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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:

Executive Education



Benvolgut amic,

La Càtedra ha continuat desplegant tres línies principals d’actuació: la formació (amb el desenvolupament de 
programes com ara “Pensar el lideratge” o “Moments de lideratge” i de sessions acadèmiques); la recerca (con-
tinuant els estudis de l’Observatori de Valors); i la projecció social, contribuint al debat social a través d’inter-
vencions públiques, articles en la premsa, organització de jornades i publicació de llibres i quaderns relacionats 
amb el nostre àmbit d’estudi.

Des d’un punt de vista més qualitatiu, durant aquest curs la Càtedra ha volgut incidir o concentrar-se en els 
següents objectius: fer evident la importància i, de vegades, la urgència del desplegament de lideratges de 
qualitat en un context de canvi com el que està vivint el nostres país en pràcticament tot els sectors (empre-
sarial, econòmic, polític, social, etc.); continuar afavorint les tasques de relació, deliberació i actuació conjunta 
entre els lideratges dels sectors ara esmentats; i incidir de manera especial en la dimensió axiològica del lide-
ratge, en els factors relacionats amb els components de la qualitat humana dels líders i en la seva capacitat de 
construcció de sentit per a les organitzacions.

D’una manera especial, voldríem també destacar que al llarg d’aquest curs passat la Càtedra ha realitzat la 
recerca i explotació de dades de l’Enquesta Europea de Valors aplicada a Catalunya, els resultats de la qual 
apareixeran publicats el mes de febrer de 2011.

Vull aprofitar també per agrair personalment el suport que tantes institucions i persones ens han manifestat 
al llarg de l’any assistint als nostres actes o interessant-se per les nostres publicacions i articles. Esperem poder 
mantenir durant el proper curs aquest tipus d’interacció amb tots vosaltres.

Àngel Castiñeira
Director acadèmic

Coloquio PrEsEntaCió



PrOJECtEs D’inVEstiGaCió

Observatori dels Valors
L'Observatori dels Valors és una iniciativa de la Fundació Lluís Carulla i la Càtedra Lideratges i Governança 
Democràtica d’EsaDE. té com a finalitats fer un diagnòstic de la situació present a Catalunya pel què 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 i pràctiques; parar atenció als va-
lors emergents i al seu impacte en la societat, i contribuir a fer una proposta de valors en alguns dels diversos 
àmbits de l’esfera catalana, així com apuntar o recomanar línies d’acció per arribar-hi. L'Observatori dels Valors 
publica anualment quatre informes. tanmateix, aquest any, la publicació dels informes ha estat substituïda per 
la realització de l’Enquesta Europea de Valors.

Enquesta Europea de Valors
L'Enquesta Europea de Valors és una iniciativa promoguda pel Grup Europeu de Valors (European Values study) 
que data de 1981, any en què es dissenyà una enquesta destinada a obtenir dades sobre els valors dels euro-
peus al voltant de la família, de la feina, de la política, de la religió i, en definitiva, dels estils de vida. L’enquesta 
es fa mitjançant un qüestionari estandarditzat (tot i que admet preguntes específiques segons el territori) i 
permet una comparabilitat a gran escala de les societats europees i dels seus sistemes de valors. aplega tots els 
països que pertanyen a la Unió Europea, a més d’altres països del continent (en la darrera hi han participat 45 
països), i també nacions sense estat, com és el cas de Catalunya i el País Basc. La darrera onada, iniciada el 2008 
(realitzada a Catalunya el 2009), ha estat assumida per l’Observatori dels Valors de la Fundació Lluís Carulla i la 
Càtedra Lideratges i Governança Democràtica d’EsaDE.

Coloquio PUBLiCaCiOns
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número 21

VariOs aUtOrEs (2009), 
Liderazgos clave en las 
sociedades avanzadas.
¿Políticos sin ideas, 
intelectuales sin poder?, 
Barcelona: EsaDE.

CuadernoS de Liderazgo  nº 21  

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
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 expertos del 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
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número 22

tODó, adolf (2009), 
Pensar el Lideratge. 
El lideratge en temps de canvis, 
Barcelona: EsaDE.

