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Joan Manuel  
Soler 
President

Tinc l’honor de presentar aquesta Memòria resumida de la nostra 

Fundació.

I ho faig amb satisfacció, perquè conec de primera mà l’activitat 

ingent que s’ha desenvolupat al llarg del curs passat i he compro-

vat en moltes ocasions la qualitat i generositat dels diversos equips 

professionals que integren ESADE.

Aquest document recull de manera sumària la informació més 

rellevant per captar el pols i el dinamisme d’una institució que pro-

gressa contínuament gràcies a un esforç col·lectiu extraordinari.

El curs 2006-2007, en l’avantsala del nostre cinquantè aniver-

sari, va posar en relleu que ESADE és una institució acadèmica 

vigorosa, amb una qualificada oferta de formació universitària i 

directiva, una creixent labor investigadora i de creació de coneixe-

ment i una significativa presència en el debat social.

Aprofito aquesta oportunitat per expressar el meu reconeixe-

ment i la gratitud a tots els que fan possible que ESADE avanci 

en el seu compromís fundacional, i els convido novament a tots a 

continuar col·laborant activament amb el nostre projecte, al servei 

de les persones i de les societats, i per continuar inspirant futurs.

Carlos  
Losada  
Director general

És motiu de satisfacció presentar aquesta Memòria, i ho és espe-

cialment perquè recuperem la tradició de fer pública, i de forma 

extensiva, la nostra rendició de comptes a la societat, un fet que 

va ser habitual des de l’inici de la institució i que en els darrers 

anys ha tingut un caràcter més intern i formal.

ESADE és una fundació amb una missió i una raó de ser, 

definides en els seus documents fundacionals, que es concreten 

cada curs sota el govern del seu Patronat, mitjançant la feina 

i la col·laboració de moltes persones. Per a ESADE, per la seva 

naturalesa i el caràcter no lucratiu, és tan important o més que 

per a altres institucions, rendir comptes de com s’acompleix, en la 

pràctica, la finalitat per a la qual es va crear la institució.

Aquest document que presentem guanya sentit des de la 

nostra voluntat de transparència i del desig de reflectir la intensa 

tasca del conjunt tan gran de persones i col·lectius involucrats en 

el projecte que ESADE representa: el Claustre del Professorat, els 

col·laboradors acadèmics i el personal d’administració i serveis; 

els alumnes dels diferents programes i l’enorme col·lectiu d’antics 

alumnes; les empreses i organitzacions col·laboradores, els 

despatxos jurídics, les institucions públiques i privades; la Com-

panyia de Jesús, el Patronat i l’Assemblea de Membres; la nostra 

Universitat Ramon Llull i l’extensa xarxa acadèmica internacional, 

entre d’altres.

Aquesta Memòria, a més de ser la síntesi de la nostra rendició 

de comptes, és un motiu clar per donar sincerament les gràcies a 

totes les persones implicades en el projecte d’ESADE.

Presentació
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 1
Dades rellevants
Curs 2006-2007

Total de participants en els diversos 
programes: 11.717

Universitat  Ramon Llull
PROGRAMES UNIVERSITARIS

3.073 estudiants

MANAGEMENT

1.577 estudiants

1.401 Llicenciatura i Màster en

Direcció d’Empreses 

62 Màsters Oficials en Management

(MSc)

114 PhD in Management Sciences 
(Espanya  + ESAN Perú)

DRET

1.496 estudiants

438 Llicenciatura i Màster en

Dret

248 Màsters i postgraus en Dret 

810 Jornades i seminaris 

d’actualització

URL - Turisme Sant Ignasi
Centre promogut per la

Fundació ESADE

260 estudiants

Publica la seva pròpia memòria

d’activitats www.tsi.url.edu 

Business School

5.454 participants

MBA 

660 estudiants

236 Full-Time MBA

249 Part-Time MBA

175 Executive MBA

ExEcUTIVE EDUcATION

4.374 participants

1.094 Programes oberts  

(Espanya + Argentina)

3.280 Programes a mida

(Espanya + Argentina)

ExEcUTIVE MASTERS

420 participants

100 Màster en Direcció

de Màrqueting i Comercial

19 Màster en Direcció

d’Operacions i Serveis

81 Màster en Direcció

Economicofinancera

20 Executive Master in Marketing

& Sales (Bocconi-ESADE)

156 Master in Public Administration

44 Màster Corporatiu en Direcció i

Gestió d’Empreses

Executive Language Center

3.190 alumnes

Alumnes externs

(anglès, alemany, francès)

2.610
Alumnes In-Company

580

Nombre
d’estudiants
internacionals
Total d’alumnes internacionals
matriculats en els programes

937  
Total de països de procedència 

68

Ingressos  
2006-2007
Total d’ingressos de les activitats 

60 M €

Programes Universitaris 

21 M €

Business School

35 M €

Executive Language Center

4 M €Personal
d’administració
i serveis
i professorat 
Personal d’administració
i serveis

272 membres

Procedència internacional

12 nacionalitats 
Professorat
A temps complet

114
72,8% doctors

Nombre total de professors

1.215
Procedència internacional

33 nacionalitats 

Nombre d’actes
i participants
Actes públics organitzats

422
Persones que hi han participat

23.196

Nombre de
recerques
i articles
publicats
Nous projectes de recerca
amb finançament extern

20
Publicacions acadèmiques

253

Campus en 
metres quadrats 
de superfície
Campus Barcelona 
Edifici 1

9.300 m2

Edifici 2

7.475 m2

Edifici 3

12.700 m2

Campus Madrid

2.500 m2

Campus Buenos Aires

1.487 m2

Rànquings
MBA

1r 
MBA internacional 

The Wall Street Journal, 
setembre de 2006

2n 
Millor MBA del món per
l’enfocament social i mediambiental

Beyond Grey Pinstripes,  
octubre de 2005  

4ª    
Millor escola de negocis
europea i 7a internacional

BusinessWeek, octubre de 2006

Executive Education

5ª    
Millor escola de negocis europea
i 16a del món en programes a mida
per a empreses

BusinessWeek, octubre de 2005

2ª 
Millor escola de negocis europea
i 2a del món per a empreses
llatinoamericanes

América Economía, 
novembre de 2006

Programes universitaris

11è     
Millor Màster en Direcció
d’Empreses d’Europa

Financial Times, setembre de 20066 | 7  Memòria Resum 2006-2007

Programes Universitaris
21 M €, 35%

Business School
35 M €, 58,33%

Executive Language Center 
4 M €, 6,67%

Campus Barcelona Edifici 1 
9.300m² 

Campus Barcelona Edifici 2 
7.475m² 

Campus Barcelona Edifici 3
12.700m² 

Campus Madrid 
2.500m²
Campus Buenos Aires 
1.487m²

Resum
de premsa
Impactes a la premsa escrita

3.442
Articles d’opinió  
a la premsa escrita 

380





  2
Missió, proposta  
de valor i estratègia  

Missió

La missió d’ESADE és impulsar 

la docència i la recerca en els 

àmbits de la direcció d’empreses 

i del dret, a fi de contribuir a 

la formació científica, social i 

humana de persones que es 

caracteritzin per un elevat nivell 

de competència professional i 

per una plena consciència de 

la seva responsabilitat en el 

desenvolupament d’una societat 

que promogui la dignitat de 

les persones, en el marc de les 

tradicions humanista i cristiana, i en 

un context de diàleg intercultural.

Raó de ser

ESADE, com a institució acadèmica 

universitària, està compromesa 

amb la seva raó de ser per impulsar 

la docència i la recerca en els àm-

bits de la direcció d’empreses i del 

dret, amb la finalitat de: 

Formar persones amb un nivell 

màxim de competència professional 

i un clar perfil internacional, cons-

cients de les seves responsabilitats 

com a ciutadans i com a profes-

sionals. Per això, tracta el procés 

pedagògic des d’una perspectiva 

global i integral, com un servei a la 

persona i a la societat.

