del derecho sucesorio actual. 
Barcelona: Marcial Pons.

Adell Martínez, J. (2018): La gestión de la 
crisis empresarial en las sociedades de capital. 
Barcelona, Madrid: Wolters Kluwer.

Adell Martínez, J. (2017): Análisis interpretativo 
de los supuestos de calificación culpable del 
concurso de acreedores por incumplimientos 
e incorrecciones contables. Art. 164.2.1º LC. 
Valencia: Tirant lo Blanch.

Ind, N.; Iglesias, O. (2017): ¡Quiero esta marca! 
Cómo construir marcas deseables. Barcelona: 
Libros de Cabecera.

Ferrer Vidal, D. (dir.) (2017): Tratado sobre la 
imposición directa. 5ª ed. Vallirana: J. M. Bosch 
Editor.

Mària Serrano, J. (2017): Hacia el corazón del 
mundo. Barcelona: Editorial Claret.

Cano Giner, J. (2017): Informe eAPyme 2017: 
Transformación digital en las pymes y los 
autónomos españoles. Barcelona: ESADE 
Business School; Madrid: eAPyme. 

PUBLICACIONS

Durant el curs 2017-2018, els professors d’ESADE han signat un bon nombre de publicacions en forma de llibre:
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global

Estudiants de 104 països 
als nostres campus

185 acords d’intercanvi 
amb escoles de negocis  
i facultats de dret d’arreu 
del món
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ESADE és una institució de caràcter global, que 
promou la internacionalització de les seves 
activitats, tant en la docència com en la recerca  
i el debat social. 

La dimensió global d’ESADE és palesa en la seva intensa activitat en 
un gran nombre de països i en la seva col·laboració amb destacades 
institucions internacionals. Alguns dels exemples següents subratllen 
aquests aspectes:

· Consolidació de l’aliança SIGMA 
 (Societal Impact & Global Management Alliance)

SIGMA és una xarxa oberta que cerca establir una aliança d’universitats 
que comparteixen una mateixa visió. Les universitats membres 
comparteixen la creença en un enfocament holístic a l’educació i 
una docència basada en la recerca aplicada, la importància cabdal de 
la innovació en l’ensenyament, la necessitat de fer una recerca multi/
interdisciplinària de gran impacte social i rellevància, introduint les 
humanitats en la formació directiva, i la necessitat de tenir una forta 
presència internacional.

Els membres de SIGMA consideren que representen institucions 
d’educació superior que tenen un posicionament particular, atès que 
són “més que una escola de negocis i estan més enfocades que les 
universitats generals”.

També comparteixen la necessitat de mantenir i desenvolupar un 
compromís rigorós i pertinent amb les beques i de participar en el 
desenvolupament conjunt d’iniciatives acadèmiques en els camps del 
lideratge, la responsabilitat social, la sostenibilitat i d’altres conceptes 
que hi estan relacionats.

Són membres integrants de SIGMA la Copenhagen Business School 
(Dinamarca), ESADE Business School (Espanya), la FGV/EBAPE 
(Brasil), la Hitotsubashi University (Japó), la Renmin University of 
China (Xina), la Singapore Management University (Singapur), la 
Université Paris-Dauphine (França), la University of St. Gallen (Suïssa) 
i la WU Wien (Àustria).
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· Desenvolupament metodològic transversal a 
través de l’aprenentatge basat en l’experiència 
i de projectes d’innovació

En el marc de la iniciativa Student First, destaca 
l’aposta metodològica d’ESADE en incorporar 
projectes d’aprenentatge basat en l’experiència 
(experiential learning) i d’innovació als diferents 
programes de la institució. 

Durant la reunió anual de l’International Advisory 
Board, l’abril de 2018, es va presentar una mostra 
molt rellevant dels projectes més innovadors, que 
tenen com a denominador comú que ofereixen als 
alumnes l’oportunitat de treballar en reptes, casos 
i projectes reals d’empreses i institucions.

Els projectes que s’hi van presentar van ser:

- Creativity for Business Innovation Challenge 
(C4Bi): “HP Decorative Printing Industry 
Challenge”

- Servei Universitari per al Desenvolupament 
(SUD): programa de pràctiques solidàries, 
participant en projectes reals sobre el terreny 
en països en via de desenvolupament

- Cicle de Sostenibilitat – Oikos Barcelona: ESADE 
Educational Innovation Award 2016-2017

- CBI – CERN: “Com fer servir les tecnologies per 
renovar els mètodes d’inspecció de la radiació”

- L’experiència al Parlament amb un debat sobre 
la legislació tributària, sota la direcció de la 
professora Diana Ferrer, que fou distingida amb 
l’ESADE Teaching Excellence Award 2016-2017

- Projecte “Sailwiz” de l’EMBA: projecte d’una 
start-up real desenvolupat per dos participants 
de l’EMBA.

· Expansió de la xarxa d’escoles de negocis i 
facultats de dret partner

La xarxa d’universitats partner de la Law School 
s’ha ampliat amb nou acords: 3 a l’Amèrica Llatina, 
1 a Austràlia, 1 a Europa (ampliant-se així la xarxa 
THEMIS) i 4 a l’Àsia. L’ampliació més significativa 
d’universitats partner s’ha produït a Àsia, amb la 
subscripció d’acords amb la China University of 
Political Science and Law (Pequín, Xina), la Fudan 
University Law School (Xangai, Xina), la Peking 
University Law School (Pequín, Xina) i el College 
of Law de la National Taiwan University (Taiwan).

La Business School, que té 115 partners acadèmics, 
ha ampliat la seva xarxa amb la signatura de 
nous acords bilaterals, entre d’altres, amb les 
institucions següents: la Tepper School of Business 
de la Carnegie Mellon University (Estats Units), 
l’Olin School of Business de la Washington 
University in St. Louis (Estats Units) i la SP Jain 
School of Global Management (Austràlia) per 
al programa BBA, i la Ross School of Business 
de la University of Michigan (Estats Units), la 
Copenhagen Business School (Dinamarca),  
la University of St. Gallen (Suïssa) i l’Asian Institute 
of Management (Filipines) per al programa 
d’Electives Abroad de l’EMBA.

·  Beques Erasmus+ fora d’Europa: 
 Singapur i Hong Kong

Aquest curs, ESADE ha aconseguit la beca 
Erasmus+ Singapur per segona vegada i, per 
primera vegada, la beca Erasmus+ Hong Kong. 
D'aquesta manera, 12 alumnes d'intercanvi  
(6 outgoing i 6 incoming), tant de la Business School 
com de la Law School, s’han pogut beneficiar 
d'aquesta beca per sufragar les despeses de viatge 
i manutenció durant la seva estada acadèmica 
internacional.
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COMUNITAT 
INTERNACIONAL

ESTUDIANTS INTERNACIONALS

· 3.697 estudiants internacionals matriculats als  
 programes

·  104 països de procedència 

ACORDS, XARXES  
I ALIANCES INTERNACIONALS

185 acords d’intercanvi amb universitats 
internacionals

PRINCIPALS XARXES

· CEMS - The Global Alliance in Management 
Education

· PIM - Partnership in International Management
· THEMIS - The Joint Certificate in International 

and Business Law
· CTLS - Center for Transnational Legal Studies

Eugènia Bieto, directora general d’ESADE (2010-
2018), és presidenta de la CEMS des de l’1 de 
desembre de 2016.

PRINCIPALS ALIANCES ESTRATÈGIQUES

• Georgetown University, McDonough School of 
Business i Edmund A. Walsh School of Foreign 
Services (Estats Units) 

• HEC School of Management (França) 
• Aalto University School of Business (Finlàndia)
• Università Commerciale Luigi Bocconi (Itàlia)
• Universidad Adolfo Ibáñez (Xile)
• University of Virginia, McIntire School of 

Commerce (Estats Units)
• Sun Yat-sen University, Lingnan University 

College (Xina)
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ACREDITACIONS INTERNACIONALS

El compromís d’ESADE amb els estàndards acadèmics més alts, la millora 
continuada i la innovació constant han estat reconeguts amb les tres 
acreditacions de qualitat més prestigioses del món en l'àmbit de les 
escoles de negocis (la “triple corona”). Aquest reconeixement l'han rebut 
únicament 88 escoles de negocis arreu del món, cosa que equival a menys 
de l'1 % del total mundial.

 
European Quality Improvement System (EQUIS). 
L’any 1988, ESADE fou la primera escola 
de negocis d’Espanya i una de les primeres 
d’Europa a obtenir aquesta acreditació, que 
atorga la European Foundation for Management 
Development (EFMD). L’acreditació s’ha renovat 
els anys 2003, 2008, 2013 i 2018.

The Association to Advance Collegiate Schools 
of Business (AACSB International). L’any 2001, 
ESADE fou la primera escola de negocis 
d’Espanya i la setena d’Europa a aconseguir 
aquesta acreditació per als programes de 
llicenciatura, màster i doctorat que atorga 
l’AACSB International. L’acreditació s’ha renovat 
els anys 2006, 2011 i 2016. 

The Association of MBAs (AMBA). Els programes 
MBA d’ESADE tenen l’acreditació d’aquesta 
associació des de 1994, i s’ha renovat els anys 
1999, 2004, 2009 i 2014.
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PARTNERS ACADÈMICS INTERNACIONALS D’ESADE

A continuació, s’enumeren els partners acadèmics internacionals de la 
Business School i de la Law School d’ESADE. 

 
· PIM (Partnership in International Management)

· CEMS (The Global Alliance in Management Education)

· THEMIS (The Joint Certificate in International and Business Law)

92

20 PAÏSOS 

EUROPA 
BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

31 
PARTNERS 
ACADÈMICS

21

10

Associacions
PIM/CEMS

Acords 
Bilaterals

14 PAÏSOS 
30 

PARTNERS ACADÈMICS

  1 PAÍS 

ÀFRICA 
BUSINESS SCHOOL 

1 
PARTNER 
ACADÈMIC

  1 Associació 
PIM/CEMS

 2 PAÏSOS 

ORIENT MITJÀ 
BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

6
PARTNERS 
ACADÈMICOS

  4

2

Associacions 
PIM/CEMS

Acords 
Bilaterals

 1 PAÍS 
2 

PARTNERS ACADÈMICS
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 2 PAÏSOS 

AMÈRICA DEL NORD
BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

36
PARTNERS 
ACADÈMICS

14
24

Associacions 
PIM/CEMS

Acords 
Bilaterals

2 PAÏSOS 
17 

PARTNERS ACADÈMICS

10 PAÏSOS 

AMÈRICA LLATINA 
BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

13 
PARTNERS 
ACADÈMICS

 6
7

Associacions 
PIM/CEMS

Acords 
Bilaterals

7 PAÏSOS 
7 

PARTNERS ACADÈMICS

7 PAÏSOS 

ÀSIA
BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

26 
PARTNERS 
ACADÈMICS

15
11

Associacions 
PIM/CEMS

Acords 
Bilaterals

5 PAÏSOS 
9 

PARTNERS ACADÈMICS

2 PAÏSOS 

OCEANIA
BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

6 
PARTNERS 
ACADÈMICS

 4
2

Associacions 
PIM/CEMS

Acords 
Bilaterals

 1 PAÍS 
2 

PARTNERS ACADÈMICS



Reykjavík

Oslo

París

Berna

Lisboa

Tel-Aviv

Ciutat del Cap

Johannesburg
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EUROPA

Business School 

Alemanya
• Universität zu Köln, WisoFakultät  

(PIM/CEMS)
• WHU–Koblenz, Otto-Beisheim 

Graduate School (Acord Bilateral)  
• Frankfurt School of Finance and 

Management (Acord Bilateral) 

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 Business School  

(PIM/CEMS)

França
• HEC School of Management (PIM/CEMS) 
•  SciencesPo (Acord Bilateral) 

 

Hongria
• Corvinus University of Budapest 
 (PIM/CEMS)

 

Irlanda
• University College Dublin, Michael 

Smurfit Graduate School of Business 
(PIM/CEMS)

• University College Dublin, Lochlann Quinn 
Schoof of Business (Acord Bilateral) 

Islàndia
• Reykjavik University (Acord Bilateral) 

 

Itàlia
• Università Commerciale Luigi Bocconi, 

SDA Bocconi (PIM/CEMS)

 

Noruega
• Norwegian School of Economics and 

Business Administration (PIM/CEMS)
•   BI Norwegian Business School  

(Acord Bilateral) 

 

Països Baixos
• Erasmus Universiteit, Rotterdam School 

of Management (PIM/CEMS)

 

Polònia
• Warsaw School of Economics (SGH)

(PIM/CEMS)

 

Portugal
• Universidade Catolica Portuguesa, FCEE  

(Acord Bilateral) 
• Universidade Nova de Lisboa (CEMS)

Regne Unit
• City University of London, Cass 

Business School (Acord Bilateral) 
• London School of Economics and 

Political Science (PIM/CEMS)
• The University of Manchester, 

Manchester Business School (PIM)
• University of Edinburgh,  

Management School and Economics  
(Acord Bilateral) 

• Imperial College (Acord Bilateral) 
• 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) 

Law School

Alemanya
• Bucerius Law School
• Universität Freie Berlin (THEMIS) 
• Universität Greifswald  

Àustria
• Universität Graz
•  WU – Viena University of Economics  

& Business (THEMIS)

Dinamarca
• University of Copenhagen, Faculty of Law

España
• ICADE
• Deusto 

Finlàndia
• University of Helsinki, Faculty of Law

França
• SciencesPo, Institut d’Études
 Politiques de Paris 
• Université de Montpellier
• Université de Strasbourg 
• Université Paris II (Panthéon-Assas)
• Université Paris Est Cretéil (THEMIS) 

Irlanda
• Trinity College Dublin, School of Law              

Itàlia
• Università C. L. 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
• Universidad de Coimbra
• Universidade Nova de Lisboa (THEMIS)
• Lisbon Law School, Católica Global 

School of Law

Regne Unit
• Center for Transnational Legal Studies 

(CTLS), Georgetown Law
•  The University of Edinburgh,  

Edinburgh Law School (3D)            

 

Suècia
• University of Gothenburg 

Suïssa
• Universität Bern
• Universität Fribourg
•   University of St. Gallen, 
 Faculty of Law (THEMIS. 2 acuerdos)

ÀFRICA

Business School

Sud-àfrica
•  University of Cape Town,  

The Graduate School of Business 
(Acord Bilateral) 

ORIENT MITJÀ
 
Business School

EgiptE
• The America University in Cairo, School 

of Business (CEMS) 

Israel
• Tel-Aviv University, Coller School  

of Management (PIM)

 

Kuwait
•  Kuwait University, College of Business 

Administration (Acord Bilateral) 

 

Law School 
 

Israel
• The Hebrew University of Jerusalem



Vancouver

Los Angeles

Monterrey

Lima

Santiago de Xile

Boston
Nova York

Washington DC

São Paulo

Buenos Aires
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AMÈRICA DEL NORD

Business School 

Canadà
• École des Hautes Études Commerciales 

de Montreal (Acord Bilateral) 
•  McGill University, Desautels Faculty of 

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

Business (Acord Bilateral) 
•  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  

(Acord Bilateral) 
•  Bentley University  

(Acord Bilateral) 
•  Boston College,  

Carroll School of Management 
 (Acord Bilateral) 
•  Carnegie Mellon University, Tepper 

School of Business (Acord Bilateral) 
•  Cornell University, Johnson Graduate 

School of Management (PIM)
•  Cornell University, College of 

Agriculture and Life Sciences (CALS) 
(Acord Bilateral) 

•  Dartmouth College, Tuck School  
of Business (Acord Bilateral) 

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

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

•  Fordham University, Graduate School  
of Business (Acord Bilateral) 

•  Georgetown University,  
The McDonough School of Business 
(Acord Bilateral) 

•  Indiana University,  
Kelley School of Business (PIM)

•  Loyola University, Joseph A. Butt, S. 
J. College of Business Administration 
(Acord Bilateral) 

•  New York University, Leonard N. Stern 
School of Business (PIM)

•  New York University, Robert F. Wagner 
Graduate School of Public Service 
(Acord Bilateral) 

•  Northwestern University,  
Kellogg School of Management  
(Acord Bilateral) 

•  Rensselaer Polytechnic Institute, Lally 
School of Management and Technology 
(Acord Bilateral) 

•   University of California at Berkeley, 
Haas School of Business  
(Evening & Weekend MBA Program)  
(Acord Bilateral) 

•   University of California Los Angeles, 
(UCLA), The John E. Anderson 
Graduate School of Management (PIM)

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

•   University of Florida, Warrington 
College of Business Administration

 (Acord Bilateral) 
• University of Illinois at Urbana-Champaign, 

College of Commerce and Business 
Administration (Acord Bilateral) 

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

• University of Minnesota,  
Carlson School of Management  
(Acord Bilateral) 

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

• University of Pennsylvania, the Wharton 
School (Acord Bilateral) 

• University of Richmond, Robins School 
of Business (Acord Bilateral) 

• University of San Diego,  
School of Business Administration 
(Acord Bilateral) 

• University of Southern California, 
Marshall School of Business  
(Acord Bilateral) 

• University of Texas at Austin,  
McCombs School of Business  
(Acord Bilateral) 

• University of Virginia, Darden School of 
Business (PIM)

• University of Virginia, McIntire School 
of Commerce (Acord Bilateral) 

• Washington University in St. Louis, Olin 
School of Business (Acord Bilateral) 

Law School

Canadà
• University of Western Ontario,  

Faculty of Law
• Queen’s University, Faculty of Law               

Estats Units
• American University, Washington 

College of Law
• Benjamin N. Cardozo School of Law
• Boston College Law School
• Columbia Law School                                                                              
• Cornell University, Law School
• Duke University, Law School
• Fordham University School of Law                                                                 
• Georgetown Law 
• Indiana University, School of Law
• Tulane University, Law School
• University at Buffalo
• University of Miami School of Law
• University of Minnesota, Law School
• University of Pennsylvania Law School
• University of San Diego School of Law

AMÈRICA LLATINA

Business School

Brasil
• Fundação Getulio Vargas, Escola de 

Administração de Empresas de São 
Paulo (PIM/CEMS)

• Fundação Getulio Vargas, Escola 
Brasileira de Administraçâo Pública de 
Empresas (EBAPE) (Acord Bilateral) 

Xile
• Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Escuela de Administración (PIM)
•  Universidad Adolfo Ibáñez,  

Escuela de Negocios (CEMS)

Colòmbia
• Universidad de los Andes  

(Acord Bilateral) 

Costa Rica
• INCAE (Acord Bilateral) 

El Salvador
• Universidad Centroamericana José 

Simeón Cañas de El Salvador (PIM)

Guatemala
• Universidad Rafael Landívar 
  (Acord Bilateral) 

Mèxic
•   Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), 
Graduate School of Business 
Administration and Leadership 
(EGADE) (PIM)

•   Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) (PIM)

Nicaragua
• UCA Managua (Acord Bilateral) 

Perú
• Universidad del Pacífico  

(Acord Bilateral) 

Uruguai
• Universidad ORT (Acord Bilateral) 

Law School

Argentina
• Universidad de Buenos Aires 

Brasil
• Fundação Getulio Vargas,  

Escola de Direito de São Paulo          

Xile
• Pontificia Universidad Católica 
  de Chile (UC)

Colòmbia
• Universidad Pontificia Javeriana

Mèxic
•  ITESM Campus Monterrey

Perú
• Pontificia Universidad Católica  

de Perú



Pequín

Singapur

Calcuta

Seül
Tòquio

Hong Kong

Sídney

Dunedin

VOCACIÓ GLOBAL98



MEMÒRIA ANUAL 99

ÀSIA

Business School 

Xina
• China Europe International Business 

School (CEIBS) (PIM)
• Chinese University  

of Hong-Kong, Faculty  
of Business Administration (PIM)

• Chinese University of Hong-Kong  
at Shenzhen (Acord Bilateral) 

