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Un altre aspecte digne de remarcar és l’impuls a la 
política de beques. Volem continuar atraient el millor 
talent possible cap a ESADE, sobretot en un context 
de crisi, de manera que la manca de recursos no 
suposi una frontera per accedir a la millor formació. 
Per això, s’ha impulsat una campanya de fundraising 
per tal d’obtenir més recursos econòmics destinats 
a beques, en la qual ja col·laboren diverses empre-
ses i entitats, i que compta amb el suport decidit de 
molts antics alumnes i d’ESADE Alumni. El Patronat 
de la Fundació ESADE té un fort compromís en 
aquest aspecte i un dels seus membres en presideix 
el Comitè de Fundraising. Tot el que sumem en 
aquesta labor ens obrirà cada vegada més les 
portes al talent de molts joves que aspiren a una 
formació excel·lent i amb valors.

No voldria acabar aquesta presentació breu sense 
expressar, en nom del Patronat, unes paraules senti-
des d’afecte i de record per totes les persones que 
ens van deixar el curs passat. Sempre recordarem 
en Josep M. Rubiralta, gran persona, magnífic em-
presari i patró de la Fundació, que ens va deixar el 
mes de maig, i les quatre estimades alumnes  
de l’BBA que van morir en un tràgic accident  
el juny: l’Alejandra, la Paula, la Clàudia i la Júlia. 
 
Us convido a llegir aquesta Memòria per conèixer 
de primera mà quina és la contribució que fa ESADE 
per inspirar futurs a les persones i a les empreses,  
i per construir societats més lliures, més pròsperes 
i més justes.

ESADE és una institució acadèmica que desplega 
una gran activitat en les tres línies que determinen 
la seva missió: la formació, la recerca i el debat 
social. Durant el curs passat, el nivell d’activitat i el 
desenvolupament de noves iniciatives van continuar 
augmentant, malgrat les dificultats de l’entorn 
socioeconòmic. Les pàgines següents en són una 
bona mostra. Per aquest motiu, vull agrair sincera-
ment a totes les persones i als equips d’ESADE  
la seva extraordinària contribució durant l’any 
acadèmic 2011-2012.

En presentar aquesta Memòria, en voldria destacar 
alguns dels aspectes més rellevants, a manera 
de subratllats. Juntament amb les tres línies 
esmentades anteriorment, vinculades a la seva 
missió, ESADE també té dues línies estratègiques, 
la innovació i la globalització, que constitueixen un 
repte permanent. En aquest sentit, el curs 2011-
2012 vam fer passos decisius, pel que fa a la par-
ticipació institucional, la governança i l’estratègia, 
per integrar ESADECREAPOLIS dins el conjunt de la 
nostra activitat. Així, vam consolidar l’aposta global 
pel campus d’ESADE a Sant Cugat, que es configura 
com un autèntic hub internacional de formació en 
management, en un entorn propici per a la iniciativa 
emprenedora i la innovació, com també per al des-
envolupament d’una vibrant comunitat internacional 
d’aprenentatge. En aquesta línia, una altra de les 
fites destacables del curs passat fou la inauguració 
de l’EGarage. 

PEDRO FONTANA, president de la Fundació ESADE



EUGÈNIA BIETO, directora general

La nostra aspiració és ser cada vegada més una 
institució acadèmica socialment responsable.  
Per això, hem elaborat un Pla director de responsa-
bilitat social, estretament vinculat al Pla estratègic 
institucional, que recull objectius i plans d’acció en 
les línies missionals -formació, recerca i debat social-, 
i també en cultura organitzativa i polítiques institu-
cionals. Ara, la prioritat és la seva socialització, per 
tal d’implicar-hi tota la comunitat, i la implementació 
progressiva dels projectes i les iniciatives.
Un any més, reiterem el nostre compromís amb el 
Pacte Mundial (Global Compact) i els Principles for 
Responsible Management Education (PRME), com 
també amb la Declaració sobre Desenvolupament 
Sostenible que hem subscrit recentment en el marc 
de les Nacions Unides (Rio+20), en la qual hem incor-
porat vuit projectes de sostenibilitat.

Finalment, cal destacar que aquesta memòria anual 
s’elabora per primera vegada seguint els estàndards 
internacionals de la Global Reporting Initiative (GRI). 
És un pas més en el nostre compromís per seguir 
millorant la praxi institucional com a comunitat 
acadèmica, desenvolupant un campus més soste-
nible, donant suport a nombroses iniciatives socials 
i de cooperació i, en definitiva, reforçant les nostres 
pràctiques de govern, transparència i rendició  
de comptes. 

Agraeixo sincerament la feina feta per tota la 
comunitat d’ESADE, un any més, en aquest projecte 
col·lectiu que persegueix “inspirar futurs” per cons-
truir unes societats més lliures, més pròsperes  
i més justes. 

El nostre compromís amb la missió fundacional  
i la nostra visió vers l’any 2020 impliquen treballar 
perquè ESADE es converteixi, en els propers anys, 
en una institució acadèmica de referència global,  
que inspiri i capaciti persones i organitzacions a 
desenvolupar lideratges innovadors i socialment res-
ponsables per construir un futur millor per a tothom.

Durant l’any acadèmic 2011-2012 es van formar gai-
rebé dotze mil alumnes i participants en els nostres 
campus de Madrid, Barcelona, Sant Cugat i Buenos 
Aires, com també a diversos llocs del món. La nostra 
recerca va continuar la seva evolució positiva, amb 
una presència creixent en diverses publicacions 
científiques, com es posa de manifest en el nostre 
Research Yearbook. També en l’àmbit de la projecció 
i del debat social es van dur a terme nombroses 
contribucions en els mitjans de comunicació, a més 
d’un gran nombre d’actes públics; molts dels quals, 
en estreta col·laboració amb ESADE Alumni.

El Pla estratègic d’ESADE ens orienta a ser una 
institució acadèmica global, innovadora i socialment 
responsable. En aquest sentit, m’agradaria destacar 
algunes iniciatives del curs passat: l’ampliació de la 
nostra cartera formativa, amb la primera edició del 
Global Advanced Management Program i del Master 
in Innovation & Entepreneurship, i els llançaments 
del Doble Grau en BBA-Dret, el Màster Universitari  
en Advocacia i la secció en anglès del BBA. També 
cal esmentar, en el marc d’ESADECREAPOLIS,  
la inauguració de l’EGarage —un espai original  
i polivalent per a l’emprenedoria— i de la nova seu  
del Full-Time MBA, que potencia la internaciona-
lització i el caràcter innovador de la nostra oferta 
educativa al campus de Sant Cugat.
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BUSINESS SCHOOL 

Nombre total de participants  7.674

Unitat de Programes Universitaris  1.643 

MBA  746

Executive Masters  494

Executive Education  4.791
• Programes oberts  1.545
• Programes a mida  3.246

Alumnes internacionals   1.442

Nacionalitats  89

NOMBRE TOTAL D’ESTUDIANTS   11.883 

3.431 Executive  
Language Center

7.674 Business School 
(1.442 estudiants 
internacionals de 89 
nacionalitats) 

778 Facultat  

de Dret

FACULTAT DE DRET

Nombre total d’estudiants  778

Grau en Dret i Llicenciatura i Màster  561

Màsters i postgraus   217

EXECUTIVE LANGUAGE CENTER

Nombre total d’alumnes  3.431

URL TURISME SANT IGNASI

Centre promogut per la Fundació ESADE.
Publica la seva pròpia memòria d’activitats a 
www.tsi.url.edu

11.883 PERSONES HAN PARTICIPAT 

EN ELS DIVERSOS PROGRAMES ACADÈMICS

DURANT EL CURS 2011-2012.
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PROFESSORAT

Professorat de la Facultat de Dret  
i de Management  159 

Professorat de l’Executive Language Center  69

Professors visitants   44

Emèrits  3

Honoraris  7

Doctors 111

Col·laboradors acadèmics   803

Directius/professors convidats   418 

Nacionalitats de procedència   25

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Membres del PAS   377

Nacionalitats de procedència   25

RECERCA

Unitats de recerca   19

Persones involucrades en la recerca   222

Projectes de recerca amb finançament extern   66

INGRESSOS 2011-2012 

Ingressos totals   83M €
Facultat de Dret   10M €

Programes Universitaris  
de la Business School  22M €

Programa FT MBA   11M €

Executive Education  33M €

Executive Language Center  3M €

Vicedeganat de Recerca i Coneixement   4M €

CAMPUS (M2 DE SUPERFÍCIE)

Campus Barcelona-Pedralbes  29.475

Edifici 1  9.300

Edifici 2  7.475

Edifici 3  12.700

Campus Barcelona-Sant Cugat  42.576

Edifici acadèmic   16.260

Residència Roberto de Nobili   5.886

ESADECREAPOLIS   20.430

Campus Madrid  2.500

Campus Buenos Aires  1.487
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NOMBRE D’ACTES I PARTICIPANTS  

ESADE 

Actes públics organitzats per ESADE   288

Participants   33.829

ESADE Alumni 

Actes públics organitzats per ESADE Alumni  825

Participants  40.224

RESUM DE PREMSA

Nacional

Impactes en la premsa escrita  7.222

Articles d’opinió  891

Internacional

Impactes en mitjans clau per a ESADE   153

RÀNQUINGS

MBA

Posició europea - MBA  4a
Forbes (setembre de 2011)

Posició europea - MBA  5a
The Economist (octubre de 2011)

Posició europea - MBA  12a
Financial Times (gener de 2012)

Executive Education

Posició mundial  4a 
Programes a mida d’Executive Education
Financial Times (maig de 2012)

Posició mundial  5a 
Programes oberts d’Executive Education
Businessweek (novembre de 2011)

Programes Universitaris

Posició mundial  2a 
Màster CEMS, impartit per ESADE                                                                   
Financial Times (setembre de 2011)

Facultat de Dret

Màster en Dret Internacional dels Negocis  1a 
El Mundo (juny de 2012)

Màster en Assessoria i Gestió Tributària  2a
El Mundo (juny de 2012) 
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ESADE ÉS UNA INSTITUCIÓ ACADÈMICA, 

CREADA EL 1958 A BARCELONA, PER INICIATIVA D’UN GRUP 

D’EMPRESARIS I DE LA COMPANYIA DE JESÚS. 

DES DEL 1995, FORMA PART DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL.

MISSIÓ I VISIÓ

El Patronat de la Fundació ESADE va aprovar,  
el novembre de 2010, les noves formulacions  
de la missió i de la visió d’ESADE.

Missió

Educar i fer recerca en els àmbits del management 
i del dret per a: 

• La formació integral de persones professional-
ment 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 lliures, pròsperes i justes.

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

Visió

Ser una institució acadèmica de referència global 
que inspira i capacita persones i organitzacions 
per desenvolupar lideratges innovadors i social-
ment responsables amb l’objectiu de construir  
un futur millor. 

Lema

Inspirant futurs

VALORS*

La comunitat d’ESADE es compromet a promoure 
un conjunt de valors coherents amb la qualitat 
humana i l’excel·lència acadèmica i professional, 
valors que vol posar al servei de la societat local  
i global en la qual s’insereix.

1 Actuar amb integritat en el treball acadèmic  
i professional.

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

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

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

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

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

 (*)  De la Declaració de Valors de la Comunitat d’ESADE,  

que el Patronat de la Fundació ESADE va aprovar el 24  

de gener de 2008. 
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La trajectòria d’ESADE en les qüestions de res-
ponsabilitat social i els compromisos adquirits  
en el marc de diverses organitzacions internacio-
nals es remunten a molts anys enrere.  
A continuació, s’il·lustra l’itinerari que ha seguit 
els últims deu anys: 

2002

• Membre fundador l’any 2002.
• Membres del Management  

Board des de 2009.
• Membres del Board des de 2012.
• Participació continuada i amfitrions  

del 6è Col·loqui Anual (2007).

2003

• Adhesió l’any 2003.
• Membres del Comitè Executiu  

de la Xarxa Espanyola.
• Informes de Progrés (CoP)  

2008, 2009 i 2010 (CG Advanced).

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

• Participació des de l’any 2003.
• Declaració l’any 2009  

del compromís d’institucionalitzar  
la xarxa SEKN a ESADE.

2007

• Participació en la task force  
responsable de l’elaboració  
dels Principis (2006).

• Adhesió l’any 2007.
• Informes de Progrés (SiP)  

2010 i 2012.

2009

• Membres associats  
des de 2009.

• Creació del Net Impact  
Club l’any 2009.

• Obtenció del Gold Chapter  
Status l’any 2011.

2010

• Adhesió l’any 2010.

2011

• Adhesió l’any 2011. 

• Representants de l’Aspen  
Institute España (2011).

• Participants en projectes  
acadèmics: Economics  
and Peace Faculty Network (2011)  
i Undergraduate Business  
Education Consortium (2012).

ESADE, UNA INSTITUCIÓ ACADÈMICA SOCIALMENT RESPONSABLE

Beyond Grey Pinstripes
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2012

• Adhesió a la Declaració  
de Rio+20 (2012),  
inclou el compromís  
de 8 projectes de sostenibilitat.

2013

• Membres de la Junta  
Directiva (2007-2012).

• Elaboració de la Memòria anual  
institucional d’ESADE, segons  
els estàndards de la GRI (G3:1).

2015

• Implementació del sistema  
de gestió mediambiental  
d’ESADE.

• Obtenció de la certificació  
en actes socialment responsables  
i sostenibles.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS I DIVERSITAT  

ESADE es declara compromesa a establir  
i a desenvolupar mesures que assegurin  
la igualtat de tracte i d’oportunitats de totes  
les persones que integren la seva comunitat,  
d’acord amb la seva Declaració de Valors. 

Concretament, ESADE es compromet a:   
“Valorar positivament la diversitat i aprendre de  
les diferències entre persones, idees i situacions.  
Això significa comprendre que les diferències de gè-
nere, estatus socioeconòmic, origen ètnic, cultura, 
llengua, religió, orientació sexual, qualitats físiques 
o d’altres són oportunitats enriquidores per apren-
dre d’altres persones, del món i d’un mateix.”

Assumeix el principi d’igualtat d’oportunitats en 
els diversos àmbits en què desenvolupa la seva 
activitat, començant pels processos de selecció  
i contractació, passant per la política salarial,  
la formació, la salut laboral i la conciliació del per-
sonal administratiu i docent, com també en els 
processos de selecció i en les polítiques d’accés 
als programes de formació per a l’alumnat. 

Finalment, es compromet a promoure una actitud 
no discriminatòria en les accions de comunicació 
interna i externa, i en les activitats a l’aula.
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La task force va fer una anàlisi i un diagnòstic  
sobre la formació, la recerca, el debat social  
i les polítiques institucionals, i a continuació va 
elaborar una proposta de Pla director de RS-ESADE 
2011-2014, que el Comitè Executiu va aprovar  
el desembre de 2011. 

Aquest Pla director inclou els àmbits  
d’actuació següent: 

Amb el propòsit d’integrar la responsabilitat  
social d’ESADE (RS-E) dins el Pla estratègic 
institucional, el setembre de 2010, la directora 
general va convocar una task force, integrada  
per directius i professors experts d’ESADE,  
per reflexionar i analitzar la situació institucional,  
emprant com a referència un model propi  
(Losada, Martell i Lozano, 2011). 

