
 
 

 
L’Aliança Global CEMS : 25 anys creixent 

  
PARIS, França, Octubre 2013 – Un programa educatiu de negocis pioner ofert per 28 de les 
millors escoles de negocis de quatre continents diferents celebra el seu 25è aniversari afegint 
un nou membre acadèmic i la graduació d’aproximadament 900 alumnes. 
  
Creada al desembre de 1988 per quatre de les millors escoles d’Europa (ESADE, HEC Paris, Università 
Bocconi i la Universitat de Colònia), l’aliança CEMS va dissenyar el primer programa educatiu de negocis a 
nivell europeu a través d’un únic programa de màster. Quan el mur de Berlín encara estava en peu, i la 
majoria de negocis encara es duien a terme a nivell nacional, el programa CEMS permetia als alumnes 
viatjar realitzar els seus estudis entre les diferents escoles de l’aliança i els aportava les competències 
necessàries per tenir èxit en el futur mercat internacional. 
 
Per veure el Multimèdia News Release, si us plau feu clic a: 
http://www.multivu.com/mnr/63472-CEMS-global-alliance-25-years-old 
 
Avui en dia, CEMS es una aliança global formada per 28 de les escoles més prestigioses del món, més de 60 
empreses multinacionals i 4 empreses sense ànim de lucre. El seu Màster en Administració Internacional 
(Master’s in International Management) ha estat considerat pel diari Financial Times entre els 10 millors del 
món durant els últims 8 anys i els seus graduats treballen actualment per una gran varietat d’empreses, 
incloses McKinsey, Google, P&G i L’Oréal. 
  
La promoció d’aquest any, es la més gran i diversa de l’història de l’aliança CEMS, formada per més de 1000 
estudiants de 67 nacionalitats diferents. En Roland Siegers, director executiu del programa CEMS creu que 
la popularitat del programa es deu a la seva presencia global. Segons les seves paraules: “Es l’únic 
programa educatiu del món en el que no hi ha una nacionalitat ni cultura dominant, és a dir, quan formes 
part del programa, passes a ser un ciutadà del món”. 
 
Marcant el 25è aniversari de l’aliança, ESADE celebrarà, durant tres dies, un acte que reunirà més de 2500 
membres de l’aliança CEMS. La celebració inclourà l’afegiment de la millor escola de Chile, la Universidad 
Adolfo Ibáñez, al programa i el rècord de graduats del màster CEMS MiM. L’acte tindrà lloc a ESADE, a 
Barcelona, on l’aliança CEMS va ser establerta. 
  
Per a més informació sobre l’acte, visiti: http://www.esade.edu/homesite/eng/cems-ae-2013  
  
CEMS 
CEMS es l’aliança global formada per 28 de les escoles més prestigioses del món, més de 60 empreses 
multinacionals i 4 empreses sense ànim de lucre que atorga el títol CEMS Master’s in International 
Management a més de 1000 estudiants de 67 països.  
 
Per a més informació, contacti en Kerry Gill de l’empresa BlueSky PR - kerry@bluesky-pr.net  o truqui al 
+44(0)1582 790701 
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