
Programa de formació Esade - ”la Caixa” per a ong 

Direcció i gestió 
d’organitzacions  
no governamentals 
15a EdiCió: d’oCtubrE dE 2013 a maig dE 2014 - barCElona

Programa 
de CooPeraCió 
internaCional



Programa de formació Esade - ”la Caixa” per a ong 

Direcció i gestió d’organitzacions  
no governamentals
15a EdiCió: d’oCtubrE dE 2013 a maig dE 2014 - barCElona

organitzat per:
Esade, institut d’innovació Social i Executive Education
obra Social ”la Caixa”

Portada: Projecte de millora de la comercialització a través de la creació de 4 empreses comunitaries al costat colta. Equador.
Entitat: Creu roja. Contrapart: Cruz roja Ecuatoriana.



Índex

1. Presentació      4

2. Què pretenem amb aquest programa?      5

3. Participants      6

4. Continguts      9

5. Professorat      12

6. metodologia      16

7. informació acadèmica i admissió al programa      18

Sol·licitud d’inscripció      21



Direcció i gestió d’organitzacions no governamentals    4

1. Presentació
al nostre país, diferents institucions ofereixen cursos de cooperació al 
desenvolupament d’alta qualitat, però hi ha un gran dèfi cit pel que fa a cursos 
per ajudar els directius a millorar la seva capacitat de gestió i lideratge, així 
com la de les seves organitzacions.

El programa Direcció i gestió d’organitzacions no governamentals pretén cobrir 
una part d’aquesta necessitat de formació en gestió interna que tenen les 
persones amb responsabilitat directiva en aquestes organitzacions. al llarg de 
les tretze edicions anteriors del programa, les persones amb responsabilitat 
directiva que l’han fet ens han expressat que la metodologia i el format del 
programa els semblen idonis. la metodologia combina les sessions teòriques 
amb exercicis pràctics, discussions de casos, refl exions de grup, debats, 
taules rodones, etc. que serveixen per estimular i ordenar l’aprenentatge  
dels participants. 

El programa no pretén únicament compartir amb el personal directiu del 
sector conceptes nous, sinó que té com a objectiu reflexionar sobre la seva 
experiència directiva i de gestió. Precisament, el format del programa, intensiu 
un cop al mes, permet que els participants el puguin compaginar amb la seva 
feina.

als responsables del programa ens agrada pensar que és un «programa en 
construcció», i esperem que cada edició que en fem sigui millor que l’anterior. 
l’alta valoració dels participants i el professorat de les catorze primeres 
edicions constitueix un punt de partida molt important. la quinzena edició 
que ara presentem a barcelona inclou un seguit d’innovacions respecte de les 
anteriors. Per tot plegat, creiem que aquest nou repte paga la pena. gràcies.

Ariadna Bardolet Ignasi Carreras i Sonia Navarro
Sotsdirectora de l’Àrea internacional  director i directora associada 
de la Fundació ”la Caixa” institut d’innovació Social d’Esade
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2. Què pretenem amb aquest programa?
El programa té una clara vocació generalista, que s’expressa en l’aprofundiment 
dels temes propis de la funció gerencial a partir del reconeixement de les 
especifi citats de la gestió en el contextde les organitzacions no governamentals. 

1 Desenvolupar les habilitats de gestió de les persones amb responsabilitat 
directiva a les ong del nostre país perquè puguin formular els programes 
i les actuacions amb un grau més alt d’eficàcia i eficiència. Per assolir 
aquest objectiu s’expliquen i s’utilitzen eines i instruments de gestió que 
permeten als participants ordenar el treball de direcció a les diferents àrees 
d’actuació (recursos humans, voluntariat, comunicació, captació de fons, 
noves tecnologies, etc.).

2 Contribuir a crear una cultura que afavoreixi la millora de la gestió 
interna entre les persones amb responsabilitats directives a les ong 
fomentant l’aprenentatge continuat i l’intercanvi d’experiències entre 
els participants. aquest objectiu de compartir experiències té una doble 
direcció: aprendre d’actuacions que han fet altres organitzacions i,  
al mateix temps, de l’experiència directiva d’altres professionals en la 
mateixa situació.

