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En el marc universitari mundial, sovint es dóna un tracte 
diferencial i específic a l’estudi d’alguns temes que destaquen 
per la importància del seu contingut o per la rellevància pública. 
Aleshores, una de les opcions preferents i amb més prestigi és 
la creació d’una càtedra. Entenem, doncs, que es tracta d’una 
unitat acadèmica d’excel·lència.

La Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica d’ESADE 
es proposa desenvolupar un programa que afavoreixi 
l’aprofundiment dels interrogants que es plantegen al voltant 
d’aquesta temàtica. La Càtedra té la vocació de promoure un 
fòrum de diàleg permanent entre les organitzacions (empreses, 
administracions, ONG) i els actors (empresaris, directius, 
representants polítics, socials, cívics, sindicals, etc.) que 
actualment assumeixen de manera compromesa i responsable 
els reptes i desafiaments que comporta governar un món global 
i local a la vegada. Així mateix, vol assumir el repte d’estudiar 
i promoure formes innovadores de lideratge adequades als 
nostres entorns complexos.

Són promotors de la Càtedra:
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PROJECTES D’INVESTIGACIÓ

Observatori de valors
Finançat per la Fundació Lluís Carulla. 

Compromís cívic i lideratge social.
Finançat per la Fundació Jaume Bofill. 

Enquesta Europea de Valors 2009
Finançat per la Fundació Lluís Carulla. 
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PUBLICACIONS

 Quaderns de lideratge

Número 16

Sauquet , Alfons (2008), 
Pensar el lideratge. 
Organitzar i liderar:
el què, el com i el quan, 
Barcelona: ESADE.

Alfons Sauquet Rovira
Doctor en Educació i Màster en Psicologia de 
l’Organització (Universitat de Columbia, Nova 
York). MBA (ESADE) i Llicenciat en Psicologia 
(Universitat de Barcelona). Professor del 
Departament de Recursos Humans d’ESADE 
i Catedràtic de  la URL. Actualment és degà 
d’ESADE Business School. Investigador 
Principal del Grup de Recerca en Aprenentatge, 
Coneixement i Organització (GRACO). Ha 
estat professor visitant a les universitats de 
Columbia, Wharton, HEC i a  la Copenhaguen 
Business School, entre d’altres.

QuadernS de Lideratge  nº16

Alfons Sauquet

Executive Education

Pensar el lideratge 
Organitzar i liderar: 
el què, el com i el quan 

Càtedra Lideratges i Governança Democràtica 

Per fer consultes o sol·licitar
més informació sobre la
Càtedra LideratgeS i
Governança Democràtica,
podeu dirigir-vos a:

Pau Mas i Codina

Av. de Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona
Tel.: + 34 932 806 162
Fax: + 34 932 048 105
a/e: catlideratges@esade.edu

portadacatedra16.indd   1 25/2/09   10:49:04

Número 16 
(versió en castellà)

Sauquet, Alfons (2009), 
Pensar el liderazgo. 
Organizar y liderar: 
el qué, el cómo y el cuándo, 
Barcelona: ESADE

Alfons Sauquet Rovira
Doctor en Educación y Máster en Psicología 
de la Organización (Universidad de Columbia, 
Nueva York). MBA (ESADE) y licenciado 
en Psicología (Universidad de Barcelona). 
Profesor del departamento de recursos 
humanos de ESADE y catedrático de la URL. 
Actualmente es decano de ESADE Business 
School e investigador principal del Grupo de 
Investigación en Aprendizaje, Conocimiento 
y Organización (GRACO). Ha sido profesor 
visitante en las universidades de Columbia, 
Wharton, HEC y la Copenhaguen Business 
School, entre otras.

CuadernoS de Liderazgo  nº 16

Alfons Sauquet

Executive Education

Pensar el liderazgo
Organizar y liderar:
el qué, el cómo y el cuándo

Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática

Para realizar consultas o 
solicitar información sobre 
la Cátedra LiderazgoS y 
Gobernanza Democrática, 
puede dirigirse a:

Pau Mas i Codina

Av. de Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona
Tel.: + 34 932 806 162
Fax: + 34 932 048 105
a/e: catlideratges@esade.edu

portadacatedra16_cast.indd   1 02/07/09   14:46

Número 17

Aguilar, Luis F. (2008), 
Gobernanza: 
normalización conceptual 
y nuevas cuestiones, 
Barcelona: ESADE.