• City University of Hong Kong, College 
of Business  
(Acord Bilateral) 

• Fudan University, Fudan  
School of Management (PIM)

• Hong Kong University of Science  
& Technology, HKUST Business School 
(PIM/CEMS)

• Peking University, Guanghua School of 
Management (PIM)

• Shanghai Jia Tong University,  
Antai College of Economics  
& Management  
(Acord Bilateral) 

• Sun Yat-sen University,  
Lignan University College  
(Acord Bilateral) 

• Tongji University, School of Economics 
and Management (Acord Bilateral) 

• Tsinghua University, School  
of Economics & Management  
(PIM/CEMS)

Corea
• Yonsei University, Graduate School of 

International Studies
 (Acord Bilateral) 
• Korea University Business School 

(KUBS) (CEMS)

Índia
• Indian Institute of Management  

at Ahmedabad (IIMA) (PIM)
•  Indian Institute of Management  

at Bagalore (IIMB) (PIM)
•  Indian Institute of Management  

at Calcutta (CEMS)
•   Indian School of Business (ISB) (PIM)
•   XLRI, School of Business  

& Human Resources  
(Acord Bilateral) 

 

 
 
 
 
Japó
•   Hitotsubashi University, Graduate 

School of International Corporate 
Strategy (Acord Bilateral)  

•   International University of Japan, 
Graduate School  
of International Management  
(Acord Bilateral) 

•   Keio University, Keio Business School 
(PIM/CEMS)

Singapur
•   Nanyang Technological University, 

Nanyang Business School (PIM)
•   National University of Singapore,  

NUS Business School (PIM/CEMS)
•   Singapore Management University 

(SMU), Lee Kong Chian School of 
Business (Acord Bilateral) 

Taiwan
• National Chengchi University, College 

of Commerce (Acord Bilateral) 

Tailàndia
• Thammasat University, Thammasat 

Business School (PIM)

Law School

Xina
• Beijing Center for Chinese Studies
• China University of Political Science 

and Law (Beijing)
• Fudan University Law School (Shanghai)
• Peking University Law School (Beijing)          
• Peking University, School of 

Transnational Law (Shenzen )          

Corea
• Yonsei Law School                               

Singapur
• Singapore Management University, 

School of Law (THEMIS)      

Taiwan
• National Taiwan University,  

College of Law      

OCEANIA

Business School 

Austàlia
• University of Melbourne,  

Melbourne Business School (PIM)
• SP Jain School of Global Management
 (Acord Bilateral) 
• University of New South Wales, 

Australian School of Business (PIM)
• University of Sydney, Business School  

(CEMS)
• Royal Melbourne Institute  

of Technology (Acord Bilateral) 

Nova Zelanda
• University of Otago, School  

of Business (PIM)

Law School

Australia
• Melbourne Law School
• University of New South Wales               



VOCACIÓ GLOBAL100

GRAU EN DIRECCIÓ 
D’EMPRESES–BBA

295 alumnes outgoing*
284 alumnes incoming*

Procedència dels alumnes 
incoming*:

     1 d'Àfrica
   14 d'Amèrica Llatina
  69 d'Àsia
  73 d'Europa
 118 dels E. Units i Canadà
    9 d'Oceania
   

 
 
 
GRAU EN DRET

77 alumnes outgoing*
63 alumnes incoming*

Procedència dels alumnes 
incoming*:

   
    1 d'Àfrica  
   3  d'Amèrica Llatina
   6  d'Àsia
 32  d'Europa
 21  dels E. Units i Canadà

 
MBA

79 participants outgoing*
70 participants incoming*

 
Procedència dels alumnes  
incoming*:

   3  d'Àfrica
   7  d'Amèrica Llatina
 28 d'Àsia
   6  d'Europa
 25  dels E. Units i Canadà
    1  d'Oceania
   

MASTER OF SCIENCE 
PROGRAMMES  
IN MANAGEMENT (MSc)

105 alumnes outgoing*
 90 alumnes incoming*

Procedència dels alumnes  
incoming*:

    2  d'Àfrica    
   6  d'Amèrica Llatina
  17  d'Àsia
 62  d'Europa
   3  dels E. Units i Canadà

 

 
EMBA

37 participants outgoing*
 71 participants incoming*

Procedència dels alumnes  
incoming*:

 
  1  d'Àfrica
  3  d'Amèrica Llatina
 18 d'Àsia
 41  d'Europa
  6  dels E. Units i Canadà
  2  d'Oceania

MÀSTER UNIVERSITARI 
EN ADVOCACIA · 
INTERNATIONAL BUSINESS LAW

19 alumnes outgoing*
15 alumnes incoming*

Procedència dels alumnes 
incoming*:

 17  d'Àsia
 62  d'Europa

PARTICIPANTS EN INTERCANVIS INTERNACIONALS

Els programes d’ESADE ofereixen als seus participants estades a universitats internacionals.
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* Incoming: Alumne d’una universitat partner que, en virtut d’un acord que ESADE ha subscrit amb la seva universitat  
de procedència, cursa a ESADE un període d’intercanvi amb reconeixement acadèmic a la seva pròpia universitat.

*Outgoing: Alumne d’ESADE que, en virtut d’un acord que ESADE ha subscrit amb una universitat partner, cursa a la 
universitat de destinació un període d’intercanvi amb reconeixement acadèmic a ESADE.

SETMANES INTERNACIONALS

 
PER PROGRAMA

 
 
 
 
 
 

11 dels programes MSc 
12 de l’EMBA
  2 del Full-Time MBA 
 10 dels Executive Masters
  2 del PMD
  1 de l'AMP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER REGIÓ VISITADA

Estats Units
• Berkeley & Stanford, San Francisco (MSc)
• Georgetown University, Washington DC  

(MSc i EMBA)
• New York University, Leonard N. Stern School  

of Business, Nova York (Executive Masters) 
• Santa Clara University, Santa Clara  

(Executive Masters)
• University of California at Berkeley, San Francisco 

(MSc)
• University of Pennsylvania, The Wharton School, 

Filadèlfia (AMP)

Amèrica Llatina
• Fundação Getulio Vargas, São Paulo (MSc i EMBA)
• Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro (EMBA)
• Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Xile (MSc)
• Universidad de la Habana, Cuba (MSc)

Unió Europea
• HEC School of Management, París (EMBA i PMD) 
• London School of Economics, Londres (MSc)

Àsia
• Antai College of Economics & Management, 

Shanghai Jiao Tong University, Xangai (EMBA)
• City University of Hong Kong, Hong Kong (MSc)
• International University of Japan, Urasa 

(Executive Masters)
• ISB School of Business, Hyderabad (EMBA)
• ISB School of Business, Bombai (EMBA)
• Shanghai Advanced Institute of Finance, 

Shanghai Jiao Tong University, Xangai (MSc)
• Yonsei University, Seül (MSc, Full-Time MBA)

Àfrica 
• University of Cape Town (MSc, Full-Time MBA) 

Els alumnes dels programes MSc i d’Executive Education fan 38 setmanes internacionals de complement a la 
seva formació.
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ASSOCIACIONS INTERNACIONALS

ESADE pertany a les associacions internacionals més importants del món, cosa que ofereix grans oportunitats 
per als programes d'intercanvi d'alumnat i professorat, i també per a projectes de recerca conjunts.

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

ABIS  
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

SCIENCE|BUSINESS  
Innovation intelligence  
and networking

SEKN  
Social Enterprise  
Knowledge Network  

SIGMA 
Societal Impact  
and Global Management Alliance

THEMIS  
The Joint Certificate in International 
and Business Law

UNICON  
International University Consortium 
for Executive Education
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INTERNATIONAL ADVISORY BOARD 
 
L’International Advisory Board (IAB) d’ESADE és un motor essencial per 
impulsar la dimensió estratègica de la institució. 

Amb les seves contribucions, els membres de l’IAB assisteixen ESADE 
en tres àrees complementàries i interrelacionades:

INNOVACIÓ

Per promoure la innovació en els plans d’estudis i en l’activitat 
investigadora, des d’una perspectiva internacional.

RELLEVÀNCIA

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

IMPACTE

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

La reunió anual de l’IAB del curs 2017-2018 va tenir lloc els dies 26 i 27 
d'abril i va constar de dues parts diferenciades: d’una banda, el dia 26, 
al Fusion Point de la Rambla de la Innovació (campus de Barcelona-Sant 
Cugat), es van presentar els principals projectes d'innovació pedagògica 
desenvolupats per estudiants dels diferents programes. 

D'altra banda, en la sessió de treball del divendres 27 d'abril, que va 
tenir lloc al campus de Barcelona-Pedralbes, destacats membres del 
Patronat d’ESADE van compartir amb l’IAB el pla estratègic i la visió 2028,  
que marcarà el futur de la institució als propers anys.
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MEMBRES 2017-2018

Maite Arango
Accionista i vicepresidenta del 
Consell de Direcció del Grupo 
VIPS

Sergio Bertolucci
Ex-director de Recerca i 
Computació Científica de 
l’Organització Europea per a la 
Recerca Nuclear (CERN) (Itàlia)

Eugenia Bieto
Directora general d’ESADE 
(2010-2018)

Jordi Brunat
Director d’Executive Education 
d’ESADE  
(fins a setembre de 2018)

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

Cheryl Campbell
Ex-presidenta i membre del 
consell directiu de l’American 
Heart Association (Estats Units)

Andrea Cuomo
Vicepresident executiu 
de Sistemes Avançats de 
Tecnologia i Projectes Especials 
de STMicroelectronics 
President de 3Sun i de la junta 
directiva d’ECSEL (Suïssa)

George Daly 
Ex-degà de la McDonough 
School of Business de la 
Universitat de Georgetown 
(Estats Units)
President honorari del Challenge 
Board d’ESADE

 
 

 
 
Soumitra Dutta
Ex-degà del Cornell SC Johnson 
College of Business de la Cornell 
University (Ithaca, NY) 
President de la junta de la Global 
Business School Network (GBSN)

Javier Ferran
President del consell 
d’administració de Diageo, soci 
de Lion Capital (Regne Unit) i 
director d’Associated British 
Foods i Coca-Cola European 
Partners 

Josep Franch
Degà de la Business School 
d’ESADE

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

Antonio Garrigues Walker 
President honorari de Garrigues 
i president de la Fundación 
Garrigues (Espanya)

Enrique V. Iglesias
Ex-secretari general de 
la Secretaria General 
Iberoamericana – SEGIB 
(Uruguai) 

Ibrahim Khashoggi
Conseller delegat de Maan 
Aljasser & Co. (Aràbia Saudita)

Enrique Lores
President d’Imatge, Impressió  
i Solucions d’HP

 
 
 
 
 

 
 
Antonio Pérez
President de l’International 
Advisory Board d’ESADE
Assessor especial del consell 
d’administració d’Eastman Kodak 
Co. (Estats Units)

Bernard Ramanantsoa
Ex-degà de HEC School of 
Management (França)

Javier Solana 
President d’ESADEgeo-
Center for Global Economy & 
Geopolitics (Espanya)
Ex-alt representant del Consell 
per a la Política Exterior i de 
Seguretat Comuna de la Unió 
Europea 
Ex-secretari general del Consell 
de la Unió Europea 
Ex-secretari general de l’OTAN

Herman Uscategui
Vicepresident sènior 
d'Aliances Estratègiques i 
Desenvolupament del Negoci de 
Cortex
 
Jonathan Wareham
Degà de Professorat i Recerca 
d’ESADE (fins a setembre  
de 2018)



Persones,  
infraestructures i recursos

778 persones  
conformen  
la plantilla d’ESADE

19.273 hores  
de formació  
al PAS

77.287 m2  
de superfície total  
dels tres campus
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ESADE s’orienta a l’ensenyament, al coneixement i a la innovació i,  
per poder oferir el millor servei possible, compta amb professionals, 
recursos i espais de primer nivell. 

PERSONES

Al curs 2017-2018, la plantilla d’ESADE estava formada  
per 778 persones:*

296 professors
262 professors de Management i de Dret
32 d’idiomes
2 professors emèrits

8 ajudants de recerca

16 doctorands

9 investigadors

26 alumnes amb conveni de col·laboració educativa

423 membres del personal d’administració i serveis

778
PERSONES

*Plantilla d’ESADE a 31 d’agost de 2018

PLANTILLA PER CONTRACTE  
INDEFINIT I TEMPORAL

PLANTILLA PER GÈNERE

PLANTILLA PER EDAT

PROCEDÈNCIA INTERNACIONAL 
DE LA PLANTILLA

518 amb contracte indefinit  
a temps complet
163 amb contracte indefinit  
a temps parcial
39 amb contracte temporal  
a temps complet
12 amb contracte temporal  
a temps parcial
26 amb conveni de 
col·laboració educativa
18 en jubilació parcial
2 emèrits

465 dones
313 homes

96 de 20 a 30 anys
183 de 31 a 40 anys
266 de 41 a 50 anys
164 de 51 a 60 anys
65 de 61 a 70 anys
4 de més de 70 anys

122 persones de 778
14 % de la plantilla
46 nacionalitats
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COMUNICACIÓ INTERNA

ESADE considera que la transparència i la comunicació amb els seus públics interns són essencials per al bon 
desenvolupament de la tasca que realitza. És bàsic que les persones que integren la institució la coneguin bé, 
estiguin informades de primera mà dels seus projectes estratègics més rellevants i així puguin contribuir a la 
seva excel·lència.

Els principals canals de comunicació que s’han utilitzat al llarg del curs 2017-2018 han estat:

Annual Meeting. Trobada de tota la plantilla d’ESADE 
(professorat, PAS, personal d’ESADE Alumni  
i d’ESADECREAPOLIS) per compartir els resultats del 
curs, les novetats i l’estratègia futura, i fomentar la 
relació multicampus i la cohesió dels públics entorn 
dels valors centrals de la institució. L’Annual Meeting de 
2018 va tenir lloc el 6 de juliol i fou el marc ideal perquè 
la plantilla d’ESADE rendís homenatge a Eugènia Bieto, 
que deixava el càrrec de directora general.

Diàlegs. Són unes reunions obertes a tot el personal 
d’ESADE en què es convida un professional intern 
amb l’objectiu de poder conèixer de prop la seva 
activitat i la seva contribució a la institució. Al llarg 
del curs 2017-2018, els protagonistes d’aquests 
Diàlegs han estat:

Beatriz de Grau, que ens va presentar el Centre 
d’Excel·lència de Dades (CED), la nova unitat de 
màrqueting que neix amb l’objectiu de reforçar 
l’estratègia integrada de Business Intelligence  
i desenvolupar la implementació d’un CRM, únic i 
transversal a ESADE, d’acord amb el projecte BRIDGE.

Jaume Maranges, que ens va permetre conèixer el 
treball que els alumnes del Servei Universitari per 
al Desenvolupament (SUD) porten a terme com a 
consultors d’empreses o advocats als països més 
pobres de l’Amèrica Llatina, que lluiten per un futur 
més just.

Ángel Saz, director d’ESADEgeo, que va resumir als 
assistents les claus del Brexit. 

Comunicats. Els membres del PAS i del professorat 
reben regularment informació corporativa sobre les 
noves incorporacions, les activitats més rellevants 
i els acords que ESADE subscriu, i informació de 
tota mena relativa a la seva activitat laboral diària. 
El nombre de comunicats interns emesos durant el 
curs ha estat de 186.

Newsletter EDASE. Al llarg del curs 2017-2018, la 
plantilla d’ESADE ha anat rebent periòdicament 
EDASE, la newsletter interna de caràcter bimestral 
que combina continguts informatius d’interès per 
a tota la plantilla amb altres de més informals  
i personals. 

Agenda quinzenal. Per tal que totes les persones 
que treballen a ESADE coneguin l’activitat que s’hi 
desenvolupa relativa al debat social, tota la plantilla 
rep una agenda amb les activitats que ESADE 
organitza i que tenen lloc als campus o en altres 
indrets d’arreu del món.

Pantalles als campus. Les pantalles instal·lades en 
als punts de més afluència dels campus ofereixen 
constantment informació d’actualitat sobre 
la institució i vídeos vinculats a l’activitat que 
desenvolupa.

MyESADE. Es tracta de la intranet corporativa. 
Constitueix un punt d’informació d’interès per 
als membres del PAS i un lloc per fer gestions 
administratives.
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ESADE TRAINING

ESADE Training és el pla de formació que l’Àrea de 
Gestió del Talent del Servei de Recursos Humans 
ofereix a tots els col·lectius professionals d’ESADE, 
amb l’objectiu de potenciar-ne els coneixements 
tècnics, les competències i habilitats.

D’acord amb les principals línies estratègiques 
de la Direcció, el pla d’ESADE Training prioritza la 
transversalitat de les propostes, procurant que 
l’oferta resulti atractiva per als diferents col·lectius 
i que respongui a les necessitats reals dels equips, 
amb vista a facilitar l’assoliment dels objectius i dels 
reptes corporatius. 

Durant el curs 2017-2018, cal destacar que s’han con-
solidat també els programes de Leadership Challenge, 
amb tres edicions en paral·lel.

Les dades d’ESADE Training del curs 2017-2018 són:

     462  participants en el pla de formació 
       67  cursos diferents, amb convocatòries 
  als 3 campus
       42  hores de formació de mitjana  
 per treballador
19.273  hores en total de formació per al PAS  
 i el professorat

PROGRAMA WELLNESS

El pla de formació de Recursos Humans inclou una 
línia d’activitats de wellness, que té com a objectiu 
vetllar per la salut i pel benestar de les persones a 
ESADE. Aquest curs, el 27 % de les hores que s’han 
ofert de formació s’han dedicat a aquest tipus d’ac-
tivitats. Cal destacar especialment les classes de 
ioga als tres campus i les classes de cura de la veu 
específiques per al professorat.

PLA D’ACOLLIDA

Totes les persones que s’incorporen a ESADE parti-
cipen en un pla d’acollida que els dóna l’oportunitat 
de conèixer diversos directius, equips i serveis de la 
institució, com també la història de ESADE, la seva 
missió i els seus valors. El pla d’entrevistes es dis-
senya en funció de la responsabilitat que tindrà la 
persona que s’ha incorporat recentment a la institu-
ció. D’aquesta manera, se li agilita i facilita el pro-
cés d’adaptació. Així mateix, cada any la Direcció 
General fa una reunió amb totes les noves incorpo-
racions. El curs 2017-2018, també es va fer l’acollida 
amb el Rectorat de la Universitat Ramon Llull.

BENEFICIS SOCIALS

ESADE ofereix diversos beneficis socials als inte-
grants de la plantilla, com ara: reducció en l’import 
de la matrícula dels programes als familiars més di-
rectes, pla de pensions, formació, assegurança de 
vida col·lectiva, programa E-Flex, transport inter-
campus, revisió mèdica, descomptes en l’oferta 
esportiva, club de compres, etc. Els membres del 
PAS es beneficien també d’un tiquet de restaurant 
subvencionat. ESADE aporta al pla de pensions la 
quantitat equivalent al 2,5 % dels sous anuals bruts 
dels participants i, amb caràcter addicional, i en 
funció dels resultats econòmics de l’any, fins a un 
1,5 % més.
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EL FAMILY DAY ÉS ARA EL PEOPLE DAY

Durant el curs 2017-2018, l’equip de Recursos Hu-
mans va actualitzar el concepte del Family Day, a 
través d’un procés participatiu en el qual totes les 
persones d’ESADE van poder expressar la seva opi-
nió i involucrar-se en la definició de l’activitat. 

El primer aspecte rellevant és que se n’ha canviat 
el nom, a fi d’oferir-ne una proposta més inclusiva 
i evitar que s’entengués com una jornada exclusi-
va per als treballadors amb nens petits. Així doncs, 
a partir d’aquest curs, el Family Day s’ha passat a 
anomenar People Day.