Crear i difondre coneixement, 
a partir de l’estudi crític del saber 

existent i d’una recerca d’alt rigor 

científic i de rellevància nacional i 

internacional.

Afavorir el debat social, amb 

informació i propostes sobre temes 

rellevants i prioritaris per al futur, 

per tal de contribuir des de la inde-

pendència a la transformació de la 

societat cap a unes cotes de justícia 

i llibertat més elevades. 

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

ESADE és un centre de referència 

internacional en els seus diversos 

àmbits de treball, que basa el seu 

projecte en el rigor intel·lectual i el 

compromís amb els valors de la seva 

missió.

Per això, aporta a les persones im-

plicades i a les organitzacions amb 

les quals treballa un valor que totes 

reconeixen, mitjançant una formació 

de qualitat i una aportació de co-

neixement útil. A més, és un centre 

d’opinió de referència, capaç de 

formular propostes alternatives per 

resoldre els problemes econòmics, 

empresarials i socials.

La seva vida quotidiana es caracte-

ritza per un entorn intel·lectualment 

molt actiu, on s’aprèn i es generen i 

comparteixen coneixements, en un 

clima de col·laboració i confiança, 

i on totes les persones —profes-

sorat, alumnat, membres del PAS, 

etc.— contribueixen a la formació, 

transmetent als participants dels 

diferents programes una manera de 

fer conscient i compromesa amb la 

tasca de la millora col·lectiva.

La proposta de valor d’ESADE es 

concreta en els punts següents: 

aportar a la societat persones 

formades, perquè s’incorporin 

preferentment en organitzacions in-

novadores, competitives, en procés 

d’internacionalització i socialment 

responsables (públiques, privades 

o del tercer sector); crear coneixe-

ment rellevant en els àmbits del 

management i del dret; fer aporta-

cions significatives al debat social i, 

finalment, fer-les amb un compromís 

explícit en la promoció de beques i 

ajudes al Tercer Món. 

Visió 2009 i proposta de valor

Per tal de donar una resposta actualitzada a la nostra raó de ser, s’han 

establert un conjunt de línies estratègiques per desenvolupar les nostres 

prioritats durant els pròxims anys. 

L’acompliment de les línies estratègiques comporta portar a terme nom-

brosos projectes i accions, alguns dels quals, per la seva magnitud i per tal 

d’assolir-ne els objectius concrets, s’estructuren en projectes estratègics 

clau. Els apartats següents d’aquesta Memòria documenten el seguiment 

d’aquestes línies estratègiques durant el curs 2006-2007.

Formació
Qualitat pedagògica i innovació en els processos d’aprenentatge.

Recerca
Creació i difusió de coneixement rellevant per a la comunitat acadèmica

internacional.

Debat social
Presència activa en el debat social des del rigor acadèmic i la independència.

Internacionalització 
En tots els àmbits d’actuació i com a escola de negocis global.

Cultura organitzativa
Una cultura orientada a l’aprenentatge, al coneixement i a la innovació

mitjançant un lideratge cooperatiu.

Sostenibilitat econòmica i patrimonial
Adequació dels recursos per portar a terme la nostra activitat.

Línies estratègiques globals  
2005-2009
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Masters in 
Management
(MSc)
Nombre total d’estudiants

62
Procedència internacional
13 nacionalitats

PhD in 
Management 
Sciences
Nombre total d’estudiants

114 a Espanya i el Perú

 3
Formació i
inserció professional

Llicenciatura
i Màster en
Direcció
d’Empreses
Nombre total d’estudiants 

1.401
Participants en intercanvis  
internacionals
171 alumnes propis

186 alumnes d’acollida

Durada mitjana dels estudis de la 
Llicenciatura 

5,8 anys

Temps per trobar la primera 
ocupació
El darrer curs, el màxim que es va tri-
gar a trobar una col·locació després 
de la graduació va ser tres mesos. El 

60% dels alumnes va trobar feina 
abans d’acabar la carrera.

 LÍNIA ESTRATÈGICA

Formació
Atracció i desenvolupament del talent

ESADE impulsa un projecte formatiu 
propi, centrat en una visió holística i 
humanista de la persona, per promoure 
la competitivitat i el desenvolupament 
responsable de les organitzacions.
Per fer-ho, volem potenciar la captació del millor perfil de partici-

pants, per mitjà dels projectes següents:

La innovació curricular i l’actualització permanent dels 
programes per tal d’adequar-nos al marc de l’Espai Europeu 

d’Educació Superior i aprofitar les oportunitats que brinda un 

sistema universitari més competitiu a escala internacional.

La construcció del campus ESADE CREAPOLIS a Sant Cugat 
del Vallès, un espai educatiu únic a Europa que respon als nous 

paradigmes de formació en management.

El desenvolupament continu del professorat i la seva vincu-
lació a ESADE, que dóna resposta a les seves expectatives de re-

coneixement i de carrera acadèmica, alhora que facilita l’equilibri 

entre la dedicació a la recerca i la docència.

Executive  
Education
Nombre total de participants 

4.374
Participants en cursos oberts

1.094
Participants en cursos a mida

3.280
Nivell de satisfacció dels  
participants
4,1 (sobre 5)

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

Executive 
Masters
Nombre total de participants 

420
Nombre de graduats 
per programa

219
82 Màster en Direcció de Màrqueting  

i Comercial

19 Màster en Direcció d’Operacions  

i Serveis

72 Màster en Direcció  

Economicofinancera

28 Master in Public Administration

18 Màster Corporatiu en Direcció i 

Gestió d’Empreses

Executive 
Language Center
Nombre total d’alumnes 

3.190
2.610 alumnes externs

(anglès, alemany, francès)

580 alumnes In-Company

Nivell de satisfacció
4,10 (sobre 5) dels cursos 

4,46 (sobre 5) del professorat  

Llicenciatura
i Màster en
Dret
Nombre total d’estudiants 

438
Participants en intercanvis inter-
nacionals
24 alumnes propis 

58 alumnes d’acollida

Durada mitjana dels estudis de la 
Llicenciatura 

5,4 anys

Temps per trobar la primera 
ocupació
El 65% de l’alumnat troba

feina abans d’acabar la carrera.

El 100% de l’alumnat troba

Feina tres mesos després de

graduar-se.

Màsters
i postgraus
en Dret
Nombre total d’estudiants

248
Procedència internacional
13 nacionalitats

Jornades i
seminaris 
d’actualització
Nombre total de participants

810

MBA

Nombre total d’estudiants 

660
Nombre de graduats  
per programa

292
102 Full-Time MBA

118 Part-Time MBA

72 Executive MBA

Procedència internacional
36 nacionalitats

Participants en intercanvis  
internacionals
59 alumnes propis

74 alumnes d’acollida

Temps per trobar la primera 
ocupació
Tres mesos després de graduar-se,

el 94% dels participants del

Full-Time ja ha trobat feina.
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Journals

34 

19 articles en journals

rellevants

16 articles en altres journals

Llibres i capítols de llibres 

30 llibres 

43 capítols de llibres

8 ressenyes de llibres

Contribucions científiques a
congressos i conferències

 88

Producció científica

4
Recerca i coneixement

Programa de 
Doctorat
Nombre de doctorands  

65
Procedència internacional

16 nacionalitats

Conferències diverses

108
Working papers 

9
Casos 

14
Monografies 

16
Tesis doctorals 

23

Publicacions
pròpies
ESADE KnowledgeBriefings 
1a ed. on line, juny de 2007

Research Yearbook 05-06

Butlletins de recerca
3 edicions anuals

Informe econòmic d’ESADE
Dept. d’Economia, 2 ed. anuals

 LÍNIA ESTRATÈGICA

Recerca
Creació i difusió del coneixement

ESADE porta a terme una recerca de re-
llevància per a la comunitat acadèmica 
internacional i per als nostres partners 
en els àmbits específics del management 
i del dret, en els quals tenim avantatges 
competitius.
Per això, comptem amb un Claustre del 
Professorat amb dedicació a la recerca 
i a la docència, que centra els seus es-
forços en diverses àrees de coneixement, 
principalment en dret públic i privat, 
màrqueting, finances, operacions, es-
tratègia, responsabilitat social de l’em-
presa, lideratge i direcció de persones, 
entrepreneurship, turisme i gestió del 
coneixement.