ESADE • Barcelona
4 de juny de 2009

Pensar el Lideratge
El lideratge 
en temps de canvis 
 

QuadernS de Lideratge  nº 22

Dr. Adolf Todó

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

Adolf Todó Rovira
Doctor en Economia (University of California, 
San Diego, EUA). Llicenciat en Ciències Econò-
miques (Universitat Autònoma de Barcelona). 
Ha estat professor ajudant i ajudant de recerca 
a la University of California, San Diego (1985-
1986). També ha estat professor de la Facultat 
d’Econòmiques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (1979-1981). Des de 1987, és profes-
sor dels departaments d’Economia i de Control 
i Direcció Financera d’ESADE. Va ser direc-
tor general de Caixa Manresa. Actualment és 
director general de Caixa Catalunya.

Executive Education

Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica

número 23 
(versió en castellà)

JULiana, Enric; PUJOL, Jordi; 
VaLLEsPín, Fernando (2010), 
La deriva de España y Cataluña, 
Barcelona: EsaDE.

La deriva de España 
y Cataluña

 

CuadernoS de Liderazgo  nº 23

Enric Juliana, Jordi Pujol 
y Fernando Vallespín

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

Enric Juliana
Director adjunto y delegado en Madrid de La 
Vanguardia. El año 1991 se incorpora a La 
Vanguardia y el 1992 es nombrado redactor 
jefe de local. Fue corresponsal en Italia 
entre 1997 y 2000, año en que fue nombrado 
subdirector. En 2006 publicó La España de 
los pingüinos y junto con otros autores, 
La rectificación, ensayo sobre la política 
catalana. Recientemente ha aparecido su 
último libro, La deriva de España. Es 
Cavaliere de la República Italiana.

Jordi Pujol
Presidente de la Generalitat de Catalunya
entre 1980 y 2003.

Fernando Vallespín
Catedrático de Ciencia Política en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido 
professor visitante de las universidades de 
Harvard, Frankfurt y Heidelberg, Veracruz y 
Malasia. Entre sus obras principales figuran 
los libros Nuevas teorías del Contrato 
Social, la edición de Historia de la Teoría 
Política en seis volúmenes y recientemente, 
El futuro de la política. Ha sido presidente 
del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) entre 2004 y 2008. 

Executive Education

Sesión académica
ESADE • Barcelona y Madrid
29 de junio y 13 de julio de 2009

Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática

número 23 
(versió en català)

JULiana, Enric; PUJOL, Jordi; 
VaLLEsPín, Fernando (2010), 
La deriva d'Espanya i Catalunya, 
Barcelona: EsaDE.

La deriva d’Espanya 
i Catalunya

 

QuadernS de Lideratge  nº 23

Enric Juliana, Jordi Pujol 
i Fernando Vallespín

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

Enric Juliana
Director adjunt i delegat de La Vanguardia 
a Madrid. L’any 1991 s’incorpora a La 
Vanguardia i el 1992 és nomenat redactor en 
cap de local. Fou corresponsal a Italia des de
1997 fins el 2000, any que és nomenat 
subdirector. L’any 2006 publica La España 
de los pingüinos i juntament amb altres 
autors, La rectificació, assaig sobre la 
política catalana. Recentment ha aparegut 
el seu últim libre, La deriva de España. És 
Cavaliere de la República Italiana.

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
entre 1980 i 2003.

Fernando Vallespín
Catedràtic de Ciència Política de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Ha 
estat professor visitant a les universitats de 
Harvard, Frankfurt i Heidelberg, Veracruz 
i Malàisia. Entre les seves obres principals 
hi figuren els libres Nuevas teorías del 
Contrato Social, l’edició de Historia de la
Teoría Política en sis volums i recentment, 
El futuro de la política. Fou president del 
Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) entre 2004 i 2008. 

Executive Education

Sessió acadèmica
ESADE • Barcelona i Madrid
29 de juny i 13 de juliol de 2009

Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica

número 24

BOtiFOLL, Jordi (2010), 
Momentos de Liderazgo.
La evolución del liderazgo 
en la era internet del siglo XXI, 
Barcelona: EsaDE.

ESADE • Barcelona
9 de diciembre de 2008

Momentos 
de liderazgo: 
La evolución del liderazgo en la era 
internet del siglo XXI
 

CuadernoS de Liderazgo  nº 24

Jordi Botifoll

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

Jordi Botifoll
Titulado por la Universidad de Stanford 
(California, USA), en el Standard Exe-
cutive Program (SEP); licenciado por la 
Escuela Superior de Telecomunicaciones 
y Master en Gestión y Administración de 
Empresas. Vicepresidente de la Cámara 
de Comercio Americana en España y 
miembro del Consejo de AETIC. Inició su 
carrera profesional en NCR y continuó su 
trayectoria en Lotus Development y Rete-
visión. En Cisco Systems España desde 
1999, es hoy vicepresidente europeo res-
ponsable de la Geografía Mediterránea. 
En 2008 fue galardonado por el Colegio 
de Ingenieros de Cataluña con el título de 
Ingeniero del Año.