I va consistir en una activitat lúdica el 27 de maig, 
en la qual van participar 178 persones de totes les 
edats. Aquesta activitat va permetre conèixer més 
de prop la vinculació de Barcelona amb el mar a tra-
vés de la història del patí català, una embarcació de 
vela singular de la costa catalana.

CONVENI COL·LECTIU  
I COMITÈ D’EMPRESA

Tots els treballadors d’ESADE es regeixen pel con-
veni col·lectiu dels centres d’educació universitària 
i de recerca, i estan representats pel Comitè d’Em-
presa, que es reuneix periòdicament amb la Direc-
ció de Recursos Humans per tractar dels assumptes 
que afecten la plantilla. També existeix un Comitè 
de Seguretat i Salut Laboral, integrat per sis perso-
nes d’ESADE i per un tècnic intern de prevenció de 
riscos. Els sis membres que formen part d’aquesta 
comissió paritària són designats, a parts iguals, per 
la Direcció i pel Comitè d’Empresa. També existeix 
un comitè encarregat de vetllar per la igualtat. 

CONCILIACIÓ I ASSESSORAMENT

A ESADE, s’atenen diverses situacions en què són 
necessàries mesures de conciliació per poder donar 
resposta a les necessitats particulars d’algunes perso-
nes a fi que simultàniament puguin continuar prestant 
el servei adequat a les seves unitats i departaments.  
El percentatge de retorn al lloc de treball després de 
la baixa per maternitat o paternitat és del 100 %.

D’altra banda, cal destacar el servei d’assessorament 
i ajuda que s’ofereix a les persones estrangeres que 
vénen a treballar a ESADE. Aquesta ajuda té a veure 
amb els tràmits dels permisos de residència per al 
treballador i per als seus familiars, així com informa-
ció relativa a l’habitatge i als col·legis.
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INFRAESTRUCTURES
 
CAMPUS

ESADE té dos campus a Barcelona i un a Madrid, que en total sumen 77.287 m2 i contenen 126 aules.

Campus  
de Barcelona-Pedralbes

•   9.859 m2, edifici 1
•   7.560 m2, edifici 2
• 15.236 m2, edifici 3

Campus  
de Barcelona-Sant Cugat

• 15.461 m2, edifici acadèmic
• 2.908 m2, edifici d'MBA
• 426 m2, EGarage
• 5.886 m2, Residència  
 “Roberto de Nobili”
• 17.326 m2,  
 ESADECREAPOLIS

Campus  
de Madrid

• 2.625 m2

Entre les actuacions més rellevants del curs 2017-2018, destaca sobretot la finalització de les obres de la 
Rambla de la Innovació. 
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RECURSOS

TECNOLOGIA

Totes les aules, els despatxos i les sales d’ESADE 
estan equipats amb tecnologia adequada per a 
cada activitat. 

La tecnologia s’actualitza constantment. Durant el 
curs 2017- 2018, s’ha renovat completament l’equi-
pament tecnològic de 28 espais, entre aules i sales 
de reunions, i 240 ordinadors. D’altra banda, cal 
destacar les 2.688 webs de Moodle, que ofereixen 
la millor relació possible entre el professorat  
i l’alumnat. L’equip del TIC ha resolt més de 13.870 
incidències i peticions tècniques durant el curs.

 
 
 
BIBLIOTECA 

La Biblioteca, especialitzada en management i en 
dret, contribueix al desenvolupament de l’apre-
nentatge, la docència i la recerca de la comunitat 
d’ESADE. Té dues seus, situades als campus de 
Barcelona-Pedralbes i Barcelona-Sant Cugat; 380 
punts de lectura, i una col·lecció de més de 100.000 
documents, revistes impreses, tesis, treballs acadè-
mics i materials multimèdia. Forma part de la xarxa 
de biblioteques de la Universitat Ramon Llull.

A través de la Biblioteca Digital, la comunitat  
d’ESADE pot accedir off-campus a més de 40 recur-
sos electrònics d’empreses i mercats, i d’informació 
legal, a 12.000 journals acadèmics en format elec-
trònic i a més de 5.000 e-books i working papers.

A més, al campus de Barcelona-Sant Cugat hi ha la 
Biblioteca Borja, especialitzada en humanitats, teo-
logia, filosofia, espiritualitat, Bíblia, art i literatura, 
amb un fons patrimonial d’obres i edicions úniques, 
manuscrits, incunables, pergamins i documents dels 
segles XVI al XVIII.

Principals xifres del curs 2017-2018
• 321.460 documents electrònics consultats 
• 14.364 préstecs i consultes de llibres a les  
 biblioteques de Pedralbes i Sant Cugat 
• 1.147 nous llibres incorporats a la col·lecció de  
 la Biblioteca 
• 9.881 consultes d’informació ateses

Principals serveis/projectes de nova implantació
• Repositori de material docent digital: en fase  
 d’anàlisi i definició
• Anàlisi de l’ús de la col·lecció i nova definició de  
 la seva política 
• Instal·lació d’un nou mostrador d’informació  
 i zona de sofàs a la biblioteca del campus de  
 Barcelona-Pedralbes
• Organització d’un dòmino solidari amb més de  
 1.100 llibres amb motiu de La Marató de TV3  (2017)
• Integració de 130.829 exemplars al catàleg de  
 la Biblioteca Borja i instal·lació d’una vitrina per  
 a l’exposició del fons patrimonial
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GESTIÓ ACADÈMICA

La Secretaria Acadèmica, situada al campus de Barcelona-Pedralbes, té com a objectiu assistir la comunitat 
d’ESADE en l’execució dels processos acadèmics. Amb aquesta finalitat, proporciona els serveis següents:

Serveis a l’alumnat i als antics alumnes:
•  Expedició de certificats acadèmics
•  Compulsa de documents
•  Reconeixement/transferència de crèdits
•  Trasllats d’expedient
•  Tramitació i recollida de títols
•  Matrícula

Serveis al professorat i a les unitats acadèmiques:
•  Planificació acadèmica
•  Organització d’exàmens
•  Gestió d’actes d’assignatures i publicació de notes
•  Manteniment dels expedients dels alumnes
•  Administració d’enquestes d’avaluació del  
 professorat i de les assignatures
•  Càlcul de rànquings i tancament de promocions
•  Informació acadèmica

Durant el curs 2017-2018, ha desenvolupat una 
activitat intensa, que queda reflectida en les 
xifres següents:
•  6.424 matrícules 
•  2.500 títols i diplomes emesos
•  9.800 certificats
•  100 programes gestionats 
•  1.689 assignatures
•  1.885 exàmens



Aportacions  
privades

3,2 M€ procedents 
d’aportacions  
privades 

Més de 600 donants 
individuals a la campanya 
The ESADE Challenge for 
Talent

120 empreses donen 
suport a ESADE



MEMÒRIA ANUAL 115

Les aportacions privades contribueixen  
a la sostenibilitat econòmica i a la capacitat 
inversora d’ESADE. Són un gran suport als reptes 
estratègics de la institució.

SUPORT PRIVAT A LA FUNDACIÓ ESADE 

Apostar per la recerca en qüestions capdavanteres en el món del 
management i del dret, creure en el talent i en la pluralitat a les aules  
i atraure els millors professors d’arreu del món: aquestes són algunes de 
les característiques que fan d’ESADE una de les institucions acadèmiques 
de referència a escala global. I aquestes característiques només són 
possibles gràcies a la col·laboració de moltes organitzacions i persones.

Per a ESADE, les aportacions procedents d'organitzacions i de persones 
individuals són un actiu molt important, ja que li permeten consolidar els 
seus projectes estratègics i contribueixen a la sostenibilitat econòmica de 
la institució. Per aquest motiu, ESADE té diferents vies de col·laboració 
per fomentar les aliances estratègiques amb les empreses i fundacions, 
i també compta amb la campanya The ESADE Challenge for Talent, 
dissenyada per captar donacions d’alumni, alumnes, professors, personal 
i amics d’ESADE.

Durant el curs 2017-2018, ESADE ha rebut 3,2 milions d'euros procedents 
de les aportacions i donacions de diverses persones i organitzacions, 
que han permès concedir 250 beques, invertir en recerca, promoure 
l'activitat dels seus centres de recerca i continuar impulsant l’ESADE 
Foundation Fund (endowment).
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DISTRIBUCIÓ DE LES APORTACIONS PRIVADES

58 % RECERCA11 % ENDOWMENT 

31 % PROGRAMA DE BEQUES

Recerca (58 %)

Durant el curs 2017-2018, diverses empreses  
i fundacions han apostat per la recerca d’ESADE 
i hi han aportat un total d’1,84 milions d'euros. Els 
centres i els instituts que n’han rebut més suport 
aquest any acadèmic han estat l'Institut d'Innovació 
Social, l’ESADE Entrepreneurship Institute, la Càtedra 
LideratgeS i Governança Democràtica i l’ESADEgeo-
Center for Global Economy and Geopolitics. A més, 
s'han creat noves aliances en el marc de l'activitat de 
l’ESADE Institute for Data-Driven Decisions.

La recerca és fonamental per a ESADE, perquè genera 
coneixement rellevant que repercuteix directament en 
les aules. D'aquesta manera, els alumnes d’ESADE tenen 
accés a nous continguts relacionats amb les necessitats 
actuals i futures de les empreses. A més, l'activitat 
investigadora d’ESADE li permet establir aliances 
entre el sector privat i la societat, fent recerques que 
hi aporten valor i generen coneixement nou.

Endowment (11 %)

L’ESADE Foundation Fund (endowment), o fons de 
dotació, consisteix en actius invertits a llarg termini 
que proporcionen una font permanent de recursos 
financers a la institució. Cada curs, una part del 
valor que genera el fons es destina a donar suport 
als projectes estratègics d’ESADE i la resta es 
reinverteix en el propi fons, amb la finalitat d'enfortir-
lo i d‘incrementar-ne la capacitat de generació de 
recursos en el futur. Actualment, l’ESADE Foundation 
Fund ascendeix a 7,4 milions d'euros.

Programa de Beques (31 %)

El Programa de Beques és un dels projectes 
estratègics d’ESADE. És l'aposta de la institució per 
fomentar la diversitat i la igualtat d'oportunitats a les 
aules. Durant el curs 2017-2018, ESADE hi va destinar 
2,6 milions d'euros, un milió dels quals provenia de les 
donacions de la campanya The ESADE Challenge for 
Talent. Gràcies a la suma d'esforços, es van concedir 
250 beques, cosa que implica 250 oportunitats per a 
joves amb talent però sense prou recursos econòmics 
per estudiar a ESADE. En total, el 9 % dels alumnes 
d’ESADE van rebre una beca l’any passat, amb una 
cobertura mitjana del 57 %.

El procés de concessió de beques es fa amb el 
màxim rigor, com es palesa en les nou sessions de 
treball intens del Comitè d'Assignació de Beques, 
que estudia una per una totes les sol·licituds 
presentades, amb la finalitat d'atorgar les beques 
a aquells candidats que compleixen amb els criteris 
de concessió. A més, el Comitè General de Beques, 
a la seva reunió anual, fa un control exhaustiu de les 
beques concedides, aprova les polítiques de beques 
de tots els programes, garanteix la transparència  
i el compliment del compromís d’ESADE amb els 
donants i en resol els casos especials.

3,2 M €
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DISTRIBUCIÓ PER PROGRAMA DELS 250 ALUMNES BECATS

La campanya The ESADE Challenge for Talent ha 
aconseguit aportar, un any més, un milió d’euros 
per al Programa de Beques, gràcies a l’aposta de 
moltes persones i organitzacions a favor del talent  
i de la diversitat a les aules. D’aquest any acadèmic, 
en destaquem el següent:

•  7 beques Futur. Es tracta del màxim compromís 
de persones i famílies amb el Programa de Beques  
i amb ESADE. Una beca Futur implica assumir el  
90 % de la matrícula d’un alumne becat durant 
quatre anys, establint una relació de persona 
a persona amb l’alumne, i amb la possibilitat  
de mentoring.

•  600 donants de la Campanya general, 100 dels 
quals són donants 1.000 × 1.000. Són persones que 
col·laboren amb el Programa de Beques fent-hi 
aportacions rellevants, que van des dels 1.000 
euros fins als 5.000, amb un compromís de quatre 
anys, assegurant així la continuïtat de les beques 
de grau que es concedeixen gràcies a aquests fons.

•  Noves iniciatives col·lectives. A més de les beques 
tradicionals de promoció de classes exemplars, 
com ara les de MBA 18 i BBA 18, aquest curs s’hi 
ha sumat una nova iniciativa de beca col·lectiva, 
impulsada pel Club Assegurances d’ESADE Alumni: 
junts han creat la beca ARAG-Club Assegurances, 
amb la qual han aconseguit becar a una alumna 
del Bachelor in Global Governance. 

•  25 empreses donen suport al Programa de Beques, 
10 de les quals ho fan amb “beques denominades”. 
A més de posar-los el nom, poden escollir el perfil 
i el programa acadèmic dels estudiants becats que 
se’n beneficiaran.

Per reconèixer el paper fonamental dels donants  
i per celebrar el talent dels alumnes becats, cada curs 
es convoquen dos actes que són, alhora, un punt de 
trobada entre tots dos col·lectius:

• Els actes institucionals de Lliurament de Beques, 
que es van fer els dies 2 i 20 de novembre a 
Barcelona i a Sant Cugat, respectivament, van 
comptar amb l’assistència de més de 200 persones, 
entre alumnes becats i donants. L’objectiu de tots 
dos actes era reconèixer l’esforç i el talent dels 
alumnes becats, i posar de manifest el valor dels 
donants per a ESADE.

• La Trobada pel Talent, de la qual es va fer la setena 
edició el 19 d’abril de 2018 al campus de Barcelona-
Pedralbes. Un grup de cinc alumnes, representants 
de cadascun dels graus, van protagonitzar un debat 
sobre economia col·laborativa i plataformes digitals.

La campanya The ESADE Challenge for Talent, amb detall

MBA 15

BBA 99
GED 14

GED & GLOBAL GOVERNANCE 45

MSc 18

MUA 10

DOBLE GRAU 49

250
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EMPRESES I FUNDACIONS QUE HAN CONTRIBUÏT  
A PROJECTES DE RECERCA I A LA FINALITAT FUNDACIONAL 

SOCIS D’HONOR (4)

· Fundació Bancària “la Caixa”
· Fundación Repsol 
· Naturgy
· Santander Universidades

SOCIS (14)

· Accenture
· Banc Sabadell
· CaixaBank
· Everis
· Fundació Carulla
· Fundació Caixa d'Enginyers
· Fundación EY
· Fundación PwC
· Fundación Ramón Areces
· Grupo Zurich en España
· ISS Facility Services
· Mercadona
· SEAT
· Servizurich

PROMOTORS (18)

· ACCIÓ
· Agrolimen
· ARAG 
· Aramark
· BASF
· BCG
· Cementos Molins
· Egarsat
· EY
· Fluidra
· Fujitsu
· Fundació Damm
· Fundación Edad&Vida
· Grupo Mahou San Miguel
· ICL Iberia 
· KIC InnoEnergy 
· MicroBank
· Penteo ICT Analyst   

COLABORADORS (52)

· Abertis
· Agbar 
· AGM Abogados 
· Andersen Tax & Legal 
· Arasa & de Miquel Advocats  

– Euroforo 
· Baker & McKenzie 
· BDO Abogados y Asesores 

Tributarios 
· CA Technologies
· Caprabo 
· CAPSiDE
· Carrefour
· Clifford Chance
· Col·legi de Notaris de Catalunya
· Crowe Horwath Legal y Tributario 
· Cuatrecasas
· Danone
· Deloitte Legal
· Derypol
· Diputació de Barcelona 
· DomusVi 
· Everis
· EY Abogados 
· Festo Automation
· Font Abogados y Economistas 
· Freixenet 
· Fujitsu 
· Fundación FAES
· Garrigues 
· Gebro Pharma
· Gómez-Acebo  

& Pombo Abogados 
· González Byass
· Grant Thornton 
· IBM 
· Indra 
· Istituto Superiore di Sanità
· JAUSAS Legal y Tributario
· KPMG
· La Unió
· Manubens y Asociados
· Nestlé España
· Osborne Clarke
· Pedrosa Lagos
· Pérez-Llorca Abogados
· Port de Barcelona
· PwC Tax & Legal
· Roca Junyent
· Rousaud Costas Duran
· Suara Cooperativa
· SUEZ España
· Transports Metropolitans  

de Barcelona
· Uría Menéndez 
· Vialegis Abogados 
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PROMOTORS (17)

· Allianz
· Coca-Cola European Partners
· Colonial
· Deloitte
· Fundación ACS
· Fundació Banc Sabadell
· Fundació Caixa d'Enginyers
· Fundació Jesús Serra  

/ Grup Catalana Occident
· Fundació Puig
· Fundación Ramón Areces
· Grupo Indukern
· Grupo Mémora
· Grupo Zurich en España
· Reig Patrimonia
· Roca Corporación Empresarial
· SEAT
· Unibail-Rodamco-Westfield

COL·LABORADORS (14)

· Alfa Consulting
· Anudal Industrial
· Axis Corporate
· Despatxos membres  

del Consell Professional  
de la Law School

· Innogy Spain
· JPMorgan
· L’Oréal
· Lucta
· MTG
· Fundación Renta Corporación 
· Resa
· Residència Universitària Sarrià
· Ricoh
· SELLBYTEL Group

PARTNER DE LA CEMS (1)

· Google

EMPRESES I FUNDACIONS  
QUE HAN CONTRIBUÏT AL PROGRAMA DE BEQUES 
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ESADE vol mostrar el seu agraïment a totes les persones que han contribuït durant el curs 2017-2018 al Programa 
de Beques.