INSTITUTS
Institut de Direcció i Gestió 
Pública
L’Institut de Direcció i Gestió Pública 
(IDGP) neix el 1993 i es basa en un 
compromís decidit amb els innova-
dors del sector públic. El professorat 
de l’IDGP treballa des d’ESADE, amb 
la mirada posada en els governs i 
les organitzacions del sector públic. 
El Grup de Recerca en Lideratge i 
Innovació en Gestió Pública (GLIGP), 
vinculat a l’IDGP, està reconegut com 
a GRC per la Generalitat de Catalunya. 
El GLIGP investiga, en el marc teòric 
de la governança, sobre el lideratge 
públic democràtic com a dinamitzador 
del desenvolupament institucional, 
i també sobre l’anàlisi de xarxes, la 
transversalitat, les col·laboracions i 
els partenariats en la innovació de la 
gestió pública.

Institut d’Estudis Laborals
L’Institut d’Estudis Laborals (IEL) és 
el més veterà d’ESADE. El va fundar 
els anys seixanta el P. Juan García 
Nieto, SI, com a centre col·laborador 
de l’Organització Internacional del 
Treball (OIT). És un centre de recerca 
que orienta la seva activitat a la 
generació de coneixement científic 
i tècnic sobre els entorns laborals 
que faciliten la generació de valor 
afegit a partir del coneixement 
de les persones. Acull un grup de 
recerca reconegut per la Generalitat 
de Catalunya.

Institut d’Innovació Social
L’Institut d’Innovació Social (IIS) té 
com a objectiu desenvolupar les 
capacitats de les persones i les orga-
nitzacions dels sectors empresarial i 
no lucratiu amb la finalitat d’enfortir, 
en les seves activitats, la contribució 
a un món més just i sostenible. L’IIS 
aglutina i lidera la formació, la recer-
ca i la divulgació de coneixements 
en l’àrea de la responsabilitat social 
de l’empresa (RSE), com també 
altres qüestions relacionades amb el 
lideratge i la gestió de les ONG i la 
col·laboració entre les empreses i el 
tercer sector.

CÀTEDRES
Càtedra d’Anàlisi dels Actius 
Intangibles 
Desenvolupa projectes de recerca 
patrocinats per institucions i organis-
mes privats i públics, interessats en 
l’obtenció de resultats per compren-
dre i gestionar més eficientment els 
actius intangibles.

Càtedra de Gestió del Disseny
L’activitat de la Càtedra s’orienta a la 
recerca i la comprensió de les condi-
cions que faciliten integrar i utilitzar 
millor el disseny com a eina clau 
per a la innovació, com a element 
central del màrqueting i la comercia-
lització i com a peça fonamental per 
a la construcció de la marca.

Càtedra LideratgeS i Governança 
Democràtica
Té la vocació de promoure un fòrum 
de diàleg permanent entre les 
organitzacions (empreses, adminis-
tracions, ONG) i els actors (empresa-
ris, directius, representants polítics, 
socials, cívics, sindicals, etc.) que ac-
tualment assumeixen, d’una manera 
compromesa i responsable, els reptes 
i desafiaments de governar un món 
que és global i local alhora.

GRUP DE RECERCA 
Aprenentatge i Coneixement a
les Organitzacions
El Grup de Recerca en Aprenentatge 
i Coneixement a les Organitzacions 
(GRACO) té com a objectiu investi-
gar l’ús i l’abast de l’aprenentatge 
i del coneixement en les organitza-
cions. Basa les seves investigacions 
en mètodes qualitatius majori-
tàriament, i ho fa d’una manera 
molt innovadora. També utilitza 
un enfocament multidisciplinari, 
que es basa especialment en els 
estudis empírics i en una recerca 
molt orientada a la resolució dels 
problemes de les organitzacions 
empresarials. Va ser reconegut com 
a grup de recerca de la Generalitat 
de Catalunya el 2005.

CENTRES
Centre de Direcció Turística
ESADE disposa, des de fa més de 
quinze anys, del Centre de Direcció 
Turística (CEDIT), un referent interna-
cional en la creació i la transmissió 
de coneixements al servei del sector 
del turisme i el lleure. El CEDIT 
compta amb dos grups de recerca 
els objectius dels quals són investi-
gar i oferir activitat acadèmica en 
turisme i lleure: el Grup de Recerca 
en Gestió Turística (GRUGET) i el 
CEMS Faculty Group on Tourism, que 
a més vol impulsar els estudis turís-
tics entre les universitats, estrènyer 
els vincles acadèmics, etc. 

Centre ESADE d’Indústries
Culturals
El Centre ESADE d’Indústries Cultu-
rals (CEIC) té l’objectiu de proporci-
onar un espai de trobada que faciliti 
el debat i la reflexió sobre els pro-
blemes de la indústria cultural, amb 
la finalitat d’identificar els reptes de 
la comunitat empresarial. Aplica un 
enfocament internacional tant a les 
seves recerques com a la transferèn-
cia de coneixement. Actualment, el 
CEIC du a terme recerques i estudis 
en l’àmbit del periodisme i en el 
sector editorial, entre d’altres.

Centre d’Iniciativa
Empresarial
El Centre d’Iniciativa Empresarial 
(CINEM) aglutina les diferents 
activitats que ESADE desenvolupa 
en les àrees de creació d’empreses 
i gestió de l’empresa familiar. Les 
principals línies de recerca actuals 
són l’entrepreneurship, la gestió 
d’empreses familiars i el fenomen 
de les startups. Ja fa dos anys que 
el CINEM  acull el Grup de Recerca 
d’Iniciativa Emprenedora, reconegut 
per la Generalitat de Catalunya, per 
tal de contribuir al coneixement 
de l’activitat emprenedora, amb 
l’expectativa de promoure la creació 
d’empreses sostenibles i innovadores 
a llarg termini.
 

Centre de la Marca
Mitjançant la recerca, la reflexió, 
l’intercanvi i la creació de conei-
xement entorn de les marques i la 
seva gestió, el Centre de la Marca vol 
impulsar el desenvolupament de la 
reflexió; millorar les metodologies i 
els processos de creació, desenvo-
lupament, valoració i avaluació de 
les marques; incrementar l’eficàcia 
de les estratègies de marca com a 
font crítica de creació de riquesa; 
fomentar la construcció de marques 
fortes i consistents; afavorir el debat, 
i promoure la innovació.

Survey Research Centre
El Survey Research Centre (SRC) 
treballa en l’àrea de la metodologia 
de recerca de les ciències socials, 
des del disseny fins a la publica-
ció dels resultats, mitjançant una 
perspectiva quantitativa i qualitativa. 
La recerca es caracteritza perquè 
fa especial èmfasi en els aspectes 
relacionats amb el mesurament. 
El SRC té els orígens en el grup de 
recerca reconegut per la Generali-
tat de Catalunya i en projectes de 
recerca europeus i nacionals de gran 
rellevància, per exemple la European 
Social Survey (ESS).
 