El procés que la task force ha seguit s’il·lustra  
a la figura següent:

PROCÉS DE MILLORA CONTÍNUA. PLA DIRECTOR DE RS-E

1
FORMACIÓ

2
RECERCA

3
DEBAT  
SOCIAL

4
COMUNITAT 

ESADE

5
POLÍTIQUES 
INSTITUCIO-

NALS

6
CAMPUS 

SOSTENIBLE

7
ACCIÓ 
SOCIAL 
INSTITU-
CIONAL

8
TRANS-

PARÈNCIA I 
RENDICIÓ DE 

COMPTES

RS
REFLEXIÓ/ANÀLISI

PROPOSTA DE PLA DIRECTOR  
RS-ESADE 2011-2014 

(octubre-novembre de 2011)
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APROVACIÓ DEL COMITÈ EXECUTIU (desembre de 2011)

• Objectius i pla d’acció en cada línia estratègica
• Determinació de responsables,  

indicadors i calendaris 
(gener-desembre de 2012)

SOCIALITZACIÓ I IMPLEMENTACIÓ
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A tall d’exemple, a continuació s’esmenta només  
un objectiu per a cada àmbit d’actuació:

Formació: Incorporar, a tots els programes 
amb titulació oficial i pròpia, un objectiu 
d’aprenentatge relacionat directament amb la 
responsabilitat social i les seves implicacions  
en l’exercici de la professió.

Recerca: Avançar substancialment cap a 
l’adopció plena de les recomanacions dels Prin-
ciples for Responsible Management Education 
(PRME) en matèria de recerca.

Debat social: Promoure el diàleg i el debat en 
temes crítics i casos relacionats amb la responsa-
bilitat social global i la sostenibilitat, amb els di-
versos actors socials, i involucrar el professorat.

Cultura organitzativa: Promoure l’adopció de 
conductes i d’hàbits en la comunitat d’ESADE, 
d’acord amb una visió més sostenible de 
l’organització i que enforteixin el desenvolupa-
ment d’una cultura de la responsabilitat social. 

Polítiques institucionals: Revisar les polítiques 
internes per tal que ESADE sigui una institució 
més responsable socialment.

Campus sostenible: Implementar l’any 2015  
un nou sistema de gestió mediambiental,  
amb la finalitat de prevenir, reduir i minimitzar  
els impactes de la institució.

Acció social: Potenciar el programa d’acció  
social institucional per tal de vincular i involucrar  
els diferents col·lectius de la comunitat a fi  
de sensibilitzar i oferir diferents possibilitats  
de col·laboració i de voluntariat.

Transparència i rendició de comptes:  
Elaborar, a partir del curs 2012-2013, la memòria 
anual institucional d’acord amb els estàndards de 
la Global Reporting Initiative (GRI G3:1).
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INICIATIVES I PROJECTES DESTACATS DEL CURS 2011-2012

Campanya mediambiental – ESADE Green Rules

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

Indicadors de consum 

CONSUM DE PAPER (tones)

CONSUM ELÈCTRIC (kw/m2 construït) 

CONSUM D’AIGUA (m3 aigua/m2 construït)
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Projecte World Community Grid

Iniciativa promoguda per IBM, en virtut de la qual 
ESADE ofereix els seus ordinadors per tal que 
siguin aprofitats de forma remota mentre no són 
utilitzats, amb l’objectiu de col·laborar en projectes 
de recerca humanitària (lluita contra el càncer, 
prevenció de la mortalitat infantil…). 
S’estima que el temps que s’ha aprofitat 
per aquest mètode ha estat equivalent a uns  
12 anys, amb uns 11.000 resultats de càlcul.
www.worldcommunitygrid.org
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Iniciatives per reduir el consum de paper  
i per millorar l’eficiència energètica

La iniciativa més important que s’ha dut a terme 
per reduir el consum de paper ha estat publicar 
els apunts i els documents de tots els programes 
acadèmics a la plataforma virtual Moodle,  
i promoure’n l’ús entre tot el professorat i l’alumnat 
de l’organització. 

També s’ha fomentat la tramesa de la documen-
tació en línia en format PDF, per tal de reduir al 
mínim els apunts fotocopiats. 
I, en els casos en què resulta imprescindible  
fotocopiar, s’ha ajustat el nombre de còpies  
al nombre de participants. La campanya de 
sensibilització mediambiental també anima  
els treballadors d’ESADE a reduir el consum en 
les seves tasques diàries (no imprimir documents 
innecessaris, crear arxius digitals, revisar i corre-
gir els documents en pantalla, imprimir sempre  
a doble cara, etc.).

D’altra banda, per fomentar l’estalvi d’energia, 
s’han optimitzat els horaris d’obertura dels edifi-
cis d’acord amb l’ocupació real i s’han substituït 
algunes lluminàries per altres de baix consum.  
En els canvis que s’han fet a les instal·lacions  
i a la maquinària, s’escullen equips d’alt rendi-
ment i de baix consum. Al campus de Sant Cugat, 
hi ha un dipòsit amb una capacitat de 250 m3 
que recull les aigües pluvials, que posteriorment 
s’utilitzen per regar els jardins. 
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INICIATIVES I PROJECTES DESTACATS DEL CURS 2011-2012

Obtenció del Certificat DisCert   

DisCert reconeix les empreses i organitzacions 
que compleixen i van més enllà dels requeriments 
legals relacionats amb la integració laboral  
de persones discapacitades, valorant el nivell de 
compromís a través d’un sistema de verificació  
i certificació extern.  
ESADE ha estat una institució educativa capdavan-
tera a obtenir aquest tipus de certificació. 
www.discert.org 

Acció social institucional 

 

Aquest curs ha estat el segon i últim de la 
col·laboració acordada amb Amics de la Gent Gran 
i Acció Solidària contra l’Atur (a Barcelona), i amb 
la Fundación Balia (a Madrid). L’objectiu d’aquest 
programa d’acció social és vincular i involucrar 
persones i grups de la comunitat d’ESADE en dife-
rents iniciatives amb les entitats seleccionades. 
Les línies principals de col·laboració han estat:
 
• Participació en cursos de formació
• Realització conjunta de jornades i actes acadèmics 
• Consultoria i col·laboracions puntuals  

de voluntaris   
• Participació en actes, campanyes i actes  

commemoratius 
• Difusió, donacions i captació de socis  

Altres iniciatives solidàries 

• FUNDACIÓ ÈXIT 
Programa de coaching per al desenvolupament 
d’habilitats professionals. ESADE i altres empre-
ses acompanyen joves en situació de risc  
i els faciliten el primer contacte amb el món  
de l’empresa. 
www.fundacionexit.org

• CÁRITAS – FUNDACIÓN ENTRECULTURAS 
Projecte “Donatumovil.org” de recollida i reciclat-
ge de telèfons mòbils que no s’utilitzen.  
www.donatumovil.org

• XARXA D’ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR 
Suport i participació de diferents voluntaris 
d’ESADE a la campanya de recompte de perso-
nes que viuen als carrers de Barcelona.

• FUNDACIÓ MAMBRÉ 
ESADE va participar a la Campanya de Nadal  
2011 eliminant l’edició en paper de la felicitació 
de Nadal institucional i donant-ne l’import corres-
ponent a aquesta fundació.

• INTERMÓN OXFAM 
Suport a la iniciativa Trailwalker 2012 
d’Intermón, un repte esportiu per lluitar contra 
la pobresa. Hi van participar set equips amb 
professors i alumnes d’ESADE. 
http://trailwalker.intermonoxfam.org/es
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Momentum Project

Iniciativa conjunta d’ESADE i el BBVA, orientada 
a promoure l’emprenedoria social. Per acomplir 
aquest propòsit, el projecte Momentum preveu 
dues línies de treball: el desenvolupament d’un 
programa formatiu que consolidi i augmenti 
l’impacte de les emprenedories, i la creació d’un 
ecosistema de suport als emprenedors socials. 
www.momentum-project.org 

PROJECTES D’EMPRENEDORIES 2012

• AMPROS – Catering Depersonas (Santander)
• Batec Mobility (Sant Cugat del Vallès)
• Apunts – Associació JOIA (Barcelona)
• ATENTIS CEE (Madrid)
• Montaraz (Lozoyuela, Madrid)
• Parallel 40 – Planeta Med (Barcelona)
• Rede Galega de Kioskos (A Coruña)
• Rus in Urbe – La Huerta de Montecarmelo (Madrid)
• Bolet Ben Fet – TEB Verd (Barcelona)
• Txita Txirrindak (San Sebastián)

Servei Universitari per al Desenvolupament (SUD)     

El SUD coordina les pràctiques professionals  
solidàries dels alumnes universitaris d’ESADE,  
que consisteixen en estades de vuit setmanes, 
com a mínim, a l’Amèrica Llatina, en organitza-
cions de caràcter social. Durant el curs 2011-
2012, hi van participar 28 estudiants de Dret,  
BBA i MSc, que van desenvolupar projectes de 
consultoria empresarial en finances, emprenedo-
ria, màrqueting, estratègia, operacions, recursos 
humans i assistència legal per a diverses empre-
ses, institucions i ONG de Bolívia, Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador, Honduras i Costa Rica.  
www.esade.edu/sud 

 

 

 

“Que afortunats que som, i que pobres que som, 
en un altre sentit! La vida laboral d’una persona 
no ho és tot; s’han de considerar altres dimen-
sions del desenvolupament personal…  
Durant la meva estada a Santa María de Chiqui-
mula, he après a valorar molt més les coses  
que són realment importants.”   

Nacho Alonso (Lic&MD, SUD 2011)
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FETS RELLEVANTS DEL CURS 2011-2012

Facultat de Dret

• Graduació de l’última promoció del programa 
de Llicenciatura i Màster en Dret i de la primera 
promoció del Grau en Dret.

• Llançament del programa de Doble Grau en 
Dret i Direcció d’Empreses-BBA i del nou Màster 
Universitari en Advocacia, que es combina amb 
diversos màsters d’especialització.

Business School

INAUGURACIÓ DE L’EGARAGE

El dia 1 de març de 2012, l’EGarage va obrir les 
portes al Campus Barcelona-Sant Cugat, en el 
marc d’ESADECREAPOLIS. És un espai on empre-
nedors, professors i estudiants es poden trobar 
per generar noves start-ups, nous projectes  
i iniciatives. Un espai innovador i polivalent per a 
la trobada, el diàleg, la generació d’idees i la crea-
tivitat. Un garatge, a l’estil de Palo Alto, per als 
emprenedors d’ESADE, dissenyat pels estudiants 
del Master in Innovation and Entrepreneurship  
i que gestiona i promou l’equip de l’ESADE  
Entrepreneurship Institute.

GRAU EN DIRECCIÓ D’EMPRESES-BBA  
I LLICENCIATURA I MÀSTER  
EN DIRECCIÓ D’EMPRESES

• Graduació de l’última promoció del programa  
de Llicenciatura i Màster en Direcció 
d’Empreses i de la primera promoció del Grau 
en Direcció d’Empreses-BBA.

• Llançament de l’edició en anglès del Grau  
en Direcció d’Empreses-BBA.

MSc PROGRAMMES IN MANAGEMENT 

• 1a edició del Master in Innovation and Entre-
preneurship (4t del portfolio de programes MSc  
in Management).

ESADE IMPULSA UN PROJECTE EDUCATIU 

PER A LA FORMACIÓ INTEGRAL DE PERSONES 

PROFESSIONALMENT COMPETENTS 

I SOCIALMENT RESPONSABLES.
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Executive Education

• Executive Masters. Primera edició de l’Executive 
Master in Digital Business (Barcelona).

• Degrees. El programa conjunt amb Georgetown 
incorpora, en la 5a edició, les seus de Xangai  
i Beijing, on s’impartirà el mòdul Innovation and 
Advancing Economies.

• Llançament del Corporate International Master, 
en col·laboració amb la Fundação Getulio Vargas 
(Rio de Janeiro) i la Georgetown University. 

• Open Programmes. Llançament de dues noves 
edicions del Global Advanced Management 
Program®, en col·laboració amb la Georgetown 
University, que es fan a Washington,  
São Paulo/Dubai i Madrid.

• Custom Programmes. Cal destacar les 12 
edicions del Programa de Directors d’Àrees 
de Negoci amb ”la Caixa”; els nous programes 
amb el Centre de Lideratge de Gas Natural  
Fenosa, i el programa per a la fundació Corpo-
rate Excellence (a Georgetown, Columbia,  
i al campus de Madrid).

• Programes conjunts. En l’àmbit espanyol,  
destaquen els de formació directiva amb  
la Deusto Business School (País Basc)  
i amb la Loyola Leadership School (Andalusia). 

MBA 

• En el marc d’ESADECREAPOLIS, construcció 
d’unes instal·lacions modernes i innovadores per 
al FT MBA (programa amb la diversitat geogràfi-
ca més gran del món, segons Financial Times), 
que configuren el Campus Barcelona-Sant Cugat 
d’ESADE com un autèntic hub internacional de 
programes de management.

Executive Language Center

• Desenvolupament del projecte d’aprenentatge 
integrat de continguts i llengües estrangeres 
(AICLE), per capacitar el professorat de centres 
escolars i instituts.

FETS RELLEVANTS DEL CURS 2011-2012
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FACULTAT DE DRET

Total d’alumnes    778

Grau en Dret i Llicenciatura i Màster en Dret

NOMBRE TOTAL D’ESTUDIANTS   561

PARTICIPANTS EN INTERCANVIS INTERNACIONALS

Alumnes propis  
· Llicenciatura i Màster  53 
· Grau 52  
· Màster Internacional dels Negocis 8

Alumnes d’acollida   59

TEMPS PER TROBAR FEINA  

Percentatge d’alumnes que troben  
feina abans d’acabar la carrera  
(60 % d’ofertes + 24 % de pràctiques) 84 %

Màsters i Postgraus en Dret  

NOMBRE TOTAL D’ESTUDIANTS   217

Nacionalitats de procedència   22

Jornades i seminaris d’actualització

JORNADES I SEMINARIS D’ACTUALITZACIÓ    29

Nombre de participants    1.536

EXECUTIVE LANGUAGE CENTER

Total de participants   3.431

Alumnes externs d’anglès   2.080

Alumnes externs d’espanyol   295

Alumnes in-company d’anglès,  
francès, alemany i espanyol   830

Alumnes d’intercanvi  
que han rebut classes d’espanyol  226

Alumnes interns (MBA, Dret, MSc…)    2.709

NOMBRE DE CLASSES TOTALS 

Anglès, francès, alemany,  
xinès, àrab i espanyol  48.895

GRAU DE SATISFACCIÓ (SOBRE 10)

Dels cursos   8,44

Del professorat   9,16
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BUSINESS SCHOOL

Total d’alumnes    7.674

Grau en Direcció d’Empreses-BBA  
i Llicenciatura i Màster en Direcció d’Empreses

NOMBRE TOTAL D’ESTUDIANTS   1.356

Grau en Direcció d’Empreses-BBA    1.010

Llicenciatura i Màster  
en Direcció d’Empreses   346

PARTICIPANTS EN INTERCANVIS INTERNACIONALS

Alumnes propis   
· Grau 223 
· Llicenciatura i Màster 254

Alumnes d’acollida   
· Grau  195 
· Llicenciatura i Màster 117

TEMPS PER TROBAR FEINA  

Percentatge d’alumnes que troben feina  
tres mesos després de la graduació  95 % 

CEMS MIM

TEMPS PER TROBAR FEINA  

Percentatge d’alumnes que troben feina  
tres mesos després de la graduació 97 % 

Doctorat en Ciències de la Gestió

NOMBRE TOTAL D’ESTUDIANTS   47

Nacionalitats de procedència   24

Master of Research in Management Sciences

NOMBRE TOTAL D’ESTUDIANTS   14

Nacionalitats de procedència   9

MSc in Management

NOMBRE TOTAL D’ESTUDIANTS    226

PARTICIPANTS EN INTERCANVIS INTERNACIONALS

Alumnes propis   29

Nacionalitats de procedència   41

TEMPS PER TROBAR FEINA  

Participants del Full-Time MBA que troben  
feina tres mesos després de la graduació  90 % 
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MBA

NOMBRE TOTAL D’ESTUDIANTS   746

Full-Time MBA   349

Part-Time MBA   166

Global Executive MBA  81

Executive MBA  150

PARTICIPANTS EN INTERCANVIS INTERNACIONALS

Alumnes propis   27

Alumnes d’acollida   44

Nacionalitats de procedència   27

TEMPS PER TROBAR FEINA  

Participants del Full-Time MBA que troben  
feina tres mesos després de la graduació  92%

MBA CAREER TREKS

• London Banking Trek (visites a Morgan Stanley, 
Credit Suisse, FSA, Bradesco, Barclays Capital)

• Consulting Trek a Londres
• Ireland Tech Trek, amb Symantec, Oracle, 

Yahoo!, Microsoft i Google
• Trek als Emirats Àrabs Units (amb visites inclo-

ses a Masdar City), amb Mubadala, Abu Dhabi 
Investment Authority, National Gas Shipping 
Company, Etisalat, Emirates Airlines, ADCO  
i General Electric.