APORTACIONS AL PROGRAMA DE BEQUES

BECA FUTUR (7) 

·  Adell Domingo, Manel (Lic&MBA 86)
·  Arimany Barceló, Joaquim  
 (Lic&MBA 85)
·  Família Ayuso
·  Barrera Xaubet, Maite (Lic&MBA 98),  
 Patronat
·  Maite Iglesias-Baciana,  
 Fundació privada 
·  Nin Génova, Juan Maria, Patronat
·  Oficialdegui Tina, Rogelio  
 (Lic&MBA 76)† In memoriam.  
 Participants de la beca: Oficialdegui  
 Santamaria, Andrea / Oficialdegui  
 Santamaria, Miguel / Oficialdegui  
 Tina, Jesús M. / Oficialdegui Tina,  
 M. del Carmen / Oficialdegui Tina,  
 Pedro / Vilaclara Fatjó, Eulàlia /  
 Donació anònima

1.000 × 1.000 (112) 

PLATÍ (7)

·  Castejón Fernández,  
 Germán (Lic&MBA 81), Patronat
·  Díaz-Varela Bertschinger, Raúl  
 (Lic&MBA 92), Patronat
·  Díaz-Varela Bertschinger, Tamara  
 (Lic&MBA 94)
·  Guardiola Romojaro, Jaume  
 (Lic&MBA 80), Patronat
·  Pinya Salomó, Oriol (Lic&MBA 95)
·  Trias Sagnier, Miguel (PT MBA 89),  
 professor
·  Villanueva Villalba, José Manuel  
 (Lic&MBA 99)

OR (21)

·  Associació ESADE Finance
·  Associació ESTalent
·  Aymerich Llombart, Daniel  
 (Lic&MBA 97)
·  Bach Terricabras, Luis (Lic&MBA 77)
·  Brugera Clavero, Juan José  
 (FT MBA 71)
·  Fontana García, Pedro  
 (Lic&MBA 74), Patronat (2001-2013)
·  Gallés Gabarró, Jordi (Lic&MBA 95)
·  Grau Monjo, Merche (Lic&MBA 89)
·  Grupo Aleix
·  Guerra Juliá, Juan (Lic&MBA 88)
·  Guerra Mercadal, Ignacio  
 (Lic&MBA 89)
·  Haeffner Gelis, Julio (Lic&MBA 78)
·  Martín Pérez, José Luis  
 (Lic&MBA 80)

·  Martínez de la Rosa, Borja   
 (Lic&MBA 96)
·  Muniesa Arantegui, Tomás  
 (Lic&MBA 76)
·  Navarro Martínez, Pedro  
 (FT MBA 67), Patronat
·  Pérez Farguell, Xavier (Lic&MBA 77)
·  Puig Zacares, Jaume (Lic&MBA 85)
·  Raspall Coromina, Borja  
 (Lic&MBA 02)
·  Sol Puig, Joan (Lic&MBA 04)
·  Tubau Roca, Ricard (Lic&MBA 90)

PLATA (77)

·  Abelló Riera, Frederic (PMD 84)
·  Anmella, Ricardo (Lic&MBA 84)
·  Berché Moreno, Eduardo, professor
·  Bieto Caubet, Eugenia  
 (Lic&MBA 73), professora
·  Borrás Ferré, Joaquín (Lic&MBA 80)
·  Brufau Niubó, Manuel (Lic&MBA 77)
·  Calderón Riera, Alfons  
 (Lic&MBA 92)
·  Cantó Navés, Carles (Lic&MBA 90)
·  Colás Ricart, Miquel (Lic&MBA 82)
·  Cornudella Felip, Oriol  
 (Lic&MBA 85)
·  Costa Argelaguet, Francesc   
 (Lic&MBA 92)
·  Cuatrecasas Targa, Carlos
·  Delgado Planas, Antonio  
 (Lic&MD 00), professor
·  Espurz Font, Xavier (Lic&MBA 93)
·  Estabanell Buxó, Antoni  
 (Lic&MBA 81)
·  Estany Puig, Patrícia  
 (Lic&MBA 85), Patronat (2013-2017)
·  Ganyet Cirera, Carmina  
 (programa VV 03)
·  Garcia Nebot, Josep (Lic&MBA 82)
·  Garcia Torres, Anna (Lic&MBA 11)
·  Garí Eguillor, Manuel (Lic&MBA 84)
·  Genescà Dueñas, Gabriel
·  Ginesta Manresa, Miquel  
 (Lic&MBA 89)
·  Goldberg Waks, Lorenzo  
 (Lic&MBA 86)
·  Grifoll Rossell, Calamanda  
 (Lic&MBA 81)
·  Guardans Cambó, Helena  
 (Lic&MBA 85)
·  Guarner Muñoz, Francisco  
 (FT MBA 81)
·  Hernández de Lorenzo Millet, Juan  
 (Lic&MBA 87)
·  Iglesias Baciana, Ricardo  
 (Lic&MBA 81)
·  Longo Martínez, Francisco, professor

·  Martínez Vila, Josep (PT MBA 91)
·  Mena López, F. Xavier, professor 
·  Mir de la Fuente, Xavier, professor
·  Mitjavila i Moix, Xavier  
 (Lic&MBA 93)
·  Moncunill Giró, Federico  
 (Lic&MBA 78)
·  Montllonch Escubos, Federico  
 (FT MBA 78)
·  Muñoz Lasuén, José Luis  
 (Lic&MBA 87)
·  Navarro Aragay, Robert  
 (Lic&MBA 86)
·  Nogareda Estivill, M. del Mar   
 (Lic&MBA 89)
·  Núñez Navarro, Josep Lluís  
 (Lic&MBA 81)
·  Núñez Navarro, Josep M.  
 (Lic&MBA 86)
·  Palmada Sánchez, Salvador  
 (Lic&MBA 86)
·  Pantaleoni Giralt, Enrique  
 (Lic&MBA 85)
·  Pascual Sancho, Carles (FT MBA 87)
·  Peiró Rius, Víctor (MBA 74)
·  Peña Mayor, Antonio (Lic&MBA 93)
·  Pont Rey, Xavier (Lic&MBA 93)
·  Portabella de Alòs, M. Josefa
·  Quintanilla Cornudella, Alex  
 (Lic&MBA 91)
·  Rafel Miarnau, Francisco  
 (Lic&MBA 90)
·  Rafel Miarnau, Ignacio (MBA 00)
·  Raya Donet, Andrés  
 (PT MBA 89), professor
·  Rigau Cañardo, Mariano  
 (FT MBA 88)
·  Rigau Pagès, Javier (Lic&MBA 01)
·  Rodrigo García, Sixto (Lic&MBA 93)
·  Rousaud Parés, Emili (Lic&MBA 90)
·  Rull Bertran, José M. (Lic&MBA 89)
·  Sanfeliu Sabater, Joan (PT MBA 94)
·  Santacreu Bonjoch, Josep (PMD 89)
·  Serlavós Serra, Ricard  
 (Lic&MBA 77), professor
·  Sureda Martínez, Joan  
 (Lic&MBA 77)
·  Tintoré Segura, Xavier  
 (Lic&MBA 90)
·  Tombas Navarro, Enrique  
 (Lic&MBA 90)
·  Torra Balcells, Xavier (EDIK 84)
·  Vegara Figueras, David, professor
·  Vela Ballabriga, Antonio  
 (Lic&MBA 90)
·  Ventura Santamans, Carles  
 (Lic&MBA 92)
·  Viader Codina, Judith (Lic&MBA 91)
·  Vicens Torradas, Josep  
 (Lic&MBA 81)
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·  Vila Recolons, Alfonso (Lic&MBA 79)
·  Vilaclara Fatjó, Eulàlia (Lic&MBA 77)
·  Viñolas Serra, Pere (Lic&MBA 86),  
 Patronat
·  Women Scholarship MBA
·  Xicoy Cruells, Anna (Lic&MBA 85)
·  Zallo Olaeta, Fernando  
 (Lic&MBA 83)
·  Donacions anònimes (3)

CAMPANYA GENERAL (584)

·  ARAG
·  Abella Prat, Marc (BBA 18)
·  Abete Guitart, Claudia (MBA 18)
·  Abhishek Kumar (MBA 18)
·  Adriazola Wahle, Jean Carlo  
 (MBA 18)
·  Afanador Cortés, Camilo Andrés  
 (MBA 18)
·  Afanador Cortés, Edgar Felipe  
 (MBA 18)
·  Agarwal, Piyush (MBA 18)
·  Aguilar Guiu, Miriam (BBA 18)
·  Aguilera Martín, Pedro (BBA 18)
·  Akhai, Ali (MBA 18)
·  Alabart Salse, Olalla (BBA 18)
·  Alavedra Martínez, Alejandro  
 (BBA 18)
·  Albasanz Fernández, Laura (BBA 18)
·  Alemany Aragay, Miquel (BBA 18)
·  Ali El Himma, Bahia (BBA 18)
·  Alkazimi, Lana Samih (MBA 18)

·  Almalik, Abdulrahman Salim M.   
 (MBA 18)
·  Almuni Bagaria, Jan (BBA 18)
·  Alsayegh, Noor (MBA 18)
·  Anderzhanova, Lyailya (BBA 18)
·  Ante Tarazona, Carlos Andrés  
 (MBA 18)
·  Antonino Nieto, Pablo (BBA 18)
·  Aranda Romero, Antoni  
 (Lic&MBA 02)
·  Arellano Gil, Pedro (EMBA 07)
·  Arenas Álvarez, Ariadna (BBA 18)
·  Argenté Nordbeck, Laura Cecília  
 (BBA 18)
·  Arjona Sebastià, César (Lic&MD 99),  
 professor
·  Armenter Vidal, Xavier  
 (Lic&MBA 74)
·  Armentia Ribeiro, Ainoa (BBA 18)
·  Arnedo Santamaria, Meritxell  
 (Lic&MBA 97)
·  Arnó Cornet, Nuria (BBA 18)
·  Arruabarrena Vecino, Olga  
 (BBA 18)
·  Artola De La Riva, Emilio (BBA 18)
·  Assalit Garcia, Xavier (BBA 18)
·  Ates, Duygu (MBA 18)
·  Aubia Ferré, Francesc (BBA 16)
·  Badal Ibáñez, M. Purificación  
 (Lic&MBA 90)
·  Badia Sabater, Xavier (BBA 18)
·  Ballabriga Torreguitart, Antoni  
 (Lic&MBA 91)

·  Baltodano González,  
 Gabriel Antonio (MBA 18)
·  Bambek, Sven (MBA 18)
·  Bandurak, Derek Robert (MBA 18)
·  Barceló Ortiz, Manuel (BBA 18)
·  Bardají Gálvez, Lola, PAS
·  Bartra Rocabert, Joan (Lic&MBA 87)
·  Bastian, Lars Rubén (MBA 18)
·  Batet Gabarró, Albert (Lic&MBA 74)
·  Batista Foguet, Juan Manuel  
 (PMD 91), professor
·  Batlle Sánchez, Laura (BBA 18)
·  Baulenas Bardia, Arnau (GED 13)
·  Benkirane, Mohamed (BBA 18)
·  Bermejo Vidal, Daniel (BBA 18)
·  Berruezo Tristany, Cristina (BBA 18)
·  Bianchini Ortona, Juliana (MBA 18)
·  Biason Novell, Laura (BBA 14)
·  Biete Amores, Leopoldo (EDIK 76)
·  Biron, Victoire (BBA 18)
·  Blanco Bermúdez, Miguel Ángel  
 (MBA 18)
·  Blasco Moreu, Javier (BBA 13)
·  Blaser, Laura Elizabeth (MBA 18)
·  Bóbeda Arantes, Francisco Augusto  
 (MBA 18)
·  Bonastre Prandtl, Marcus (BBA 18)
·  Bordoy Coma-Cros, Ignasi (BBA 18)
·  Borrellas Sabrià, Marc (BBA 18)
·  Borrini, Elia (MBA 18)
·  Boudoux D'Hautefeuille,  
 Louis (BBA 18)
·  Bourcier, Lisa (BBA 18)
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·  Britto Pena, Bruno (MBA 18)
·  Buerk, Lukas (BBA 18)
·  Bui, Kathy (MBA 18)
·  Burgués Bassols, Lluís (Lic&MBA 78)
·  Burgués Fortuño, Xavier  
 (Lic&MBA 74)
·  Busquets Goixart, Ramón  
 (Lic&MBA 74)
·  Bustamante Baella,  
 Alejandro Gabriel (MBA 18)
·  Cabeza Delage, Pedro (BBA 18)
·  Camarasa Cachà, Xavier (BBA 18)
·  Camps Deghilage, Jordi (BBA 18)
·  Canals Polo, Ignacio (BBA 18)
·  Canela Ardèvol, Laia (BBA 18)
·  Cañizares Espí, Mariola (BBA 18)
·  Cao, Wen Wen (BBA 18)
·  Capdevila Vilapriñó, Sergi (BBA 13)
·  Carazo Rodríguez, Alejandro  
 (PMD 93)
·  Carbó Barrera, Aïda (BBA 14)
·  Cárdenas Lagomarsino,  
 Nicolás Stefano (MBA 18)
·  Carles Fontana, Mariona (BBA 18)
·  Caro Azpiolea, Javier (BBA 18)
·  Casals Bastús, Bernat (BBA 18)
·  Casanova Turín,  
 Jean Robert (Lic&MBA 74)
·  Castany Crivillers, David (BBA 13)
·  Castejón Raventós, Natàlia (BBA 18)
·  Castella Izquierdo, Marc (BBA 18)
·  Català Pons, Joan
 (MDEF 03, EDIEF 81)

·  Chakraborti, Arijit Kumar (MBA 18)
·  Chauhan, Himanshu (MBA 18)
·  Chen, Feifei (MBA 18)
·  Chen Jiang, Dani (BBA 18)
·  Chontou, Dafni-Christina (MBA 18)
·  Cirera De Tudela, Borja (BBA 13)
·  Class Reunion MBA 07 
·  Cobián Fernández, Dolores (BBA 18)
·  Cobo Ledezma, Juan Carlos  
 (MBA 18)
·  Colás García, Marina (BBA 18)
·  Coll de la Cámara, Pedro  
 (Lic&MBA 74)
·  Coll Marqués, Antonio (BBA 18)
·  Comesaña Cameselle, Alba (BBA 18)
·  Compte Carles, Eduard (BBA 18)
·  Concustell Humet, Lídia (BBA 18)
·  Conde Gispert, Santiago (BBA 18)
·  Cordón Ávila, María (BBA 18)
·  Cordón Guerrero, Yago (BBA 18)
·  Costa Baró, Ramon (Lic&MBA 73)
·  Crehuet Llonch, Mario (BBA 18)
·  Cremascoli, Luca (BBA 18)
·  Cuadrench Tristany, Abel (BBA 18)
·  Cuartero Bertran, Guillem Josep  
 (BBA 18)
·  Cuasante López-Barrena, Joaquín  
 (BBA 18)
·  Cuenca Gracia, Eric (BBA 18)
·  Cuxart Plaza, Víctor (BBA 18)
·  Dalal, Vishesh Jailesh (MBA 18)
·  Dangla Feliu, Juan (Lic&MBA 84)
·  Dasca Romeu, Jan (BBA 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Daza Jaller, Norberto Carlos  
 (MBA 18)
·  De Azúa Ruiz-Falcó, Rafael (BBA 18)
·  De Buen Urrutia, Daniel (MBA 18)
·  De Esteban Brugarolas, Pedro  
 (BBA 18)
·  De Felipe Santos, Tomás  
 (Lic&MBA 74)
·  De Figarolas Framis, Águeda  
 (BBA 18)
·  De Gea Fiter, Anna (BBA 18)
·  De Preux, Gilles Patrick Raoul Marie  
 (MBA 18)
·  De Regás Peña, Gonzalo (BBA 18)
·  De Senillosa Sanz, Manuel (BBA 18)
·  Delgado Planas, Antonio  
 (Lic&MD 00), professor
·  Diaz Roig, Borja (BBA 18)
·  Doménech Medarde, Antonio  
 (BBA 18)
·  Domínguez, Alicia (MBA 18)
·  Dreher, Ryan Deiter (MBA 18)
·  Dueñas de la Viuda, Martín (BBA 18)
·  Dumorné, Genevieve Joan (MBA 18)
·  Ejarque Galindo, Marc (BBA 18)
·  Eline, Thomas William (MBA 18)
·  Enzler Fandos, Sandra (ESADE), PAS
·  Escarré Grifell, Sílvia (BBA 18)
·  Escobar Arenas, Óscar Alexis  
 (MBA 18)
·  Escribà Sendra, Ricard (BBA 18)
·  Escrivà Sastre, Yago (BBA 18)
·  Espinel Pardo, Álvaro Manuel  
 (MBA 18)
·  Estabanell Oliver, Anna (BBA 18)
·  Estany Borges, Andrea (BBA 18)
·  Evans, Huw Henry Burgoyne  
 (MBA 18)
·  Fabregat Feldsztajn, Jordi 
 (Lic&MBA 80), professor
·  Fabregat Rapela, Ruth (BBA 18)
·  Fahmy, Mahmoud Reda Mohamed  
 Zaki Rezk (MBA 18)
·  Faulhaber, Robert (MBA 18)
·  Faustino Bosch, Oriol (BBA 18)
·  Felez Cadiñanos, Alejandro (BBA 18)
·  Fernández Álvarez, Miguel  
 (Lic&MBA 08)
·  Fernández Burrull, Alex (BBA 14)
·  Fernández Chaves, Juan Antonio  
 (BBA 18)
·  Fernández Fernández, Alicia  
 (BBA 18)
·  Fernández-Cardellach Maluquer,  
 Alejo (BBA 18)
·  Ferrer Vidal, Diana  
 (Lic&MD 02, PhD 14), professora
·  Ferrer-Calbetó Barnils, Claudia  
 (BBA 18)
·  Fibla Campmany, Clàudia (BBA 18)
·  Fillet Bastida, Roger (BBA 18)
·  Flores, Todd James (MBA 18)
·  Flórez García, Cristian (MBA 18)
·  Font Suñer, Pau (BBA 14)
·  Fontanellas Cunilles, Francesc  
 (BBA 18)
·  Fontova Padilla, Ferran (BBA 18)
·  Forn Cañabate, Ramon (BBA 18)
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·  Fornós Assens, Juan Ignacio 
·  Foss, Johan (BBA 18)
·  Franch Bullich, Josep  
 (Lic&MBA 84), professor
·  Franquesa Castrillo, Carlos  
 (Lic&MBA 86)
·  Fraser, Marcos Stuart (MBA 18)
·  Fuster Zorita, Jan (BBA 18)
·  Galvão Silva Sarmento, Ricardo  
 (MBA 18)
·  Gálvez Casasús, Manel (BBA 18)
·  Gantelet Adserá, Clara (BBA 18)
·  Garcés Golobart, Guillermo (BBA 18)
·  Garcia Armiño, Ricard (BBA 18)
·  García Caballero, Helena (BBA 18)
·  Garcia Cusí, Miquel (BBA 18)
·  García Santos, Lorena (BBA 18)
·  Garcia Suari, Albert (BBA 18)
·  Garí Estany, Manuel (BBA 13)
·  Gavaldà Manso, Marc (BBA 18)
·  Geis Chang, Ana (BBA 18)
·  Gigov, Franziska (BBA 18)
·  Gil Egea, Eliseo (Lic&MBA 74)
·  Gimeno Novell, Santiago (BBA 18)
·  Ginès Castellet, Núria, professora
·  Giribés Folch, Anna (BBA 12)
·  Gispert Carbonell, Beatriz (BBA 18)
·  Goel, Dhruv (MBA 18)
·  Goicoechea Azpiroz, Sergio (BBA 18)
·  Gómez Ballvé, Paula (BBA 18)
·  Gómez Corredor, Juliana (MBA 18)
·  Gómez Espadero, Mònica (BBA 18)
·  González Duran Ibarra, Gabriel  
 (MBA 18)
·  González González, David (BBA 18)
·  González Jaume, Laura (BBA 18)
·  González Leal, Martha Lilia (MBA 18)
·  Gorantla, Monica (MBA 18)
·  Gottwald, Lea-Victoria (BBA 18)
·  Grant Weiberlen, Felipe (MBA 18)
·  Grau Rahola, Susana (Lic&MBA 89)
·  Grau Serra, Patricia (BBA 18)
·  Greindl, Gaston (BBA 18)
·  Gribatchev, Anatoli (BBA 18)
·  Guajardo Martínez De Sarasa,  
 Marta M. (BBA 18)
·  Guerrero Sánchez, Sara (BBA 18)
·  Guillot, Louis (BBA 18)
·  Guingant, Melody (BBA 18)
·  Gummà Vidal, Eloi (BBA 18)
·  Gupta, Tanvi (MBA 18)
·  Gutiérrez Bella, Alejandro (BBA 18)
·  Haffar, Rami Aref (MBA 18)
·  Hemelaar, Sander (BBA 18)
·  Hermance Sicot, Valentine (BBA 18)
·  Hernan Samper, Anna (BBA 18)
·  Hernández Alcázar, África (BBA 18)
·  Hidalgo Anderson, Jonathan  
 (BBA 18)
·  Honick, David Storey (MBA 18)
·  Hornero Fatás, Ignacio (BBA 18)
·  Huguet Planes, Laia (BBA 18)
·  Huntenburg, Jonathan (BBA 18)
·  Ibáñez Moncho, Paula (BBA 18)
·  Iborra Escarré, Roger (BBA 18)
·  Iqbal, Mohamad Aamir (MBA 18)
·  Iserte Missé, Marta (BBA 18)
·  Isikpinar, Muazzez Gültürk (MBA 18)