Estructura organitzativa de la recerca
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articles en
journals indexats





 5
Projecció social
i cooperació

ESADE Alumni

Nombre d’antics alumnes 

35.000 
Presència internacional 

95 països

Nombre d’afiliats 

11.450 
Xarxa de relacions internacionals
Chapters internacionals 

20
Alemanya

Andorra

Argentina

Benelux

Brasil

Colòmbia

EUA - Chicago

EUA - Los Angeles

EUA - Miami

EUA - Nova York

França

Itàlia

Mèxic

Perú

Portugal

Regne Unit

Suïssa

Veneçuela

Xile

Xina

8 delegats en altres països

Antics alumnes que viuen i treba-
llen fora d’Espanya

5.932

Clubs sectorials i funcionals 

20
Assegurances

Automoció

Business & Information Technology

Comunicació

Esport i Gestió

Dret

Direcció Pública i Política

Emprenedors, Inversors i Empresaris

Empresa Familiar

Espai Vicens Vives

Finances i Control de Gestió

Gestió Turística

Immobiliari

Indústries Culturals

Màrqueting

Negocis a la Xina

Negocis i Responsabilitat Social

Operacions

Recursos Humans

Salut i Farma

Clubs territorials 

10
Andalusia Occidental (Sevilla)

Andalusia Oriental (Granada)

Aragó

Astúries

Balears

Canàries

Galícia

Girona

Lleida

València

Difusió de la revista 

31.500 exemplars 
Periodicitat trimestral

4t any d’edició

Activitats socials 
i de voluntariat
Servei Universitari per al Desen-
volupament
El Servei Universitari per al Desen-

volupament (SUD) integra el conjunt 

d’esforços que efectua la comunitat 

acadèmica (alumnat, professorat 

i PAS) per ajudar països en via de 

desenvolupament. 

Nombre de participants

40
Països amb què s’ha col·laborat:

Bolívia, El Salvador, Nicaragua,

Guatemala i Hondures

Convenis amb universitats
centreamericanes 
Universitats participants:

UCA Universidad Centroamericana

de Managua, Nicaragua

Universidad Rafael Landívar,

Guatemala

Universidad Centroamericana “José

Simeón Cañas”, El Salvador

Nombre de professors participants 

15
Alumni Solidari. Voluntariat
de consultors solidaris
Nombre d’antics alumnes partici-

pants 

50
ONG participants 
Arrels Fundació 

Fundació Esclerosi Múltiple

Fundació Èxit

Fundación Balia por la Infancia

Fundación Tomillo

Xarxes de 
recerca social 
i ètica
ESADE és l’única escola de negocis 

europea de la Social Enterprise 
Knowledge Network (SEKN), una 

iniciativa liderada per la Harvard 

Business School en què, a més 

d’ESADE, participen vuit escoles de 

negocis llatinoamericanes.

ESADE és membre de la European 
Business Ethics Network (EBEN), 
xarxa acadèmica dedicada a l’estudi 

de l’ètica empresarial en qualsevol 

tipus d’organització. 

ESADE és membre fundador de la 

European Academy of Business 
in Society (EABIS), que promou el 

debat sobre el paper de l’empresa a 

la societat i capacita els futurs líders 

empresarials perquè impulsin la res-

ponsabilitat social de l’empresa. 
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Inauguració  
d’ESADEFORUM 

Setembre de 2006
ESADEFORUM és un centre de 

convencions amb unes instal·lacions 

modernes i versàtils, una superfície 

de 900 m2 i capacitat per a 336 per-

sones. És un espai modulable, que 

permet disposar simultàniament de 

tres sales independents i dos foyers.

Superfície

900 m2

Capacitat

336 persones

 LÍNIA ESTRATÈGICA

Debat social
Impuls del debat des del rigor
acadèmic i la independència

ESADE és una institució que fomenta
el debat en temes d’interès econòmic
i social, amb una incipient veu
internacional que ens permet aportar
coneixements i fer reflexions útils
davant dels reptes globals.
El foment del debat i l’intercanvi d’idees es fonamenten en:

La reflexió i la recerca del nostre Claustre del Professorat

i la cooperació amb els nostres partners acadèmics;

El reconeixement públic i el valor social dels estudis i

les reflexions que aportem.

Actes públics i 
articles d’opinió
 
Nombre d’actes públics

422
Nombre d’assistents als actes

23.196
Nombre d’articles d’opinió
publicats a la premsa

380





 6
Vocació internacional

 LÍNIA ESTRATÈGICA

Internacionalització
Consolidació com a escola
de negocis global

ESADE és una institució acadèmica 
amb vocació internacional. En tots els 
àmbits en què operem s’ha interioritzat 
que actuem en entorns globals i que les 
nostres iniciatives han d’afavorir la 
internacionalització dels estudiants, 
del personal d’administració i serveis, 
del professorat i dels nostres partners 
acadèmics i empresarials. 

Per això, portem a terme projectes globals.

La consolidació de:
• La presència d’ESADE a Buenos Aires i la intensificació de rela-

cions amb les empreses clau en aquest àmbit d’influència;

• La presència d’ESADE a Madrid com a escola internacional, 

amb el consegüent establiment de relacions empresarials, insti-

tucionals i socials, cada vegada més intenses.

La consolidació de relacions acadèmiques amb la Xina i 
l’Índia i l’obtenció del reconeixement internacional com a institu-

ció d’excel·lència en els estudis de grau i postgrau (acreditacions 

internacionals) i amb projecció significativa a l’àmbit d’Executive 

Education.

L’ampliació de la xarxa d’antics alumnes, juntament amb 

la nostra Associació d’Antics Alumnes (ESADE Alumni), que 

potencia i afegeix valor a la xarxa de relacions nacionals i 

internacionals. 
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HEC School  
of Management 

París, França

Université Paris XII 
 Faculté de Droit 

París, França

Campus 
Buenos Aires

 Andorra

Benelux 

Brasil 

Xile 
 Argentina

Xina  

 França

Campus 
Barcelona

Campus 
Madrid  Itàlia

 Mèxic

Perú 

Portugal 

Regne Unit 

 Suïssa

 Veneçuela

 EUA LA

 EUA NY

 EUA Miami

Università Commerciale   
Luigi Bocconi
Milà, Itàlia 

Universität Saint Gallen
Saint Gallen, Suïssa 

Alemanya 

Georgetown University
Washington DC, EUA 

EUA Chicago 

Stanford Graduate School 
of Business

Stanford, California, EUA 

Babson College
Wellesley, Massachusetts, EUA  

Universidad ESAN
Lima, Perú

INCAE
Alajuela, Costa Rica 

 Colòmbia

Fudan School of Management
Xangai, Xina

Indian School of Business
Hyderabad, Índia

Principals partners acadèmics
Chapters ESADE Alumni

Campus d’ESADE

Membres acadèmics associats
Membres europeus de la CEMS

Norwegian School of Economics  
& Business Administration  
Bergen, Noruega

Corvinus University of Budapest
Budapest, Hongria

London School of 
Economics

Londres, Regne Unit

Copenague Business School
Copenhagen, Dinamarca

Stockholm School of Economics
Estocolm, Suècia

University of Economics
Praga, República Txeca

Helsinki School of Economics
Helsinki, Finlàndia

Harvard Business School
Boston, Massachusetts, EUA

RSM Erasmus 
University

Rotterdam, Països Baixos

Université Catholique 
de Louvain 

Louvain, Bèlgica

University 
College Dublin  

Dublín, Irlanda

Freie Universität Berlin
Berlín, Alemanya 

Wirtschaftsuniversität Wien
Viena, Àustria  

Universität Köln
Colònia, Alemanya

Warsaw School of Economics
Varsòvia, Polònia

Chinese University of Hong Kong
Hong Kong, Xina

Escuela de Graduados  
en Administración y  

Dirección de Empresas
Monterrey, Mèxic

Fundaçâo Getulio Vargas
Sâo Paulo, Brasil

Richard Ivey School of Business
Ontario, Canadà

Cornell Law School 
Ithaca, Nova York, EUA

Penn Law University of 
Pennsylvania Law School 

Filadèlfia, EUA

Duke University 
School of Law 
Durham,  
Carolina del Nord, EUA  

National University of Singapore
Singapur, Singapur

St.Petersburg State  
University School of Management
Sant Petersburg, Rússia

Tsinghua University
Beijing, Xina

University of Sydney
Sydney, Austràlia



Xarxes, acords
i aliances
internacionals
Acords d’intercanvis amb 
universitats internacionals 

