NOTA INFORMATIVA
L'èxit del llançament del grau internacional ha suposat el detonant definitiu

EADA Business School creix i suma el seu
segon campus al centre de Barcelona
● El nou edifici de nou plantes, situat al carrer Provença 216, té una superfície de
4.200 metres quadrats.
● El nou campus estarà destinat als estudiants de grau i entrarà en funcionament
el 2023, coincidint amb un segon grau en tecnologia.
● El primer grau en Global Business, que comença el setembre de 2022, compta
amb un 90% d’alumnes internacionals procedents de 23 països diferents.
● La consultora immobiliària Cushman & Wakefield ha estat l’encarregada
d’assessorar l’operació.

Barcelona, 15 de juliol de 2022. El creixement d'EADA Business School previst per aquest any,
després de la posada en marxa del Global Bachelor in Business Administration (GBBA) juntament
amb l'escola francesa SKEMA, ha accelerat la decisió del patronat, màxim òrgan de govern de la
Fundació EADA, de sumar un segon campus a Barcelona. L'edifici, situat al carrer Provença 216,
és un immoble recentment remodelat de manera integral de 9 plantes, amb pàrquing i 4.200 m²
de superfície. El nou campus s'afegeix a l'actual del carrer Aragó 204 (4.500 m²) i al Campus 3 a
Collbató que compta amb més de 9.000 metres destinats al desenvolupament d'habilitats
directives.
El nou campus estarà destinat als estudiants de grau i entrarà en funcionament el 2023,
coincidint amb la creació d’un segon grau en tecnologia.
Tal com va passar temps enrere amb la remodelació de l'edifici del carrer Aragó, inaugurat el
novembre de 2019, la decisió d'adquirir un nou campus proper a l'actual respon al valor que els
alumnes i socis corporatius sempre han donat a la ubicació al centre de Barcelona, cosa que
permet oferir una experiència de total immersió a la ciutat. En aquest sentit, Koke Pursals,
president del patronat d'EADA, ha assegurat que la incorporació del campus 2 de Barcelona
“respon a l'expansió de l'escola i, sobretot, al valor que sempre han tingut per als nostres
participants la ubicació del campus al centre de la ciutat”.

L’operació, liderada per Cushman & Wakefield, suposarà l’ocupació completa de l’edifici
en règim de lloguer. El Grup Catalana Occident ha rehabilitat l’edifici amb alts
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estàndards de qualitat, tot aconseguint la certificació Leed Gold, un símbol mundialment
reconegut per a assolir la sostenibilitat que s'aplica en la creació d’edificis respectuosos
amb el medi ambient i eficients energèticament. El nou campus de Provença té certes
similituds arquitectòniques amb el situat al carrer Aragó, cosa que afavorirà la
identificació amb EADA, tant d'alumnes com de ciutadans.
Segons la Natàlia Tost, sòcia de Cushman & Wakefield, “EADA ha escollit un edifici urban
friendly per al seu creixement, la qual cosa és cada cop més habitual per part d’empreses
de diferents sectors”. En la seva opinió, “el centre de Barcelona està sent molt demandat
per facilitar el model de treball híbrid gràcies a la seva proximitat a la resta de districtes
de la ciutat i la seva bona connexió amb els municipis de l’àrea metropolitana”. A més,
hi afegeix, “aquest edifici serà clau per al creixement d’EADA ja que cobreix totes les
necessitats del talent actual, a més d’estar 100% alineat amb les seves polítiques d’ESG”.
La rehabilitació ha reinterpretat la façana de l’edifici, tot assolint una estètica singular i
millorant el seu comportament energètic i acústic. En l’àmbit de les instal·lacions,
destaca la monitorització de forma permanent de l'enllumenat i de les màquines de
renovació de l'aire i el clima. L’edifici disposa de dues terrasses i un pati interior amb
zones verdes. Totes les places d’aparcament disposen de carregadors elèctrics, la qual
cosa afavoreix l’ús de vehicles no contaminants.

(esq) Actual Campus 1 (Aragó 204)

(dta) Nuevo Campus 2 (Provença 216)
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Nou Campus 2 (Provença 216)
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