Executive Education

Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática

número 25

VariOs aUtOrEs (2010), 
 Empresa y liderazgo: 
¿Qué liderazgos empresariales 
necesita nuestro país?, 
Barcelona: EsaDE.

CuadernoS de Liderazgo  nº 25  

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
E-mail: catlideratges@esade.edu

Los días 28 y 29 de septiembre de 2009 tuvo 
lugar la IV Jornada de Reflexión y Debate en 
Sant Benet de Bages. Con la pregunta ¿Qué 
liderazgos empresariales necesita nuestro 
país? la Cátedra LiderazgoS y Gobernanza 
Democrática de ESADE, en colaboración con 
Caixa Manresa, quiso continuar la reflexión 
sobre los liderazgos clave en las sociedades 
avanzadas, iniciando, en esta ocasión, la dis-
cusión relativa al liderazgo empresarial. Con la 
ayuda de reconocidos expertos del mundo de la 
política, la empresa y la sociedad, la Cátedra se 
propuso explorar a fondo estas materias con el 
objetivo de identificar aquellos elementos que 
nos permitieran continuar avanzando. ¿Dónde 
estamos? ¿Qué diagnóstico realizamos? ¿Qué 
perspectivas de futuro tenemos como país en 
este ámbito?

Executive Education

Cuarta jornada de reflexión y debate

Empresa y liderazgo
¿Qué liderazgos empresariales 
necesita nuestro país?
Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática

Monasterio de Sant Benet de Bages, 
28 y 29 de septiembre de 2009

SANT BENET IV

http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Catedra_Lideratge/Publicacions/catedra21_baja.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Catedra_Lideratge/Publicacions/catedra21_baja.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Catedra_Lideratge/Publicacions/Interior22cat_baja.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Catedra_Lideratge/Publicacions/Interior22cat_baja.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Catedra_Lideratge/Publicacions/catedra23_cast_baja.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Catedra_Lideratge/Publicacions/catedra23_cast_baja.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Catedra_Lideratge/Publicacions/catedra23_cat_baja.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Catedra_Lideratge/Publicacions/catedra23_cat_baja.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Catedra_Lideratge/Publicacions/catedra24_cast_baja.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Catedra_Lideratge/Publicacions/catedra24_cast_baja.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Catedra_Lideratge/Publicacions/catedra25.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Catedra_Lideratge/Publicacions/catedra25.pdf


PUBLiCaCiOns PUBLiCaCiOns

Articles de premsa

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2009), "Confianza", La Vanguardia. (03/07/2009)

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2009), "Liderazgo y transgresión", Siete Días Médicos (11/09/2009)

LOnGO, Francisco (2009), "Muerte en la oficina", Expansión (Madrid, 07/10/2009)

ÁLVarEz, José Luis (2009), "El liderazgo de zapatero y de rajoy", Hoy de Extremadura (edición Badajoz, 15/10/2009)

LOnGO, Francisco; Batista, Joan Manuel (2009), "El éxito y las varas de medir", La Vanguardia (05/11/2009)

LOnGO, Francisco (2009), "En defensa de los alcaldes", El Periódico de Catalunya (18/11/2009)

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2009), "Projecte i emocions", Avui (23/11/2009) 

LOnGO, Francisco (2009), "Qué puede hacer España por Europa", Expansión (Madrid, 25/11/2009) 

PLanELLas, Marcel (2009), "Del lamento a la acción", La Vanguardia (26/11/2009) 

riBEra, raimon (2009), "La malaltia infantil", Avui (30/11/2009)

LOnGO, Francisco (2009), "Brasil: las dos caras del país de moda", La Vanguardia (06/12/2009)

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2009), "important? interessant? Urgent", Avui (14/12/2009)

LOnGO, Francisco (2009), "no tocar lo que es de todos", El Periódico de Aragón (24/12/2009) 

PLanELLas, Marcel (2009), "Correo divino", El País (negocios, 27/12/2009) 

PLanELLas, Marcel (2009), "Las normas de Buffet", La Vanguardia (30/12/2009) 

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2010), "Pujol, líder", Avui (06/01/2010) 

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2010), "Vicens Vives, hoy", La Vanguardia (11/01/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "El viraje chileno", Expansión (Madrid, 20/01/2010) 