CuadernoS de Liderazgo  nº17

Luis F. Aguilar

Para realizar consultas o 
solicitar información sobre 
la Cátedra de LiderazgoS y 
Gobernanza Democrática, 
puede dirigirse a:

Pau Mas i Codina

Av. de Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona
Tel.: + 34 932 806 162
Fax: + 34 932 048 105
a/e: catlideratges@esade.edu

Sesión académica
ESADE • Barcelona
20 de mayo de 2008

Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática

Gobernanza:
normalización 
conceptual y nuevas 
cuestiones 

Luis F. Aguilar Villanueva
Luis F. Aguilar Villanueva es doctor en filoso-
fía, con especialidad en filosofía política. Es 
profesor de la Universidad Autónoma Metro-
politana - Ciudad de México -. Investigador del 
Sistema Nacional de Investigadores de México, 
ha escrito alrededor de 90 artículos sobre teo-
ría política y administrativa y es autor de siete 
libros, entre los que destacan “Política y Racio-
nalidad Administrativa” (INAP, 1982), “Weber: 
la idea de ciencia social” (UNAM y M.A.Porrúa, 
1988) y de 4 antologías y estudios introducto-
rios sobre políticas públicas. Su último libro, 
“Gobernanza y Gestión Pública”, ha sido 
publicado por el Fondo de Cultura Económica 
(2006). Actualmente es miembro del Comité de 
Expertos de la ONU en Administración Pública 
(UN-CEPA), del que es vicepresidente.

Executive Education

portadacatedra17B.indd   1 4/3/09   12:01:02

Número 20

Gomá, Javier (2009), 
Ejemplo y carisma, 
Barcelona: ESADE

CuadernoS de Liderazgo  nº 20  

Para realizar consultas o 
solicitar información sobre 
la Cátedra de LiderazgoS y 
Gobernanza Democrática, 
puede dirigirse a:

Pau Mas i Codina

Av. de Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona
Tel.: + 34 932 806 162
Fax: + 34 932 048 105
a/e: catlideratges@esade.edu

Javier Gomá Lanzón
Javier Gomá Lanzón (Bilbao 1965) es licen-
ciado en filología clásica y derecho, doctor 
en Filosofía, letrado del Consejo de Estado y 
director de la Fundación Juan March. Ha desa-
rrollado una amplia labor como articulista en 
diversas revistas especializadas en historia y 
filosofía, como la Revista de Occidente, y ha 
editado varios libros sobre las mismas temáti-
cas. Su obra Imitación y experiencia, editada 
en 2003, recibió el Premio Nacional de Ensayo. 
Ha obtenido igualmente el Premio FIES de 
Periodismo por La majestad del símbolo. En 
2007 publicó Aquiles en el Gineceo.
 
 

Executive Education

EJEMPLO 
Y CARISMA

Sesión académica
ESADE • Barcelona
30 de marzo de 2008

Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática

Javier Gomá

portadacatedra20.indd   1 01/07/09   16:31

Número 18

Imaz, Josu J. (2009), 
Pensar el Liderazgo. 
Liderazgo político y 
liderazgo empresarial, 
Barcelona: ESADE.

CuadernoS de Liderazgo  nº18

Josu Jon Imaz 

Para realizar consultas o 
solicitar información sobre 
la Cátedra de LiderazgoS y 
Gobernanza Democrática, 
puede dirigirse a:

Pau Mas i Codina

Av. de Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona
Tel.: + 34 932 806 162
Fax: + 34 932 048 105
a/e: catlideratges@esade.edu

ESADE • Barcelona
5 de marzo de 2009

Executive Education

Pensar el Liderazgo
Liderazgo político 
y liderazgo empresarial 

Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática

Josu Jon Imaz
Doctor en Ciencias Químicas por la 
Universidad del País Vasco y Licenciado por 
la Facultad de Ciencias Químicas de Donostia. 
Recibe formación en dirección general de 
empresas durante el curso 1989-1990, en el 
marco del Plan de Formación en Dirección 
General de Ikasbide-Grupo Corporativo 
Mondragón. Con una beca del Ministerio 
de Industria y Energía, en el marco de su 
programa de formación de investigadores 
en el extranjero, es enviado por el centro 
tecnológico INASMET al Centre Technique 
des Industries Mécaniques (CETIM) de 
Nantes. Es elegido eurodiputado en las 
elecciones al Parlamento Europeo, cargo 
que ejerce hasta 1999, cuando es nombrado 
consejero de Industria, Comercio y Turismo 
del Gobierno Vasco. Como consejero de 
Industria, es presidente del Ente Vasco de la 
Energía (EVE), presidente de la Sociedad de 
Promoción y Reconversión Industrial (SPRI) 
y portavoz del Gobierno Vasco. Es elegido 
presidente del Euzkadi Buru Batzar, 
ejecutiva nacional de EAJ-PNV. Asiste como 
investigador visitante en la John F. Kennedy 
School of Government de la Universidad de 
Harvard. Desde julio de 2008, es presidente 
ejecutivo de Petronor, SA, nombrado por el 
consejo de administración de la compañía.