130
Xarxa CEMS – Community of Euro-

pean Management Schools

Xarxa PIM – Partnership in Interna-

tional Management

Xarxa Themis – The Joint Certifica-

te in International and Business Law

Aliances Estratègiques amb HEC 

a França i Babson College als Estats 

Units

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

171 alumnes propis 

186 alumnes d’acollida

Llicenciatura i Màster en Dret 

24 alumnes propis 

58 alumnes d’acollida 

MBA 

59 alumnes propis 

74 alumnes d’acollida

Estudiants
internacionals
Total d’alumnes internacionals 
matriculats en els programes 

937
Total de països de procedència 

68
Professorat
i personal
internacional
Professorat internacional 

17%
Països representats 

14
Personal d’administració i serveis 
internacional 

11%
Països representats 

12
ESADE Alumni
Nombre d’antics alumnes 

35.000 
Antics alumnes que viuen i treba-
llen fora d’Espanya 

5.932 
Presència internacional 

95 països

Chapters Internacionals 

20

Programes amb 
universitats 
i empreses 
internacionals
Master CEMS in International
Management
CEMS Full Members

17 
CEMS Associate Academic Members 

9
Corporate Partners

50
MSc Double Degree Programs 

5
PhD in Management Sciences: 
programa impartit conjuntament 

amb ESAN-Perú 

MBA Double Degree Programs

9
Themis – The Joint Certificate in 

International and Business Law

5
International Executive Educa-
tion Programs
ICT amb empreses internacionals

23
Programes amb universitats inter-

nacionals

6
Projectes 
de recerca 
internacionals
• Survey Research Centre: European 

Social Survey Infrastructure

• Social Innovation Institute: Social 

Enterprise Knowledge Network (SEKN)

• Entrepreneurship Center: STEP 

Project for Family Enterprising

Associacions 
internacionals
Associacions internacionals de les 
quals ESADE és membre  

15
EFMD European Foundation for 

Management Development

AACSB International The Associa-

tion to Advance Collegiate Schools 

of Business 

CLADEA Consejo Latinoamericano 

de Escuelas de Administración 

EDAMBA European Doctoral Pro-

grammes Association in Manage-

ment and Business Administration 

EUDOKMA European Doctoral 

School on Knowledge and Manage-

ment 

IAJBS International Association of 

Jesuit Business Schools 

CEMS Community of European  

Management Schools and Interna-

tional Companies

PIM Partnership in International 

Management 

AMBA The Association of MBAs 

EABIS European Academy of Busi-

ness in Society 

GMAC Graduate Management 

Admission Council 

EMBAC Executive MBA Council 

UNICON International University 

Consortium for Executive Education 

Themis The Joint Certificate in 

International and Business Law

ELFA European Law Faculties 

Association

Acreditacions 
internacionals
Triple corona 

European Quality Improvement 
System (EQUIS) (1998, 2003)
ESADE ha estat la primera escola 

de negocis d’Espanya i una de les 

primeres d’Europa que va obtenir, 

l’any 1998, l’acreditació institucional 

European Quality Improvement 

System (ICS), que atorga la Euro-

pean Foundation for Management 

Development (EFMD). 

The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business 
(AACSB International) (2001)
ESADE va ser la primera escola 

de negocis d’Espanya i la setena 

d’Europa que va aconseguir, l’any 

2001, l’acreditació de qualitat per 

als programes de llicenciatura, 

màster i doctorat que atorga The 

Association to Advance Collegiate 

Schools of Business (AACSB Inter-

national).

The Association of MBAs (AMBA) 
(1994, 1999, 2004)
Els programes MBA d’ESADE tenen 

l’acreditació de The Association of 

MBAs (AMBA) des de l’any 1994.

Rànquings 
internacionals
MBA

1r 
MBA internacional 

The Wall Street Journal, 
setembre 2006

2n 
Millor MBA del món pel seu enfoca-
ment social i mediambiental

Beyond Grey Pinstripes,  
octubre 2005  

4ª    
Millor escola de negocis europea i 7a 
internacional

BusinessWeek, octubre 2006

Executive Education

5ª    
Millor escola de negocis europea i 
16a del món en programes a mida 
per a empreses 

BusinessWeek, octubre 2005

2ª 
Millor escola de negocis europea i 2a 
del món per a empreses llatinoame-
ricanes

América Economía,  
novembre 2006

Programes universitaris

11è     
Millor Màster en Direcció d’Empreses 
d’Europa 

Financial Times, setembre 2006

L’International Advisory Board 

d’ESADE és un motor essencial que 

impulsa aquesta dimensió estratègi-

ca de l’escola de negocis.

Per mitjà de les seves contribucions, 

els membres del Board proporcio-

nen a ESADE el seu suport en tres 

àrees complementàries i interrela-

cionades: 

Innovació
Per assegurar la innovació dels 

plans d’estudis i de l’activitat de 

recerca 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 assegurar que ESADE té la 

capacitat de donar resposta al seu 

objectiu fundacional i d’incidir en el 

futur desenvolupament global de la 

formació en direcció d’empreses. 

MEMBRES
Michael C. Jensen 
Professor emèrit d’Administració 

d’Empreses de la Harvard Business

School (Estats Units)

David Risher  
Exvicepresident sènior  

d’Amazon.com (Estats Units)

Christine Lagarde 
Expresidenta del Comitè Executiu 

de Baker & McKenzie (Estats Units) i 

ministra d’Economia a França

Bernard Castaing  
Exvicepresident mundial de Beauty 

Care, Procter&Gamble (Regne Unit)

International Advisory Board

Xavier Ferran  
Partner de Lion Capital (Regne Unit) i 

exCEO de Bacardí (Estats Units)

Hanneke C. Frese  
Exdirectora del Capabilities Group, 

Zürich International Company 

(Suïssa)

Alex O. Lendi  
President i CEO de Lis International 

Company (Liechtenstein)

Philippe Louvet  
Director de Desenvolupament Corpo-

ratiu i Formació de L’Oréal (França)

Mario Vaupel  
Director de l’ERGO Management 

Akademie (Alemanya) 

Ingo Zuberbier 
Exvicepresident de Lintas World Wide 

(Alemanya) 

Xavier Mendoza  
President de l’International Advisory 

Board i degà d’ESADE 

Carlos Losada  
Director general d’ESADE

Eugenia Bieto 
Subdirectora general corporativa 

d’ESADE

Jaume Hugas  
Director d’Executive Education 

d’ESADE

Glòria Batllori  
Directora executiva de Programes 

MBA d’ESADE

Colin McElwee  
Director de Màrqueting Corporatiu 

d’ESADE
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6. Vocació internacional





 7
Persones, estructura
i recursos

Plantilla  
d’ESADE 
a 31.08.07  

Total plantilla 

470 persones

Personal

d’administració i serveis

272 membres

Professorat

198 membres

 LÍNIA ESTRATÈGICA

Cultura organitzativa 
Lideratge cooperatiu

La cultura d’ESADE està orientada a 
l’aprenentatge, el coneixement i la in-
novació, i es fonamenta en la responsa-
bilitat, el compromís i el reconeixement 
mutu.
ESADE promou la creació d’una atmosfera de col·laboració i con-

fiança entre tots els integrants de la seva comunitat: professorat, 

personal d’administració i serveis, equips de direcció, alumnat dels 

diferents programes, antics alumnes i els diversos partners, per mitjà 

de:

• La contribució sincera a la raó de ser de la institució com a projec-

te compartit per tots.

• L’autoexigència per la qualitat.

• La millora contínua de la comunicació interna.

• L’impuls del bon funcionament dels processos de participació.

• El suport a la creació d’incentius coherents amb aquesta cultura.