·  Jalinat-Werner, Elise (BBA 18)
·  Jensen, Jay Scott (MBA 18)
·  Jiménez Abad, Luisa (Lic&MBA 12)
·  Jover Alonso, Maria (BBA 18)
·  Jover De España, Blanca (BBA 18)
·  Jover González-Adrio, Alejandro  
 (BBA 18)
·  Jover Plasencia, Jordi (BBA 18)
·  Juan Jiménez, Alexandre (BBA 18)
·  Juher Adroer, Albert (BBA 14)
·  Julià Mas-Sardà, Víctor (BBA 18)
·  Kalejta, Karol (MBA 18)
·  Kandipati, Sindhura (MBA 18)
·  Kane, Yahya (BBA 18)
·  Kasmadjian, Rafi (MBA 18)
·  Kim, Daphne Sohye (MBA 18)
·  Kim, Kichul (MBA 18)
·  Kintsurashvili, Nino (MBA 18)
·  Kisfaludi Bestué, Elena (BBA 18)
·  Koshevaya, Kristina (BBA 18)
·  Krug, Daniel Jörg (MBA 18)
·  Kryvulia, Anastasiia (MBA 18)
·  Kulaviseyed Mohamed Buhari,  
 Ziaulhaq Soofi Hussain (MBA 18)
·  Kulkarni, Vikram Sharad (MBA 18)
·  Kumanov, Tihomir Krasimirov  
 (MBA 18)
·  Kymal, Rohan Anjat (MBA 18)
·  Lacalendola Tundisi, Caio (MBA 18)
·  Laloum Cabrero, Patricia (BBA 18)
·  Lambarri Figueroa, Diego (MBA 18)
·  Lamirault, Nicolas (BBA 18)
·  Lamoure, Cristalle (BBA 18)
·   Laquidain Parcet, Alejandro  
 (BBA 18)
·  Le Monnier Hausmann, Maria  
 (BBA 18)
·  Lee, Kwangkook (MBA 18)
·  Leppert, Manuela Anna (MBA 18)
·  Lesauvage Jiménez, Laura (BBA 18)
·  Li, Jiang (BBA 18)
·  Li, Na (MBA 18)
·  Lim Sam, Laurie (BBA 18)
·  Lima de Macedo, Rafaela (MBA 18)
·  Liu, Mengjiao (MBA 18)
·  Llenas Rossell, Xavier  
 (Lic&MBA 93), PAS
·  Llobera Vila, Xavier (FT MBA 00)
·  Llonch Santos, Jordi (BBA 18)
·  Llorach Bastida, Enric (BBA 18)
·  Llòria Penny, Jordi (BBA 18)
·  Lluzar Altirriba, Alejandro (BBA 18)
·  Longaro, Michael John (MBA 18)
·  López Ferrer, Pablo  
 (GED 12 / MUA 13)
·  López Martínez, Alejandro (BBA 18)
·  López Méndez, José (MBA 18)
·  López Viguria, Enrique  
 (PT MBA 90), PAS
·  Lucas De Souza Felizzola, Arthur  
 (MBA 18)
·  Luque Vera, Juan (BBA 18)
·  Ma, Jiao (MBA 18)
·  Maeso Deitg, Berta (BBA 18)
·  Malagelada Gómez, Laura  
 (BBA 18)
·  Malki, Zineb (BBA 18)
·  Mallet, Matteo (BBA 18)

·  Mandl Murga, Tassilo Aurelio  
 (MBA 18)
·  Manent Relats, Josep (Lic&MBA 74)
·  Manent Silvar, Silvia (Lic&MBA 74)
·  Margraf, Roberto Filho (MBA 18)
·  Mariño Escobar, Andrea (MBA 18)
·  Mariussen, Martin Nyvang (MBA 18)
·  Marsé Vives, Sergi (BBA 18)
·  Martí Pellisé, Cristina (BBA 14)
·  Martín Alcaraz, Laura (BBA 18)
·  Martín Fernández, Javier (BBA 18)
·  Martinant De Preneuf, Theo (BBA 18)
·  Martínez Hausmann, Enrique  
 (BBA 18)
·  Martínez Larraz, Alba (BBA 18)
·  Martínez-Sapiña Arenaza, Carlos  
 (BBA 18)
·  Martos Junyent, Aleix (BBA 18)
·  Masana Ribalta, Jaume  
 (Lic&MBA 90)
·  Masferrer Gutiérrez, Andrea  
 (BBA 18)
·  Massicotte, Justin Daniel (MBA 18)
·  Massó López, Anna (BBA 18)
·  Matas Velasco, Guille (BBA 18)
·  Mateo Pino, Albert (BBA 18)
·  Matrenza, Tamara Faye (MBA 18)
·  Mavis, Burak (MBA 18)
·  Meaker, Paula Cato (MBA 18)
·  Mehta, Hardik (MBA 18)
·  Mercadé Giribet,  
 Francisco Javier (BBA 18)
·  Mezzano, Franco Esteban (BBA 18)
·  Miera Maluenda, Marina (BBA 18)
·  Millet Fernández, Sara (BBA 18)
·  Miquel Vives, Marcel (BBA 18)
·  Miret Durán, Patricia (BBA 18)
·  Miró Bruna, Mònica (BBA 18)
·  Mompin Sánchez, Judit (BBA 18)
·  Moncanut Castells, Mireia (BBA 18)
·  Monino, Carla Jane (BBA 18)
·  Monleón Chaves, Mónica (BBA 18)
·  Monrabá Bagan, Josep  
 (GED13 / MUA 14)
·  Montané Colet, Laia (BBA 18)
·  Mora Esteve, Jordi (BBA 18)
·  Morales Viñas, Montserrat  
 (GED13 / MUA 14)
·  Morata Roig, Andrés (Lic&MBA 91)
·  Moreno Ruiz, Laura (BBA 18)
·  Mornet, Andrea (BBA 18)
·  Mourelo Montero, Anna (BBA 18)
·  Moya Parra, Lina M. (MBA 18)
·  Muchart Centena, Anna (BBA 18)
·  Murali, Eshwar (MBA 18)
·  Mustieles Martínez, Adrián  
 (BBA 18)
·  Mut Vaquer, Martina (BBA 16)
·  Nadal Lamoglia, Òscar (BBA 18)
·  Naganuma, Hiroyuki (MBA 18)
·  Nakao, Kojiro (MBA 18)
·  Nakayama, Tomohiro (MBA 18)
·  Navarro Llechà, Judit (BBA 16)
·  Nazzani, Guglielmo (BBA 18)
·  Neves Rodrigues da Silva Pereira,  
 Maurício (MBA 18)
·  Neville, Stefan Michael Wessel  
 (MBA 18)
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·  Neyraut Simkho, Alexandre (BBA 18)
·  Nieto Garcia, Alan (MBA 18)
·  Niño Morales, M. Alejandra  
 (MBA 18)
·  Nishikawa, Chikara (MBA 18)
·  Noceti Cotrim, Daniel (MBA 18)
·  Nogueira, Auriane (BBA 18)
·  Noguer Artigas, Oriol (BBA 18)
·  Nogués Cifre, Ian (BBA 18)
·  Nordgreen, Helene Fluge (MBA 18)
·  Notari Torán, Pascual (BBA 14)
·  Novo García, Aitor (MBA 18)
·  Noya Espinazo, Eloi (Lic&MBA 93),  
 professor
·  Nunez, Nicolas (BBA 18)
·  Núñez Benítez, Ana (BBA 18)
·  Odgers IV, Edward Snelling (MBA 18)
·  Olia, Kaiwan Jal (MBA 18)
·  Olivera Borbón, Júlia (BBA 18)
·  Orós Cárceles, Andreu (BBA 18)
·  Orús Sabaté, Joana (BBA 18)
·  Otto Cardiel, Ignacio (BBA 18)
·  Oukrid, Chaimaa (BBA 18)
·  Ozaki, Phillip Saburo (MBA 18)
·  Pacheco Vergara, Diego Alonso   
 (MBA 18)
·  Padilla Fernández, Pablo (BBA 18)
·  Palacio Cano, Laura (BBA 16)
·  Pallarès Navarro, Paula (BBA 18)
·  Pallás Margenat, Maria (BBA 18)
·  Palmero Cervós, Alícia (BBA 18)
·  Panyella Mauricio, Helena (BBA 18)
·  Parcerisas Kuhnlein, Nil (BBA 18)
·  Paré Mitjavila, Alex (BBA 18)
·  Parellada Magrans, Arturo (GED 15)
·  Pavón Rodas, Andrea (BBA 18)
·  Pedret Sagnier, Julia (BBA 18)
·  Peláez Bueno, Helena (BBA 16)
·  Pelegay Blanch, Anna (BBA 18)
·  Penedo Alcobre, Yago (BBA 18)
·  Pérez Dávila, Esteban (Lic&MBA 79)
·  Pérez Jové, Martí (BBA 18)
·  Pérez Robles, Jacqueline (MBA 18)

·  Pérez Romero, Roger (BBA 18)
·  Pérez Torres, José Luis (FT MBA 75)
·  Pericas Clavé, Maria (BBA 16)
·  Pernía Sánchez, Sonia (BBA 18)
·  Pertegal Muñoz, Héctor (BBA 18)
·  Pesce Eliezer, Arthur (MBA 18)
·  Pesenti Barili, Davide (MBA 18)
·  Pflucker Zevallos, Carlos Alberto  
 (MBA 18)
·  Pham, Jessie Hong (MBA 18)
·  Pi Lletí, Maria (BBA 18)
·  Piaray, Nicole Alecia (MBA 18)
·  Pijuan Potrony, Guillem (BBA 18)
·  Pizarro Lozano, Rodrigo (MBA 18)
·  Pladevall Fernando, Xavier  
 (Lic&MBA 86)
·  Planas Carbonell, Júlia (BBA 18)
·  Planas Lambán, Ramiro (BBA 18)
·  Polonsky, Nicolas (MBA 18)
·  Ponce León, Javier (BBA 18)
·  Pons Pratdepadua, Elisabeth, PAS
·  Ponsico Martín, Alba (BBA 14)
·  Pont Borràs, Antonio (BBA 18)
·  Porras Medina, Marcos (BBA 18)
·  Portabella De Villalonga, Ignacio  
 (MBA 18)
·  Poveda Pérez, Ernesto (Lic&MBA 74)
·  Poy Cabrera, Sergi (BBA 18)
·  Pramesty, Ratih Ayu (MBA 18)
·  Praveen, Sonia (MBA 18)
·  Prévost Duraffourd, Charlotte  
 (BBA 18)
·  Prokop, Ivo (BBA 18)
·  Puig Jové, Eudald (BBA 18)
·  Puig Ros, Josep (BBA 18)
·  Puigbó Sanvisens, Judith  
 (EDIK 00), PAS
·  Pujadas Rello, Andreu (BBA 18)
·  Puspita Akis Tohir, Pipit (MBA 18)
·  Rabassa Montesinos, Francesc  
 (EDIK 94)
·  Rafel Celada, Ignasi (PT MBA 94)
·  Rahola Codinach, David (BBA 18)

·  Ramírez Toda, M. Chantal (BBA 18)
·  Rasool, Haider (MBA 18)
·  Rau, Konstantin (BBA 18)
·  Ravindran, Shreyas (MBA 18)
·  Ravit, Ninon (BBA 18)
·  Reig Majoral, Mónica  
 (EMPA 12), PAS
·  Reive, Matthew Alexander  
 Montgomery (MBA 18)
·  Renalias Colomer, Marta (BBA 18)
·  Reol Olano, Rocío (Lic&MBA 91)
·  Reolid Hernández, Oriol (MBA 18)
·  Rey Varela, Sissi Beatriz (MBA 18)
·  Reynés Mairata, Salvador (BBA 18)
·  Ribas Ariño, Joan  
 (EDIEF 72 / Doctorat 03)
·  Ribera Tomelic, Leonardo (MBA 18)
·  Riera Fernández, Claudia (BBA 18)
·  Riñé Casajuana, Anna (BBA 18)
·  Ripoll Bunn, Marcos (BBA 18)
·  Rizo Patron Parks,  
 Sebastian Antenor (MBA 18)
·  Robert Fontana, Naïma (BBA 18)
·  Robusté Puig, Marc (BBA 18)
·  Roca Padrós, Andrea (BBA 18)
·  Roca Rubio, Jesús (Lic&MBA 08)
·  Rocamora González,  
 Alejandro Florencio (MBA 18)
·  Rodés Riera, Gloria (BBA 18)
·  Rodrigo Ruano, Iris (BBA 18)
·  Rodríguez Garrido, Luisa M.  
 (GED 13 / MUA 14)
·  Rodríguez Paiva Gonzales, Renzo  
 (MBA 18)
·  Rodríguez Sánchez, Miriam (BBA 14)
·  Rollet, Quentin Fabrice Victor  
 (BBA 18)
·  Romero Gil, Ángela (BBA 18)
·  Romy Belilos, Jean Louis  
 (Lic&MBA 74)
·  Rosell Arévalo, Valentín (MBA 18)
·  Rostom, Ramy Osama Kamel  
 (MBA 18)
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·  Rotllant Solà, Mario,  
 Patronat (1996-2015)
·  Rousseau,  
 Arthur Marie Jean Francis (MBA 18)
·  Rueda De Vivero, Rodrigo Andrés  
 (MBA 18)
·  Rueda Diví, Elena (BBA 18)
·  Ruggieri, Angelica Carmel (MBA 18)
·  Rüttger, Simon (MBA 18)
·  Sabaté Galceran, Roger (BBA 18)
·  Sabin Guerin, John Henry (BBA 18)
·  Saborido Orús, Jaume (BBA 18)
·  Sagnier Mur, Pablo (BBA 18)
·  Sagnier Tomàs, Sara (BBA 18)
·  Sagrera Villagrasa, Joan  
 (Lic&MBA 74)
·  Saint Olive, Tristan (BBA 18)
·  Salas Fumás, Vicente (Lic&MBA 74)
·  Salvador Jornet, Clàudia (BBA 18)
·  Sánchez Ortiz, Pedro Elías (MBA 18)
·  Sans Aluja, Jordi (BBA 18)
·  Santaflorentina Durán, M. Mercè  
 (Lic&MBA 90)
·  Santos Matsuyama, Gustavo Sadao  
 (MBA 18)
·  Satria Putra, Praditya (MBA 18)
·  Sauma Mekbel, Kathryn Marie  
 (MBA 18)
·  Saumitra Pande (MBA 18)
·  Saura Montiel, Mercè  
 (MDM 08), PAS
·  Scherk Forn, Shubha (BBA 18)
·  Schiano Moriello, Giorgio (MBA 18)
·  Schuler, André Werner (MBA 18)
·  Scotton, Selene Jean (MBA 18)
·  Sebti, Youssef (BBA 18)
·  Secnik, Tim (BBA 18)
·  Seculi Tendero, Alejandra (BBA 18)
·  Sekkat, Brahim (BBA 18)
·  Sellarès Colomer, Mireia (BBA 18)
·  Serra Ferré, Èric (BBA 18)
·  Serra Vallés, Marc (BBA 18)
·  Sethi, Nichal (MBA 18)
·  Shapirenko, Ievgenii (MBA 18)
·  Sharma, Sidhant (MBA 18)
·  Sharma, Tanya (MBA 18)
·  Shepherd Chuquiure, Sofia M.  
 (MBA 18)
·  Silvera Núñez, Cecilia (BBA 18)
·  Simpson, Alexander Paul Lindsay  
 (MBA 18)
·  Sincáková, Miroslava (MBA 18)
·  Singh Chauhan, Abhyuday (MBA 18)
·  Smiejczak, Hanka (MBA 18)
·  Smith, Reagan Gary (MBA 18)
·  Sneha Raman (MBA 18)
·  Solanes Cano, Laura (BBA 18)
·  Solanki, Ankur (MBA 18)
·  Soler Fraile, Pablo (Lic&MBA 85)
·  Soriano Sánchez, Adrià (BBA 18)
·  Sotelo Rosell, Patricia (MBA 02)
·  Sridhar, Deepak (MBA 18)
·  Srikanti, Praneeth (MBA 18)
·  Stasny Vallès, Patrick (BBA 18)
·  Stefanoni, Maria (MBA 18)
·  Stern, Adrien Olliver (MBA 18)
·  Stratmann, Uta (MBA 18)

·  Suberbielle, Gabrielle (BBA 18)
·  Suffa, Sebastian Günther (MBA 18)
·  Sugranyes Giralt, Sergi (BBA 18)
·  Tacconi, Anna (MBA 18)
·  Tamarit Sales, Marta (BBA 18)
·  Tapia Eizaguerri, César (BBA 18)
·  Tber, Zineb (BBA 18)
·  Tchetinova Georgieva, Iva (BBA 18)
·  Terao, Yukio (MBA 18)
·  Terzili, Mine (MBA 18)
·  Thiroloix, Alix Marie (BBA 18)
·  Thomas, Hans Dries Frans (MBA 18)
·  Thomas, Maria Stephanie (MBA 18)
·  Tió Pérez-Albert, Verona, PAS
·  Tomàs-Rodó Valls, Maria (BBA 18)
·  Torra Casas, Antoni (BBA 18)
·  Torras Cardona, Alejandro (BBA 18)
·  Torras Chicón, Marc (BBA 18)
·  Torras Pastor, Simón (BBA 18)
·  Torrellas Darvas, Pablo (BBA 16)
·  Torrent Montada, Eduard (BBA 18)
·  Torrente Escamilla, Ton (BBA 18)
·  Toscano, Leandro, profesor
·  Toshima, Nao (MBA 18)
·  Tourtchine Cerrolaza, Sergio  
 (Lic&MBA 85)
·  Trapote Barreira, César (EMBA 14)
·  Trias de Bes Ustariz, Belén  
 (Lic&MD 00), PAS
·  Trillo Bartolomé, Luis (BBA 16)
·  Tubbeh Sierralta, Tarek Issa  
 (MBA 18)
·  Urrego Arciniegas, Juan Carlos  
 (MBA 18)
·  Uscategui, Kentaro Marcel (MBA 18)
·  Valdez Enrigue, Alvaro (MBA 18)
·  Van Thienen, Augustin Antonin Y.  
 (BBA 18)
·  Varillas Iglesias, Inés (BBA 18)
·  Velasco Ramírez, René (MBA 18)
·  Vélez Dahl, Fernando Enrique  
 (MBA 18)
·  Verbón Cruells, Florenci  
 (Lic&MBA 80)
·  Vevstad, Henriette (BBA 18)
·  Viader Pagès, Elena  
 (Lic&MBA 90), PAS
·  Vidal Domingo, Eva (BBA 18)
·  Vidal Llamas, Marc (BBA 18)
·  Vilà Brualla, David (BBA 18)
·  Vilaclara Santomá, Almudena  
 (BBA 18)
·  Vilalta Farré, Julio (BBA 18)
·  Vilalta Vila, Aina (BBA 18)
·  Vilas Da Costa, Felipe (MBA 18)
·  Vilaseca Riera, Mònica (BBA 18)
·  Villa, Nicolás David (MBA 18)
·  Vinces Reyna, Sandro (MBA 18)
·  Viu Alegre, Alberto (Lic&MBA 12)
·  Vives Alfosea, Jorge (BBA 18)
·  Vives Pérez, Jordi (BBA 18)
·  Vundavalli, Vishnu Teja (MBA 18)
·  Wade, Meredith Bays (MBA 18)
·  Wang, Yuanyuan (MBA 18)
·  Weber, Julius (BBA 18)
·  Wulfovich Feiner, Dan Rafael  
 (MBA 18)

·  Yamamori, Risa (MBA 18)
·  Yamana, Yoshinori (MBA 18)
·  Yanes Mesa, Ángela M. (MBA 18)
·  Yang, Zhe (MBA 18)
·  Yao, Wenqian (MBA 18)
·  Yoshida, Kosuke (MBA 18)
·  Zapatero Campreciós, Javier  
 (BBA 18)
·  Zaragoza Rubio, Àlex (BBA 18)
·  Zellinger, Fabián (MBA 18)
·  Zhang, Ting (MBA 18)
·  Donacions anònimes (6)



10. Órganos
de gobierno
Òrgans de  
govern

Carlos Domingo fou 
el ponent convidat 
de la reunió anual de 
l’Assemblea de Patrons
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Els òrgans de govern d’ESADE tenen la funció de pilotar la institució  
i donar resposta als reptes que planteja una societat que es transforma  
i progressa constantment.