CuadernoS de Liderazgo  nº19

Ignacio Martín Maruri

Para realizar consultas o 
solicitar información sobre 
la Cátedra de LiderazgoS y 
Gobernanza Democrática, 
puede dirigirse a:

Pau Mas i Codina

Av. de Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona
Tel.: + 34 932 806 162
Fax: + 34 932 048 105
a/e: catlideratges@esade.edu

Sesión académica 
ESADE • Barcelona
8 de enero de 2009

Ignacio Martín Maruri
Ignacio Martín es Diplomingenieur in Ele-
ktrotechnik por la Universidad de Darmstadt 
(Alemania), Máster en Administración de 
Empresas por el Instituto de Empresa y Master 
in Public Administration por la Harvard Ken-
nedy School, donde ha sido guardonado con el 
Donald K. Price Award a la excelencia acadé-
mica, al compromiso con el servicio público y al 
potencial de liderazgo. Actualmente es gerente, 
consultor y formador de ADAPTIVE, Leaders-
hip and Strategy, SLU.

Executive Education

Liderazgo adaptativo 
y autoridad  

Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática

portadacatedra19.indd   1 18/06/09   15:14

Número 19

Martín Maruri, Ignacio (2009),
Liderazgo adaptativo 
y autoridad, 
Barcelona:ESADE

CuadernoS de Liderazgo  nº 21  

Para realizar consultas o 
solicitar información sobre 
la Cátedra de LiderazgoS y 
Gobernanza Democrática, 
puede dirigirse a:

Pau Mas i Codina

Av. de Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona
Tel.: + 34 932 806 162
Fax: + 34 932 048 105
E-mail: catlideratges@esade.edu

Los días 29 y 30 de septiembre de 2008 tuvo 
lugar la III Jornada de Reflexión y Debate en 
Sant Benet de Bages. Con la pregunta ¿Políti-
cos sin ideas, intelectuales sin poder? la Cáte-
dra LiderazgoS y Gobernanza Democrática de 
ESADE, en colaboración con Caixa Manresa, 
quiso continuar la reflexión sobre los lideraz-
gos clave en las sociedades avanzadas, ini-
ciando, en esta ocasión, la discusión relativa al 
liderazgo político y al liderazgo intelectual. Con 
la ayuda de reconocidos expertosdel mundo de 
la política, la empresa y la sociedad, la Cátedra 
se propuso explorar a fondo estas materias 
con el objetivo de identificar aquellos elemen-
tos que nos permitieran continuar avanzando. 
¿Dónde estamos? ¿Qué diagnóstico realiza-
mos? ¿Qué perspectivas de futuro tenemos 
como país en estos ámbitos?

Executive Education

Tercera jornada de reflexión y debate

Liderazgos clave en las 
sociedades avanzadas
¿Políticos sin ideas, intelectuales 
sin poder?
Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática

Monasterio de Sant Benet de Bages, 
29 de septiembre de 2008

SANT BENET III

portadacatedra21.indd   1 02/07/09   15:20

Número 21 

Varios autores (2009), 
¿Políticos sin ideas, 
intelectuales sin poder?, 
Barcelona: ESADE
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PUBLICACIONS

Observatori de Valors

Murillo, David (2009), 
Empresa i valors. 
L’empresa en 
l’economia global,
Barcelona: Fundació Lluís 
Carulla 

Colet, Enric (2009), 
TIC i Valors, 
Barcelona: Fundació Lluís 
Carulla

Albareda, Laura (2009), 
Consum i Valors, 
Barcelona: Fundació Lluís 
Carulla

Ortíz, Daniel (2009), 
Política i valors. 
Com restaurar la grandesa 
de la política?,
Barcelona: Fundació Lluís 
Carulla