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2010), "no li diguis a ma mare…", Avui (06/02/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "Que viene el lobo", El Periódico de Catalunya (06/02/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "Mis respetos, señor ministro", Expansión (Madrid, 09/02/2010) 

PLanELLas, Marcel (2010), "Consejos divinos como alivio", La Vanguardia (17/02/2010) 

ÁLVarEz, José Luis (2010), "El teatro de la democracia", La Vanguardia (01/03/2010) 

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2010), "autoridad y ejemplaridad", La Vanguardia (04/03/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "El tsunami de las competencias", Siete Días Médicos (05/03/2010) 

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2010), "On són les veus morals?", Avui (07/03/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "Brasil inquieta", Expansión (Madrid, 09/03/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "Una ley ni urgente ni importante", El Periódico de Catalunya (11/03/2010 )

LOnGO, Francisco (2010), "Kill the bill, a golpe de símbolo", Expansión (Madrid, 30/03/2010) 

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2010), "Consum i valors", Avui (03/04/2010) 

ÁLVarEz, José Luis (2010), "El dominio político conservador", La Vanguardia (05/04/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "La corrupción y el voto", El Periódico de Catalunya (08/04/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "La inmoralidad política aumenta la desafección", El Periódico de Aragón (11/04/2010)

LOnGO, Francisco (2010), "Predicando con buenos ejemplos", El Periódico de Catalunya (28/04/2010) 

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2010), "Caixes, obra social i territori", Avui (01/05/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "Un primer paso en la buena dirección", El Periódico de Catalunya (01/05/2010) 

ÁLVarEz, José Luis (2010), "¿Quién es rajoy?", La Vanguardia (03/05/2010) 

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2010), "Esforzarse, ¿para qué?", La Vanguardia (10/05/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "Un ajuste anunciado e inevitable", El Periódico de Catalunya (13/05/2010 )

ÁLVarEz, José Luis (2010), "El asesinato político de zP", El País (Edición nacional, 17/05/2010) 

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2010), "Lideratge: tendències", Avui (29/05/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "¿recortar o reformar?", El Periódico de Aragón  (05/06/2010) 

ÁLVarEz, José Luis (2010), "Empresarios y políticos", La Vanguardia (07/06/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "La hipersindicalización de la Función Pública", Expansión (Madrid, 08/06/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "administración pública: ¿recortar o reformar?", El Periódico de Catalunya (09/06/2010)

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2010), "El minuto sabático", La Vanguardia (14/06/2010) 

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2010), "Conviccions i convencions", Avui (26/06/2010) 

LOsaDa, Carlos; OraÁ, J.; BUstO, J.r. (2010), "retar a la crisis", El País (negocios, 27/06/2010) 

ÁLVarEz, José Luis (2010), "La convergencia de Mas y rajoy", La Vanguardia (05/07/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "Política de Playstation", El Periódico de Extramadura  (06/07/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "Despega Perú", Expansión (Madrid, 13/07/2010) 

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2010), "Jo no sóc tonto", Avui (24/07/2010) 

ÁLVarEz, José Luis (2010), "¿De qué lado está Durán?", La Vanguardia (02/08/2010)

ÁLVarEz, José Luis (2010), "trabajar a través de otros", Cinco días (04/08/2010) 

CastiñEira, Àngel; LOzanO, Josep M. (2010), "rebels amb causa?", Avui (21/08/2010) 

LOnGO, Francisco (2010), "¿En qué consiste el deber de lealtad?", La Vanguardia (21/08/2010)
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http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/ElPerCat18Nov09005.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Avui23Nov09002.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Expansion25nov09004.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Vanguardia26nov09006.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Avui30Nov09003.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/LaVan06Dic09010.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Avui14Dic09003.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Periodico_Aragon24dici09007.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Pais_Negocios27dici09008.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Vanguardia30dici09012.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Avui06ene10001 (2).pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/LaVan11Ene10003.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Expan20Ene10007.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Avui06Feb10001.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/ElPerCat06Feb10007.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Expansion09feb10006.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/LVG201002170191LB.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/LaVan01Mar10004.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Vanguardia04marzo10008.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/7dias_Medicos05marzo10008.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Avui07Mar10002.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Expansion09marzo10003.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Periodico11marzo10003.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Expansion30marzo10001.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Avui03abril10001.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Vanguardia05abril10003.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Periodico08abril10006.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/ElPerAragon11Abril10012.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/ELPerCat28Abril10004.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Avui01mayo10024.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/ElPerCat01Maig10007.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/LaVan03Maig10004.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/LaVan10Mayo10007.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Periodico13mayo10011.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/ElPais17Maig10005.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Avui29Maig10001.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/ElPerAra05Jun10008.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/LaVan07Jun10007.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Expansion08junio10004.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/ElPerCat09Jun10006.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/LaVan14Jun10008.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Avui26junio10005.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/ElPaisNeg27Jun10006.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Vanguardia05julio10008.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Periodico06julio10005.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Expansion13julio10009.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Avui24julio10001.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Vanguardia02agosto10002.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/5dias04agosto10001.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/Avui21Ago10001.pdf
http://itemsweb.esade.es//wi/research/catedra_liderazgos/Articles/LaVan21Ago10003.pdf