DIRECCIÓ

PATRONAT

El Patronat és l’òrgan superior de govern i representació de la Fundació 
ESADE, entitat jurídica titular dels centres d’ESADE. Els estatuts 
fundacionals en defineixen l’estructura jurídica com el d’una institució 
concebuda i fonamentada, des dels orígens, sobre la base d’una 
col·laboració paritària entre la Companyia de Jesús i la societat civil. 
Per això, la composició del seu òrgan de govern, el Patronat, és paritària, 
i correspon al provincial de la Companyia nomenar-ne la meitat dels 
membres. L’altra meitat, representants de la societat civil, és designada 
per cooptació entre persones destacades 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 ESADE.

Durant el curs 2017-2018, el Patronat s’ha reunit sis vegades, amb la 
composició següent:
 
PRESIDENT
Joaquim Uriach Torelló

VICEPRESIDENT
Xavier Torra Balcells

SECRETARI
Josep E. Milà Mallafré, S.J.

MEMBRES

• Maite Barrera Xaubet
• Salvador Busquets Vila
• Germán Castejón Fernández
• Ramon Forn Argimón
• Jaume Guardiola Romojaro
• Luis Javier Herrero Borque
• Josep Miralles Massanés, S.J.
• Pedro Navarro Martínez
• Juan M. Nin Génova
• Jaime Oraá Oraá, S.J.
• Isabel Pagonabarraga Mora
• Ramón Pascual de Sans
• Llorenç Puig Puig, S.J.
• Pere Viñolas Serra

G
R

I 1
0

2-
5 

/ 
G

R
I 1

0
2-

18
 /

 G
R

I 1
0

3-
2 

/ 
G

R
I 1

0
3/

3 
/ 

G
R

I 4
0

5-
1



ÒRGANS DE GOVERN128

ASSEMBLEA DE PATRONS

La reunió anual de l’Assemblea de Patrons va tenir lloc el dia 28 de maig de 2018 a l’auditori d’ESADECREAPOLIS, 
al campus de Barcelona-Sant Cugat. L’esmorzar-col·loqui va tenir com a ponent convidat Carlos Domingo, expert 
en la nova internet del valor, blockchain i les criptomonedes. A la reunió i a l’esmorzar posterior, hi van assistir 
els directius representants de les empreses patró de la Fundació ESADE, a més d’alguns empresaris convidats.

L’Assemblea de Patrons de la Fundació ESADE està integrada per 56 empreses i organitzacions d’àmbit nacional 
i internacional. A més de la seva funció assessora, l’Assemblea de Patrons és també un fòrum empresarial de 
primer ordre, on els representants de les organitzacions membres (presidents, consellers delegats i directors 
generals) troben un espai per debatre sobre la realitat econòmica, empresarial i social. Juntament amb aquestes 
organitzacions, també són membres de l’Assemblea algunes persones a títol individual, per la seva vinculació 
especial a ESADE, com els antics presidents de la Fundació ESADE i d’ESADE Alumni, o per la seva implicació 
històrica amb ESADE. 

L’Assemblea de Membres de la Fundació ESADE (Assemblea de Patrons) té la missió d’informar i aconsellar el 
Patronat, òrgan de govern de la Fundació, sobre l’evolució i les necessitats de la societat civil.

PERSONAS FÍSIQUES (15)

• Juan José Brugera Clavero 
• Germán Castejón Fernández 
• Pere A. Fábregas Vidal 
• Pedro Fontana García 
• Jorge Gallardo Ballart
• Francisco Guarner Muñoz
• Esteban Khalo Glykidis
• Lluís Magriñà Veciana
• Xavier Pérez Farguell
• Llorenç Puig Puig, S.J.
• Manuel Raventós Negra 
• Joan Manuel Soler Pujol 
• Miguel Trías Sagnier 
• Oriol Tuñí Vancells, S.J.
• Joaquín Uriach Torelló 

ORGANITZACIONS (55)

• Accenture 
• Agrolimen
• Alfa Consulting
• Allianz
• ARAG
• Aramark
• Axis Corporate
• Banc Sabadell
• BASF
• CaixaBank
• Caprabo
• Cementos Molins
• Coca-Cola European Partners
• Colonial 
• Danone
• Deloitte
• Desigual
• Esteve
• Everis
• EY
• Fluidra
• Freixenet
• Fujitsu
• Fundació Nous Cims
• Fundación ACS
• Fundació Bancària "la Caixa"
• Fundació Banc Sabadell
• Fundació Caixa d'Enginyers

 

• Fundació Damm
• Fundació Jesús Serra 

/Grup Catalana Occidente
• Fundació Puig
• Fundación PwC
• Fundación Ramón Areces
• Fundación Repsol
• Grupo Indukern
• Grupo Mahou San Miguel
• Grupo Mémora
• Grupo Zurich en España
• IBM
• ICL Iberia 
• ISS Facility Services
• L’Oréal 
• Lucta
• Mercadona
• MTG
• Naturgy
• Nestlé España
• Penteo ICT Analyst
• Reig Patrimonia 
• Ricoh
• Roca Corporación Empresarial
• Santander
• SEAT
• Sellbytel Group
• Unibail-Rodamco-Westfield G
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DIRECCIÓ GENERAL I 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 
relació amb tots els seus centres, en les qüestions acadèmiques, 
economicoadministratives i de personal, així com la comunicació orgànica 
entre ESADE i el Patronat.

El Comitè Executiu és l’òrgan d’assistència a la Direcció General en 
la gestió i coordinació dels diferents àmbits d’ESADE. Durant el curs  
2017-2018, el Comitè Executiu s’ha reunit dotze vegades, amb la 
composició següent:

• Eugènia Bieto  
directora general, presidenta

• Francisco Longo  
director general adjunt

• Ramon Aspa  
subdirector general 
corporatiu

• Josep Franch 
degà de la Business School

• Eduardo Berché 
degà de la Law School

• Jonathan Wareham  
degà de Professorat  
i Recerca

• Jordi Brunat  
director de la Unitat 
d'Executive Education

• Enrique Verdeguer  
director d'ESADE Madrid 

• Josep Bisbe 
president del Claustre*

• Xavier Sanchez 
director d'ESADE Alumni*

• Enrique López-Viguria 
secretari general

* El Comitè Executiu s’ha reunit també mensualment en Comissió Permanent, amb 

la participació de tots els seus membres, llevat del president del Claustre i del 

director d’ESADE Alumni. G
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•  15 de desembre de 2017:
 “Desenvolupament d’una nova visió 20/25 per a  
 ESADE”

• 22 de maig de 2018
 “Transformació d’ESADE 2010-2018. Reptes futurs 
 després d’un mandat de vuit anys”

CONSELL PROFESSIONAL D’ESADE

Creat l’any 2004, el Consell Professional és un òrgan consultiu d’ESADE que té la missió d’orientar la institució 
en aquelles qüestions de tipus empresarial, econòmic i social que consideri que han de ser objecte de debat. 
El seu paper està relacionat amb la raó de ser d’ESADE, que té com a element bàsic participar en la formació 
i en la recerca, i també en la generació d’opinió.

Durant el curs 2017-2018, el Consell Professional d’ESADE s’ha reunit dues vegades i ha abordat dos  
temes estratègics: 

MEMBRES 2017-2018

Maite Arango
Vicepresidenta del Consell 
d’Administració del Grupo VIPS

Maite Barrera
Presidenta de Bluecap 
Management Consulting

Anna M. Birulés
Presidenta d’Alta Business 
Services

Ismael Clemente
Conseller delegat de Merlin 
Properties

Luis Conde
President de Seeliger y Conde

Fernando Conte
President de Parkia

María Ángeles Delgado
Directora general de Fujitsu per 
a Ibèria (Espanya i Portugal)

Juan Ignacio Entrecanales
Vicepresident d’Acciona 

María Garaña
Managing director de Google 
per a EMEA

 
 
Cristina Garmendia
Partner d’Ysios Capital Partners
 
Juan Lladó
Vicepresident i conseller delegat 
del Grupo Técnicas Reunidas 

Iván Martén
Senior partner, managing 
director i vicepresident d’Energy 
Practice de The Boston 
Consulting Group

Vicente Moreno
President de la Fundación 
Accenture 

Mónica de Oriol 
Presidenta de Net4Things

Manuel Raventós
President de Raventós i Blanc

Francisco Román
President de Vodafone Espanya

Fernando Ruiz
President de Deloitte

Carina Szpilka
Vicepresidenta del Comitè 
Espanyol de la UNICEF

 

 
 
Joaquín Uriach
President del Grup Uriach

Juan Antonio Zufiria
Director general d’IBM  
per a Europa
 
EN REPRESENTACIÓ  
D'ESADE

Eugenia Bieto
Directora general (2010-2018)

Pedro Navarro 
Vicepresident executiu del 
Patronat de la Fundació ESADE

José M. de la Villa
Secretari del Consell 
Professional
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CONSELL PROFESSIONAL DE LA LAW SCHOOL 

El Consell Professional de la Law School es va crear l’any 1994. Contribueix, 
mitjançant l’assessorament del món professional, a dissenyar els plans 
d’estudis, a donar suport a l’organització de pràctiques per als estudiants 
i a fomentar la recerca.

Durant el curs 2017-2018, el Consell Professional es va reunir en sessió 
plenària el mes de maig, en què va debatre sobre l’actualització i els canvis 
d’alguns dels programes de la Facultat. També va informar del llançament 
del nou Bachelor in Global Governance, Economics & Legal Order.
 
Formen part del Consell Professional de la Law School:

• Abertis Infraestructuras, SA
• Advocacia General de l’Estat a 

Barcelona
• Agència Tributària, Delegació 

a Barcelona
• AGM Abogados
• Andersen Tax & Legal
• Baker McKenzie, SLP
• BDO Abogados y Asesores 

Tributarios, SL
• Clifford Chance, SLP
• CMS Albiñana & Suárez  

de Lezo
• Col·legi de Notaris de 

Catalunya
• Crowe 
• Cuatrecasas
• Danone
• Deganat dels Registradors de 

la Propietat, Mercantils i de 
Béns Mobles de Catalunya

• Deloitte Legal
• Dentons Europe Abogados, 

SLU
• Escola Judicial
• EY
• Fieldfisher JAUSAS
• Fiscalia Superior de Catalunya
• Font Asesores Fiscales, SL
• Garrigues, SLP

• Gómez-Acebo & Pombo 
Abogados, SLP

• Grant Thornton
• Iberdrola
• Inspecció de Treball de 

Catalunya
• Inspecció de Treball i 

Seguretat Social
• Jacobs Douwe Egberts ES, 

SLU
• KPMG, SA
• “la Caixa”
• Mango
• Naturgy
• Osborne Clarke
• Pedrosa Lagos
• PepsiCo
• Pérez-Llorca Abogados, SLP y 

Cía., S. Com. P.
• Puig
• PwC Tax & Legal 
• Roca Junyent, SLP
• Rousaud Costas Duran, SLP
• SEAT
• Tribunal Arbitral de Barcelona
• Uría Menéndez, SLP 
• Vialegis Abogados, SLP
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ESADE 
Alumni

Més de 60.000 antics 
alumnes

816 actes organitzats,  
amb 27.859 assistents

4,9 M€  
per a projectes 
d’emprenedors
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La missió d’ESADE Alumni és aportar valor als antics alumnes associats,  
a ESADE i a la societat a través d’activitats i serveis orientats a impulsar el seu 
desenvolupament professional i humà. 

72 CHAPTERS 
INTERNACIONALS 

• Andorra
• Argentina
• Austràlia
• Àustria
• Belux (Brussel·les  

i Luxemburg)
• Boston
• Brasil (São Paulo, Rio  

de Janeiro i Curitiba)
• Califòrnia (LA, San Francisco)
• Canadà (Vancouver, Mont-real 

i Toronto)
• Chicago
• Xile
• Xina (Pequín, Hong-Kong  

i Xangai)
• Colòmbia
• Dinamarca
• Emirats Àrabs Units
• França
• Alemanya
• Grècia
• Hongria
• Índia 
• Irlanda
• Israel
• Itàlia
• Japó
• Mèxic
• Miami
• Països Baixos
• NYC

• Panamà
• Perú
• Polònia
• Portugal
• Qatar
• Rússia
• Corea del Sud
• Singapur
• Sud-àfrica
• Suècia
• Suïssa
• Taiwan
• Turquia
• UK
• Veneçuela
• Washington DC

+  Barcelona International 
Chapter

12 CLUBS TERRITORIALS 

 • Club Andalusia Occidental 
ESADE Alumni 

• Club Andalusia Oriental 
ESADE Alumni 

• Club Aragó ESADE Alumni 
• Club Astúries ESADE Alumni 
• Club Balears ESADE Alumni 
• Club Canàries ESADE Alumni 
• Club Comunitat Valenciana 

ESADE Alumni 
• Club Galícia ESADE Alumni 
• Club Girona ESADE Alumni 

• Club Lleida ESADE Alumni
• Club País Basc ESADE Alumni
• Club Tarragona ESADE Alumni

16 CLUBS FUNCIONALS  
I SECTORIALS 

• Club Automoció i Mobilitat 
• Club Dret
• Club Digital Business & ICT
• Club Direcció de Persones i 

Organització
• Club Direcció Pública
• Club Empresa Familiar
• Club Energia i Medi Ambient
• Club Finances
• Club Gestió Turística
• Club Indústries Culturals i 

Creatives
• Club Immobiliari
• Club Innovació
• Club Màrqueting
• Club Operacions
• Club Salut i Farma
• Club Assegurances

UNA XARXA GLOBAL 
 
Més de 60.000 antics alumnes (17.045 residents a fora d’Espanya) 
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ENTREPRENEURSHIP 
 
ESADE Alumni Entrepreneurship té per objecte donar suport, d’una banda, als emprenedors amb un 
programa que combina activitats, serveis i finançament perquè puguin desenvolupar els seus projectes (pla 
d’empresa, finançament, orientació, etc.) i, d’altra banda, als inversors privats a través de la xarxa ESADE BAN,  
facilitant-los projectes emprenedors on poder invertir, activitats de formació, oportunitats de networking  
i opcions de coinversió amb altres inversors de la xarxa. 

SERVEIS D’ALUMNI ENTREPRENEURSHIP

1. Orientació a l’emprenedor 
2. Assessorament financer 
3. Assessorament jurídic 
4. Pitch mentoring 
5. Speed mentoring

XIFRES D’ESADE BAN, CURS 2017-2018

• 4,9 M€ per finançar projectes emprenedors 
• 66 orientacions a l’emprenedor
• 21 start-ups que han obtingut finançament
• 260 membres business angels 
• 400 projectes atesos 

Del curs 2017-2018, cal destacar la inversió a Agroptima, en una ronda d’1,2 M€ (900.000 a càrrec d’inversors 
d’ESADE BAN). 
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ACTIVITATS

S’organitzen sessions en què els emprenedors  
i els inversors intercanvien experiències i coneixe-
ments per tal de mantenir-se al dia dels aspectes 
més actuals del sector. 

1. Escola de Business Angels. Formació intensiva  
i completa per introduir-se en el món dels ànge-
ls inversors (business angels) i desenvolupar les 
habilitats i els coneixements bàsics per a futurs 
experts professionals. Participants: 47

2. Fòrums d’Inversió ESADE BAN. Fòrums per pre-
sentar i promoure start-ups amb una trajectòria 
positiva i de creixement, i que cerquen finança-
ment. Faciliten l’intercanvi d’idees i el networ-
king professional. Es fan a Barcelona i a Madrid. 

3. Fòrum d’Inversió Family Office. Fòrum orientat 
a les empreses familiars per a projectes en fase 
avançada de desenvolupament.

4. Esmorzars Seed. Sessions en què es presenten 
projectes que es troben en la seva fase inicial, 
valorats com a màxim en un milió d’euros. 

5. Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona. Fòrum 
d’inversió sobre projectes de biotecnologia, 
equipaments mèdics, serveis sanitaris i tecnolo-
gies de la informació relacionades amb la salut. 

6. Fòrum d’Inversió Blockchain. Fòrum que pretén 
oferir formació sobre blockchain als inversors 
i presentar projectes basats en aquesta nova  
tecnologia. 

7. Workshops. Tallers de formació adreçats a em-
prenedors, amb l’objectiu de millorar les seves 
idees de negoci i posar-les en funcionament.

START-UP DAY

ESADE Alumni va convocar la setena edició de 
l’Start-Up Day a ESADEFORUM. La jornada, orga-
nitzada juntament amb el Banc Sabadell, s’adreça-
va a emprenedors, inversors, estudiants i, en ge-
neral, a tot l’ecosistema emprenedor.

En aquesta edició, es va atorgar el Premi ESADE 
Alumni a la Millor Start-Up a Glovo. Aquest guar-
dó es concedeix al projecte més destacat per la 
seva viabilitat tecnicoeconòmica i el seu ADN  
clarament innovador. Glovo, empresa fundada 
l’any 2015, va fer la seva primera ronda de finança-
ment a ESADE BAN i avui és ja una història d’èxit.
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ESADE ALUMNI CAREERS
 
ESADE Alumni Careers posa a disposició dels antics alumnes activitats i serveis útils perquè puguin orientar  
i gestionar la seva carrera, sigui quina sigui la seva situació professional.

SERVEIS

1.  Orientació professional 

2.  Orientació juridicolaboral 

3.  Programa de transició

4. Programa de mentoring programa més estruc- 
 turat, nova guia per al mentor, més suport  
 al mentee en la cerca del mentor més adecuat,  
 etc.

5. Plataformes internacionals (recursos globals de  
 gestió de la carrera): adreçades a professionals  
 que estiguin cercant una oportunitat laboral  
 en mercats diferents de l’actual, i que necessitin  
 informació d’altres entorns laborals

• BlueSteps
• GoinGlobal
• Vault

6. Career Resource Center: itinerari online amb  
 informació i recursos per reflexionar i gestionar  
 la carrera professional

7. ESADE Jobs: borsa de treball. Per cercar ofer- 
 tes i subscriure-s’hi per rebre’n a la carta. A més  
 de publicar les ofertes de treball i trobar talent  
 a ESADE

ACTIVITATS 

A través de conferències i tallers pràctics, es con-
vida a reflexionar sobre el desenvolupament de la 
carrera professional:

1. Sessions coffee drop-in: espais de debat i de re-
flexió en grup exclusius per a socis, per repen-
sar l’enfocament que convé adoptar a l’hora de 
cercar feina i compartir-ne bones pràctiques, 
inquietuds i estratègies

2. Webinars: conferències online interactives

3. Sessions flash i workshops: conferències i ta-
llers per al desenvolupament de la carrera pro-
fessional a curt, a mitjà i a llarg termini



MEMÒRIA ANUAL 139

ESADE ALUMNI SOCIAL 
 
ESADE Alumni Social promou la participació activa 
en la construcció d’una societat més justa i un món 
més sostenible. El seu programa de consultoria pro 
bono, juntament amb les seves activitats de formació 
i sensibilització, busquen enfortir i millorar la gestió, 
la sostenibilitat i la governança del sector social i de 
les empreses socialment responsables. 

XII edició de Consultors Solidaris 

• Antics alumnes voluntaris: 315 (en total: 2.468) 

• 12.000 hores de consultoria 

• Valoració en euros: 1,2 M€

• Tasques a les ONG participants:
— Reflexió estratègica 
— Viabilitat de les noves àrees de negoci
— Màrqueting i comunicació
— Comercialització del producte
— Fundraising
— Recursos humans
— Revisió dels processos interns  
 i de l’organització
— Assessorament legal
— Nous plantejament de governança i  
 transparència

En aquest programa, els antics alumnes d’ESADE 
col·laboren amb les entitats socials oferint-los els 
seus coneixements i expertesa en diverses àrees 
del management. El curs 2017-2018, el programa 
va celebrar la XII edició, que es va concretar en 30 
assessories i més de 300 participants.