Executive Education

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS    4.791

Participants en cursos oberts   1.545

Participants en cursos a mida   3.246

GRAU DE SATISFACCIÓ (SOBRE 5)

Dels participants   4,3

De les empreses  4,3

Executive Masters

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS  494

Màster en Direcció de Màrqueting i Comercial   48

Màster en Direcció Economicofinancera   48

Màster en Direcció d’Operacions i Serveis   20

Executive Master in Marketing  
and Sales (Bocconi i ESADE)  61

Màster en Direcció Pública    128

Màster corporatiu en Direcció  
i Gestió d’Empreses    40

Corporate Master of Business Administration  123

Executive Master in Digital Business  26
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ESADE DU A TERME UNA RECERCA RELLEVANT 

PER A LA COMUNITAT ACADÈMICA INTERNACIONAL 

I PER ALS NOSTRES PARTNERS EN ELS ÀMBITS 

ESPECÍFICS DEL MANAGEMENT I EL DRET. 

PRODUCCIÓ ACADÈMICA 2011-2012

Journals  2007-08  2011-12

Articles en refereed journals  14   82

Articles en altres journals rellevants  19   43

 
Llibres

Llibres  27   31

Capítols de llibres  56   46

Contribucions  
a congressos i conferències  68   83

Conferències  
i invitacions a conferències  134   82

Working papers  2   33

Casos i notes tècniques  8   18

Ressenyes de llibres 5   6

Monografies  4   12

Tesis doctorals  9   15

RECURSOS HUMANS

Persones implicades en la recerca 222

Professors que participen  
en unitats de recerca  121

Investigadors  16

Ajudants de recerca  61

Tècnics i gestors de recerca  24

UNITATS DE RECERCA  

Set de les quals han estat reconegudes 
per la Generalitat de Catalunya en el mapa  
de grups de recerca de Catalunya 2009 19

PROGRAMA DE DOCTORAT

ALUMNES DEL PROGRAMA PHD  75 

ESADE  55 

ESADE-ESAN (Perú)  20

ALUMNES DEL PROGRAMA MRES  15
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PROJECTES DE RECERCA

Nombre total de projectes 2011-2012  71

TIPUS DE FINANÇAMENT

Competitiu  43

No competitiu  28

FONT DE FINANÇAMENT

Públic  45

Privat  18

Publicoprivat  3

Intern  5

ABAST

Nacional  44

Internacional  16

Europeu  15

PUBLICACIONS PRÒPIES

• Research Yearbook 
1 edició anual (última edició: 2011-2012)

• Butlletins de recerca 
3 edicions anuals (última edició: núm. 29)

• ESADE KnowledgeBriefings
• ESADE Oportunitats de finançament  

per a la recerca
• Informe Econòmic d’ESADE

 

Evolució del nombre de projectes

Ingressos externs de l’activitat de recerca
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ESTRUCTURA DE LA RECERCA 

• Brand Institute. JOSEP M. OROVAL

• GRECOMAR - Grup de Recerca en Consum  
i Marca. ORIOL IGLESIAS

• BuNeD - Business Network Dynamics.  
CRISTINA GIMÉNEZ

• Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica. 
ÀNGEL CASTIÑEIRA

• EEI - ESADE Entrepreneurship Institute.  
LUISA ALEMANY

• GRIE - Grup de Recerca en Iniciativa  
Emprenedora. MARCEL PLANELLAS

• ESADEgeo - ESADE Center for Global Economy  
and Geopolitics. JAVIER SOLANA

• Future of Work Chair. SIMON DOLAN

• GLEAD - Leadership Development Research  
Centre. JOAN M. BATISTA

• Centre Català de Metodologia Estadística  
Aplicada. JOAN M. BATISTA

• GREC - Grup de Recerca en Enginyeria  
del Coneixement. NÚRIA AGELL

• GREF - Grup de Recerca en Economia  
i Finances. ARIADNA DUMITRESCU

• GRUGET - Grup de Recerca en Gestió Turística. 
MAR VILA

• Grup de Recerca en Mediació, Dret i Família. 
M. TERESA DUPLÁ

• Grup de Recerca en Norma Jurídica  
i Canvi Social. SERGIO LLEBARÍA

• IEL - Institut d’Estudis Laborals. CARLOS OBESO

• IGDP - Institut de Governança i Direcció Pública. 
FRANCISCO LONGO

• GLIGP - Grup de Recerca en Lideratge i Innova-
ció en Gestió Pública. TAMYKO YSA

• IIK - Institute for Innovation and Knowledge  
Management. JONATHAN WAREHAM

• GRACO - Grup de Recerca en Aprenentatge, 
Coneixement i Organització. ELENA BOU

• IIS - Institut d’Innovació Social. IGNASI CARRERAS

• GRRSE - Grup de Recerca en Responsabilitat 
Social de l’Empresa. DANIEL ARENAS

• IPDP - Institut de Probàtica i Dret Probatori.  
XAVIER ABEL

• Grup de Recerca en Prova. XAVIER ABEL

• OEME - Observatori de l’Empresa Multinacional 
Espanyola. XAVIER MENDOZA

 

 
• Reconeguts per la Generalitat de Catalunya (GRC 2009)

ESADE té diverses unitats de recerca que es  
dediquen a desenvolupar i a difondre coneixe-
ments en àrees rellevants del món empresarial,  
el sector públic, l’àmbit jurídic i la societat civil. 
L’esforç investigador d’aquestes unitats 
s’organitza entorn de nuclis temàtics o àrees 

d’interès que estableix ESADE. D’aquesta manera, 
a cadascun dels instituts, centres, càtedres  
i grups de recerca, es coordinen i s’articulen les 
contribucions individuals sobre temes específics 
i es promou el desenvolupament de línies de 
treball col·lectives.
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PROJECTES EUROPEUS DE RECERCA

Durant el curs 2011-2012, ESADE ha consolidat  
la seva participació en projectes europeus. 
L’evolució d’ESADE pel que fa a la participació, 
la gestió i la coordinació d’aquest tipus de grans 
projectes competitius internacionals ha estat molt 
positiva els darrers anys. ESADE participa actual-
ment en deu projectes europeus, dels quals en 
coordina quatre. Alguns d’aquests projectes són:

Alice RAP

Addictions and Lifestyles In Contemporary  
Europe - Reframing Addictions Project.
És el primer estudi paneuropeu sobre les addic-
cions i la seva influència en la salut, el benestar i 
les restriccions de la població. L’objectiu d’aquest 
projecte és reforçar les proves científiques, 
conformar el diàleg públic i polític, i fomentar un 
debat productiu i de gran abast sobre els enfoca-
ments actuals i alternatius a l’addicció.

ICT 4 SMEs

Innovation, Creativity and Talent e-Training Pro-
gram for ICT SMEs.
L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar, 
implementar i avaluar un programa de formació 
personalitzat, destinat a augmentar la creativitat, 
la innovació i el desenvolupament del talent  
i les habilitats transferibles de coaching, a través 
de metodologies basades en l’aprenentatge 
combinat i els “jocs seriosos”. El projecte desen-
voluparà un programa pluridisciplinari integrat  
de talent que fomentarà la creativitat i la innova-
ció, i combinarà el desenvolupament d’aptituds 
transversals de capital humà amb els coneixe-
ments i els reptes específics que han d’afrontar 
les pimes de TI de la Unió Europea.

COMPOSITE 

Comparative Police Studies in the European Union. 
Es tracta d’un projecte de recerca que analitza els 
processos de canvi en les organitzacions policials 
europees. El projecte compara les diverses forces 
policials d’Europa i n’analitza les fortaleses,  
les debilitats, les oportunitats i les amenaces, 
com també les bones pràctiques implementades. 
Els objectius de recerca principals del projecte 
COMPOSITE són optimitzar els canvis tecnològics 
i organitzatius implementats per les policies eu-
ropees, en resposta als nous reptes que planteja 
la complexitat de la societat actual; esbrinar 
els factors que contribueixen a l’èxit o el fracàs 
d’aquests processos de canvi basats en l’anàlisi 
de les estructures organitzatives, la identitat  
i la cultura organitzativa, els estils de lideratge  
i els processos mateixos.

Collage

Aquest projecte tindrà com a objectiu generar 
impacte econòmic permetent a les pimes i a les 
grans organitzacions aprofitar les capacitats 
creatives dels seus treballadors a través de la 
creació de nou valor; impacte tecnològic desenvo-
lupant les tecnologies d’avantguarda (informàtica 
sensible al context, anàlisi web i sistemes infor-
màtics socials) per fomentar la creativitat; impac-
te en TEL, proporcionant un servei de codi obert 
perquè la creativitat social es pugui combinar 
amb els processos i les solucions d’aprenentatge 
actuals, i impacte científic fent recerca en impor-
tants àrees de recerca com els models de crea-
tivitat per a l’aprenentatge, l’aprenentatge basat 
en el joc i els sistemes socials de recomanació.
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FACULTAT DE DRET 

Publicacions destacades

• Abel Lluch, X. (2012). Derecho probatorio.  
Barcelona: J. M. Bosch Ed., p.1224.

• Especial: Cuadernos de Probática y Derecho 
Probatorio. Números 7, 8 i 9.

• Duplá Marín, M. T.; Bardají Gálvez, L.; Enzler 
Fandos, S.; Lázaro González, I.; Serrano Molina, 
A. (2012). El régimen jurídico de la mediación 
familiar en España. Análisis de la normativa 
autonómica. Santiago de Compostela: Andavira.

• Congrés UNIJES. “Hacia un régimen matrimonial 
europeo: participación en ganancias. Especial 
referencia al Libro II del Código Civil de Catalu-
ña”. Prof. Dra. M. Teresa Duplá Marín i Prof. Dra. 
Lola Bardají Gálvez. Universidad de Deusto.

Commons4EU

Commons for Europe.
Les ciutats s’enfronten a problemes semblants 
pel que fa a la disminució dels recursos, 
l’augment de les demandes de la ciutadania 
i la necessitat de transformar-se en ciutats 
intel·ligents (smart cities). Commons4EU 
permetrà la col·laboració entre ciutats mit-
jançant els proveïdors de solucions, els gestors 
d’ecosistemes i el govern 2.0, entre d’altres.

Open Cities 

Mechanism for Open Innovation.
Open Cities és un projecte que té com a objectiu 
validar la manera d’aplicar les metodologies 
d’innovació obertes i impulsades pels usuaris 
al sector públic, en un escenari futur de serveis 
d’Internet per a ciutats intel·ligents, aplicat a cinc 
ciutats europees innovadores i representatives: 
Hèlsinki, Berlín, Amsterdam, París i Barcelona. 
Open Cities té com a objectiu avançar en el 
coneixement de la gestió de la innovació oberta 
en el sector públic mitjançant la realització d’una 
recerca experimental basada en la vida real 
sobre els serveis d’Internet del futur per a ciutats 
intel·ligents.
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PROJECCIÓ I DEBAT SOCIAL 

Trobades internacionals, jornades, cicles,  
conferències o fòrums són alguns dels formats 
dels nombrosos actes que s’han organitzat 
durant l’any acadèmic, els quals han congregat 
més de 70.000 participants, inclosos els actes 
d’ESADE Alumni.

ACTES INSTITUCIONALS

Cerimònia d’obertura  
de l’any acadèmic 2011-2012 

(7 de novembre de 2011)
L’acte d’inauguració del curs tingué lloc, per pri-
mera vegada, al Campus Barcelona-Sant Cugat. 
Juan M. Nin, vicepresident i conseller delegat 
de CaixaBank, hi va pronunciar la lliçó inaugural 
“Reptes per a un bon lideratge”.

Graduacions 2011-2012

ESADE ha fet, durant el curs 2011-2012, diverses 
cerimònies de graduació dels diferents progra-
mes de la Business School i la Facultat de Dret. 
Amb la introducció del nou marc de Bolonya, 
es van graduar les últimes promocions dels 
programes de Llicenciatura i Màster en Direcció 
d’Empreses (49a promoció) i de Llicenciatura  
i Màster en Dret (14a promoció), i les primeres 
promocions del Grau en Direcció d’Empreses-BBA 
i del Grau i Màster en Dret. 

III Trobada pel Talent  

(9 de maig de 2012)
La Trobada pel Talent aplega, en un mateix espai, 
donants del Fons de Beques amb alumnes que 
han rebut una beca al talent. L’objectiu és que 
els donants vegin l’impacte de la seva aportació 
i els estudiants coneguin les persones i les orga-
nitzacions que, gràcies al seu suport al Fons de 
Beques, els han ofert l’oportunitat de fer realitat 
el somni d’estudiar a ESADE.

ESADE S’HA CONVERTIT, AMB ELS ANYS, 

EN UN ESPAI DE DIÀLEG OBERT I PLURAL 

PER DEBATRE I FORMULAR PROPOSTES SOBRE ELS REPTES 

MÉS RELLEVANTS DEL PRESENT I DEL FUTUR. 
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PRINCIPALS JORNADES

VI Jornada de la Càtedra LideratgeS i Gover-
nança Democràtica a Sant Benet de Bages:  
nou cicle polític a Europa, Espanya i Catalunya 

(26 i 27 de setembre de 2011)
Prop de cent reconeguts empresaris i polítics  
espanyols es van citar al monestir de Sant 
Benet de Bages per debatre sobre els reptes 
institucionals que ha d’afrontar el nou cicle polític 
europeu, espanyol i català. Aquestes jornades, 
organitzades per la Càtedra LideratgeS i Gover-
nança Democràtica d’ESADE, amb la col·laboració 
de la Fundació Caixa Manresa, responen a un 
programa que permet aprofundir, any rere any, 
en els interrogants que planteja el lideratge a la 
nostra societat.

I Jornada Anual d’Energia  
“The Coming Energy Market” 

(24 i 25 de novembre de 2011)
Aquesta jornada va reunir un panel d’experts en 
la matèria, procedents dels sectors empresarial, 
acadèmic i institucional, amb l’objectiu de consi-
derar l’energia de manera transversal, des de  
tres perspectives: la tecnologia, la geopolítica  
i el marc normatiu i polític. Són les primeres 
jornades de treball sobre energia i governança 
global que organitza l’ESADEgeo, en col·laboració 
amb l’Aspen Institute, The Boston Consulting 
Group i KIC InnoEnergy.

Jornada Anual de l’ESADE Brand Institute 

(15 de desembre de 2011)
Va reunir presidents i directors generals de  
les principals marques del país amb la finalitat  
de debatre sobre el present i el futur de les 
marques i cercar respostes als reptes que hauran 
d’afrontar les marques els propers anys.

V Jornada Anual de l’Institut d’Innovació Social 

(16 de febrer de 2012)
Sota el lema “Connectant la innovació i la soste-
nibilitat”, la Jornada va reunir empreses, ONG  
i experts en innovació de prestigi internacional 
per debatre sobre quines haurien de ser les 
millors pràctiques en responsabilitat social de 
l’empresa amb vista a millorar-ne la competitivi-
tat en el marc europeu.