Sessions acadèmiques

El lideratge com a eina de transformació empresarial: 
El cas de Synthon Hispania.
sessió acadèmica amb Oriol segarra.
EsaDE Barcelona, 8 de juliol de 2010.

Las relaciones entre la política y la economía: 
una mirada crítica hacia el futuro.
sessió acadèmica amb José Mª Fidalgo.
EsaDE Madrid, 1 de juny de 2010. 

El lideratge polític a Catalunya i Espanya: una radiografia.
Cicle de sessions acadèmiques: 
El lideratge polític a Catalunya amb Francesc-Marc Álvaro i antoni 
Gutiérrez-rubí EsaDE Barcelona, 27 de maig de 2010.

El liderazgo político en España amb José Luis Álvarez i José de Mª 
areilza. 
EsaDE Barcelona, 2 de juny de 2010.

Las consecuencias políticas y sociales de la crisis económica
sessió acadèmica amb Fernando Vallespín
EsaDE Madrid, 8 d’abril de 2010.
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Sessions acadèmiques

El liderazgo en el ámbito público local.
sessió acadèmica amb Manuel zafra.
EsaDE Barcelona, 2 de març de 2010.

Liderazgo adaptativo y autoridad
sessió acadèmica amb ignacio Martín.
EsaDE Madrid, 16 de desembre de 2009.

Lideratge: Tres factors clau. La persona com a element 
central del lideratge
sessió acadèmica amb núria aymerich, Elena Pisonero i Glòria Pallé 
EsaDE Barcelona, 5 de novembre de 2009.

Coloquio PrOJECCió



Coloquio

Cicle Moments de Lideratge 

Liderar un projecte de país en temps de relleu i canvis.
Cicle Moments de Lideratge, amb artur Mas.
EsaDE Barcelona, 10 de desembre de 2009.

Jornades i congressos

Empresa i lideratge: quins lideratges 
empresarials necessita el nostre país?
iV Jornada de reflexió i Debat.
Monestir de sant Benet de Bages
28 i 29 de setembre de 2009.

   WWW.ESADE.EDU  CATALÀ 
  
  

  
 

CÀTEDRA LIDERATGES I GOVERNANÇA
DEMOCRÀTICA 

  
  
         

    

  
Moments de Lideratge: 
Liderar un projecte de país 
en temps de relleu i canvis  
  
A càrrec d'Artur Mas,  
president de Convergència i Unió (CiU)  
  
Dijous 10 de desembre de 2009, de 19:00 a 23:00 hores
 

 

         
  

  

Trobada i sopar a ESADE el dia 10 de desembre de 2009, en el marc del programa "Moments de 
Lideratge", organitzat per la Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica d'ESADE. 
 
En aquesta ocasió, hi intervindrà el senyor Artur Mas, president de Convergència i Unió (CiU), amb el
qual parlarem sobre el tema: 
 

Liderar un projecte de país en temps de relleu i canvis 
 
Aquestes sessions han estat preparades amb la finalitat de compartir, amb diversos directius de 
prestigi, les lliçons que es poden extreure d'experiències rellevants relacionades amb la problemàtica i 
la naturalesa de l'exercici del lideratge. 
 