Personal 
d’administració 
i serveis
Homes 

75 (27,57%)

Dones 

197 (72,43%)

Mitjana d’edat

40 anys

Procedència internacional

12 nacionalitats

Persones que han realitzat for-
mació
89 en desenvolupament profes-

sional

26 en idiomes

“Untitled”  
La revista interna d’ESADE
Llançament: novembre de 2006

Periodicitat: trimestral (3 edicions)

Idiomes: català, castellà i anglès

Direcció

Patronat 
PRESIDENT

Joan Manuel Soler Pujol

VIcEPRESIDENT

Ignasi Salvat Ferrer

SEcRETARI

Josep E. Milà Mallafré

MEMBRES

Melecio Agúndez Agúndez

Alfredo Bassal Riera

Artur Carulla Font

Pere A. Fábregas Vidal

Pedro Fontana García

Juan José López Burniol

Pedro Navarro Martínez

Xavier Pérez Farguell

Manuel Raventós Negra

Eugenio Recio Figueiras

Mario Rotllant Solá

Alfredo Sáenz Abad

Josep Oriol Tuñí Vancells

Comitè Executiu
Carlos Losada

Director general 

Xavier Mendoza

Degà de l’Escola Superior 

d’Administració i Direcció 

d’Empreses i de la Business School

Pere Mirosa

Degà de la Facultat de Dret

Marcel Planellas

Secretari general

Eugenia Bieto

Subdirectora general corporativa

Josep Bisbe

Vicedegà acadèmic

Alfons Sauquet

Vicedegà de Recerca i Coneixement

Ramon Garcia

Administrador general i director exe-

cutiu de Recursos Humans del PAS

Belén Marín

Directora executiva de Serveis Acadè-

mics 

Carlo M. Gallucci

Director executiu de Programes Uni-

versitaris

Jaume Hugas

Director d’Executive Education

Glòria Batllori

Directora executiva de Programes MBA

Ramon Aspa

Director executiu de l’Executive Lan-

guage Center 

Francisco Longo 

President del Claustre del Professorat 

Josep E. Milà  

Secretari tècnic 

(fins a desembre de 2006)

Enrique López Viguria  

Secretari tècnic 

(des de gener de 2007) 
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Professorat 

Professorat de management i dret a 

temps complet

114
Nombre de doctors

83 (72,8%)

Professorat acreditat per l’AQU 

70% 
13 professors a temps parcial

87 professors externs

46 professors visitants

644 col·laboradors acadèmics

8 professors honoraris

237 directius/professors convidats

Professorat de l’Executive Language 

Center

66
Nombre total de professors i 

col·laboradors acadèmics

1.215
Procedència internacional

33 nacionalitats



Informació econòmica Recursos

 LÍNIA ESTRATÈGICA

Sostenibilitat econòmica i 
recursos de suport
Adequació dels recursos a l’estratègia

ESADE té un projecte a mitjà i llarg ter-
mini que es recolza en una gestió econò-
mica i patrimonial sostenible.
I això ho fa d’acord amb els criteris següents:

• Efectuar una gestió econòmica caracteritzada per la coherència 

amb els objectius establerts i la visió institucional, vetllant sempre per 

contribuir a l’ús adequat dels recursos.

• Disposar d’unes infraestructures físiques i tecnològiques d’acord 

amb l’estratègia.

• Millorar contínuament els processos i l’ús de la tecnologia de 

manera alineada amb l’estratègia.

• Disposar dels recursos de suport i els serveis interns necessaris 

per assolir els objectius fixats.

• Aconseguir fonts alternatives de finançament per part 

d’empreses i antics alumnes, basades en la filantropia.
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Compte de 
resultats 
2006-2007

Total Ingressos 60 M€
Despeses de personal  -32 M€

Despeses generals  -21 M€

Superàvit d’explotació   7 M€    
abans d’amortització 

Amortitzacions -4 M€ 

Superàvit d’explotació  3 M€ 
Financers -1 M€

Aportacions a la finalitat 1 M€ 

fundacional

Superàvit  3 M€

Aplicació dels 
ingressos

Formació - ensenyament 50 M€ 
 83,33%

Recerca 4 M€ 
 6,67%

*Acció i  3 M€ 
Projecció Social  5 %

Superàvit  3 M€ 
 5%

TOTAL 60 M€ 
* Detall de l’acció i la projecció social

ACCIó SOCIAL
Beques i bonificacions   476.000 € 
a estudiants

Bonificacions a col·lectius  794.000 € 
que donen suport a ESADE 

Formació interna docent  157.000 €

Formació interna PAS 200.000 €

Ajudes al desenvolupament 373.000 €

TOTAL 2 M€ 
PROJECCIó SOCIAL
Actes i jornades de  1 M€  debat social 

Ingressos per 
unitats

Programes universitaris 21 M€ 
 35%

Business School 35 M€ 
 58,33%

Executive Language Center 4 M€ 
 6,67%

TOTAL 60 M€  

Evolució dels 
ingressos
ACTIU
2004-2005 44 M€

2005-2006 50 M€

2006-2007 60 M€

Balanç 
2006-2007
ACTIU
Immobilitzat  52 M€
Immobilitzat immaterial net  1 M€

Immobilitzat material net  49 M€ 

Immobilitzat financer  2 M€

Actiu circulant  23 M€
Deutors  9 M€

Tresoreria 14 M€

 75 M€ 
PASSIU
Fons propis  29 M€
Fons fundacional + reserves  26 M€

Resultat de l’exercici  3 M€

Ingressos a distribuir  1 M€

Creditors a llarg termini  5 M€

Creditors a curt termini  40 M€
Creditors* 37 M€*

Altres deutes  3 M€

 75 M€

* La partida de creditors inclou

cobraments anticipats per matrícules

per un import de 23 milions d’euros

i ingressos anticipats

per valor de 3 milions d’euros.

Campus en 
metres quadrats 
de superfície
cAMPUS BARcElONA 

29.475 m2

9.300 m2 Edifici 1

7.475 m2 Edifici 2

12.700 m2 Edifici 3

cAMPUS MADRID

2.500 m2

cAMPUS BUENOS AIRES

1.487 m2

Gestió  
acadèmica

Increment dels e-Serveis

5
Digitalització de documents

120.188
Disponibilitat de llistes  

operatives

36 departaments

17programes

Tecnologia  
i innovació
 
Centre d’atenció a l’usuari 
Increment de serveis en  

aplicacions, aules i multimèdia

Nombre d’ordinadors

850
Aules equipades amb  

les últimes tecnologies

96
Accessibilitat remota

22 serveis digitals

Nous portals web 
Portal corporatiu 

Portal de carreres professionals 

Portal de carreres universitàries 

Sistema d’admissions per via web 

130 webs de professorat

Projectes de desenvolupament de 
sistemes

16
Implantació de la identificació 
única

95% dels serveis

ESADE Guíame! 
Portal d’informació empresarial

Nombre de visites durant el curs 

692.000 
Increment anual de visites

15% 

Biblioteca  
digital
Usuaris

65.000
Préstecs

11.278
Llibres ingressats 

2.288 
Subscripció  i accés a revistes
485 físiques

7.429 electròniques

Observatorio SIC:  

Edició i distribució 

100 butlletins

Accés off-campus

40 bases de dades

Consultes a les bases de dades

+3 milions d’accessos

Suport a 
la recerca 
i la docència

• Creació del Punt d’Atenció a 

l’Investigador (PAI)

• Edició de 3 butlletins de recerca

• Edició del Research Yearbook

7. Persones, estructura i recursos





 8
Relació amb
organitzacions i empreses

Juan Arena 

President de Bankinter 

President del Consell Professional de 

Management

Maite Arango 

Vicepresidenta del Grup Vips

José Ramón Arce 

Expresident de Lilly

Domingo Arochena 

President del Grup INDAS

Marcial Campos Calvo-Sotelo 

Exsoci-director de McKinsey

Rafael de Ramón 

Director general de Saint Gobain 

Canalización

Miguel Fernández de Pinedo 

President de la Fundació  

PricewaterhouseCoopers 

Antonio Garrigues Walker 

President de Garrigues

Antonio Gutiérrez Vergara 

Diputat 

Juan Pablo Lázaro Espinosa de  

los Monteros 

President executiu d’ASM

Ivan Martén 

Vicepresident de The Boston  

Consulting Group

José M. Martín Patino 

President de la Fundació Encuentro

Amparo Moraleda 

Presidenta d’IBM Espanya i Portugal

Juan José Nieto 

President d’HSM Group

Francisco Román 

Conseller delegat de Vodafone

Juan Soto 

Expresident de la Comisión Soto

para el Desarrollo de la Sociedad 

de la Información

 

• AAMC Abogados y Asesores Tribu-

tarios 

• Advocacia General de l’Estat

a Barcelona

• Allen & Overy 

• Arasa & De Miquel - Advocats 

Associats 

• Baker & McKenzie Abogados

• BDO Audiberia Estudio Jurídico  

y Tributario 

• Brosa Abogados y Economistas

• Brugueras, García Bragado,  

Molinero y Asociados

• Bufet Antràs, Advocats Associats

• Clifford Chance Abogados

• Cuatrecasas Abogados 

• Deloitte Abogados y Asesores 

Tributarios

• D & G Advocats, S.L. 