VIII Jornades de Recerca d’ESADE 

(28 de juny de 2012)
Aquestes jornades, de periodicitat anual, contri-
bueixen activament a fomentar el debat científic 
sobre qüestions rellevants per a la societat i en 
què ESADE està investigant. El seu objectiu és 
consolidar ESADE com una institució acadèmica 
que produeix recerca avançada.



MEMÒRIA RESUM | 35 

REUNIONS I SESSIONS INTERNACIONALS

Inspiring Futures Sessions

Són un espai d’excel·lència per a la reflexió i el de-
bat sobre temes d’actualitat i tendències del futur, 
amb convidats de primer nivell internacional.

GLOBAL HEALTH CHALLENGES & GOVERNANCE 

(14 de desembre de 2011)
Pedro L. Alonso, director del Centre de Recerca 
en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB),  
va analitzar els reptes de la sanitat i el paper  
que han d’acomplir els principals actors globals 
per afrontar-los.

THE MIDDLE EAST IN GEOPOLITICAL PERSPECTIVE 

(29 de febrer de 2012)
L’expert arabista Jean-Pierre Filiu va aprofundir 
els conflictes actuals, els reptes geopolítics i les 
oportunitats futures a l’Orient Mitjà.

GLOBAL ECONOMY AND EMERGING COUNTRIES 

(2 de maig de 2012)
David Vegara, subdirector del Departament  
de l’Hemisferi Occidental de l’FMI, va reflexionar 
sobre els reptes de l’economia global i el paper 
creixent dels països emergents.

HOW TO FACE CHANGE WITHOUT FEAR FROM  
THE SECRET LETTERS OF THE MONK WHO SOLD 
HIS FERRARI

(14 de maig de 2012)
Robin Sharma, expert en lideratge i assessor 
d’alts directius, va qüestionar els conceptes 
preestablerts del món occidental per incidir en 
l’àmbit personal i professional.

Global Ideas Challenge Competition,  
elBulli Foundation

(5 d’octubre de 2011)
El xef d’elBulli va iniciar a ESADE la Global Ideas 
Challenge Competition, una iniciativa capdavan-
tera impulsada juntament amb Telefónica, amb 
l’objectiu de cercar idees innovadores en aspec-
tes com la gestió, el màrqueting, el model de 
negoci, la globalització, el lideratge i la creativitat, 
per a la creació d’elBulli Foundation.

China Day 

(9 de desembre de 2011)
Jornada organitzada per la comunitat d’ESADE 
sobre la cultura, les arts i l’economia xinesa,  
que va comptar amb la presència de l’Excm.  
Sr. Zhu Bangzao, ambaixador de la República 
Popular de la Xina a Espanya.

TEDxESADE: Rethink, reshape, renew 

(13 d’abril de 2012 ) 
La segona edició del TEDxESADE, una iniciativa 
dels alumnes de l’associació E3 Initiative  
i l’Entrepreneurship Club d’ESADE, va aplegar 
destacats experts internacionals en l’àmbit de  
la innovació i l’emprenedoria.

ESADE & Georgetown Session 

(3 de maig de 2012 ) 
Alfons Sauquet, degà d’ESADE Business School, 
i David Thomas, degà de la McDonough School 
of Business de la Georgetown University, van 
analitzar el futur de l’educació en aquesta sessió, 
titulada “Biz Education, Past the Crossroads.  
New Avenues for Business Education”.
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CICLES, CONFERÈNCIES I FÒRUMS

Cicle de conferències Fundación SERES-ESADE  

(Octubre de 2011 - maig de 2012)
Aquest cicle va reunir a ESADE Madrid diversos 
experts per debatre sobre la importància del volun-
tariat en la gestió dels recursos humans (octubre 
de 2011), l’acció social mitjançant els serveis pro 
bono (març de 2012) i el valor afegit del voluntariat 
corporatiu (maig de 2012).

Start Up Spain 

(Novembre de 2011 - abril de 2012)
Aquest cicle de conferències, impulsat per ESADE 
i la Fundación Rafael del Pino, té la finalitat  
de situar els emprenedors en la primera línia  
del canvi econòmic que el país necessita.  
El debat de les sessions es va centrar a conduir 
Espanya vers una economia d’innovació (30 de 
novembre de 2011) i en la inversió en venture 
capital i business angels (23 d’abril de 2012). 

GeoCEO 

(Gener - maig de 2012)
Dirigit per Javier Solana, president d’ESADEgeo, 
el GeoCEO és un fòrum de debat que proporciona 
a directius de primer nivell un espai d’anàlisi  
i discussió de les tendències geopolítiques  
i geoeconòmiques. D’entre els temes tractats, 
van destacar les ponències “Globalisation 
and Future Drivers of Conflict”, impartida per 
l’economista britànica Mary Kaldor, i “Crisi  
i perspectives de finançament multilateral”,  
impartida per Koldo Echebarría, gerent i oficial  
de l’Oficina de Planificació Estratègica i Efectivi-
tat en el Desenvolupament del Banc Interamericà 
de Desenvolupament.

Cicle de conferències ESADE-Deloitte  

(Febrer - juny de 2012)
Aquest cicle de conferències, organitzades  
a ESADE Madrid, té per objectiu promoure el 
debat empresarial i econòmic amb la finalitat 
d’intercanviar idees i opinions sobre temes rela-
cionats amb la gestió empresarial. En van ser els 
ponents Javier Ormazabal, president del Grupo 
Ormazabal (febrer de 2012); José M. Serra, presi-
dent del Grup Catalana Occident (març de 2012); 
Plácido Arango, president del Grupo VIPS (maig 
de 2012); Francisco Riberas, president de Ges-
tamp Automoción (juny de 2012), i Salvador Tous, 
president i fundador de TOUS (juliol de 2012).

Talent Summit 2012 

(7 de juny de 2012)
La primera edició de l’ESADE Talent Summit va 
reunir directius de recursos humans per debatre 
sobre la millor manera de captar, retenir i desen-
volupar talent. 

V Fòrum d’Universitats Corporatives  

(22 de maig de 2012)
Conegudes personalitats nacionals i internacionals 
es van citar a ESADE Madrid per reflexionar sobre 
el rol de les universitats corporatives en el nou 
context econòmic mundial. 

Fòrum IP&IT

La Facultat de Dret d’ESADE, al llarg de l’any 
acadèmic, va impulsar un cicle de sessions 
per debatre i proposar solucions a preguntes 
d’actualitat sobre la propietat intel·lectual en la 
societat de la informació. Les sessions van comp-
tar amb la participació d’experts i representants 
de la societat civil.
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ALTRES INICIATIVES DESTACADES

Presentació del Llibre blanc  
de la iniciativa emprenedora a Espanya  

(21 de novembre de 2011)
El Llibre blanc de la iniciativa emprenedora a 
Espanya, elaborat per un equip de l’ESADE Entre-
preneurship Institute i promogut per la Fundació 
Príncep de Girona, analitza la situació actual de la 
iniciativa emprenedora a Espanya i proposa línies 
d’actuació per impulsar l’emprenedoria.

ESADE Globalisation Lab 

(12 de gener i 7 de febrer de 2012)
Activitat organitzada per ESADEgeo, que va 
comptar amb la visió d’experts com Roland Nash, 
soci sènior de Verno Capital, per tal d’aprofundir 
la situació econòmica de Rússia, i Christopher 
Balding, professor adjunt de la HSBC Business 
School de la Peking University, per tractar dels 
reptes dels fons sobirans d’inversió.

Inauguració de l’EGarage  

(14 de juny de 2012)
ESADE ha posat en funcionament l’EGarage, un 
nou espai impulsat per l’ESADE Entrepreneurship 
Institute per tal de desenvolupar la capacitat em-
prenedora dels alumnes i així promoure la creació 
de noves empreses i projectes emprenedors.

Presentació del Tercer Informe de l’OEME  

(9 de juliol de 2012)
El Tercer Informe de l’Observatori de l’Empresa 
Multinacional Espanyola (OEME), que es va  
presentar a ESADE Madrid, exposa els reptes  
de futur de la multinacional espanyola. 

Signatura del conveni de creació  
de l’ESADE China Europe Club  

(1 de març de 2012)
ESADE i un grup de grans empreses xineses 
van constituir l’ESADE China Europe Club amb 
l’objectiu de compartir experiències i coneixe-
ments, facilitar la relació i la col·laboració entre les 
empreses xineses, i promoure la cooperació amb 
empreses i institucions espanyoles i europees.
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ACREDITACIONS INTERNACIONALS:  
TRIPLE CORONA

European Quality  
Improvement System (EQUIS)  
(1998, 2003, 2008)

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

The Association to Advance  
Collegiate Schools of Business  
(AACSB International) (2001, 2011)

ESADE va ser la primera escola de negocis 
d’Espanya i la setena d’Europa d’aconseguir,  
l’any 2001, l’acreditació de qualitat per als 
programes de llicenciatura, màster i doctorat 
que atorga The Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (AACSB International).

The Association  
of MBAs (AMBA)  
(1994, 1999, 2004, 2009)

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

COMUNITAT INTERNACIONAL

Estudiants internacionals

Alumnes internacionals  
matriculats en els programes   1.442

Països de procedència  89

ACORDS, XARXES I ALIANCES INTERNACIONALS

Acords d’intercanvi  
amb universitats internacionals   139

Principals xarxes

• Xarxa CEMS  
The Global Alliance in Management Education

• Xarxa PIM  
Partnership in International Management

• Xarxa Themis  
The Joint Certificate in International  
and Business Law

• CTLS – Center for Transnational Legal Studies

Principals aliances estratègiques 

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

ESADE ÉS UNA INSTITUCIÓ ACADÈMICA GLOBAL 

QUE PROMOU LA INTERNACIONALITZACIÓ

DE LES SEVES ACTIVITATS TANT 

EN LA DOCÈNCIA COM EN LA RECERCA.
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PARTNERS INTERNACIONALS

Lisboa

Ciutat del Cap

Tel-Aviv

Berna

París

Oslo

Johannesburg

Reykjavík
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 Campus d’ESADE
• Barcelona-Pedralbes
• Barcelona-Sant Cugat
• Madrid
• Buenos Aires

 Global Centers
• Munic

BUSINESS SCHOOL
 Aliances PIM/CEMS

• Wirtschaftsuniversität Wien
• Université Catholique  

de Louvain, Institut 
d’Administration et de 
Gestion

• Prague University  
of Economics

• Copenhagen Business 
School

• Helsinki School  
of Economics

• HEC School of Management 
• Universität zu Köln,  

WiSo-Fakultät
• Corvinus University of 

Budapest
• Università Commerciale 

Luigi Bocconi, SDA Bocconi
• Norwegian School of 

Economics and Business 
Administration

• Warsaw School  
of Economics (SGH)

• Saint Petersburg State  
University, Graduate School  
of Management

• Stockholm School  
of Economics

• Universität St. Gallen,  
Graduate School of 
Business Administration, 
Economics, Law and Social 
Sciences

• Erasmus Universiteit,  
Rotterdam School  
of Management

• London School of Econo-
mics and Political Science

 Aliances PIM
• The University  

of Manchester, Manchester 
Business School

• The University of Warwick, 
Warwick Business School

 Aliances CEMS
• University College Dublin, 

Michael Smurfit Graduate 
Business School

• Universidade Nova  
de Lisboa

• Koç University

 Acords bilaterals
• WHU–Koblenz,  

Otto Beisheim  
Graduate School

• Reykjavik University
• Universidade Católica  

Portuguesa, Faculdade  
de Ciências Económicas  
e Empresariais

• University of Edinburgh,  
Business School

FACULTAT DE DRET
 Acords bilaterals

• Universität Graz
• University of Copenhagen, 

Faculty of Law
• University of Helsinki, 

Faculty of Law
• Université de Montpellier
• Université de Strasbourg 
• Université Panthéon-Assas 

(Paris II)
• Bucerius Law School
• Universität Greifswald
• Università Cattolica  

del Sacro Cuore
• Università degli Studi  

di Bologna
• Università degli Studi  

di Roma Tre
• University of Amsterdam,  

Faculty of Law
• University of Oslo,  

Faculty of Law
• Universidade de Coimbra
• University of Gothenburg
• Universität Bern
• Universität Freiburg
• Universität St. Gallen,  

Law School
• Center for Transnational 

Legal Studies (CTLS)

 Membres acadèmics  
de la xarxa THEMIS 

• Université Paris-Est Créteil 
• Freie Universität Berlin  
• Maastricht University  

Faculty of Law
• Università Commerciale 

Luigi Bocconi

EUROPA ÀFRICA

BUSINESS SCHOOL
 Acords bilaterals

• University of Cape Town, 
Graduate School of 
Business

 Aliança PIM
• University of the Witwaters-

rand, Wits Business School

BUSINESS SCHOOL
 Acord bilateral

• Kuwait University, College 
of Business Administration

 Aliança PIM
• Tel-Aviv University,  

The Leon Recanati Gra-
duate School of Business 
Administration

FACULTAT DE DRET
 Acord bilateral

• The Hebrew University  
of Jerusalem

PRÒXIM ORIENT
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PARTNERS INTERNACIONALS

Nova York

Washington

Boston

São Paulo

Buenos Aires

Monterrey

Lima

Santiago

Vancouver

Los Angeles
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Nova York

São Paulo

AMÈRICA DEL NORD AMÈRICA LLATINA

BUSINESS SCHOOL
 Aliances PIM/CEMS

• University of Western 
Ontario, Richard Ivey School 
of Business

 Aliances PIM
• McGill University, Desautels 

Faculty of Management
• University of British  

Columbia, Sauder School  
of Business

• York University, Schulich 
School of Business

• Cornell University,  
Johnson Graduate School  
of Management

• Duke University, Fuqua 
School of Business

• Emory University, Goizueta 
Business School

• Indiana University, Kelley 
School of Business

• New York University,  
Stern School of Business

• University of California  
Los Angeles (UCLA),  
Anderson School  
of Management

• University of Chicago,  
Booth School of Business

• University of Michigan,  
Ross School of Business

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

• University of Texas  
at Austin, McCombs School 
of Business

 Acords bilaterals
• École des Hautes Études 

Commerciales de Montréal
• Queen’s University, Queen’s 

School of Business
• Babson College
• Bentley University
• Brandeis University,  

Graduate School  
of International  
Economics and Finance

• Boston College,  
Carroll School  
of Management

• Case Western Reserve 
University, Weatherhead  
School of Management

• Fordham University,  
Fordham Graduate  
School of Business

• Georgetown University, 
McDonough School  
of Business

• Loyola University, Joseph A. 
Butt, S. J. College  
of Business Administration

• New York University, Robert 
F. Wagner Graduate School 
of Public Service

• Northwestern University, 
Kellogg Graduate School  
of Management

• Rensselaer Polytechnic 
Institute, Lally School  
of Management  
and Technology

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

• University of Florida,  
Warrington College  
of Business Administration

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

• University of Minnesota, 
Carlson School  
of Management

• University of Pennsylvania, 
The Wharton School

• University of Richmond, 
Robins School of Business

• University of San Diego
• University of Southern  

California, Marshall School 
of Business

• University of Virginia,  
McIntire School  
of Commerce

• Washington University  
in St. Louis, Olin  
Business School

FACULTAT DE DRET
 Acords bilaterals

• American University-  
Washington College of Law

• Boston College Law School
• Cornell Law School
• Duke University, School 

of Law
• Fordham University,  

School of Law
• Indiana University Maurer 

School of Law     
• University at Buffalo
• Tulane University - Law 

School
• University of Minnesota  

Law School
• University of Pennsylvania 

Law School
• University of Western  

Ontario, Western Law 

 Campus ESADE
• Buenos Aires

 Global Center
• São Paulo

BUSINESS SCHOOL
 Aliances PIM/CEMS

• Fundação Getulio Vargas, 
Escola de Administração  
de Empresas de São Paulo

• Instituto Tecnológico  
de Estudios Superiores  
de Monterrey (ITESM),  
Graduate School of Busi-
ness Administration  
and Leadership (EGADE)