Col·lecció
Observatori
dels Valors 10

Política

Com restaurar
la grandesa
de la política?
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Quins són els valors i les actituds que caracteritzen
avui la política a Catalunya? Quins valors caldria
impulsar, redescobrir i posar en pràctica per tal que
la política assoleixi la grandesa que li correspon? En
temps de desafecció de la ciutadania envers la polí-
tica i en un segle de profundes transformacions de
tota mena, l’autor repassa les grandeses i les misè-
ries de la política des d’Aristòtil i Maquiavel fins a
Obama, passant pels representants del poble cata-
là. Sòlidament documentada, aquesta obra propo-
sa una anàlisi i una reflexió sobre uns valors que no
noméssóndelspolítics, sinóde totaunasocietatque
sovint desconfiadels seusdirigents. Valent i polèmic,
aquest estudi ajuda a millorar la qualitat democràti-
ca, a aprofundir en les llibertats i a entendre per què
tots els dictadors del món han detestat la política.

10

Política i valors
Daniel Ortiz
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Col·lecció
Observatori dels Valors

Coordinació
Càtedra LideratgeS
i Governança Democràtica
(ESADE)

Titular de la Càtedra
Jordi Pujol

Directors de la col·lecció
Àngel Castiñeira
Ferran Sáez

Autor

Daniel Ortiz
Llicenciat en Ciències Empresarials i
MBA (ESADE) i llicenciat en Filosofia
(UB). Director general de l'ICCA del
Departament d'Economia i Finances
de la Generalitat (2000-2003) i mem-
bre del Comitè de Govern d'UDC
(2000-2007). Professor associat del
departament de Ciències Socials
d'ESADE.

Títols apareguts
Joves i valors
Identitat i diversitat
Participació ciutadana
Qualitat humana

Mitjans de comunicació
Treball i valors
Família i valors
Exclusió social

Empresa i valors
Política i valors
Consum i valors
TIC i valors

L’Observatori dels Valors
és una iniciativa de la Fundació Lluís
Carulla i la Càtedra LideratgeS i Gover-
nança Democràtica d’ESADE (URL)
que té com a finalitats bàsiques fer
un diagnòstic de la situació present a
Catalunya pel que fa als valors (quins són
els valors dominants, què està passant
amb els valors, quina avaluació en fem);
detectar els punts crítics de desacord o
controvèrsia en relació amb determinats
temes que posen en joc valors i pràcti-
ques; parar atenció als valors emergents i
al seu impacte en la societat, i contribuir a
fer una proposta de valors en alguns dels
diversos àmbits de l’esfera pública cata-
lana, així com apuntar o recomanar línies
d’acció per arribar-hi.

L’Observatori dels Valors
intenta aprofitar els diversos estudis
parcials o globals que periòdicament
apareixen en el nostre context sobre
àmbits relacionats amb temàtiques valo-
ratives amb la finalitat d’oferir una certa
mirada global i integradora que ajudi no
tan sols a la comprensió de la nostra
realitat, sinó també a millorar-la.

L’Observatori dels Valors
presentarà anualment quatre informes
diferents relacionats amb temes clau
del present. Durant el 2009 l’Observatori
publicarà els informes corresponents als
següents temes: empresa, política,
consum i TIC.

És intenció de l’Observatori dels Valors
difondre aquests treballs entre aquelles
institucions, entitats, associacions o
actors socials dedicats específicament
al treball en valors i a la millora de les
pràctiques ciutadanes.

Fuera de colección

Cantó, Natàlia; Castiñeira, 
Àngel & Font, Anna (2009), 
Les fonts del lideratge 
social, 
Barcelona: Editorial 
Mediterrània 

Castiñeira, Àngel; Lozano, 
Josep M. i Olivé, Marta (2009), 
Món Sant Benet: 
utopia, ambició i passió. 
Un cas de lideratge territorial 
a la Catalunya Central, 
Barcelona: ESADE

Per fer consultes o sol·licitar
més informació sobre la
Càtedra LideratgeS i
Governança Democràtica,
podeu dirigir-vos a:

Pau Mas i Codina

Av. de Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona
Tel.: + 34 932 806 162
Fax: + 34 932 048 105
a/e: catlideratges@esade.edu

Món Sant Benet:
utopia, aMBició i paSSió
Un cas de lideratge territorial a la Catalunya Central

Àngel castiñeira
Josep M. Lozano
Marta olivé

Àngel Castiñeira. 
Professor i director del Departament 
de Ciències Socials d’ESADE (URL) i 
director de la Càtedra de LideratgeS 
i Governança Democràtica d’aques-
ta mateixa institució. És també di-
rector de l’Observatori de Valors 
(Fundació Lluís Carulla). Ha publicat 
recentment el llibre Les fonts del li-
deratge social (Ed. Mediterrània).