 
 

 
 
Crowdfunding 

Aquest curs, ESADE Alumni Social s’ha estrenat en 
el camp del crowdfunding per donar suport a dos 
grans entitats en la lluita contra la pobresa.

•  La campanya nadalenca 2017 de micromecenat-
ge "Un Nadal d’il·lusions" es va proposar recaptar 
fons per al Casal dels Infants, que des de 1983 
dóna suport a infants i joves vulnerables i en risc 
d’exclusió de la nostra societat. Les ajudes obtin-
gudes gràcies a la mobilització d’ESADE Alumni 
Social es van destinar al projecte del Casal dels 
Infants i se’n van beneficiar més de 2.000 infants 
en total.

•  Campanya de micromecenatge per a Arrels.  
A Barcelona, hi ha més de 3.400 persones sense 
llar, un miler de les quals dormen al carrer, 400 en 
assentaments irregulars i prop de 2.000 en cen-
tres de recursos de l’Ajuntament o d’entitats so-
cials. Els diners recaptats en aquesta campanya 
van permetre a Arrels Fundació oferir més places 
d’allotjament i va contribuir a pal·liar un dels pro-
blemes socials més seriosos de la ciutat.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ

Cinefòrum. El cinefòrum és una eina de reflexió 
i de debat a partir de la projecció de pel·lícules 
i documentals que posen de manifest els proble-
mes, les contradiccions de la nostra societat i les 
darreres tendències. Se seleccionen obres de la 
màxima qualitat, guardonades amb els principals 
reconeixements del món del documental, que ex-
posen, de forma atractiva, temes que poques ve-
gades arriben a les escoles de negocis. 

Webinars. Són una eina per facilitar als alumni 
l’accés online al coneixement. Per aquesta via in-
teractiva, s’ofereixen matèries a tots els qui estan 
interessats en els temes socials. S’hi proposen as-
pectes pràctics, relacionats amb la sostenibilitat, 
les empreses i els emprenedors socials o la inno-
vació. S’hi han tractat temes com la sostenibilitat i 
els grups d’interès, el model de negoci Canvas, les 
microfinances i la interdependència dins els equips. 

Together. ESADE Alumni Social i el Servei Uni-
versitari per al Desenvolupament (SUD) d’ESADE 
col·laboren en diversos projectes de consultoria 
internacional, en el marc de la iniciativa Together, 
que té com a objectiu contribuir a generar acti-
vitat productiva en els països en via de desenvo-
lupament. En aquests projectes, antics alumnes 
sènior interaccionen amb alumnes actuals. Els 
quatre nous projectes iniciats al Perú, Bolívia i el 
Paraguai, als quals han contribuït activament nou 
antics alumnes d’ESADE, s’afegeixen als sis que es 
van iniciar en edicions anteriors i que continuen de 
forma acumulativa.
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COL·LABORACIÓ AMB EL CLAUSTRE DEL PROFESSORAT 
 
Els professors d’ESADE participen activament en les activitats de formació continuada, en les presentacions 
dels Matins ESADE i dels Desayunos ESADE, i també en els actes dels clubs funcionals i sectorials, en 
sessions que es realitzen a escala nacional i internacional. La seva col·laboració en les trobades dels 
chapters internacionals i la seva implicació com a patrocinadors acadèmics dels clubs funcionals i sectorials 
contribueixen a assegurar la qualitat dels actes i de les trobades amb els antics alumnes. Deu professors 
d’ESADE són patrocinadors acadèmics. 

Núria Agell Club Digital Business & ICT ESADE Alumni

Ricard Serlavós Club Direcció de Persones i Organització ESADE Alumni

Alberto Gimeno y M. José Parada Club Empresa Familiar ESADE Alumni

Joan Massons Club Finances ESADE Alumni

Antonio Delgado Club Indústries Culturals i Creatives ESADE Alumni

Jordi Fabregat Club Immobiliari ESADE Alumni

Carles Torrecilla Club Màrqueting ESADE Alumni

Jaume Hugas Club Operacions ESADE Alumni

Manel Peiró Club Salut i Farma ESADE Alumni

Josep Santacreu Club Assegurances ESADE Alumni



ESADE ALUMNI142

ACTES MÉS DESTACATS 

Matins ESADE
• 970 assistents
• 10 sessions

Són sessions organitzades per ESADE Alumni i 
patrocinades per Bluecap i La Vanguardia, en les quals 
els antics alumnes poden compartir experiències i 
aprendre de la trajectòria professional d’empresaris, 
consellers delegats, presidents i directors generals.  
El curs 2017-2018, han protagonitzat els Matins ESADE:

— Richard Weissend, president executiu de Heineken 
Espanya

— Octavio Ibarra, president de CLADEA 
— Genís Roca (EMBA 02), president de RocaSalvatella 
— Xavier Orriols, vicepresident sènior de PepsiCo per 

a Europa i l’Àfrica subsahariana 
— Xavi Pons, director general de Mars Iberia 
— Jaime Carvajal, soci i conseller delegat d’Arcano 

Partners 
— Javier Sánchez-Prieto (DHD 03), president i 

conseller delegat de Vueling
— Ángel Simón (EDIEF 87 / FGAP 84), president 

executiu d’Agbar 
— Ramón Martín (MBA 97), conseller delegat de Ricoh 

Espanya i Portugal 
— Carlos Torres, conseller delegat del BBVA 

Desayunos ESADE 
• 580 assistents
• 8 sessions

Són sessions al campus de Madrid, patrocinades 
per Quonext. El curs 2017-2018 han protagonitzat els  
Desayunos ESADE: 

— John de Zulueta, president del Círculo de 
Empresarios 

— Luis Pardo, conseller delegat i vicepresident 
executiu de Sage Iberia

— Santiago Solanas, vicepresident de Cisco per al sud 
d’Europa i la regió EMEAR 

— Rosa García, presidenta i consellera delegada de 
Siemens Espanya 

— Adolfo Ramírez-Escudero, conseller delegat de 
CBRE Espanya 

— Fuencisla Clemares, directora general de Google 
per a Espanya i Portugal 

— Celestino García (AMP 14), vicepresident corporatiu 
de Samsung Espanya 

— Chema Alonso, CDO de Telefónica 

MATINS ESADE I DESAYUNOS ESADE



MEMÒRIA ANUAL 143

PROGRAMA DE CONTINUÏTAT

Sessions que segueixen la metodologia de Student 
First, la línia pedagògica que ha implementat ESADE 
a les aules per als seus alumnes. Consisteix a situar 
l’antic alumne al centre de l’experiència educativa 
i instar-lo a preparar-se alguns temes abans de la 
sessió: treballar casos, llegir articles i visualitzar vídeos 
que després es debatran durant la sessió.

Sessions: 33
Assistents: 2.412

LLISTA DE PROFESSORS

Núria Agell, Bart De Langhe, Carles Roig (MIM 
87), Josep Sayeras (Lic&MBA 93 / Doct 06), Juan 
Pedro Aznar, Javier Fontcuberta (EDP 06), Andrés 
Raya (MBA 89), Francisco Loscos (MBA 91), Jaime 
Castelló (EMBA 03 / Retail Marketing 05), Miquel 
Noguer (Lic&MBA 93), Luisa Alemany, Oriol Iglesias 
(Lic&MBA 98 / PhD 06), José M. de Areilza, Sergi 
Corbeto (EDIK 98), F. Xavier Mena, Xavier Mir, Norbert 
Monfort, David Bertomeu, M. José Parada (PhD 16 
/ MBA 01), Àngel Castiñeira (ADE 95), Ivan Bofarull 
(Lic&MBA 97), Joan Riera (Lic&MBA 99), Giuseppe 
Mazziotti, Pau Virgili, Xavier Ferrás (MBA 02), Richard 
Boyatzis, Carlos Royo, Joan Plans, José M. Remacha, 
Glòria Batllori (Lic&MBA 85), Jaume Hugas (MBA 88), 
Lluís Martínez-Ribes (Lic&MBA 76) i David Velázquez.

JORNADES ANUALS

Les jornades anuals són les trobades de referència 
dels antics alumnes i se celebren a diferents ciutats 
del món. 

—  XI Jornada Anual ESADE Alumni a Madrid  
(20 de març de 2018): prop de 1.000 antics alumnes
Amb una entrevista a François Nuyts, vicepresident 
d’Amazon i country manager d’Amazon.es i 
Amazon.it, a càrrec de Josep Salvatella (EMBA 
04), vocal de la Junta Directiva d’ESADE Alumni. 
La jornada es va cloure amb la intervenció del músic 
i productor Carlos Jean, que va oferir una breu 
exposició sobre la seva idea d’innovació.

—  XXIII Jornada Anual ESADE Alumni a Barcelona 
(7 de maig de 2018): 2.000 antics alumnes

 Amb una entrevista a Hiroshi Mikitani, fundador, 
president i conseller delegat de Rakuten Inc.,  
a càrrec de Pedro Parada (PhD 03), director del 
Departament de Direcció General i Estratègia 
d’ESADE i membre de la Junta Directiva d’ESADE 
Alumni. La jornada es va cloure amb un concert 
solidari a càrrec dels grups ESADE Musicians i The 
Tutsies, a taquilla inversa, en què els assistents 
van poder efectuar una aportació voluntària a la 
campanya #ESADEgoesPink.

—  I Fòrum d’ESADE Alumni a l’Amèrica Llatina  
(Perú, 21 d’abril de 2018): 

 Aquest fòrum va tractar de la innovació, com 
es reflectia al títol de la jornada: “Innovar per 
sobreviure en un entorn empresarial global”.  
Hi va intervenir el professor d’ESADE Luis Vives, 
expert en innovació i estratègia. També s’hi van 
fer diferents taules rodones sobre transformació 
digital i sobre els reptes de l’alta direcció. 

— 4th International ESADE Alumni Meeting  
(París, 30 de juny de 2018): 

 Vam poder gaudir de la masterclass titulada  
“Els reptes d’internacionalitzar les marques 
globals”, a càrrec de Josep Franch (Lic&MBA 84 / 
PhD 05), degà d’ESADE Business School i professor 
del Departament de Direcció de Màrqueting 
d’ESADE. Després, es va obrir una taula rodona 
en què van participar quatre alumni d’ESADE. 

—  V Jornada Anual del Club Girona ESADE Alumni, 
amb Carles Torrecilla

— VI Jornada Anual del Club Balears ESADE Alumni: 
“Innovació en turisme”

— X Jornada Anual del Club Lleida ESADE Alumni, 
amb Josef Ajram

— VII Jornada Anual d’Andalusia ESADE Alumni, 
amb Pilar Jericó

— VII Jornada Anual del Club Aragó ESADE Alumni: 
“Noves tendències en els negocis esportius”

— XIX Jornada Anual del Club Comunitat Valenciana 
ESADE Alumni, amb Olga San Jacinto
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XARXA DIGITAL
 
Els canals online s’han convertit en els principals mitjans de comunicació amb els antics alumnes. La comunicació 
cada vegada està més especialitzada i personalitzada, en funció dels interessos de l’usuari i del seu comportament.

Llançament de l’app ESADE Alumni

La xarxa d’ESADE Alumni és cada dia més global, i opera en un món cada vegada més digital i connectat. Per 
això, el repte de la nova app d’ESADE Alumni és aconseguir que els alumni potenciïn al màxim el networking, 
siguin on siguin. 

Beneficis de la nova app:

— Geolocalització: descobrir quins altres alumni i quins actes són a prop en el mapa.

— Networking: consultar la llista d’inscrits als actes i veure qui hi assisteix, localitzar contactes, guardar amics…

— Agilitat: ara és molt més fàcil inscriure’s als actes, cercar persones, actualitzar les dades a través de LinkedIn, etc. 
A més, és possible fer autocheck-in: ensenyant l’app, l’entrada ara és directa, sense haver de fer cua.
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La Rambla de la Innovació i la nova infraestructura de formació digital  
i de gestió acadèmica, les principals inversions d’ESADE l’any 2018.  
Objectiu: continuar essent competitius en el mercat internacional 

La solidesa econòmica que presenta ESADE, amb un alt grau de generació 
de recursos, permet avançar cap als objectius estratègics que es proposa 
com a escola de referència mundial. En aquest sentit, la seva aposta 
decidida per la innovació en tota mena de formats i en l’oferta educativa 
ha marcat el rumb de les inversions d’aquest curs. 

Cal destacar tota la inversió que s’ha realitzat durant aquest curs per a 
l’obertura de la Rambla de la Innovació, amb els seus cinc laboratoris. En 
total, s’han destinat a aquestes noves instal·lacions uns 2 M€, repartits 
entre els anys 2016 i 2018. En els primers mesos de funcionament, 
aquests espais han estat molt ben valorats pels alumnes i pel professorat,  
i confirmen la renovació profunda del model pedagògic impulsada  
per ESADE. 

El projecte CORE, que canviarà tota la infraestructura tecnològica de 
gestió acadèmica de la institució a partir d’agost de 2019, així com la 
inversió creixent d’ESADE en captació de talent a través del seu Programa 
de Beques i els nous programes híbrids d’Executive Education, són també 
bons exemples de les prioritats d’ESADE. En altres capítols d’aquesta 
Memòria, se n’ofereixen tots els detalls. 

Des del punt de vista estrictament econòmic, la xifra de negoci d’ESADE 
al curs 2017-2018 es va situar en 109,29 M€, després de registrar un 
increment del 5 % respecte a l’any anterior, amb unes sòlides xifres de 
venda a totes les línies de negoci. El benefici va pujar fins als 5,23 M€  
i es van generar quasi 10 M€ de cash flow. 

Algunes inversions significatives que s’hi han fet han estat: 3,4 M€ invertits 
a la Rambla de la Innovació als dos darrers cursos, 5,1 M€ destinats al 
projecte CORE (gestió acadèmica) –1,4 dels quals corresponen al curs 
2017-2018– i 2,8 M€ invertits al projecte BRIDGE (CRM únic i transversal).

EVOLUCIÓ DELS 
INGRESSOS

109,29 M€
curs 2017-2018

103,69 M€
curs 2016-2017

98,89 M€
curs 2015-2016
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INGRESSOS 2017-2018

109,29 M€ 
Ingressos bruts

9,44 M€ 
Beques, ajudes i bonificacions

99,85 M€ 
Ingressos nets
• 45,36 M€ Business School
• 35,28 M€ Executive Education
• 16,21 M€ Law School
• 3 M€ Recerca

Fundraising 2017-2018
2,86 M€ d'aportacions en total

COMPTE DE RESULTATS

109,29 M€
Ingressos bruts

-9,44 M€
Beques, ajudes i bonificacions

99,85 M€
Ingressos nets

-53,00 M€
Despeses de personal

-36,79 M€
Despeses generals

10,05 M€
EBITDA

-4,18 M€
Amortizacions

5,87 M€
Resultat d'explotació

-0,64 M€
Resultat financer
i provisions

Resultat final: 5,23 M€ 

BALANÇ ACTIU

83,26 M€
Actiu no corrent
• 75,58 M€ Immobilitzat
• 7,68 M€ Inversions financeres a 

llarg termini

72,58 M€
Actiu corrent
• 9,60 M€ Deutors
• 17,90 M€ Inversions financeres 

temporals
• 45,08 M€ Tresoreria

Actiu Total: 155,84 M€

BALANÇ PASSIU

55,07 M€
Patrimoni net
• 40,26 M€ Fons fundacional  
+ Reserves
• 5,23 M€ Resultat del exercici
• 9,58 M€ Subvencions  
  i donacions

22,25 M€
Passiu no corrent
• 22,25 M€ Deutes a llarg termini

78,52 M€
Passiu corrent
• 62,66 M€ Cobraments  
i ingressos anticipats
• 15,86 M€ Altres deutes

Total del passiu: 155,84 M€ 
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Annexos

Annex 1
Student First:  
Una metodologia activa

Annex 2
Sobre aquesta Memòria com a  
reporting GRI

Annex 3
Índex de continguts dels estàndards de la GRI

Annex 4
Principis del pacte mundial  
de les Nacions Unides
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ANNEX 1. STUDENT FIRST: UNA METODOLOGIA ACTIVA

INNOVACIÓ EN EL MÈTODE PEDAGÒGIC

El Pla estratègic d’ESADE 2014-2018 té com a prioritat 
principal oferir als estudiants i als participants 
una experiència educativa singular, innovadora  
i transformadora. Student First és la iniciativa en què 
hem concentrat els esforços de tota la institució per 
aconseguir-ho.

Student First és una iniciativa coral. Les accions 
d’innovació pedagògica són impulsades pels diferents 
centres d’ESADE: la Business School, la Law School  
i Executive Education, i en cadascun d’ells adopten uns 
continguts i uns matisos propis. El Centre d’Innovació 
Educativa d’ESADE (CEI) proporciona al conjunt una 
orientació i un suport transversal, que s’estenen a tot 
el Deganat de Professorat i Recerca. Algunes unitats 
corporatives, com el Servei TIC, Comunicació i Marca o 
Relacions Corporatives, participen més intensament en 
la iniciativa, però pràcticament totes hi han intervingut 
donant suport a projectes concrets.

L’activitat educativa es configura com un sistema 
de doble via, en què els professors coconstrueixen 
i comparteixen responsabilitats en el procés 
d’aprenentatge amb els estudiants i els participants 
dels cursos. Es reprodueix així la complexitat dels 
entorns professionals i directius amb què aquests es 
trobaran, i molt sovint hi participen empreses, que 
proposen autèntics reptes a les aules.

INNOVACIÓ EN ELS ENTORNS FÍSIC  
I TECNOLÒGIC

Durant el curs 2017-2018, coincidint amb el tercer any 
de vida del projecte i el segon en fase de producció, a 
la Business School i a la Law School s’han desenvolupat 
56 projectes d’innovació en assignatures de diverses 
àrees de coneixement de diferents programes, amb 
la finalitat d’incorporar la metodologia del flipped 
learning a les aules. S’hi han implicat, en conjunt,  
65 professors i 6.369 estudiants. 

A Executive Education, s’està treballant en la producció 
de dos executive masters en format online (Finances, 
i Màrqueting i Vendes), en col·laboració amb Global 

Alumni. En total, s’hi han desenvolupat 20 projectes.
Durant el mes de maig, es va fer el pla pilot d’un nou 
programa open: Digital Marketing (1a edició).

I, a més dels projectes d’innovació Student First que 
s’han implementat en diverses assignatures, ESADE 
ha dissenyat un nou ecosistema d’aprenentatge que 
confirma l’aposta de la institució per reinventar el 
model educatiu i donar resposta a les noves demandes 
i reptes de futur. Aquests espais Student First, la eRoom 
i la Rambla de la Innovació, permeten implantar 
dinàmiques d’aprenentatge més actives i creatives, fer 
un seguiment més personalitzat de l’alumne i utilitzar 
els avenços tecnològics per facilitar la interacció, 
la col·laboració, la discussió en grup/classe i,  
en definitiva, per innovar amb unes dinàmiques de 
treball més participatives.

SUPORT I FORMACIÓ A STUDENT FIRST 

Com sabem, no hi ha canvi sense aprenentatge.  
Així doncs, el professorat ha contribuït decisivament en 
aquest projecte generant aprenentatges i compartint 
experiències en la transformació i la implementació 
de les seves assignatures, redissenyades en clau de 
Student First. Les sessions de Lunch & Teaching han 
constituït el fòrum on el professorat ha compartit 
les seves experiències i ha reflexionat sobre els seus 
processos d’ensenyament i aprenentatge en clau de 
Student First.