3 Fomentar la capacitat de lideratge dels responsables de les ong perquè 
siguin promotors de la innovació i el canvi a les seves organitzacions,  
tenint sempre presents els valors i les actituds que defensen les ong. 
En altres paraules, conscients que els reptes a què s’enfronten els  
directius de les ong en un món en evolució constant són molt importants, 
necessitem persones i organitzacions que siguin capaces d’innovar  
davant les noves necessitats socials que sorgeixen. no es tracta només  
de gestionar millor per gestionar més, sinó de pensar estratègicament 
quines coses noves caldrà fer i quines altres s’hauran de deixar de fer.

4 Fomentar entre el personal directiu assistent no tan sols una cultura de 
l’eficàcia i l’eficiència, sinó també una cultura de la transparència, de la 
rendició de comptes constant a tots els col·lectius implicats en la gestió de 
les ong (administracions públiques, contraparts locals, socis, mitjans de 
comunicació, societat en general, etc.).

5 Promoure les habilitats directives dels responsables de les ong, sobretot 
pel que fa al treball en equip, la presa de decisions, la comunicació i la 
negociació.
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» Valoro molt positivament l’oportunitat d’haver realitzat el curs de «Direcció i 
gestió d’organitzacions no governamentals» d’ESADE. Sens dubte, ha valgut 
la pena deixar al llarg d’aquest any un espai per a aquesta formació de 
qualitat. Després de molts anys en tasques de gestió i de múltiples accions 
formatives disperses en aquesta matèria, ha estat valuosa per a mi aquesta 
oportunitat de tenir una visió global, de presentar referències i models per a 
la reflexió, de conèixer eines per al canvi i la gestió, així com d’interessants 
línies d’aprofundiment i esperiències vàlides d’altres entitats. Ha estat 
enriquidor haver compartir aquest temps amb tants companys d’altres 
entitats i una ocasió per seguir aprenent a col·laborar davant tants reptes 
socials que ens afecte. Joan Carles Jiménez. Fundació Adsis. (participant 
en el dgong 09-10)

3. Participants
El curs s’adreça específicament a persones que: 

•	actualment tenen responsabilitat de direcció a les ong,

•	tenen una àmplia experiència professional en el món de les ong, 

•	són conscients que cada vegada tenen més recursos per gestionar i tenen 
la necessitat d’aprendre a realitzar aquesta gestió amb criteris d’eficàcia 
i eficiència.

tot i que el programa es fa alternativament a madrid i a barcelona,  
els participants provenen d’organitzacions de gairebé tot l’Estat espanyol.

a continuació s’exposa una llista amb algunes de les organitzacions que  
han enviat participants al programa. En molts casos, les organitzacions  
n’han enviat més d’un (a la mateixa edició o en anys successius), de manera 
que l’equip directiu comparteix una mateixa formació en gestió.
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•	acción humanitaria y  
desarrollo organizacional
•	accionatura
•	acf idulkayperó
•	acnur
•	acsud las segovias
•	active africa
•	áfrica viva
•	aldeas infantiles
•	aleph tea
•	alumni solidari
•	amics de nepal
•	amnistía internacional madrid
•	arquitectos sin fronteras
•	arrels fundació
•	artroscopia sin fronteras ong
•	asamblea de madrid  
de cruz roja española
•	asara
•	asoc. familias para la acogida
•	asociación amistad pueblo 
saharaui
•	asociacion antiguos  
alumnos de esade
•	asociación cultural  
de solidaridad
•	asociación española contra  
el cáncer aecc
•	asociación investigación 
especialización temas 
iberoamericanos (aieti)
•	asociación kirabo
•	asociación leonesa de esclerosis 
múltiple (aldem)
•	associació alzheimer catalunya
•	asociación alzheimer santa elena
•	associació casal dels infants  
per a l’acció social als barris
•	associació catalana d’enginyeria 
sense fronteres
•	associació catalana per la pau
•	associació esplai masia espinòs
•	asociación de familiares y 
enfermos mentales de molina 
-afesmo
•	asociación nuevos caminos
•	associació per la creació d’estudis  
i projectes socials
•	associació per la defensa i l’estudi 
de la natura (adenc)
•	associació punt de referència
•	bakeaz
•	banc de recursos
•	bicicleta club de catalunya (bacc)
•	cáritas
•	cáritas diocesana de barcelona
•	cáritas diocesana de burgos
•	caritas diocesana de madrid
•	cáritas diocesana de santander
•	càrites diocesana de girona