Josep M. lozano. 
Professor del Departament de Ci-
ències Socials d’ESADE (URL). Ha 
publicat diversos llibres, el darrer 
dels quals La empresa ciudadana 
como empresa responsable y soste-
nible (Trotta). A la seva pàgina web 
(www.josepmlozano.cat) manté ac-
tiu un bloc que porta per títol Per-
sona, empresa i societat. 

Marta olivé. 
Llicenciada i màster en administra-
ció i direcció d’empreses per ESA-
DE (URL), llicenciada en filosofia i 
membre del Seminari de Filosofia 
Política (UB). És consultora, i com-
bina la recerca en filosofia amb 
l’elaboració d’estudis per al tercer 
sector. Ha realitzat diversos projec-
tes per a l’obra cultural d’algunes 
caixes d’estalvis.

Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica

en premsa en premsa
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PROJECCIÓ

Sessions acadèmiques

La deriva de Catalunya i Espanya 
Sessió acadèmica amb Enric Juliana i Jordi Pujol
ESADE Barcelona, 13 de juliol de 2009. 

La deriva de España
Sessió acadèmica amb Enric Juliana, 
Jordi Pujol i Fernando Vallespín 
ESADE Madrid, 29 de juny de 2009. 

Las lecciones de Shackleton: 
¿Sigue siendo válido el liderazgo heróico 
en sociedades complejas?
Sessió acadèmica amb Roberto Quiroga 
ESADE Barcelona, 7 de maig de 2009. 

Dels somnis utòpics als malsons polítics: 
la pèrdua de la innocència del segle XX
Sessió acadèmica amb Ferran Sáez
ESADE Barcelona, 2 de febrer de 2009 
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ColoquioPROJECCIÓ

Sessions acadèmiques

Deconstructing Obama. 
Una lectura de les eleccions dels EEUU 
en clau de lideratge.
Sessió acadèmica amb José Luís Álvarez, 
Francisco Longo y Ricard Serlavós.
ESADE Barcelona, 19 de gener de 2009. 

Liderazgo adaptativo y autoridad. 
Sessió acadèmica amb Ignacio Martín Maruri.
ESADE Barcelona, 8 de gener de 2009. 

Una formación humanizante de los líderes como respuesta 
a la deshumanización de la sociedad y la empresa.
Sessió acadèmica amb Claudio Naranjo.
ESADE Barcelona, 1 de desembre de 2008. 



PROJECCIÓ

Cicle Moments de Lideratge 

La evolución del liderazgo en la era Internet del siglo XXI. 
Cicle Moments de Lideratge amb Jordi Botifoll.
ESADE Barcelona, 9 de desembre de 2008. 

Jornades i congressos

Liderazgo político y liderazgo intelectual.
III Jornada de reflexió i debat.
Monestir de Sant Benet de Bages, 
29 i 30 de setembre de 2008.  

INSTRUCCIONS PER L’ARRIBADA
Opció 1: Utilitzar el transport col•lectiu proporcionat per ESADE.
Els participants que vulguin utilitzar aquesta opció sortiran d’ESADE (avinguda 
de Pedralbes, 60-62, Barcelona) el dia 29 de setembre, a les 16.30 h. Aquest mateix 
transport es podrà utilitzar per tornar a Barcelona el dia 30 de setembre.

Opció 2: Utilitzar el vehicle propi.
Les indicacions per arribar al Monestir de Sant Benet de Bages, on hi haurà apar-
cament disponible, són les següents (vegeu el plànol adjunt):

Des de Barcelona:
•	 Agafar	l’autopista	E-9	/	C-16	(Sabadell	-	Terrassa	-	Manresa).	Després	de	la	indi-
cació	Manresa-Centre,	agafar	la	sortida	54	(Navarcles	-	Sant	Fruitós	de	Bages).

