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Un lideratge propi del 
management humanista.

Apologia del management 
sense adjectius.



Drucker sobre el lideratge

El lideratge és elevar la visió d’un 
home a mires més altes, elevar el 
rendiment d’un home a un nivell 
més alt, construir una personalitat 
d’un home més enllà de les seves 
limitacions normals. ”



Liderar és una influència 
positiva si respon a un 
propòsit edificant. 
No cal tenir una personalitat 
abassegadora. Es pot ser tímid, 
modest, reservat i liderar. 
Es lidera amb l’exemple i no 
amb la paraula. 



Quan més amunt estàs d’una 
organització, la gent no treballa per 

tu, ets tu qui treballa per a ells. 
Les organitzacions en que cada 

equip no treballa per al que té a sota 
en direcció al seu client o usuari no 

tenen recorregut. 
Capteniments continguts: 

l’ostentació és la malaltia infantil 
dels pusil·lànimes. 

Liderar 
és 
servir, 
no 
servir-
se.



La importància 
de donar sentit 

a les agendes

La construcció d’un 
relat que tingui 

sentit

La construcció 
de la visió i el seu 
desplegament 
a través de les 
persones



Executiu

Els tres rols 
de qualsevol 
responsabilitat:

Directiu Lideratge



Som una banda 
de jazz. Tothom 

ha de tenir el seu 
moment solista. 

 

Liderar és 
posar-hi 

swing



Liderar és gestionar la 
complexitat (amb més 

dilemes que problemes) 
sense incrementar-la. 

Dubtem dels líders que 
no dubten. 

La feina és decidir sense 
deixar de dubtar. 



La doble cadena: 
responsabilitat i 
inspiració
El líder com a Chief 
Learning Officer.



Ser un 
constructor 

de confiança. 
Repartir joc. 
Empoderar.

Creixem més multiplicant 
que controlant. 

No som màquines 
expenedores de motivació. 

El repte és no 
desmotivar els que estan 
compromesos. 



L’orgull de 
tenir un 
substitut. 
No perdre 
la lògica de 
l’aspirant.



Combinar 
Ambició i
Humilitat



Liderar per 
créixer 

fent créixer

Clients

Accio-
nistes

Societat Comunitat



Liderar per 
construir 
llegat. ”
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