Comunicat de la directora general
Benvolguts i benvolgudes,
Com segurament sabeu, des de ja fa algunes setmanes han aparegut referències als mitjans de
comunicació relacionades amb les diligències judicials obertes a l’Institut Nóos, en les quals hi ha
imputats Iñaki Urdangarín i Diego Torres.
Iñaki Urdangarín és antic alumne d’ESADE. Diego Torres també n’és antic alumne. A més, va serne col·laborador acadèmic fins l’any 1991 i, des de l’any 2001, era professor associat del
Departament de Política d’Empresa. A principis d’aquest curs, es va acordar amb ell la seva
desvinculació completa de l’activitat docent. En tots dos casos, els motius pels quals han estat
imputats es relacionen exclusivament amb la seva activitat professional com a directius de l’Institut
Nóos.
Sóc conscient que les referències a la participació de professors d’ESADE (juntament amb els
d’altres institucions universitàries) en les ponències de congressos i estudis promoguts per aquest
institut poden despertar preocupació pel fet que puguin comportar lesions per al prestigi de la nostra
institució, que s’ha mantingut sempre fidel a uns valors i principis.
És de sobres conegut per tots que formen part dels valors d’ESADE el respecte rigorós de les lleis i
l’observança de patrons de conducta altament autoexigents des del punt de vista ètic. Aquests valors
impregnen l’activitat d’ESADE i es plasmen tant en la política de professorat i personal com en
l’activitat acadèmica. Els fets imputats en aquest cas, si es demostra al seu dia que són certs i amb el
respecte que devem a la presumpció d’innocència i a la dignitat de les persones, estarien en clara
contraposició amb el discurs i els ensenyaments d’ESADE.
Alhora, vull transmetre-us que ESADE, com a institució universitària, reivindica la legitimitat de la
participació dels seus professors i alumnes en congressos i convocatòries als quals siguin cridats per
raons de coneixements. Forma part de la necessària activitat del professorat i de la formació dels
estudiants, que, mitjançant aquesta participació, retornen a la societat el resultat del seu esforç
acadèmic. Així ho inclouen i ho promouen tant l’Estatut d’ESADE com el del Professorat.
Convé que sapigueu que, ja fa unes setmanes, vaig decidir constituir un grup de treball que segueix
l’evolució dels esdeveniments esmentats des dels diversos fronts. Igualment, he acordat canalitzar
totes les relacions amb els mitjans de comunicació a través del nostre director de Comunicació, i
reitero la importància que qualsevol contacte del professorat i del personal amb la premsa s’articuli
a través seu.
Per acabar, vull posar en relleu la meva disposició i la meva receptivitat davant de qualsevol
inquietud o suggeriment que em vulgueu fer arribar. Coneixeu ja ESADE millor que ningú, i
compto amb tots vosaltres per reafirmar la missió i els valors institucionals que guien la nostra
activitat acadèmica.
Rebeu una salutació afectuosa i el meu desig que tingueu un bon any 2012.
Eugènia Bieto
Directora general
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