 Aliances PIM
• Pontificia Universidad  

Católica de Chile, Escuela 
de Administración

• Instituto Tecnológico  
Autónomo de México (ITAM)

• Universidad ESAN

 Acords bilaterals
• Universidad Adolfo Ibáñez, 

Escuela de Negocios
• INCAE

FACULTAT DE DRET
 Acords bilaterals

• Fundação Getulio Vargas, 
Escola de Direito  
de São Paulo   

• ITESM Campus Monterrey
• Pontificia Universidad  

Católica del Perú



44 | VOCACIÓ INTERNACIONAL

PARTNERS INTERNACIONALS

Sidney

Dunedin

Tòquio

Pequín

Hong Kong

Bangkok

Singapur

Hyderabad
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Dunedin

ÀSIA OCEANIA

BUSINESS SCHOOL
 Aliances PIM/CEMS

• Tsinghua University,  
School of Economics  
and Management

• National University  
of Singapore,  
NUS Business School

 Aliances PIM
• China Europe International 

Business School (CEIBS)
• The Chinese University  

of Hong-Kong, Faculty  
of Business Administration

• Fudan University, School  
of Management

• Guanghua School  
of Management,  
Peking University

• Hong Kong University  
of Science and Technology, 
HKUST Business School

• Indian Institute of Manage-
ment at Ahmedabad (IIMA)

• Indian Institute of Manage-
ment at Bangalore (IIMB)

• Indian School  
of Business (ISB)

• Nanyang Technological  
University, Nanyang  
Business School

• Thammasat University, 
Thammasat Business 
School

 Aliança CEMS
• Keio University, Keio  

Business School

 Acords bilaterals
• The Beijing Center  

for Chinese Studies (TBC)
• Indian Institute of Manage-

ment at Lucknow (IIML)
• XLRI - School of Business 

and Human Resources
• Hitotsubashi University, 

Graduate School of Interna-
tional Corporate Strategy

• International University  
of Japan, Graduate  
School of International 
Management

• Yonsei University,  
Graduate School  
of International Studies

• Korea University Business  
School (KUBS)

• Singapore Management 
University (SMU)

• National Chengchi  
University, College  
of Commerce

FACULTAT DE DRET
 Acords bilaterals

• The Beijing Center
• Yonsei Law School

BUSINESS SCHOOL
 Aliances PIM

• University of Melbourne, 
Melbourne Business School

• University of Otago, School 
of Business, Dunedin

• University of New South 
Wales, Australian School  
of Business

 Aliança CEMS
• The University of Sydney
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PARTICIPANTS EN INTERCANVIS

Llicenciatura i Màster en Direcció d’Empreses  

Alumnes outgoing 254

Alumnes incoming  117

Grau en Direcció d’Empreses - BBA

Alumnes outgoing  223

Alumnes incoming  195

Llicenciatura i Màster en Dret

Alumnes outgoing  53

Alumnes incoming  59

Grau en Dret

Alumnes outgoing  52

Màster en Dret Internacional dels Negocis

Alumnes outgoing 8

Master in Management (MSc) - CEMS

Alumnes outgoing  29

MBA

Alumnes outgoing  27

Alumnes incoming  44

SETMANES INTERNACIONALS       

Setmanes acadèmiques internacionals  
a l’estranger: 23 en diferents programes

SETMANES ACADÈMIQUES INTERNACIONALS  
A L’ESTRANGER 2011-2012 

Regió de destinació

Unió Europea 4

Estats Units 11

Amèrica Llatina 1

Àsia 5

Pròxim Orient  2

23

1 AMP

1 PMD 

2 FT MBA

2 PT MBA

5 Executive Masters
 
6 MSc. Programmes  
in Management Sciences

6 EMBA
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ASSOCIACIONS INTERNACIONALS

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 

EABIS  
European Academy  
of Business in Society

EBEN  
European Business  
Ethics Network 

EDAMBA  
European Doctoral Programmes  
Association in Management  
and Business Administration

EFMD  
European Foundation  
for Management Development

ELFA  
European Law  
Faculties Association

EMBAC  
Executive  
MBA Council

EUDOKMA  
European Doctoral School  
on Knowledge and Management

GBSN  
Global Business  
School Network 

GMAC  
Graduate Management  
Admission Council

IAJBS  
International Association  
of Jesuit Business Schools

IALS  
International Association  
of Law School

IBA  
International  
Bar Association

PIM  
Partnership in International  
Management

SEKN  
Social Enterprise Knowledge Network 

THEMIS  
The Joint Certificate  
in International and Business Law

UNICON  
International University Consortium  
for Executive Education

 
 

21
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INTERNATIONAL ADVISORY BOARD 

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

Innovació

Per promoure la innovació en els plans d’estudis  
i en les activitats de recerca, des d’una perspecti-
va internacional.

Rellevància

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

Impacte

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

Membres

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

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

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

Xavier Ferran
Soci de Lion Capital (Regne Unit) i exCEO  
de Bacardí (Estats Units)

Enrique V. Iglesias 
Secretari general de la Secretaria General  
Iberoamericana – SEGIB

Michael C. Jensen
Professor emèrit d’Administració d’Empreses 
a la Harvard Business School (Estats Units)
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Christine Lagarde (en excedència)
Directora gerent del Fons Monetari  
Internacional - FMI

Marja Makarow
CEO de la European Science Foundation (França)

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

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

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

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

Maria Reig
Presidenta de Reig Capital Group (Andorra)

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

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

Javier Solana
President d’ESADEgeo  
Center for Global Economy & Geopolitics

En representació d’ESADE

Eugènia Bieto
Directora general

Alfons Sauquet
Degà d’ESADE Business School

Carlo M. Gallucci
Subdirector general internacional
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ESADE ALUMNI EN XIFRES

Nombre de socis 

Nombre d’actes

Nombre d’assistents

ESADE ALUMNI 

Les línies que han guiat l’activitat d’ESADE Alumni 
en aquest últim període han estat: 

• El networking, l’autèntica raó de ser de 
l’associació, a través del qual els associats 
troben oportunitats de desenvolupament pro-
fessional i personal. Destaca l’activitat intensa 
dels clubs funcionals i sectorials, dels chapters 
internacionals i dels clubs territorials.

• El foment de l’activitat emprenedora, que ha 
adquirit una massa crítica notable, amb 75 pro-
jectes empresarials presentats, 20 dels quals 
han obtingut finançament. 

• La solidaritat, desenvolupada a través d’una 
xarxa de consultors que, de manera totalment 
altruista, contribueixen a la professionalització 
del tercer sector (Alumni Solidari). 

• La projecció internacional, mitjançant les 
activitats realitzades en els programes més in-
ternacionalitzats (MBA i MSc) i la intensificació 
de les activitats a la xarxa internacional  
de chapters. 

• El desenvolupament d’activitats a Madrid,  
amb un notable increment quantitatiu i quali-
tatiu, en què ha destacat la celebració recent 
de la Jornada Anual, amb prop d’un miler 
d’assistents. 

Tota aquesta activitat no hauria estat possible 
sense la tasca il·lusionada i entusiasta dels mem-
bres de la Junta Directiva, de les juntes directives 
dels clubs i els chapters, dels delegats de promo-
ció i de tot el personal d’ESADE Alumni. 

LA MISSIÓ D’ESADE ALUMNI ÉS APORTAR 

VALOR ALS ANTICS ALUMNES ASSOCIATS, 

A ESADE I A LA SOCIETAT OFERINT ACTIVITATS 

I SERVEIS DESTINATS A AJUDAR-LOS EN EL SEU 

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I HUMÀ. 

2010-2011

16.380

2010-2011

749

2010-2011

40.055

2011-2012

17.180

2011-2012

825

2011-2012

40.224
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Clubs territorials 12

• Andalusia Occidental 
(Sevilla) 

• Andalusia Oriental  
(Granada) 

• Aragó 
• Astúries 
• Balears 

• Canàries 
• Comunitat Valenciana 
• Galícia 
• Girona 
• Lleida 
• País Vasc 
• Tarragona

Clubs funcionals i sectorials  20
 
• Automoció
• BIT
• Esport i Gestió
• Dret
• Direcció de Persones  

i Organització
• Direcció Pública
• Empresa Familiar
• Energia  

i Medi Ambient
• Finances
• Gestió Turística

• Global Business
• Indústries Culturals
• Inmobiliari
• Innovació
• Màrqueting
• Negocis i Responsa-

bilitat Social
• Operacions
• Salud i Farma
• Assegurances
• Espai Jaume Vicens 

Vives

LA XARXA D’ESADE ALUMNI 

 
Socis  17.180

Delegats de promoció  705

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

Persones a l’equip professional 41

Chapters internacionals  33

• Alemanya 
• Andorra 
• Argentina 
• Benelux 
• Brasil 
• Califòrnia 
• Canadà 
• Chicago 
• Xile 
• Colòmbia 
• Costa Rica 
• Dubai 
• Equador 
• França 
• Greater China 
• Índia 

• Israel 
• Itàlia 
• Japó 
• Mèxic 
• Miami 
• Nova York 
• Perú 
• Portugal 
• Singapur 
• Suècia 
• Suïssa 
• Taiwan 
• Turquia 
• UK 
• Veneçuela 
• Washington

NOU: 
International Student: adreçat als estudiants  
de programes internacionals en curs.

48.500
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Portal web  40.000 visites/mes

www.esadealumni.net  
Top 3 de les pàgines més visitades  
(després de la inicial)
• Directori
• Servei de Carreres Professionals
• Serveis online / Tauler d’anuncis
 
e-Conferences  88

Sessions enregistrades i publicades a ESADE 
Alumni TV, ESADE TV i Channel ESADE (YouTube). 

Subscripcions

Actes amb subscripció  104

Antics alumnes subscrits  4.677

Amb la subscripció a l’acte, reben per correu elec-
trònic tota la informació posterior a l’acte: nota de 
premsa, fotografies, vídeos...

Xarxes socials

L’activitat es trasllada també a les xarxes online a 
través dels grups i pàgines oficials d’ESADE Alumni.

Seguidors al Twitter corporatiu  4.100

Membres de LinkedIn 7.150

Fans de la pàgina de Facebook corporativa  963

Fans de la pàgina de Facebook  
d’ESADE Alumni Internacional 1.600

Fans de la pàgina de Facebook  
d’Alumni Solidari  150

COMUNICACIÓ

 
Directori d’empreses de serveis 2012 

• Periodicitat: anual
• Edició: castellà
• Difusió offline i online a tots els antics alumnes 

i pares d’alumnes

Revista ESADE Alumni 

• Periodicitat: quadrimestral
• Edició trilingüe: castellà, català i anglès 
• Difusió offline i online a tots els antics alumnes 

i pares d’alumnes

Newsletters d’ESADE Alumni

• ESADE ALUMNI ON  
Recull els vídeos dels actes més destacats  
i articles de la revista ESADE Alumni, ressenyes 
de llibres d’ESADEgeo i serveis online 
Periodicitat: mensual

• ESADE ALUMNI TODAY 
Agenda d’actes futurs i del mes en curs 
Periodicitat: quinzenal
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Alumni Entrepreneurship crea espais  
per a emprenedors a través de:

• Fòrums d’inversió
• Last Thursdays: 

NOVETAT: Tallers per a emprenedors 
NOVETAT: Programa de mentoring 
per a emprenedors

• Conferències sobre el sector emprenedor  
i inversor

EMPRENEDORIA

 
Alumni Entrepreneurship té com a objectiu 
canalitzar l’oferta i la demanda del col·lectiu  
emprenedor i inversor facilitant el contacte  
i el matching entre ells.

ESADEBAN

Xarxa d’inversors privats promoguda per ESADE 
Alumni, que actua a Barcelona, Madrid i València 
com a punt de trobada entre inversors que 
cerquen oportunitats d’inversió i emprenedors 
amb projectes innovadors i amb necessitat de 
finançament a les etapes inicials. 

ESADEBAN EN XIFRES 

Finançament de projectes emprenedors  3,7 M €

Àngels inversors (business angels) 104

Projectes emprenedors  
que han obtingut finançament 20

Projectes atesos per la xarxa 280

Fòrums d’inversió duts a terme 
(8 a Barcelona, 3 a Madrid i 1 a València) 12

Projectes presentats als fòrums d’inversió 75
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Serveis exclusius per a socis 

• ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 
Entrevistes d’orientació professional  
personalitzades (750 entrevistes nacionals / 
66 entrevistes internacionals).

• ORIENTACIÓ JURIDICOLABORAL 
Assessorament legal en l’àmbit laboral  
(98 consultes).

• PROGRAMA DE MENTORING  
Per oferir (mentor) o rebre (mentee) informació 
i coneixements que puguin ser d’utilitat en el 
desenvolupament de la carrera professional 
(71 matchings mentor-mentee).

• PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT  
Adreçat a professionals que es troben en una 
etapa de transició professional (8 programes,  
61 participants a Barcelona / 4 programes,  
31 participants a Madrid). 

Activitats d’actualització 

Assistents  4.394 

Sessions  116

Conferències, seminaris i tallers pràctics que 
orienten i formen en el desenvolupament de la 
carrera professional. 

NOVETAT: Sessions Coffee Drop-in per intercanviar 
experiències i bones pràctiques en el procés de 
cerca de feina. 

SERVEI DE CARRERES PROFESSIONALS

 
Els alumni socis poden gestionar i orientar  
la seva carrera professional a través del Servei  
de Carreres Professionals. 

Recruiters 

Les empreses poden seleccionar perfils  
professionals altament qualificats per cobrir 
les seves posicions vacants a través de la base 
de dades d’ESADE Alumni. Ells mateixos poden 
publicar els seus anuncis, registrant-se a  
www.esade.edu/jobs

Ofertes de treball  +2.900

Gestionades per la borsa de treball a escala 
nacional i internacional. Més informació a  
www.esade.edu/jobs

Distribució geogràfica de les ofertes de treball  

CURS 2011-2012

Catalunya 1.266

Resta d’Espanya 816

Internacional 818

Total 2.900
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Pel que fa a la seva visió futura:
• La meitat dels voluntaris es podrien plantejar 

treballar en la plantilla d’una ONG.
• En alguns casos, es plantegen la idea 

d’emprendre en el tercer sector.

Cinefòrum

Cicle de cine compromès com a eina de reflexió  
i de debat social. 

Consultors solidaris (6a edició)

Antics alumnes i professors d’ESADE a Barcelo-
na, Castelló, Girona, Madrid, Nicaragua, Tarrago-
na i València han fet treballs de consultoria pro 
bono en organitzacions del tercer sector.

Alumni Solidari en xifres 

(Balanç total del projecte 2006-2012) 

• 623 antics alumnes voluntaris han treballat  
en projectes de consultoria.

• 102 organitzacions del tercer sector s’han 
beneficiat dels serveis d’Alumni Solidari.

• Més de 2.000 persones han assistit  
a les activitats d’Alumni Solidari.

• Ja hem treballat més de 27.000 hores en 
activitats de consultoria de manera altruista, 
valorades en més de 2.700.000 euros.

ALUMNI SOLIDARI

El projecte Alumni Solidari té com a objectiu 
sensibilitzar els alumni i la comunitat d’ESADE 
en general sobre les diverses problemàtiques 
socials del món on vivim per mitjà de diferents 
iniciatives.

