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ESADE és avui una institució sòlida que, alhora que s’ha mantingut fidel a la 

missió fundacional, ha sabut convertir-se en una entitat acadèmica de 

referència en els àmbits de la direcció d’empreses i del dret. Sens dubte, ens 

hem de sentir orgullosos pels èxits que hem assolit col·lectivament. 

 

Als nostres campus, es formen cada any més de 12.000 alumnes i participants. 

L’activitat de recerca ha experimentat un impuls decidit, que s’ha traduït en un 

increment del nombre de publicacions científiques i l’inici de nous projectes. A 

més, ESADE és avui una plataforma de debat social que té un reflex immediat 

en la seva presència permanent als mitjans de comunicació i en l’organització 

de nombrosos actes públics, en col·laboració estreta amb ESADE Alumni.  

 

El nostre present és el resultat d’una història d’èxits que ens anima a continuar 

“inspirant futurs”. 

 

Tots som conscients dels molts reptes que l’entorn actual ens planteja. Per 

afrontar-los, ESADE compta amb un gran patrimoni, que són les seves 

persones: els professors, els membres del personal d’administració i serveis, 

els alumnes i els antics alumnes, que generen pensament, discurs, projectes i 

iniciatives al servei d’una formació excel·lent, una recerca rellevant i una 

contribució valuosa al debat públic i a la transformació social. 

 

M’adreço a tots vosaltres per explicar-vos, breument, quins seran els eixos que 

guiaran la nostra estratègia els propers anys i que faran d’ESADE una institució 

acadèmica global, innovadora i socialment responsable. 

 

La globalització és una de les nostres prioritats. Per això, desenvoluparem un 

portfolio de programes globals en els nostres campus i fora d’aquests, basant-

nos en aliances estratègiques amb escoles i universitats de reconegut prestigi 
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internacional que siguin afins als nostres valors. Continuarem apostant per una 

recerca que sigui reconeguda pel seu rigor i la seva rellevància en els fòrums 

internacionals, fortament connectada a les xarxes globals. Això requerirà dotar 

els nostres instituts de recerca i càtedres amb els recursos suficients. Així 

mateix, hem de globalitzar el nostre debat social, reforçant la globalització de la 

marca, les relacions corporatives internacionals i la presència en els mitjans 

internacionals. Per fer-ho, és fonamental col·laborar amb ESADE Alumni, 

planificant activitats conjuntes amb la seva xarxa de chapters, repartits arreu 

del món. 

 

La innovació és el nostre segon eix estratègic. Una de les característiques de la 

cultura d’ESADE és la seva capacitat innovadora, que es tradueix en el gran 

nombre d’iniciatives que sorgeixen cada any en cada unitat i departament. 

ESADE ha de ser percebuda com una institució acadèmica innovadora, les 

manifestacions més evidents de la qual siguin el desenvolupament d’un model 

pedagògic propi, la renovació del portfolio i la implantació de noves formes 

d’afrontar la transferència de la recerca a les aules i el debat social. 

CREAPOLIS, el projecte InnoEnergy i el desenvolupament d’una àrea de 

coneixement, que hem batejat amb el nom “From Science to Business”, són els 

grans pilars sobre els quals es podrà sostenir l’estratègia d’innovació a ESADE. 

Paral·lelament, hem de ser presents a les xarxes socials i integrar les 

tecnologies de la informació a tota la nostra cadena de valor. 

 

A més, ESADE ha de continuar apostant per la responsabilitat social, que 

forma part dels seus valors identitaris. Les activitats de l’Institut d’Innovació 

Social, la inclusió d’assignatures i casos sobre RSE en els programes, el 

projecte SUD de cooperació universitària al desenvolupament i la pròpia 

política de RSE d’ESADE s’han d’integrar en una estratègia ambiciosa, que 

sigui capaç de mobilitzar els esforços de la nostra comunitat. 

 

Voldria ara insistir en dos últims aspectes, que seran crítics perquè ESADE 

pugui continuar desenvolupant la seva missió. 
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El primer és la importància de mantenir-nos fidels als nostres valors, uns valors 

en els quals destaquen la integritat, el respecte als altres, el valor de la 

diversitat, la recerca del bé comú i la voluntat de contribuir a crear una societat 

més justa. En un context multicampus i de gran diversitat en la nostra plantilla, 

ens hem d’esforçar més que mai per mantenir-nos cohesionats entorn d’un 

mateix projecte. 

 

Finalment, voldria ressaltar la importància que ha de tenir la nostra política 

d’atracció de fons per a beques, perquè qualsevol persona amb talent, 

independentment de la seva condició econòmica, pugui accedir als nostres 

programes de formació. Aquest ha de ser, sens dubte, un dels nostres grans 

projectes col·lectius els propers anys. 

 

Les meves darreres paraules són d’agraïment a totes les persones que formeu 

part de la comunitat d’ESADE, pel vostre compromís amb la institució. El nostre 

futur és ple d’oportunitats. Junts aconseguirem que ESADE esdevingui, els 

propers anys, una institució acadèmica de referència global que inspiri i capaciti 

les persones i les organitzacions a desenvolupar lideratges innovadors i 

socialment responsables per tal de construir un futur millor.  

 