Durant el curs 2017-2018, s’han fet:

•  7 tallers CEI/TIC sobre l’ús de la eRoom, amb 25 pro-
fessors assistents 

•  3 sessions per compartir experiències docents en clau 
de Student First, amb 29 assistents 

•  1 taller sobre la docència basada en el mètode del cas 
(case teaching), amb 13 professors participants 

•  18 sessions de formació en l’ús de les authoring tools 
per a la creació dels propis materials d’aprenentatge 
multimèdia, amb 27 professors participants
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INNOVACIÓ EN CONTINGUTS  
I EN PROGRAMES

Student First acompleix una labor transformadora de 
la metodologia, els continguts acadèmics i els valors, 
amb l’objectiu de formar persones responsables, tant 
en l’entorn personal com laboral.

Amb aquest compromís, el Deganat de la Business 
School ha impulsat diferents iniciatives, a fi d’oferir, 
mitjançant l’ús intensiu de la tecnologia i la tècnica 
en processos creatius complexos, els reptes i l’experi-
mentació, una experiència d’aplicació dels continguts 
acadèmics en l’entorn professional.

A més, al programa BBA s’ha implementat un mòdul 
específic, orientat a la formació integral i en els valors 
d’ESADE. Als alumnes de tercer, se’ls ha habilitat un 
nou escenari, més funcional, que comporta un aug-
ment de la intensitat i la continuïtat dels continguts, 
generant sinergies entre assignatures, a més de pro-
porcionar-los un entorn de desenvolupament on poden 
perfeccionar l’habilitat de treballar en equip. I, al darrer 
curs, s’ha elaborat un mòdul de cloenda del programa 
que ofereix als estudiants un entorn on poden aplicar 
els seus coneixements i habilitats a la resolució d’un 
repte, a més de proporcionar-los un entorn de reflexió 
per aprofundir en els aspectes de lideratge i en els 
valors que han aplicat a la seva experiència de l’inter-
canvi i al pràcticum.

La Law School ha desenvolupat diverses iniciatives 
per tal de perfeccionar les habilitats de comunicació, 
l’anàlisi de l’entorn i l’oratòria, en un entorn que repro-
dueix el context en què els estudiants desenvoluparan 
la professió en el futur, ja sigui en seu parlamentària, 
acompanyats pels representants polítics, o en entorns 
internacionals.

Per la seva banda, Executive Education està desenvolu-
pant una labor renovadora, seguint una línia de treball 
vinculada a la innovació en els entorns físic i tecnològic, 
mitjançant la producció dels dos executive masters hí-
brids. Alguns dels seus trets distintius són la digitalitza-
ció dels continguts de les assignatures, la reflexió meto-
dològica sobre la transmissió de la docència online, l’ús 
intensiu de la tecnologia i les dinàmiques innovadores, 
amb l’objectiu d’oferir als participants una experiència 
formativa extraordinària.

COMUNICACIÓ INTERNA  
I EXTERNA

Des del moment en què la comunitat d’ESADE coneix 
el projecte Student First i la metodologia que s’aplica 
per enriquir l’experiència de l’estudiant, s’estableix la 
freqüència d’un comunicat mensual per tal d’informar 
el professorat i el PAS dels avenços del projecte.

Així mateix, la implicació dels estudiants es considera 
essencial per contribuir a accelerar la transformació 
de l’experiència educativa dels programes. En aquesta 
línia, s’ha començat a treballar en el disseny d’una 
estratègia de comunicació i implicació adreçada 
als estudiants. Concretament, es va convocar els 
representants dels programes a una reunió de la qual 
s’han deduït una sèrie de mesures que ara estan en 
fase de desenvolupament. 

 
DESENVOLUPAMENT DEL PROFESSORAT

S’han continuat fent accions de formació  
i assessorament al professorat per ajudar-los a crear 
materials multimèdia i/o modificar les dinàmiques 
d’aprenentatge a les seves assignatures, d’acord amb 
el flipped learning. Tant aquests assessoraments com 
els que es fan en el marc del projecte dels executive 
masters híbrids, amb el suport de Global Alumni, estan 
promovent canvis en la manera com el professorat 
enfoca l’activitat educativa. Esperem que aquests 
canvis fixin les bases per fer avenços més profunds en 
la transformació de les experiències d’aprenentatge 
que es proposen en els diferents programes.
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ANNEX 2. SOBRE AQUESTA MEMÒRIA  
COM A REPORTING GRI

Aquesta Memòria s’ha elaborat en el marc de la Global Reporting 
Initiative (GRI), que té la finalitat de contribuir a una economia global 
i sostenible, en què les organitzacions gestionin el seu acompliment 
econòmic, social i mediambiental, i també els seus impactes, de 
manera responsable i amb una comunicació transparent. Per a 
aquesta Memòria 2017-2018, s’han utilitzat els estàndards GRI, 
seguint les normes que dicta el Global Sustainability Standards Board 
(GSSB), organisme independent del GRI. Aquesta guia proporciona 
un marc aplicable a escala mundial per promoure l’estandardització 
en l’elaboració de les memòries, per tal de garantir la transparència 
i la coherència necessàries perquè els mercats i la societat rebin 
informació útil i creïble.

Els criteris dels estàndards GRI donen importància al fet que les 
organitzacions se centrin en tot el que és fonamental per als seus 
grups d’interès principals. L’orientació a la materialitat implica 
que les memòries reportin sobre aquells temes que són realment 
essencials per gestionar el seu impacte sobre el medi ambient  
i la societat.

L’elaboració d’aquesta Memòria s’ha fonamentat en la participació 
dels principals stakeholders, que n’han definit les prioritats i les línies 
d’actuació bàsiques. El 14 de novembre de 2017, es va fer un nou 
panel de stakeholders per a la responsabilitat social a ESADE (RSE). 

PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

En el marc del procés de planificació estratègica de la RSE, es va configurar 
un pla per tal de copsar la visió dels principals stakeholders d’ESADE, a fi 
d’enriquir la nostra comprensió de les necessitats, les expectatives i els 
reptes que hem d’afrontar per assolir els nostres objectius. 

El procés intern va seguir tres fases: anàlisi, estratègia i pla d’actuació, 
i hi van participar 117 persones de l’organització.

Els stakeholders externs considerats s’indiquen al gràfic que es mostra 
tot seguit. 
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MAPA DE STAKEHOLDERS

Per fer més eficient el procés de treball amb els stakeholders, es va 
prioritzar prèviament la informació clau que s’havia d’obtenir de cadascun 
d’ells. A continuació, se’n proporcionen alguns exemples: 

- Universitat Ramon Llull (URL) i Universidades Jesuitas (UNIJES): 
prioritats institucionals i vinculació amb la xarxa espanyola 
d’universitats jesuïtes.

- Consells professionals, International Advisory Board: necessitats, 
expectatives del mercat i referents de bones pràctiques.

- Antics alumnes: millora del sentit de pertinença i projecció social.
- Reclutadors: millora de l’ocupabilitat dels graduats i tendències del 

mercat laboral.

També es van plantejar diferents tipus de metodologies, com ara tallers, 
focus groups o sessions monogràfiques, per tal d’escoltar les diferents 
veus dels stakeholders i obtenir-ne els seus inputs. Al curs 2017-2018, es 
va fer el panel abans esmentat el dia 14 de novembre. Ignasi Carreras, 
director de l’Institut d’Innovació Social i moderador del panel, va 
organitzar la dinàmica i el treball que s’havia de fer en tres grups: RS-E 
Social, RS-E Mediambiental i RS-E Futur. Representants de cada grup 
van exposar les idees, les propostes i les recomanacions que van sorgir 
de cadascun dels àmbits esmentats, i finalment se’n van poder identificar 
els elements clau per desenvolupar.

RECRUITERS 
CORPORATE
PARTNERS CONSELLS 

PROFESSIONALS

INTERNATIONAL
ADVISORY

BOARD (IAB)

DONANTS

ASSEMBLEA  
DE PATRONS

ALUMNI

ALUMNES

UNJIES

URL

ALTRES

MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES

COMUNITAT 
ACADÈMICA 

EXTERIOR

COMUNITAT 
ACADÈMICA 

INTERNA

No prioritaris en la formulació

Prioritaris a involucrar

Nota: 
La visió d'empreses/directius està 
inclosa a Consells professionals,  
IAB, Recruiters, Donants, Alumni
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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 diferents stakeholders en les 
diferents reunions tingudes amb ells. En segon lloc, la missió, la visió 
i la declaració de valors d’ESADE; en tercer lloc, les línies missionals 
(formació, recerca i projecció social), i, finalment, les coordenades 
bàsiques exigibles a una institució acadèmica en l’àmbit universitari 
internacional. 

La determinació dels aspectes i dels indicadors de l’informe és fruit 
del treball efectuat en les memòries dels darrers anys, enriquit amb els 
resultats d’una consulta que es va fer als participants del III Fòrum de 
Stakeholders, que tingué lloc a ESADE el novembre de 2017, com també 
tota la informació prèvia dels dos fòrums anteriors. Els aspectes materials 
que s’hi van identificar van ser els següents: 

ASPECTES ECONÒMICS:
• Informació econòmica sobre la institució

ASPECTES MEDIAMBIENTALS:
• Política mediambiental

PRÀCTIQUES LABORALS I ÈTICA DEL TREBALL:
• Ocupació i pràctiques laborals
• Desenvolupament del capital humà
• Igualtat d’oportunitats i diversitat

DRETS HUMANS:
• Missió, visió i valors
• Codi de conducta/Codi ètic

SOCIETAT:
• Projecció i debat social
• Acció social i cooperació

FORMACIÓ, RECERCA I INSERCIÓ PROFESSIONAL:
• Política de beques
• Recerca i coneixement
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En ser una institució acadèmica, els nostres grups d’interès evolucionen 
amb el temps: els alumnes passen a ser antics alumnes (alumni) i també 
directius d’empreses contractants o donants. Possiblement, això fa que 
els aspectes materials siguin bastant homogenis entre els diferents grups 
d’interès, tant interns com externs. 

Per a l’elaboració de la Memòria, també s’han tingut en compte els  
10 Principis del Pacte Mundial i els Principles for Responsible Management 
Education (PRME).
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El Servei d‘Índex de Continguts GRI s’ha realitzat a partir de la versió castellana d’aquest informe.
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ANNEX 3. ÍNDEX DE CONTINGUTS GRI

Estàndard 
GRI/Continguts

Página de 
resposta/ 
Respostes 
directes

Verificació
externa

GRI 101: FONAMENTS 2016

GRI 102: CONTINGUTS GENERALS 2016

PERFIL DE L'ORGANITZACIÓ

102-1  Nom de l'organització Portada _

102-2 Activitats, marques, productes i serveis 13 _

102-3 Ubicació de la seu Contraportada _

102-4 Ubicació de les operacions 111 _

102-5 Propietat i forma jurídica 127-128, 130-132 _

102-6 Mercats servits
38, 42, 46, 100, 

101
_

102-7 Grandària de l'organització 6, 7, 147, 148 _

102-8 Informació sobre els empleats i altres treballadors 13, 107 _

102-9 Cadena de subministrament
Cadena pròpia d’una
institució acadèmica

102-10 Canvis significatius en l’organització i en la seva cadena de subministrament 11, 12 _

102-11 Principi i enfocament de prevenció
No afecta perquè és una

institució acadèmica

102-12 Iniciatives externes 18, 102 _

102-13 Afiliació a associacions 18, 102 _
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Estàndard 
GRI/Continguts

Página de resposta/ 
Respostes directes

Verificació
externa

ESTRATÈGIA

102-14
Declaració d’alts executius responsables de la presa  
de decisions 

8, 9 _

ÈTICA I INTEGRITAT

102-16 Valors, principis, estàndards i normes de conducta 17 _

102 -17 Mecanismes d’assessorament i preocupacions ètiques 20 _

GOVERNANÇA

102-18 Estructura de governança 127-128, 130-132 _

PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

102-40 Llista de grups d’interès 155 _

102-41 Acords de negociació col·lectiva 156 _

102-42 Identificació i selecció dels grups d’interès 155 _

102-43 Enfocament per a la participació dels grups d’interès 155 _

102-44 Temes i preocupacions clau esmentats 155 _

PRÀCTIQUES PER A L’ELABORACIÓ D’INFORMES

102-45 Entitats incloses en els estats financers consolidats 147-148 -

102-46
Definició dels continguts dels informes i les cobertures  
del tema

155 _

102-47 Llista de temes materials 156 _

102-48 Re-expressió de la informació 155 _

102-49 Canvis en l'elaboració d'informes No hi ha hagut canvis _

102-50 Període objecte de l'informe Curs 2017-2018 _

102-51 Data de l'últim informe Curs 2016-2017 _

102-52 Cicle d'elaboració d'informes Anual _

102-53 Punt de contacte per a preguntes sobre l'informe 164 _

102-54
Declaració d'elaboració de l'informe de conformitat elaborat 
amb els estàndards GRI

Aquest informe s'ha elaborat 
de conformitat amb l'opció 

essencial dels estàndards GRI
_

102-55 Índex de continguts GRI 158-163 _

102-56 Verificació externa
No hi ha hagut verificació 

externa
_
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Estàndard 
GRI/Continguts

Página de resposta/ 
Respostes directes

Verificació
externa

TEMAS MATERIALS

ESTÀNDARDS ECONÒMICS

ACOMPLIMENT ECONÒMIC

GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 154-157 _

103-2 L'enfocament de gestió i el seus components 109, 147-148 _

103-3 Avaluació de l'enfocament de la gestió  109, 147-148 _

GRI 201: ACOMPLIMENT ECONÒMIC 2016

201-1 Valor econòmic directe generat i distribuït 147-148 _

201-3 Obligacións del pla de beneficis definits i altres plans de jubilació 109 _

ESTÀNDARDS MEDIAMBIENTALS 

MATERIALS

GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 154-157 _

103-2 L'enfocament de gestió i els seus components 28 _

103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 28 _

GRI 301: MATERIALS 2016

301-1 Materials utilitzats per pes o volum 28 _

ENERGIA

GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 154-157 _

103-2 L'enfocament de gestió i els seus components 28-29 _

103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 28-29 _
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Estàndard 
GRI/Continguts

Página de resposta/ 
Respostes directes

Verificació
externa

GRI 302: ENERGÍA 2016

302-1 Consum energètic de l'organització 28 _

302-4 Reducció del consum energètic 29 _

AIGUA

GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 154-157 _

103-2 L'enfocament de gestió i els seus components 28 _

103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 28 _

GRI 303: AIGUA 2016

303-1 Extracció d'aigua per font 28 _

EFLUENTS I RESIDUS

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 154-157 _

103-2 L'enfocament de gestió i els seus components 28 _

103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 28 _

GRI 306: EFLUENTS I RESIDUS 2016

306-2 Residus per tipus i el mètode d'eliminació 28 _

COMPLIMENT AMBIENTAL

GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 154-157 _

103-2 L'enfocament de gestió i els seus components 28 _

103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 28 _

GRI 307: COMPLIMENT AMBIENTAL 2016

307-1 Incompliment de la legilació i la normativa ambiental 28 _
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Estàndard 
GRI/Continguts

Página de resposta/ 
Respostes directes

Verificació
externa

ESTÀNDARDS SOCIALS

OCUPACIÓ

GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 154-157 _

103-2 L'enfocament de gestió i els seus components 52-56, 109-110 _

103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 52-56, 109-110 _

GRI 401: OCUPACIÓ 2016

401-1 Noves contractacions d'empleats i rotació del personal 52-56 _

401-2
Beneficis per als empleats a temps complet que no es donen als 
emplats a temps parcial o temporals

109-110 _

401-3 Permís parental 110 _

SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL

GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 154-157 _

103-2 L'enfocament de gestió i els seus components 110 _

103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 110 _

GRI 403: SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL 2016

403-1
Representació dels treballadors en comitès formals 
treballador-empresa de salut i seguretat

110 _

403-4
Temes de salut i seguretat tractats en acords formals amb els 
sindicats. 

110 _

FORMACIÓ I ENSENYAMENT

GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 154-157 _

103-2 L'enfocament de gestió i els seus components 109 _

103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 109 _

GRI 404: FORMACIÓ I ENSENYAMENT 2016

404-1 Mitjana d'hores de formació a l'any per empleat 109 _

404-2
Programes per millorar les aptituds dels empleats i programes 
d'ajuda a la transició

109
_
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DIVERSITAT I IGUALTAT D'OPORTUNITATS

GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 154-157 _

103-2 L'enfocament de gestió i els seus components 107, 127-, 128, 130-131 _

103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 107, 127-, 128, 130-131 _

GRI 405: DIVERSITAT I IGUALTAT D'OPORTUNITATS 2016

405-1 Diversitat als òrgans de govern i en els empleats 107, 127-, 128, 130-131 _

AVALUACIÓ DELS DRETS HUMANS

GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 154-157 _

103-2 L'enfocament de gestió i els seus components 26, 50 _

103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 26, 50 _

GRI 412: AVALUACIÓ DELS DRETS HUMANS 2016

412-2
Formació dels empleats en polítiques o procediments sobre els drets 
humans

26, 50 _

COMUNITATS LOCALS

GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 154-157 _

103-2 L'enfocament de gestió i els seus components 30-31 _

103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 30-31 _

GRI 413: COMUNITATS LOCALS 2016

413-1
Operacions de participació de la comunitat local, avaluacions d'impacte 
i programes de desenvolupament.

30-31 _

Estàndard 
GRI/Continguts

Página de resposta/ 
Respostes directes

Verificació
externa
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ANNEX 4. PRINCIPIS DEL PACTE MUNDIAL - NACIONS UNIDES

Principis Punts relacionats 
a la Memòria

Pàgina

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

• Accés a la formació de los treballadors - ESADE 
Training

• Missió i visió
• Declaració de valors
• Acció social i cooperació
• World Refugee Day
• The ESADE Challenge for Talent

 
109
17
17

30-31
31
117

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

• Projectes del Pla director d’RS-E
• Transparència i rendició de comptes
• Fòrums de debat social “Big Challenges”

21-22
27, 32, 108

25, 72

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

• Conveni col·lectiu i Comitè d’empresa
• Espais de “Diàlegs” i "Encuentros"
• Comunicació interna

109
108
108

4 Les empreses han de donar suport a l’eliminació 
de tota forma de treball forçós o realitzat sota 
coacció.

• Conciliació i assessorament
• Beneficis socials
• Pla d’acollida

110
109
109

5 Les empreses han de donar suport a l’eradicació 
del treball infantil.

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.

6 Les empreses han de donar suport a l’abolició de les 
pràctiques de discriminació a la feina i en l’ocupació.

• Pla director de responsabilitat social
• Missió, valors i visió

21-22
17

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

• Actuacions per a la reducció del consum energètic
• Iniciatives per a la reducció de l’impacte ambiental
• Campanya “Stop food waste”
• Iniciatives per promoure i millorar la mobilitat 

digital

29
29
28

112

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

• Campanyes de sensibilització 
• Mesurament de l’evolució dels consums 

energètics
• Jornada anual de l’Institut d’Innovació Social

28-29

28
25

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

• Desenvolupament de plataformes tecnològiques 
per fomentar el treball online i en xarxa 
(nou sistema de repositori per a l’activitat 
investigadora - FacultyBio, webinars, adaptació 
dels dispositius mòbils…)

• Missió social de la recerca d’ESADE

 

112
59

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

En adherir-se als 10 principis del Pacte Mundial, ESADE 
expressa el seu rebuig explícit i públic a la corrupció  
i l’extorsió.
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www.esade.edu

A ESADE treballem, mitjançant

la formació, la recerca 

i el debat social, per inspirar 

“el futur“ de persones que puguin 

ser professionals competents, 

al món de l’empresa i del dret, 

i ciutadans socialment responsables.

CAMPUS BARCELONA · PEDRALBES
Av. Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona (Espanya)
Tel.  34 932 806 162
Fax. 34 932 048 105

CAMPUS BARCELONA · SANT CUGAT
Av. Torre Blanca, 59
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (Espanya)
Tel.  34 932 806 162
Fax. 34 932 048 105

CAMPUS MADRID 
C. Mateo Inurria, 25-27
28036 Madrid (Espanya)
Tel.  34 913 579 714
Fax. 34 917 030 062