CURS 2011-2012

Voluntaris  206

Serveis per a entitats del tercer sector  40

Hores de consultoria  10.000

Cinefòrums 7

Impacte i satisfacció dels voluntaris

Hem analitzat la implicació dels voluntaris en el 
tercer sector després de passar per Alumni Solidari 
i n’hem obtingut el resultat següent:
• Els voluntaris valoren l’experiència  

amb un 7,4 sobre 10. 
• El 98,3 % recomanarien l’experiència  

a d’altres antics alumnes.
• El 42 % dels voluntaris no tenien cap experièn-

cia de voluntariat prèvia ni coneixien el món  
de les ONG. 

A través d’Alumni Solidari: 
•  Aconseguim que estiguin més predisposats  

a relacionar-se amb entitats del tercer sector.
• Actualment, 6 de cada 10 voluntaris que han 

passat per Alumni Solidari col·laboren amb una 
o diverses entitats del tercer sector.

• El 62 % declaren que són socis d’alguna entitat 
del tercer sector. 
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Fòrum Dona i Lideratge

Destacades directives comparteixen les seves 
trajectòries professionals i personals.

Nombre d’assistents 534

Nombre de sessions 9

ESADE Alumni Evenings

Professors, empresaris i directius d’empreses  
de rellevància internacional comparteixen les 
seves experiències i fan classes magistrals  
(sessions en anglès).

Nombre d’assistents 476

Nombre de sessions 7

JORNADA ANUAL D’ESADE ALUMNI A BARCELONA

“New Challenges in a Global Environment”
Prop de 3.000 persones van omplir l’auditori 
del Fòrum per celebrar l’acte més emblemàtic 
d’ESADE Alumni. Pablo Isla (Inditex), Mikael  
Ohlsson (IKEA) i Javier Santiso (ESADEgeo)  
hi van pronunciar les seves ponències.

• Premis ESADE 2012 atorgats a Inditex  
i a IKEA per la seva brillant carrera internacio-
nal i per l’aposta a favor de la innovació. 

• Premi ESADEBAN a la Millor Start-Up 2012 
atorgat a Wuaki.tv per la seva iniciativa em-
prenedora. Va recollir el premi Jacinto Roca 
(Lic&MBA 99), cofundador de Wuaki.tv.

ACTES DESTACATS

Matins ESADE i Desayunos ESADE

Sessions en què professionals rellevants dels 
àmbits polític, empresarial i acadèmic expliquen 
les seves experiències professionals i personals.

MATINS ESADE

Nombre d’assistents 2.314 

Nombre de sessions 14

DESAYUNOS ESADE

Nombre d’assistents 453

Nombre de sessions 8

Programa de Continuïtat

Per tal que els alumni estiguin sempre al dia i perma-
nentment actualitzats, professors d’ESADE experts 
en diferents àmbits imparteixen classes magistrals, 
tant en l’àmbit nacional com internacional. 

Nombre d’assistents 2.275

Nombre de sessions 26

Cicles, fòrums i conferències

Mitjançant diversos cicles, fòrums i conferències, 
experts reconeguts debaten i aporten les seves expe-
riències sobre temes d’actualitat. Cal destacar el nou 
cicle “La internacionalització de l’empresa”. 

Nombre d’assistents 2.420

Nombre de sessions 46
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PLANTILLA D’ESADE A 31 D’AGOST DE 2012

Total de la plantilla  659

Personal d’Administració i Serveis   377

Professorat  282

Plantilla amb contracte indefinit i temporal

Plantilla per gènere

Plantilla per edat

Plantilla per campus

LA CULTURA D’ESADE ESTÀ ORIENTADA 

A L’APRENENTATGE, AL CONEIXEMENT I A LA INNOVACIÓ, 

I ES FONAMENTA EN LA RESPONSABILITAT, 

EL COMPROMÍS I EL RECONEIXEMENT MUTU.

Professorat 
universitari  213  
C.indefinit  93 %
C.temporal  7 %

Professorat ELC  69 
C.indefinit  1 %
C.temporal  9 %

PAS  349
C.indefinit  94 %
C.temporal  6 %

Investigadors 28
C.indefinit  46 %
C.temporal  54 %

Professorat 
universitari  213  
Homes 72 %
Dones 28 %

Professorat ELC  69 
Homes 36 %
Dones 64 %

PAS  349
Homes 25 %
Dones 75 %

Investigadors 28
Homes 43 %
Dones 57 %

De 20 a 30  7,9 %

De 31 a 40  33,7 %

De 41 a 50  28,4 %

De 51 a 60  21,2 %

Més de 60  8,8 %

Barcelona  94,2 %

Madrid  5,6 %

Internacional  0,2 %
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PROFESSORAT

PROFESSORAT DE MANAGEMENT I DRET   159

Nacionalitats  25

Doctors  70 %

Professorat acreditat AQU / ANECA   65 %

Professors visitants    44

Professors emèrits    3

Professors honoraris   7

Professors a temps parcial   30

Col·laboradors acadèmics   803

Directius/professors convidats    418

PROFESSORAT DE L’EXECUTIVE LANGUAGE CENTER  

Professors  69

Col·laboradors   83

Nacionalitats  12

 

ROTACIÓ MITJANA DE LA PLANTILLA

EDAT 

De 20 a 30 anys 1,37 %

De 31 a 40 anys 4,86 %

De 41 a 50 anys 4,25 %

De 51 a 60 anys 1,67 %

Més de 60 anys 0 %

SEXE

Homes  13,77 %

Dones  9,84 %

CAMPUS

Madrid  13,51 %

Barcelona  12,24 %

PROCEDÈNCIA INTERNACIONAL DE LA PLANTILLA

Nombre de persones (15,34 % de la plantilla)  58

Nacionalitats  27

PERSONES QUE HAN REBUT FORMACIÓ

En desenvolupament professional   224

En idiomes   72
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DIRECTORS DE DEPARTAMENTS ACADÈMICS

Management

• Ángel Castiñeira, Ciències Socials  
• Carmen Ansótegui, Control i Direcció Financera  
• Manuel Alfaro, Direcció de Màrqueting  
• Miguel Ángel Heras, Direcció d’Operacions  

i Innovació 
• Conxita Folguera, Direcció de Persones  

i Organització 
• Joan Rodón, Direcció de Sistemes d’Informació  
• Fernando Ballabriga, Economia 
• Rosa Varela, Mètodes Quantitatius  
• Xavier Gimbert, Direcció General i Estratègia

Dret

• Sergio Llebaría, Dret Privat  
• Marc García, Dret Públic  

NOVES INCORPORACIONS DE PROFESSORAT

• Antoni Abat Ninet, Dret Públic
• Paola M. Madini, Control i Direcció Financera
• Alex Makarevich, Direcció de Persones  

i Organització
• Daniela Noethen, Direcció de Persones  

i Organització
• Carolina Villegas Sánchez, Economia
• Ivanka Visnjic, Direcció d’Operacions  

i Innovació

Professors visitants

• Ruth Aguilera Vaqués, Direcció General i Estratègia
• Paul Almeida, Direcció General i Estratègia
• Jaime Bonache Pérez, Direcció de Persones  

i Organització
• Jaap Boonstra, Direcció de Persones i Organització
• Richard Boyatzis, Direcció de Persones  

i Organització
• Agustín L. Calvet Mulleras, Control i Direcció 

Financera
• John Dencker, Direcció de Persones i Organització
• Robert Emmerling, Direcció de Persones  

i Organització
• Mónica Franco Santos, Direcció d’Operacions  

i Innovació
• Francisco Guzmán Garza, Direcció de Màrqueting
• Alan Harrison, Direcció d’Operacions i Innovació
• Hans S. Jensen, Mètodes Quantitatius
• Eero Kasanen, Control i Direcció Financera
• Constance Lütolf-Carroll, Direcció General  

i Estratègia
• James J. McGonigle, Direcció General i Estratègia
• Kenneth P. Morse, Direcció d’Operacions  

i Innovació
• Davide Nicolini, Direcció d’Operacions i Innovació
• Michele Quintano, Direcció de Màrqueting
• Mario Raich, Direcció de Persones i Organització
• Harry Scarbrough, Direcció d’Operacions  

i Innovació
• John-Christopher Spender, Direcció de Persones 

i Organització
• Mike Sweeney, Direcció d’Operacions i Innovació 
• Wim Vanhaverbeke, Direcció de Sistemes 

d’Informació
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DIRECCIÓ

Patronat

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

PRESIDENT
Pedro Fontana García 

VICEPRESIDENT
Josep Oriol Tuñí Vancells

SECRETARI                                   
Josep E. Milà Mallafré

MEMBRES
Artur Carulla Font, Germán Castejón Fernández, 
Sol Daurella Comadrán, Jesús M. Eguiluz Ortúzar,
Jaume Guardiola Romojaro, Juan José López
Burniol, Pedro Navarro Martínez, Juan M. Nin
Gènova, Xavier Pérez Farguell, Llorenç Puig Puig,
Manuel Raventós Negra, Mario Rotllant Solá,
† Josep M. Rubiralta Vilaseca

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, economi-
coadministratives i de personal, com també la comu-
nicació orgànica entre ESADE i el Patronat. 
El Comitè Executiu és l’òrgan d’assistència a la  
Direcció General en la gestió i en tot el que fa referèn-
cia a la coordinació dels diferents àmbits d’ESADE.

• Eugènia Bieto, directora general
• Alfons Sauquet, degà de la Business School  
• Enric Bartlett, degà de la Facultat de Dret
• Francisco Longo (des de maig de 2012),  

Marcel Planellas (fins a març de 2012), 
secretari general

• Enrique López Viguria, secretari institucional
• Ramon Aspa, subdirector general corporatiu
• Carlo M. Gallucci, subdirector general internacional
• Manel Peiró, vicedegà acadèmic
• Ricard Serlavós, vicedegà d’Innovació Pedagògica
• Teresa Duplá, vicedegana de la Facultat de Dret
• Alfred Vernis, director executiu de Programes 

Universitaris
• Glòria Batllori, directora executiva de Programes MBA
• Ignacio Serrano, director executiu d’Executive Masters 
• Jaume Hugas, director executiu d’Executive Education
• Jonathan Wareham, Vicedegà de Recerca  

de la Business School
• Conny Hübner, directora executiva de l’Executive 

Language Center
• Josep Bisbe (des de maig de 2012),  

Francisco Longo (fins a abril de 2012), 
president del Claustre de Professorat
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ESADE Campus Madrid

• José M. de la Villa  
Director de Relacions Institucionals

• Camelia Ilie  
Directora d’Executive Education

ESADE Campus Buenos Aires

• Alejandro Bernhardt  
Director

Max Boisot
Professor visitant del Departament de Direcció  
de Persones i Organització  
7 de setembre de 2011

Gean Cases
Professora jubilada de la Secció d’Anglès  
de l’Executive Language Center 
19 de novembre de 2011

Montse Ollé 
Professora i directora del Departament  
de Política d’Empresa 
10 de desembre de 2011

Jim Herbolich
Professor del Departament de Direcció  
de Persones i Organització 
8 d’abril de 2012

Josep M. Rubiralta
Membre del Patronat de Fundació ESADE 
18 de maig de 2012

Alejandra Jané, Paula Jover, Claudia Peces  
i Julia Velasco (en un tràgic accident)
Alumnes de 1r curs de BBA  
1 de juny de 2012

IN MEMORIAM. Amb el record i l’afecte de la comunitat d’ESADE
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Compte de resultats

TOTAL D’INGRESSOS   83 M € 

Despeses de personal   -48 M €

Despeses generals    -26 M €

Amortitzacions   -6 M €

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ   3 M €

RESULTAT FINANCER   -1 M €

RESULTAT FINAL   2 M €

INFORMACIÓ ECONÒMICA  

Evolució dels ingressos 

Ingressos 2011-2012

INGRESSOS TOTALS DE LES UNITATS 83 M € 

Facultat de Dret  10 M €

Business School 70 M €

Executive Language Center 3 M €
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Balanç actiu

ACTIU NO CORRENT   94 M €

Immobilitzat  78 M €

Inversions en empreses  
del grup i associacions   10 M €

Immobilitzat financer   6 M €

ACTIU CORRENT   32 M €

Deutors  9 M €

Inversions financeres temporals   14 M €

Tresoreria  9 M €

TOTAL ACTIU   126 M €

Balanç passiu

PATRIMONI NET   54 M €

Fons fundacional + reserves  45 M €

Resultat de l’exercici   2 M €

Subvencions i donacions   7 M €

PASSIU NO CORRENT  26 M €

Creditors a llarg termini   26 M €

PASSIU CORRENT   46 M €

Cobraments i ingressos anticipats   32 M €

Altres deutes   14 M €

TOTAL PASSIU  126 M €

CAMPUS (M2 DE SUPERFÍCIE) 

CAMPUS BARCELONA-PEDRALBES  29.475

Edifici 1  9.300

Edifici 2  7.475

Edifici 3  12.700

CAMPUS BARCELONA-SANT CUGAT  42.576

Edifici acadèmic   16.260

Residència Roberto de Nobili  5.886

ESADECREAPOLIS  20.430

CAMPUS MADRID  2.500

CAMPUS BUENOS AIRES  1.487



66 | PERSONES, ESTRUCTURA I RECURSOS

Biblioteca digital

DOCUMENTS  
ELECTRÒNICS CONSULTATS   148.080

Llibres consultats o prestats   14.224

Llibres ingressats   2.312

Sessions de formació (amb 1.270 assistents)  24

Publicacions en format electrònic   20.870

SUBSCRIPCIÓ I ACCÉS A REVISTES

Impreses  470 

Electròniques  14.500

Gestió acadèmica

MATRÍCULES  4.548

Títols i diplomes emesos   2.720

Certificats  7.942

Programes gestionats  
per Secretaria Acadèmica   61

ASSIGNATURES  1.401

Exàmens  1.742

Aules (incloses les de l’edifici 2)   88

RECURSOS 

Tecnologia i innovació

WEBS DE PROFESSORAT   1.800

Nombre d’ordinadors   1.400

Nombre d’usuaris dels sistemes   39.400

Incidències resoltes   6.671

PRINCIPALS SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ

• Nou sistema de gestió economicofinancera (SAP)
• Nova versió de la plataforma d’e-learning 

(Moodle) 
• Nova web corporativa per a dispositius mòbils
• Nova intranet per a professorat i PAS
• Millora del sistema de planificació i d’imputació 

d’hores docents
• Nou sistema de generació de guies docents 



MEMÒRIA RESUM | 67 

ESADE Training

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

HORES TOTALS  
DE FORMACIÓ DEL PAS   10.183,50

Mitjana d’hores per curs i persona   35,00

Assistents totals a accions formatives   296,00 

Titulació superior  28,92

HORES DE FORMACIÓ PER GÈNERE 

Dones 27,13

Homes 37,26

Comunicació interna

Hi ha una política de millora contínua que estimula 
i reconeix els suggeriments dels treballadors per 
tal de millorar els processos interns i l’organització 
del treball. En algunes seccions de la intranet, 
es publica documentació sobre les polítiques 
institucionals i les diverses iniciatives. També hi ha 
d’altres canals, com la newsletter, els comunicats, 
les reunions, la cartelleria o les pantalles.

Mitjana d’hores de formació 

Analista  19,13

Auxiliar administratiu  23,66

Auxiliar de biblioteca  41,17

Auxiliar de llibreria i reprografia  5,00

Ajudant de biblioteca titulat  96,00

Col·laborador de recerca  6,30

Investigador  22,67

Cap de negociat  5,50

Oficial de 1a, administració  20,72

Oficial de 1a, oficis, auxiliar de serveis 4,25

Oficial de 2a, oficis, auxiliar de serveis 10,79

Professor adjunt exclusiu 19,56

Professor adjunt parcial C2 16,50

Professor adjunt amb plena dedicació 46,50

Professor agregat exclusiu  19,31

Professor agregat amb plena dedicació  30,94

Professor ajudant exclusiu  31,50 

Programador  19,38 

Tècnic especialista d’oficis  6,50 

Titulat mitjà 46,14

Titulat superior  28,92



68 | PERSONES, ESTRUCTURA I RECURSOS

Beneficis socials

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

Conveni col·lectiu i Comitè d’Empresa

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

Diàlegs amb la Direcció

S’ha consolidat l’espai Diàlegs amb la Direcció 
amb diverses convocatòries protagonitzades  
per persones de la institució de diferents serveis  
i departaments, per tal d’afavorir el diàleg sobre 
temes d’interès (sector, negoci, línies estratègi-
ques, projectes, etc.).  