Àngel Castiñeira 
Director acadèmic 
Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica d'ESADE 
 
 
Lloc de la sessió 
Sala Polivalent de l'edifici 3 d'ESADE 
Av. d'Esplugues, 92-96 
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Actes de presentació de llibres

Presentació del llibre Política i valors. Com restaurar la grandesa de la política? 
(Daniel Ortiz)
Centre de Lectura de reus
21 de maig de 2010

Presentació del llibre Consum i valors. La mercantilització dels valors
(Laura albareda)
FnaC L'illa Diagonal de Barcelona
23 de març de 2010

Presentació del llibre Consum i valors. La mercantilització dels valors
(Laura albareda)
Biblioteca municipal Marcel·lí Domingo de tortosa
19 de febrer de 2010

PrOJECCió

Col·lecció
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Consum

La mercantilització
dels valors

i valors
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Aquest llibre és una reflexió que obre les portes a una
nova ètica del consum. Laura Albareda estudia les
noves formes de consum que van més enllà de la
classe i l’estatus social, i que, com el consumisme,
penetren en les relacions personals, la família, la po-
lítica, la religió o la cultura. L’autora analitza els va-
lors de la societat d’hiperconsum, que genera noves
identitats per a molta gent, mentre que les identitats
nacionals, religioses i de classe semblen en declivi.
Observa que en els darrers anys Catalunya ha ba-
sat una part del creixement econòmic en el model
d’hiperconsum, que fa trontollar valors com l’esforç
o l’estalvi.Davantd’això,proposael consumrespon-
sable –com una opció col·lectiva que intenta trencar
l’individualismede lasocietatd’hiperconsum–,eldes-
envolupament sostenible i la justícia social.

11

Consum i valors
Laura Albareda
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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

Autora

Laura Albareda
Doctora en Relacions Internacionals
i Integració Europea per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona,
llicenciada en Ciències Polítiques i
Sociologia, i en Filologia Hispànica.
Actualment és Beatriu de Pinós
Postdoctoral Fellow a la Carroll
School of Management i al Center
for Corporate Citizenship del
Boston College.

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
publica periódicament informes rela-
cionats amb temes clau del present.
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.

Quarta jornada de reflexió i debat

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

Empresa i lideratge:
Quins lideratges empresarials necessita el nostre país?

Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica
Monestir de Sant Benet de Bages
28 i 29 de setembre de 2009

SANT BENET IV
EMPRESA I LIDERATGE:
Quins lideratges empresarials 
necessita el nostre país?

INSTRUCCIONS PER A 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 28 de setembre, a les 16.30 h. Aquest mateix transport es podrà utilitzar 
per tornar a Barcelona el dia 29 de setembre.

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

Des de Barcelona:
•	 Agafar	l’autopista	E-9	/	C-16	(Sabadell	-	Terrassa	-	Manresa).	Després	de	la	indicació	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 pèrdua o retard:
PERSONAL DE CAIXA MANRESA
Anna Castillo: 938 759 408

Per a qualsevol informació:
Servei de Relacions Públiques d’ESADE:
Fina Planas: 934 952 064
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Programa Pensar el Lideratge 2010 – Esade Barcelona

Lideratge i Governança a la nova estructura de la UE.
sessió inaugural del programa 

Pensar el Lideratge 2010 amb Javier solana

EsaDE Barcelona, 18 de febrer de 2010.

Liderar el futur. Una defensa de l’esperança política. 
sessió de cloenda del programa 

Pensar el Lideratge 2010 amb Daniel innerarity.

EsaDE Barcelona, 6 de maig de 2010.

Ricard Serlavós 
Lideratges i competències directives: Reflexions crítiques 

Alfons Sauquet 
Organitzar i liderar: el què, el com i el quan 

Carlos Losada 
L’entorn quotidià on s’exerceix el lideratge 

FOrMaCió

Actes de presentació de llibres

Presentació del llibre Política i valors. Com restaurar la grandesa de la política? 
(Daniel Ortiz)
sala abat senjust de l’ajuntament de ripoll 
5 de desembre de 2009

Presentació del llibre Política i valors. Com restaurar la grandesa de la política? 
(Daniel Ortiz)
sala d'actes Caixa Laietana, a Mataró
2 de desembre de 2009

Presentació del llibre Política i valors. Com restaurar la grandesa de la política? 
(Daniel Ortiz)
Palau Centelles de Barcelona
4 de novembre de 2009
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Programa Pensar el Lideratge 2010 – Esade Barcelona

Joaquim Boixareu, Xavier Cambra i Josep Mateu 
FemCat: fent Catalunya 

Eugènia Bieto i Marcel Planellas 
El lideratge emprenedor 

Ignasi Carreras 
El lideratge social (ONGs i altres organitzacions de la societat civil) 

Àngel Castiñeira i Josep M. Lozano 
El valor dels lideratges 

Francisco Longo 
Dirigir i liderar en el sector públic 



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

Executive Education