•	 En	arribar	a	la	cruïlla	(hi	ha	un	“Stop”),	girar	en	direcció	Navarcles.	De	seguida	
es veu un petit indicador, a mà dreta, que diu: Sant Benet de Bages. En arribar 
a	la	Fàbrica	Vermella,	girar	a	la	dreta	i	continuar	per	la	carretera	asfaltada	i	
després	pel	camí	fins	al	Monestir.

En cas de perdre’s o d’arribar amb retard:
PERSONAL DE CAIXA MANRESA
Teresa	Torres:	938	782	742
Ramon	Carreter:	938	782	741
Marcel	Sellas:	938	724	976
Carles	Ribas:	938	724	976

Per	a	qualsevol	informació:
Servei de Relacions Públiques 
d’ESADE:	934	952	064	

SANT BENET III
Polítics	sense	idees,

intel.lectuals sense poder?

Tercera	jornada	de	reflexió	i	debat

Lideratges clau en les societats avançades
Una	reflexió	des	de	Catalunya	i	Espanya

Lideratge	polític	i	lideratge	intel.lectual
Polítics sense idees, intel.lectuals sense poder?

Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica
Monestir de Sant Benet de Bages
29 i 30 de setembre de 2008

Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática  8
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Actes de presentació de llibres

Empresa i valors. L’empresa en l’economia global
Acte de presentació del llibre Empresa i valors. 
L’empresa en l’economia global (David Murillo)
Cercle d’Economia
1 de juliol de 2009 

Exclusió social. Dels marges al cor de la societat
Acte de presentació del llibre Exclusió social. 
Dels marges al cor de la societat (Anna Jolonch)
Fundació Arrels
4 de febrer de 2009 

Família i valors. La institució familiar en temps de canvi
Acte de presentació del llibre Família i valors. 
La institució familiar en temps de canvi (Lluís Sáez)
Casal de l’Espluga de Francolí
4 de desembre de 2008 

Exclusió social. Dels marges al cor de la societat
Acte de presentació del llibre Exclusió social. 
Dels marges al cor de la societat (Anna Jolonch)
Centre Cultural La Mercè
18 de novembre de 2008 

Família i valors. La institució familiar en temps de canvi
Acte de presentació del llibre Família i valors. 
La institució familiar en temps de canvi (Lluís Sáez)
Fundació ProCat
12 de novembre de 2008 

Treball i valors. El significat del treball avui a Catalunya
Acte de presentació del llibre Treball i valors. 
El significat del treball avui a Catalunya (Carlos Obeso)
Cercle d’Economia
9 d'octubre de 2008
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FORmACIÓ

Programa Pensar el Lideratge 2009 – ESADE Barcelona 

Liderazgo político y liderazgo empresarial: 
una comparación.
Sessió inaugural del programa Pensar el Lideratge 
2009 amb Josu Jon Imaz.
ESADE Barcelona, 5 de març de 2009. 

El lideratge en temps de canvis.
Sessió de cloenda del programa Pensar el Lideratge 
2009 amb Adolf Todó.
ESADE Barcelona, 4 de juny de 2009. 

 

Programa Pensar el Liderazgo 2009 – ESADE Madrid

Elegir un liderazgo con impacto global: 
Lo que todo líder español debe conocer de las 
próximas elecciones presidenciales en los EEUU.
Sessió inaugural del programa Pensar el liderazgo 
2008-2009 amb Sean C. Carroll
ESADE Madrid, 28 d’octubre de 2008. 

Reinventar el liderazgo: 
¿El liderazgo como una cuestión personal?
Sessió de cloenda del programa Pensar el liderazgo 
2008-2009 amb Elena Pisonero
ESADE Madrid, 27 de gener de 2009. 
 

LIDERAZGO_CAT.fh11 19/11/08 13:31 P�gina 1 

Barcelona, març - juny 2009

Executive Education

PENSAR EL
LIDERATGE
Càtedra LideratgeS i
Governança Democràtica
3ª Edició - 2009

PROGRAM_LIDERAZGO WEB.fh11 8/9/08 12:05 P�gina 1 

Madrid, octubre 2008 - enero 2009

Executive Education

PENSAR EL
LIDERAZGO
Cátedra LiderazgoS y
Gobernanza Democrática
2ª edición
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Coloquio

Executive Education

Per fer consultes o sol·licitar
més informació sobre la
Càtedra LideratgeS i
Governança Democràtica,
podeu dirigir-vos a:

Pau Mas i Codina

Av. de Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona
Tel.: + 34 932 806 162
Fax: + 34 932 048 105
a/e: catlideratges@esade.edu