• Ernst & Young Abogados

• Font Abogados y Economistas

• Freshfields Bruckhaus Deringer 

• Garrigues, Abogados y Asesores 

Tributarios

• Gay-Vendrell Advocats 

• Gómez Acebo & Pombo Abogados, SL 

• Jausas  

• JGBR Horwath Abogados y Aseso-

res Tributarios 

• KPMG Abogados 

• Landwell-PricewaterhouseCoopers

• Mazars & Asociados 

• Pedrosa & Asociados 

• Pérez-Llorca 

• Roca Junyent Advocats Associats 

• Roca Puig & Ramón, S.A.

• Uría Menéndez 

• Ventura Garcés & López-Ibor 

Advocats 

• VIALEGIS Asesores Legales  

y Tributarios

Consell Professional
de Management

Consell Professional
de la Facultat de Dret

• Carrier
• Citigroup GTS
• Deutsche Bank
• International Finance Corporation 
(IFC)
• Johnson & Johnson
• McKinsey
• Synthes
• Tradebe

ADE
FÒRUM D’EMPRESES 
• Accenture
• Affinity Petcare
• Andbanc
• Arbora & Ausonia
• Banco Sabadell
• Banco Santander
• BDO Audiberia
• BearingPoint
• Carrefour
• CB Richard Ellis
• Celsa Group
• Coty
• Grupo Damm
• Grupo Danone
• Deloitte
• Delta Partners
• Ernst & Young
• Euroleague Basketball
• Europraxis Consulting
• Everis
• Garrigues
• GB Investment Banking
• Grupo Financiero Riva y García
• Grupo Société Générale
• Henkel Ibérica
• Inditex
• JP Morgan
• KPMG
• L’Oréal España
• Management Solutions
• Mango
• Mercer Management Consulting
• Miguel Torres
• Nestlé
• PricewaterhouseCoopers
• Procter & Gamble
• Quadis
• Reckitt Benckiser
• Roland Berger
• Sara Lee
• Scottish & Newcastle
• TUI España
• Unilever

JORNADES DE FINANcE  
& cONSUlTING
• Arthur D. Little
• Atlas Capital
• Bain & Company

• Banco Santander
• BBVA
• Bloomberg
• Citigroup
• Deloitte
• Deutsche Bank
• Europraxis Consulting
• GE Money Bank
• Grupo Société Générale
• IBM
• KPMG
• Lehman Brothers
• McKinsey & Company
• Mercer Oliver Wyman
• Merrill Lynch
• Procter & Gamble
• The Boston Consulting Group
• UBS 
• Valoris

EMPRESES QUE VAN FER PRESEN-
TAcIONS
• Heineken
• UTC

Dret
FÒRUM DE DRET 
• Baker & McKenzie Abogados 
• BDO Audiberia Estudio Jurídico  
y Tributario 
• Clifford Chance 
• Cuatrecasas 
• Deloitte Abogados y Asesores 
Tributarios 
• Ernst & Young Abogados 
• Font Abogados y Economistas 
• Freshfields Bruckhaus Deringer 
• Garrigues Abogados y Asesores 
Tributarios 
• Gómez Acebo & Pombo Abogados, SL 
• JGBR Horwath Abogados y  
Asesores Tributarios 
• KPMG Abogados 
• Landwell-PricewaterhouseCoopers 
• Lovells 
• Manubens & Asociados 
• MMM & M, Monereo, Meyer & 
Marinel·lo, Abogados 
• Padrol Munté 
• Pedrosa & Asociados 
• Pérez-Llorca Abogados 
• Roca Junyent Advocats Associats 
• Uría Menéndez 

Executive Education
1.470 EMPRESES PARTIcIPEN
EN ElS cURSOS D’ExEcUTIVE 
EDUcATION, cAl DESTAcAR:
• Abertis 
• Banco Santander 
• Bankinter, S.A.

• BBVA 
• Bertelsmann AG
• Boehringer Ingelheim España S.A.
• Bunge
• Carlson Wagonlit Travel SAS
• Citibank
• Comsa S.A.
• Condis Supermercats S.A.
• Corporación Agrolimen S.A.
• Deloitte
• Desigual
• Deutsche Bank
• DuPont de Nemours  
International S.A.
• Endesa S.A.
• Epson Europe BV
• Esmalglass S.A.
• Esteve Química, S.A.
• Gas Natural SDG, S.A.
• General Electric
• Grünenthal, S.A.
• Grupo Agbar 
• Grupo Ferrovial, S.A.
• Hewlett-Packard Española S.A.
• Laboratorios Almirall, S.A.
• Lladró, S.A.
• LOEWE
• Merck Farma y Química S.L.
• Miguel Torres, S.A.
• Novartis Medical Nutrition
• PepsiCo
• Pfizer, S.A.
• Philips Ibérica, S.A.
• Planeta Corporación S.R.L.
• PricewaterhouseCoopers
• Puig Beauty & Fashion Group,S.L.
• Química Farmacéutica Bayer S.A.
• RACC
• Random House Mondadori, S.A.
• Repsol YPF, S.A.
• Roca Sanitarios, S.A.
• Roche Diagnostics SL
• Roche Pharmaceuticals
• Saint-Gobain Weber-Cemarksa, S.A.
• Pronovias - San Patrick, SL
• Sanofi-Aventis, S.A.U.
• Siemens, S.A.
• Solvay Benvic Ibérica, S.A.
• Sony España, S.A.
• Stradivarius España, S.A
• Televisa Corporación 
• Telefónica 
• The Eat Out Group, S.L.
• Top Cable-Grup Alcabe
• Volkswagen - Audi España, S.A.
• Winterthur Ibérica, AIE

MBA
MBA cAREER FORUM
• Abantia
• Acciona
• Alfa Consulting
• Almirall
• Banco Sabadell
• Banesto
• Bayer HealthCare
• BBVA
• Cadbury España
• Capgemini
• Carrefour
• Carrier
• CH Werfen
• Coty Inc.
• Deutsche Post World Net (DPWN)
• DSM
• Fortis
• Grupo Celsa
• Grupo Tradebe
• Henkel
• Ingersoll Rand
• INS
• Leroy Merlin
• L’Oréal
• Merck Sharp & Dohme
• MTS Group
• Nike
• Novartis
• Sanofi-Aventis
• SAP
• Sara Lee Iberia
• TUI

MBA cAREER WEEk
• Accenture
• Alfa Consulting
• Arthur D. Little
• Banco Santander
• Bear Stearns
• Caixa Holding
• Capgemini
• Deloitte
• Deutsche Bank
• DPWN Business Consulting
• Europraxis
• GE Europe
• Goldman Sachs
• KPMG
• “la Caixa”
• McKinsey
• Mercer Management Consulting
• Morgan Stanley
• Roland Berger Strategy Consul-
tants
• The Boston Consulting Group
• Valoris

PRESENTAcIONS cORPORATIVAS
• BBDO

Empreses participants en els fòrums d’empreses i en els career services
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Filantropia i partenariat

Aportacions 
filantròpiques 
a la Fundació 
ESADE
Durant el curs acadèmic 2006- 

2007, diverses organitzacions i 

empreses han contribuït al desen-

volupament del projecte educatiu 

d’ESADE per mitjà d’aportacions 

filantròpiques. Aquest compromís 

s’ha canalitzat per dues vies: d’una 

banda, el Programa de Relacions 

Corporatives, mitjançant el qual 

les organitzacions i empreses fan 

aportacions anuals a la finalitat 

fundacional i, d’una altra, les con-

tribucions directes per a projectes 

concrets.