Participants  91

Participants del PAS  69 %

Pla d’acollida

Les persones que s’incorporen a ESADE seguei-
xen un pla d’acollida que els permet trobar-se 
amb diferents directius, equips i serveis de la 
institució a fi d’agilitar i facilitar-los el procés 
d’adaptació i de socialització.

RECURSOS
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Conciliació

A ESADE, s’atenen diverses situacions en què són 
necessàries mesures de conciliació, que permeten 
donar resposta a les necessitats particulars 
d’algunes persones i continuar prestant un servei 
adequat a les unitats i als departaments. 
L’índex de retorn al lloc de treball després d’una 
baixa per maternitat o paternitat és del 100 %.

Índexs d’absentisme

Barcelona 1,48 %

Madrid 0,93 %

Homes 0,78 %

Dones 1.93 %

No hi ha hagut cap víctima mortal per accident 
laboral durant el curs 2011-2012.

Servei Lingüístic

TRADUCCIONS I CORRECCIONS

Paraules corregides 3.188.928

Paraules traduïdes 3.312.471

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Cursos de català a estudiants d’MBA i doctorands

Curs d’acreditació del nivell de suficiència  
per a PDI (dues edicions) 

Traducció i tasques d’assessorament  
en nombrosos projectes, estudis i informes

Política de proveïdors:  
homologació i desenevolupament 

Durant el curs 2011-2012, s’ha realitzat un  
procés d’homologació de proveïdors a fi de millorar  
la gestió de la cadena de subministrament. 
L’objectiu és minimitzar els costos, identificar 
avantatges competitius i controlar els riscos vin-
culats a la reputació corporativa. Una bona relació 
entre la institució i la cadena de subministrament 
comporta una millora de la imatge corporativa, 
una reducció de costos, una millora de la gestió 
interna i una resposta a l’exigència dels stake-
holders, cada cop més compromesos amb els 
àmbits social i mediambiental. En aquest sentit, 
als contractes amb els proveïdors s’han incorporat 
clàusules específiques sobre RSE i referències als 
principis del Pacte Mundial. És molt important con-
tinuar avançant en la relació i en el coneixement 
dels proveïdors d’ESADE, promovent-ne l’alineació 
amb la missió i amb els valors institucionals,  
per tal de garantir una relació estable i beneficiosa 
per a ambdues parts.
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“El Programa de Beques a estat fonamental  
per assolir la meva fita: estudiar a ESADE.”
Madalina Botoroaga. Estudiant becada d’MBA

3a edició de la Trobada pel Talent,  
que reuneix donants i estudiants becats

SUPORT PRIVAT A LA FUNDACIÓ ESADE

Durant el curs 2011-2012, les aportacions 
d’empreses i antics alumnes a ESADE han superat 
els 4,4 milions d’euros. Aquesta xifra, més enllà de 
la seva importància econòmica, és un indicador 
clar del gran suport de la societat al projecte 
formatiu d’ESADE. Els fons obtinguts s’han destinat 
a potenciar dues àrees d’inversió prioritàries: d’una 
banda, la recerca i l’excel·lència docent i, de l’altra, 
l’atracció de talent.

Recerca  
i excel·lència docent (74 %)  3.282.004 €

Les aportacions destinades a la recerca han 
permès generar i difondre coneixement rellevant 
en els àmbits empresarial i jurídic. Aquestes 
donacions han facilitat la labor de 21 unitats de 
recerca, que han pogut desenvolupar projectes 
estratègics en àrees clau com la responsabilitat 
social, l’emprenedoria i la innovació.

Programa de Beques (14 %)  608.347 € 

El Programa de Beques d’ESADE és l’eina princi-
pal per aconseguir que el millor talent, sigui on 
sigui i independentment dels recursos econòmics 
de què disposi, pugui estudiar a ESADE. Les 
aportacions d’empreses i persones han contribuït 
a finançar principalment les beques al talent 
dels programes de grau, el Màster d’Accés a 
l’Advocacia, els MSc i l’MBA, i també les beques 
per al PhD.

Endowment (12 %)  544.983 €

El fons immobilitzat d’ESADE, del qual només 
s’utilitza el rendiment per assignar-lo a projec-
tes estratègics, ha arribat als 5,81 M €.

DONAR SUPORT AL PROJECTE 

FORMATIU D’ESADE SIGNIFICA COL·LABORAR 

PER CREAR UN FUTUR MILLOR. 
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TOTAL D’APORTACIONS EMPRESES I FUNDACIONS COL·LABORADORES

Contribueixen a projectes  
de recerca i al programa de beques

SOCIS D’HONOR

Agrolimen, BBVA, ESADE Alumni, Obra Social  
”la Caixa”, Fundación de PwC, Fundación Ramón  
Areces, Fundación Repsol, Santander, Werfen Group

SOCIS

Abertis, Banc Sabadell, Fundació Banc Sabadell, 
Fundación Cultural Banesto, Everis, Fundació Lluís 
Carulla, Gas Natural Fenosa, ICEX/Invest in Spain

PROMOTORS

CaixaBank, Deloitte, Elecnor, Ernst & Young, 
Fundació Jesús Serra/Grupo Catalana Occidente, 
Fundación Alimentum, Fundación Caja de Ingenie-
ros, KPMG, Nestlé España, Fundació Puig, Reig  
Patrimonia, Zurich España

ALTRES COL·LABORADORS

3M España, Apax, Banca Cívica, Barcelona 
Activa, Anudal, Bonduelle, Cambra de Comerç 
dels EUA a Espanya, Capsa, Coca-Cola, Codorníu, 
Danone, DKV Seguros, Ficosa Internacional, 
Freixenet, Fundació Barcelona Comerç, Fundació 
Creafutur, Fundació Navegació Oceànica Bar-
celona, Fundación ONCE, Fundació Príncep de 
Girona, Fundación Rafael del Pino, Gallina Blanca, 
Heineken, IBM, Kellogg’s, Manpower, Mercer, 
Microbank ”la Caixa”, Novartis Farmacéutica, 
Panrico, Pascual, PepsiCo, Pescanova, RESA, 
Science|Business, Siemens, Telefónica, Unilever

608.347 € 
Programa de Beques 

3.282.004 €  
Recerca  
i excel·lència docent   

544.983 € 
Endowment  

4,4 M €
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PERSONES JURÍDIQUES

ASSEMBLEA DE PATRONS

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

A més del seu rol assessor, l’Assemblea de  
Patrons constitueix el fòrum empresarial més 
important vinculat a la Fundació, en què estan  
representades nombroses organitzacions na-
cionals i internacionals que col·laboren al nivell 
institucional amb la Fundació ESADE mitjançant 
aportacions econòmiques per tal de promoure 
projectes estratègics d’ESADE, principalment  
en els àmbit de la recerca i l’atracció de talent.  
Actualment, l’Assemblea és integrada pels mem-
bres següents:

PERSONES FÍSIQUES

• Bruguera Clavero,  
Juan José

• Castejón Fernández, 
Germán

• Espiau Espiau, Manuel
• Fábregas Vidal, Pere-A.
• Gallardo Ballart, Jorge
• Guarner Muñoz,  

Francisco

• Iglesias Sitjes, Jaume
• Khalo Glykidis, Esteban
• Magriñà Veciana, Lluís
• Pérez Farguell, Xavier
• Soler Pujol, Joan 

Manuel
• Trías Sagnier, Miguel
• Vidal Arderiu, Ignasi M.

• Abertis 
• Accenture 
• Agrolimen
• Aramark
• Banc Sabadell
• BBVA
• CaixaBank
• Cambra Oficial  

de Comerç, Indústria  
i Navegació  
de Barcelona

• Cementos Molins
• Cobega
• COMSA EMTE
• Desigual
• Danone
• Deloitte
• Endesa
• ESADE Alumni
• Esteve
• Everis
• Fluidra
• Freixenet
• Fundació  

CatalunyaCaixa
• Fundació Puig
• Fundació Banc 

Sabadell
• Fundació Damm

• Fundación  
Caja de Ingenieros

• Fundació Jesús 
Serra/Grupo  
Catalana Occidente

• Fundación de PwC
• Fundación Repsol
• Fundación Ramón 

Areces
• Gas Natural Fenosa
• Grupo Mahou  

San Miguel
• Iberpotash
• IBM
• INCE
• ISS Facility Services
• KPMG
• ”la Caixa”
• Metalogenia
• Miguel Torres
• Nestlé España
• Penteo ICT Analyst
• Reig Patrimonia 
• Roca
• Santander
• Seat
• Tous
• Werfen Group

A tots els qui donen suport a ESADE, gràcies
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CONSELL PROFESSIONAL D’ESADE

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

• Maite Arango 
Vicepresidenta del Consell d’Administració  
del Grupo VIPS

• Anna M. Birulés 
Presidenta d’Alta Business Services

• Luis Conde 
President de Seeliger y Conde

• Fernando Conte 
President d’Orizonia Corporación

• Juan Ignacio Entrecanales  
Vicepresident d’Acciona

• María Garaña 
Presidenta de Microsoft España

• Ana García Fau 
Consellera delegada de Yell Publicidad

• Cristina Garmendia 
Partner d’Ysios Capital

• Juan Lladó 
Vicepresident i conseller delegat  
del Grupo Técnicas Reunidas

• Iván Martén  
Senior partner i managing director d’Energy  
Practice del Boston Consulting Group

• Vicente Moreno 
President i conseller delegat d’Accenture España

• Mónica de Oriol  
Presidenta de Seguriber-Umano

• Ignacio Polanco 
President d’honor del Grupo Prisa

• Francisco Román 
President de Vodafone España

• John M. Scott  
President de KPMG España

• Juan Manuel Soler 
President de Quadis   

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

En representació d’ESADE

• Eugènia Bieto 
Directora general

• Pedro Navarro 
Vicepresident executiu del Patronat  
de la Fundació ESADE

• José M. de la Villa 
Director de Relacions Institucionals  
i secretari del Consell Professional
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• PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services
• Puig, SL
• Punto Fa, SL
• RCD Asesores Legales y Tributarios
• Roca Junyent
• Sara Lee
• Tribunal Arbitral de Barcelona
• Uría Menéndez
• Vialegis Dutilh

• Abertis Infraestructuras 
• Advocacia General de l’Estat a Barcelona
• Agència Tributària, Delegació a Barcelona
• AGM Abogados
• Arasa & De Miquel - Euroforo
• Baker & McKenzie Abogados
• BDO Abogados
• Clifford Chance Abogados
• Col·legi de Notaris de Catalunya
• Crowe Horwath Legal y Tributario
• Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
• DANONE, SA
• Deganat dels Registradors de la Propietat,  

Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya
• Deloitte Abogados y Asesores Tributarios
• Ernst & Young Abogados
• Escola Judicial
• Font Abogados y Economistas
• Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
• Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios
• Gas Natural Fenosa
• Gómez-Acebo & Pombo Abogados, SLP
• Iberdrola, SA
• Inspecció de Treball i Seguretat Social 
• Jausas
• KPMG Abogados
• ”la Caixa”
• Mango
• Manubens & Asociados Abogados
• Pedrosa Lagos
• PepsiCo Europa
• Pérez-Llorca

CONSELL PROFESSIONAL DE LA FACULTAT DE DRET
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MITJANS NACIONALS

Premsa nacional 7.222

Articles d’opinió  891

TV  560

Ràdio  750

Evolució dels impactes als mitjans nacionals

Evolució dels articles d’opinió als mitjans nacionals

LA COMUNICACIÓ A ESADE

ESADE disposa de prestigiosos professors  
i experts que desenvolupen una part de la seva 
activitat en les nombroses unitats de recerca  
que es dediquen a desenvolupar i a difondre 
coneixements en les àrees més rellevants per al 
món empresarial, el sector públic, l’àmbit jurídic  
i la societat civil. Aquesta tasca es tradueix en 
una notable presència en els mitjans de comuni-
cació nacionals i internacionals, com també en 
publicacions, revistes, estudis, llibres i un ampli 
ventall de webs i recursos online que informen 
sobre les diverses facetes de la tasca de recerca 
del professorat d’ESADE.

PRESÈNCIA ALS MITJANS 2011-2012

Pel seu compromís en la difusió del coneixement, 
ESADE manté, des dels orígens, una relació sòli-
da amb els mitjans de comunicació i, durant els 
darrers anys, ha incrementat la seva presència 
en els diferents suports existents, tant a escala 
nacional com internacional.

ESADE ÉS UNA INSTITUCIÓ ACADÈMICA 

QUE CENTRA LA SEVA ACTIVITAT EN TRES LÍNIES: 

LA DOCÈNCIA, LA RECERCA I EL DEBAT. 

EL RESULTAT DE CADASCUNA D’AQUESTES LÍNIES 

TÉ UN IMPACTE SOCIAL RELLEVANT.

2008-2009

4.126

2009-2010

4.782

2010-2011

5.345

2011-2012

7.222

2008-2009

419

2009-2010

416

2010-2011

613

2011-2012

891
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MITJANS INTERNACIONALS

L’aparició d’ESADE als mitjans internacionals  
ha experimentat un creixement notable aquest 
curs, en què ha incrementat el percentatge 
d’impactes en més d’un 400 % en mitjans de 
referència respecte del curs passat. ESADE ha 
augmentat la presència en mitjans com Financial 
Times, International Herald Tribune, The Wall 
Street Journal i América Economía, entre d’altres.

LLIBRES I PUBLICACIONS ACADÈMIQUES

Les publicacions acadèmiques han augmentat 
considerablement aquest darrer any, amb un 
increment notable de llibres i capítols de llibres, 
articles de recerca, contribucions en conferències 
i congressos acadèmics, working papers, etc.
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INFORMES I ESTUDIS

Els informes i els estudis que duen a terme  
els investigadors i professors d’ESADE tenen com  
a objectiu, any rere any, difondre el coneixement 
que es genera a la institució.

Informe Econòmic

Elaborat per professorat del Departament 
d’Economia, presenta semestralment anàlisis  
i perspectives econòmiques.

Informe OEME

L’Informe OEME, elaborat amb la col·laboració  
de la Fundación BBVA i PwC, analitza els reptes 
de futur de la multinacional espanyola.

Llibre blanc de la iniciativa  
emprenedora a Espanya

Aquest estudi analitza la situació actual de  
la iniciativa emprenedora a l’Estat espanyol  
i n’identifica els factors clau per fomentar 
l’esperit emprenedor.

Observatori de Marques  
Valuoses de Gran Consum

Informe elaborat per l’ESADE Brand Institute,  
que analitza les estratègies de les marques  
de més reputació i les tendències del consum.

Diana ESADE

Estudi que mesura la desviació mitjana de les 
principals institucions que fan prediccions sobre 
el producte interior brut (PIB) de l’economia 
espanyola.

Desviació Mitjana
2009-2011

Intermoney

”la Caixa”

The Economist

BBVA

AFI

CatalunyaCaixa

CEPREDE
Flores  
de Lemus

Santander

Bankia

ICAE

OCDE

Govern 
d’Espanya

IEE

FMI

FUNCAS1.95

1.85

1.75

1.65

1.55

1.45
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COMUNICACIÓ EN LÍNIA

ESADE té una activitat creixent als mitjans de 
comunicació online i aposta per la comunicació 
digital a través de noves plataformes per difondre 
el coneixement que genera la institució.

ESADE Blogs

El projecte ESADE Blogs neix amb l’objectiu  
de donar veu als experts que integren la nostra 
institució difonent les seves opinions sobre temes 
d’actualitat, com també els darrers avanços que 
han fet en els seus àmbits d’estudi respectius.  
El projecte agrupa blocs temàtics sobre lideratge, 
economia global i geopolítica, dret, innovació 
social, emprenedoria, innovació, gestió del conei-
xement i cooperació al desenvolupament,  
entre d’altres.

Nova web mòbil

Aquesta interfície, basada en llenguatge HTML5, 
permet a l’usuari consultar, de manera molt 
ràpida i eficient, informació sobre els programes 
d’ESADE a través d’un cercador, com també 
accedir directament al servei d’Admissions  
per fer consultes online.

ESADE Crea Opinió

Un nou espai online per mantenir-se al dia de  
les opinions generades pels experts d’ESADE.  
La plataforma, que agrupa en format digital  
els articles d’opinió del professorat, incorpora  
un cercador avançat per àrees d’expertesa  
i connexió directa per compartir el contingut  
a les xarxes socials.

ESADEShop 

ESADEShop neix amb l’objectiu de donar a conèixer 
la marca ESADE a través del merchandising, fer par-
tícips tots els membres de la comunitat dels valors 
intrínsecs de la nostra entitat i fomentar el senti-
ment de pertinença a la marca. El projecte també té 
una dimensió social: ajudar joves talents perquè es 
puguin formar a la nostra institució; per això,  
el 100 % dels beneficis es destinen exclusivament  
a incrementar el fons de beques, a inspirar futurs.



MEMÒRIA RESUM | 81 

ESADE és present a 

FACEBOOK 
• ESADE
• The ESADE MBA
• Executive Education 
• Graus
• MSc Programmes in Management
• Màsters en Dret
• Executive Masters 

TWITTER
• ESADE
• The ESADE MBA 
• Executive Education
• MSc Programmes in Mangement
• Màsters en Dret
• Graus
• ESADE News
• Premsa ESADE
• ESADEgeo
• ESADECREAPOLIS
• ESADE Institut d’Innovació Social  

LINKEDIN
• ESADE
• Executive Education
• ESADE Alumni
• ESADE MBA 
• NOU: ESADE MSc

TUENTI  

YOUTUBE 

GOOGLE PLUS 

PINTEREST 

FOURSQUARE 

FLICKR 

iTUNES 

SLIDESHARE 

ISSUU  

BLOCS 
• El bloc d’Eugènia Bieto
• El bloc de la Facultat de Dret
• El bloc de Javier Solana
• Finance Blog by Pablo Triana
• Bloc de l’Institut d’Innovació Social
• Bloc del Servei Universitari per al Desenvolupament
• Institute for Innovation and Knowledge Blog
• El bloc de l’Executive Language Center
• ESADE MBA Bloc

XARXES SOCIALS

ESADE té una presència transparent, dinàmica i compromesa a les xarxes socials, amb un seguiment 
destacat en les seves plataformes principals, com ara Facebook, LinkedIn i Twitter. ESADE s’ha situat  
a la 2a posició d’Espanya del rànquing d’accions a les xarxes socials elaborat pels analistes d’Alianzo.
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Aquesta memòria es fa en el marc de la Global 
Reporting Initiative (GRI), la qual cosa representa  
un pas més en la millora de la transparència  
i la rendició de comptes d’ESADE. L’objectiu de GRI 
és contribuir a una economia global i sostenible,  
en què les organitzacions gestionin el seu acompli-
ment econòmic, ambiental, social i de govern, com 
també els seus impactes, de manera responsable  
i amb un reporting transparent.
Seguir aquest mètode de reporting estàndard a 
escala internacional permet millorar els sistemes de 
gestió i d’establiment d’objectius i fites, com també 
definir indicadors d’acompliment i mesurar millor 
els impactes sobre la pròpia institució i la societat.

Grups d’interès – stakeholders

La inclusió dels stakeholders és un dels principis 
GRI per definir el contingut de l’informe.  
Durant el curs 2011-2012, s’han tingut diverses  
reunions amb els principals stakeholders, fomen-
tant espais de diàleg per donar a conèixer el Pla di-
rector de responsabilitat social d’ESADE (RS-ESADE)  
i escoltar les propostes dels diferents grups.  
En una primera etapa, el pla es va presentar a: 

• Patronat de la Fundació ESADE
• Comitè Executiu
• Consell Professional
• Directius d’unitats acadèmiques i corporatives

L’objectiu per al curs 2012-2013 és continuar fent 
aquestes trobades i obrir fòrums de diàleg amb 
els diferents membres de la comunitat (claustre, 
personal d’administració i serveis, alumnat de 
diversos programes, ESADE Alumni…), a fi de 
conèixer-ne les necessitats i les expectatives,  
com també les seves idees, suggeriments i apor-
tacions, per tal d’avançar en l’aspiració de ser una 
institució acadèmica cada vegada més sostenible  
i socialment responsable. També està previst crear 
un comitè intern i un altre d’extern d’RS-ESADE 
que puguin col·laborar i assessorar per tal d’assolir 
aquesta aspiració. 

ANNEX 1 - SOBRE AQUESTA MEMÒRIA COM A REPORTING GRI
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Procés de decisió

Després de la presentació del Pla director d’RS-
ESADE, es va decidir fer un pas endavant en la 
millora de la transparència i la rendició de comp-
tes de l’organització, acollint-se a l’estàndard 
internacional GRI. Amb aquesta finalitat, es van 
convocar reunions amb diversos representants 
de les unitats acadèmiques i corporatives direc-
tament afectades, se’ls va presentar aquesta 
proposta i se’n va obtenir el compromís unànime 
d’avançar en aquesta iniciativa transversal. 
Davant d’això, l’equip directiu va decidir fer el 
reporting GRI amb el nivell “C” d’aplicació. 
A continuació, es van seleccionar els aspectes 
prioritaris de la institució, se’n van definir els indi-
cadors i se’n van assignar els responsables.

Definició del contingut de la memòria

Per determinar el contingut de la memòria, s’han 
tingut en compte la missió, la visió i la declaració  
de valors, les línies missionals (formació, recerca  
i debat social), les línies estratègiques (globalitza-
ció, innovació, sostenibilitat econòmica i cultura 
organitzativa), els interessos expressats pels 
diferents stakeholders i 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 realitzat a les memòries 
dels darrers anys, enriquit amb els inputs del Pla 
director d’RS-ESADE i les aportacions dels diversos 
stakeholders. En la seva elaboració, també s’han 
tingut en compte els 10 principis del Pacte Mundial 
(Global Compact). Fins ara, ESADE ha anat fent 
cada any els informes de progrés del Pacte Mundial, 
i a l’última edició ESADE ha estat reconeguda  
per Global Compact amb el nivell GC Advanced. 
A partir de l’elaboració d’aquesta memòria d’acord 
amb els estàndards GRI, la informació continguda 
en els informes de progrés queda ja inclosa direc-
tament.Malgrat que la informació que genera 
la institució és molt nombrosa, s’ha seguit el 
principi de materialitat, de manera que s’hi han 
inclòs tots aquells assumptes rellevants per tal 
de reflectir els impactes socials, ambientals  
i econòmics. També s’ha tingut en compte el prin-
cipi d’exhaustivitat, en el sentit que la informació  
continguda a la memòria inclou totes les accions  
i les iniciatives significatives que han tingut 
lloc en el període cobert i no n’omet informació 
rellevant. Quant a la qualitat del contingut, s’han 
tingut en compte els principis d’equilibri, compa-
rabilitat, precisió, periodicitat, claredat i fiabilitat, 
descrits als protocols de la GRI. 
 

L1
FORMACIÓ

L3
DEBAT
SOCIAL

L7
SOSTENIBILITAT 

ECONÒMICA

L6
CULTURA  

ORGANITZATIVA

L5
INNOVACIÓ

L4
GLOBALITZACIÓ

L2
RECERCA

LÍNIES  
MISSIONALS

LÍNIES  
ESTRATÈGIQUES
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Continguts bàsics   

 PERFIL  COBERTURA  PÀGINA / RESPOSTA

1.  ESTRATÈGIA I ANÀLISI   

1.1  Declaració del màxim responsable de l’organització Total 5

2.  PERFIL DE L’ORGANIZACIÓ   

2.1  Nom de l’organització  Total Portada

2.2  Principals marques, productes i serveis  Total 21

2.3  Estructura operativa de l’organització  Total 62

2.4  Localització de la seu principal de l’organització Total 8

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

2.6  Naturalesa de la propietat i forma jurídica  Total 62

2.7  Mercats servits (desglossament geogràfic,  
sectors que abasteix i tipus de clients/beneficiaris) Total 23-25

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

2.9  Canvis significatius durant el període  
cobert per la memòria (canvis en la localització,  
estructura del capital social…)   Total

2.10  Premis i distincions rebuts durant el període informatiu Total 9

ANNEX 2 - GRI: CONTINGUTS BÀSICS I INDICADORS    

No hi ha  
hagut canvis  
significatius



86 | ANNEXOS

3.  PARÀMETRES DE LA MEMÒRIA   

 PERFIL  COBERTURA   PÀGINA / RESPOSTA

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

3.2 Data de la memòria anterior més recent   Total Curs  
2010-2011

3.3 Cicle de presentació de memòries  Total  Anual

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

 ABAST I COBERTURA DE LA MEMÒRIA  

3.5 Procés de definició del contingut   Total  Annex 1

3.6 Cobertura de la memòria  Total  Annex 1

3.7 Limitacions en l’abast o cobertura  Total  Annex 1

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

3.10 Descripció de l’efecte de reformulació d’informació  
pertanyent a memòries anteriors  Total   No escau 

3.11 Canvis significatius relatius a períodes anteriors  
en l’abast, la cobertura o els mètodes de valoració  
aplicats a la memòria  Total    

 ÍNDEX DEL CONTINGUT DE LA GRI   

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

No n’hi ha 
hagut

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

 PERFIL  COBERTURA  PÀGINA / RESPOSTA

4.1 Estructura de govern de l’organització  Total  62, 73

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

4.3 Nombre de membres del màxim òrgan  Total  62

4.4 Mecanismes dels accionistes i empleats per comunicar  
recomanacions o indicacions al màxim òrgan de govern Total  62, 67

4.8 Declaracions de missió i valors desenvolupades internament,  
codis de conducta i principis rellevants per a l’acompliment econòmic,  
ambiental i social, i estat de la seva implementació Total  11-15

 COMPROMISOS AMB INICIATIVES EXTERNES   

4.12 Principis o programes socials, ambientals i econòmics  
desenvolupats externament, com també qualsevol altra iniciativa  
que l’organització subscrigui o aprovi  Total  16-19, 56

4.13 Principals associacions a què l’organització pertanyi  
i ens nacionals i internacionals a què l’organització dóna suport Total  39, 47

 RELACIÓ AMB ELS GRUPS D’INTERÈS   

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

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

 PERFIL   COBERTURA PÀGINA

 INDICADORS D’ACOMPLIMENT ECONÒMIC  

EC 1 Valor econòmic directe generat i distribuït, inclosos els ingressos,  
els costos d’explotació, la retribució als empleats,  
les donacions i d’altres inversions a la comunitat, els beneficis  
no distribuïts i els pagaments a proveïdors de capital i als governs  Total 64-65

EC 3 Cobertura de les obligacions de l’organització degudes  
a programes de beneficis socials   Parcial 68

 INDICADORS D’ACOMPLIMENT AMBIENTAL  

EN 1 Materials utilitzats, per pes o volum   Total 16

EN 4 Consum indirecte d’energia, desglossat per fonts primàries  Parcial 16

EN 5 Estalvi d’energia degut a la conservació i a millores en l’eficiència Parcial 17

EN 8 Captació total d’aigua per fonts   Total 16

EN10 Percentatge i volum total d’aigua reciclada i reutilitzada Parcial 17
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INDICADORS D’ACOMPLIMENT SOCIAL   

 PERFIL   COBERTURA  PÀGINA

LA 1 Desglossament del col·lectiu de treballadors per tipus  
d’ocupació, per contracte, per regió i per sexe Total  59

LA 3 Beneficis socials per als empleats a jornada completa,  
que no s’ofereixen als empleats temporals o de mitja jornada,  
desglossats per ubicacions significatives d’activitat Total  68

LA 15 Nivells de reincorporació al treball i de retenció després  
de la baixa per maternitat o paternitat, desglossats per sexe Total  69

LA 4 Percentatge d’empleats coberts per un conveni col·lectiu Total  68

LA 6 Percentatge del total de treballadors que està representat  
en comitès de salut i seguretat conjunts de direcció-empleats,  
establerts per ajudar a controlar i assessorar sobre programes  
de salut i seguretat al treball   Total  68

LA 7 Índexs d’absentisme, malalties professionals, dies perduts,  
i nombre de víctimes mortals relacionades amb el treball, per regió i sexe Total  69

LA 10 Nombre mitjà d’hores de formació a l’any per empleat,  
desglossat per categoria d’empleat   Total  67

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

SO1 Percentatge d’operacions en què s’han implantat  
programes de desenvolupament, avaluacions d’impacte  
i participació de la comunitat local   Total  18-19

PR5 Pràctiques amb relació a la satisfacció del client,  
inclosos els resultats dels estudis de satisfacció del client    Parcial  23, 25
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ANNEX 3 - GRI: CERTIFICAT
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ANNEX 4 - PRINCIPIS DEL PACTE MUNDIAL - NACIONS UNIDES

 PRINCIPIS

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

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

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

4.    Les empreses han de defensar 
l’eliminació de tota forma de treball for-
çós o que s’hagi realitzat amb coacció

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

6.    Les empreses han de defensar l’abo-
lició de les pràctiques de discriminació 
a la feina i en l’ocupació

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

PUNTS RELACIONATS A LA MEMÒRIA

• Accés a la formació dels treballadors - 
ESADE Training

• Pla d’acollida
• Missió i visió
• Declaració de valors
• Pla director de RS-ESADE
• Programes de l’àmbit dels assumptes 

socials (programa AASS, Momentum, 
Alumni Solidari, SUD…)

• Homologació de proveïdors  
i desenvolupament d’una política  
de proveïdors

• Comitè d’Empresa
• Programa Diàlegs amb la Direcció
• Comunicació interna (diferents canals)

• Conciliació
• Beneficis socials

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

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

• Projecte World Community Grid
• Iniciatives per a l’estalvi i la millora  

de l’eficiència energètica

PÀGINA

67
68
11
11

14-15

18-19, 56

69

68
68
67

69
68

13
13
18

16

17
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  PRINCIPIS

8.    Les empreses han de fomentar les  
iniciatives que promoguin una respon-
sabilitat ambiental més gran

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

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

PUNTS RELACIONATS A LA MEMÒRIA

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

energètics

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

• Disminució del consum de paper per a 
l’activitat acadèmica

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

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

PÀGINA

16

16

66

17

29
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Mitjançant la formació, la recerca i el 
debat social, a ESADE volem continuar 
inspirant futurs per formar professionals 
competents en el món de l’empresa i del 
dret, i ciutadans socialment responsables.  

Inspirant futurs amb valors: actuant  
amb integritat en l’esfera personal,  
amb exigència en el món professional  
i amb responsabilitat en l’àmbit social.  

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

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.: +34 913 597 714
Fax: +34 917 030 062

Campus Buenos Aires
Av. Libertador, 17175
Becar-San Isidro (B1643CRD)
Buenos Aires (Argentina)
Tel.: +541 147 471 307

Munich Global Center
www.esade.edu/munich

São Paulo Global Center
www.esade.edu/saopaulo

www.esade.edu