En l’exercici 2006-2007, les apor-

tacions corporatives han crescut 

més d’un 40%, fins a superar els 2 

milions d’euros. 

El suport filantròpic és clau per 

al futur de la institució, tenint en 

compte que ESADE és una fundació 

privada sense finalitat de lucre que 

reinverteix el seu benefici en la 

mateixa missió fundacional.

 

El creixement més important l’han 

registrat les donacions a la finalitat 

fundacional, que han augmentat 

més d’un 70% respecte a l’any 

anterior.

Socis d’Honor
• ESADE Alumni

Socis
• Gas Natural SDG

• Grupo Celsa

• Repsol YPF

Promotors Sènior
• Abertis

• Endesa 

• Grupo Santander

• ISS Facility Services

Promotors
• Accenture

• Aramark

• Bacardi España

• Bayer

• BBVA

• Bimbo

• Caprabo

• Catalana Occidente

• Cobega 

• Danone

• Deloitte 

• Esteve

• FMC Foret

• Freixenet

• Fundació Caixa Catalunya

• Fundació Puig

• Fundación Agbar

• Fundación Damm

Empreses i organitzacions que han donat suport a la finalitat 
fundacional. Programa de Relacions Corporatives

• Fundación Miarnau – Grupo Comsa

• Grupo Mahou San Miguel

• Grupo Novartis en España

• Henkel

• IBM

• Metalogenia

• Nestlé España

• Penteo ICT Analyst

• Santa & Cole

Col·laboradors
• Agrolimen 

• AXA Winterthur

• Caixa Manresa

• Caja Madrid

• Cementos Molins 

• Crédito y Caución 

• FIATC

• La Llave de Oro

• Mapfre 

• Miguel Torres 

• Roca

Empreses i organitzacions que han 
contribuït a projectes concrets

Les aportacions a projectes con-

crets, que representen gairebé el 

60% del total, han crescut més d’un 

30% en el darrer curs i han superat 

el milió d’euros, amb especial 

incidència en els nous projectes de 

recerca i de divulgació de l’activitat 

acadèmica.

Investigació i formació
APORTAcIONS PRINcIPAlS

• Abertis Infraestructuras

• Agrolimen

• BBVA

• Caixa Manresa

• Egarsat

• Fundació Caixa Sabadell

• Fundació Lluís Carulla

• Fundación Agbar

• Gas Natural SDG

• Izasa

• “la Caixa”

• PricewaterhouseCoopers

• Quadis

• Randstad

• Repsol YPF

AlTRES

• Cambra Oficial de Comerç, Indús-

tria i Navegació de Barcelona

• Celsa

• Deloitte

• Egeda

• ESADE Alumni

• Fundación Caixa Tarragona

• Fundación FAES

• Fundación ICO

• Fundación Prevent

• Instituto de la Empresa Familiar

• Morera Design

• Textil Seu-Grifone

• Sara Lee Bakery Corporativa

Atracció de talent: beques
APORTAcIONS PRINcIPAlS

• Cresa Patrimonial

• Fundació Banc Sabadell

AlTRES

• Cuatrecasas

• Deutsche Bank

• Font Abogados-Economistas

• “la Caixa”

• Landwell

• Uría Menéndez

Infraestructures i serveis
APORTAcIONS PRINcIPAlS

• Cementos Molins

• Diputació de Barcelona

• e-“la Caixa”

• Figueras International Seating

• Ross Enterprise

Assemblea de Membres de  
la Fundació ESADE 

Persones físiques 
• Joan Miquel Albouy Martí 
• Pere Borrás Durán
• Juan José Brugera Clavero
• Manuel Espiau Espiau
• Pere-A. Fábregas Vidal
• Jorge Gallardo Ballart 
• Francisco Guarner Muñoz 
• Jaume Iglesias Sitjes
• Esteban Khalo Glykidis
• Enric Masó Vázquez 
• Santiago París Vidal-Ribas 
• Xavier Pérez Farguell 
• Antoni M. Pugès Cambra 
• Federico Riera-Marsá Llambí
• Ignasi M. Vidal Arderiu  

Persones jurídiques
• Abertis
• Accenture
• Agrolimen
• Aramark
• AXA Winterthur
• Bacardi España
• Banc Sabadell
• Bayer 
• BBVA
• Bimbo
• Caixa Catalunya
• Caixa Manresa
• Caja Madrid
• Cambra Oficial de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Barcelona
• Caprabo
• Catalana Occidente
• Celsa 

• Cementos Molins

• Cobega 

• Danone

• Deloitte

• Endesa

• ESADE Alumni

• Esteve

• FIATC

• FMC Foret

• Freixenet

• Fundació Puig

• Fundación Agbar

• Fundación Damm 

• Fundación Miarnau - Grupo Comsa

• Gas Natural 

• Goldman Sachs 

• Grupo Novartis en España

• Grupo Santander 

• Henkel 

• Hewlett-Packard Española

• IBM

• Izasa

• “la Caixa”

• La Llave de Oro 

• Mapfre 

• Metalogenia

• Miguel Torres

• Nestlé España

• Penteo ICT Analyst

• PricewaterhouseCoopers

• Quadis

• Repsol YPF

• Roca 

• Santa & Cole

• Unilever
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Comunicació

www.esade.edu
Llançament de la nova web 
corporativa

20/03/07 

Mitjana de visitants el curs 
06/07 

208.256 /mes

Idiomes en què està disponible 
Català, castellà i anglès

Procedència dels visitants
1. Espanya

2. Estats Units

3. Regne Unit

4. França

5. Alemanya

6. Itàlia

7. Mèxic

8. Canadà

9. Índia

10. Països Baixos

Resum de 
premsa
Impactes a la premsa escrita

3.442
Articles d’opinió   
a la premsa escrita 
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ESADE és una institució que 
desenvolupa la seva activitat 
al voltant de tres àrees prin-
cipals: la formació, la recerca 
i el debat. Tot el que es crea i 
desenvolupa en aquests tres 
àmbits d’actuació ho comu-
niquem per aconseguir un 
impacte social significatiu. 
Treballem proactivament per 
mitjà dels principals canals 
de comunicació, tant on-line 
com off-line, a escala nacional 
i internacional. Cal destacar 
l’impuls de la web corporativa, 
l’edició de diversos butlletins 
digitals i la presència a la 
premsa, especialment mit-
jançant articles d’opinió.

Newsletters 
digitals
Corporatives
IN&OUT

ESADE KnowledgeBriefings

Executive Focus

Unitats de recerca
Public

Empresa y Derechos Humanos

Informatives
Observatorio SIC

Alumni
Alumni 



Agraïments
L’equip que ha coordinat i elabo-

rat aquesta Memòria resumida 

dóna les gràcies a totes aquelles 

persones que han prestat la seva 

ajuda i col·laboració perquè aquest 

projecte sigui una realitat.

El nostre agraïment també a la Bor-

sa de Madrid i AENA per permetre la 

realització de fotografies.   

Moltes gràcies a tots.

Aquest document s’ha elaborat amb rigor 
i de la manera més acurada possible. Per 
a qualsevol observació o suggeriment de 
millora: memoria@esade.edu

Aquest informe s’ha imprès amb paper 
ecològic procedent de plantacions de gestió  
forestal sostenible.