•	casal de barri can travi,  
de la vall d’hebron
•	casal de l’estudiant
•	centre d’estudis de  
cristianisme i justícia
•	centre per la sostenibilitat  
del territori
•	centro de humanizacion  
de la salud
•	cerai
•	cesal
•	cij mowgli
•	círculo solidario euskadi
•	cirem
•	cives mundi
•	companyia de jesús tarraconense
•	consell nacional  
de la joventut de catalunya
•	construye mundo
•	consultores en estrategias  
de crecimiento, sc
•	consultoria patrimonial 
empresarial
•	cooperacció
•	cooperacion internacional
•	coprodeli
•	creu roja
•	creu roja catalunya
•	cruz roja española  
comunidad de madrid
•	creu roja lleida
•	cruz roja española
•	cruz roja española  
(fundacion crefat)
•	cruz roja granada
•	cruz roja salamanca
•	debra españa
•	depana
•	desarrollo 2000 en áfrica
•	dinamia s. coop
•	doble you
•	dones per xile
•	ecoconcern
•	educación sin fronteras
•	emsimision
•	entitats catalanes d’acció  
social (ecas)
•	entreculturas
•	esade
•	escoltes catalans
•	esplais catalans, esplac
•	farmacéuticos mundi
•	feaps castilla y leon
•	federació apps
•	federació catalana de  
voluntariat social
•	federació d’associacions  
gitanes de catalunya
•	federación acapps

•	federación española  
de amigos de los museos
•	federación española  
de enfermedades raras
•	federación española de  
religiosos sociosanitarios
•	fund priv iniciatives  
solidaries angel olaran
•	fundació acidh
•	fundació acsar
•	fundación adsis
•	fundació aldees infantils sos 
catalunya
•	fundació amics de la gent gran
•	fundació autònoma solidària
•	fundació caixa d’estalvis  
i pensions de barcelona
•	fundació carles blanch  
(jesuites educació)
•	fundació claret
•	fundació codespa
•	fundació comtal
•	fundació ecomediterrània
•	fundacio esclerosi multiple
•	fundació escó
•	fundació escolta josep carol
•	fundació èxit
•	fundació formació i treball
•	fundació gresol projecte home
•	fundació hospitalitat
•	fundacio jesuïtes educació
•	fundació joan xxiii
•	fundació justicia i pau  
de barcelona
•	fundacio kab k’uh
•	fundació la caixa
•	fundació lleida solidària
•	fundació noves sendes
•	fundació pagesos solidaris
•	fundació pau i solidaritat
•	fundació per la pau
•	fundació privada engrunes
•	fundació privada hospitalitat  
de la mare de déu
•	fundació privada jubert figueras
•	fundacio privada la salut alta
•	fundació privada la vinya d’acció 
social
•	fundació privada petit mon
•	fundació privada projecte aura
•	fundació privada resilis
•	fundació privada rosa oriol
•	fundació privada sant joan  
de déu
•	fundació privada servei solidari 
per la inclusió
•	fundació salut i comunitat
•	fundació tot raval
•	fundació ulls del món



Direcció i gestió d’organitzacions no governamentals    8

•	fundació verge blanca
•	fundación adsis
•	fundación adsis-canarias
•	fundacion agua de coco
•	fundación alas para todos
•	fundación alboan
•	fundación alicia koplowitz
•	fundacion almenara
•	fundación amaneceres
•	fundación américa solidaria
•	fundación amigo
•	fundación amigos de rimkieta
•	fundación ángaro-proyecto 
hombre jaén
•	fundación atenea
•	fundación ayuda contra  
la drogadicción
•	fundación ayuda en acción
•	fundación balia por la infancia
•	fundación barraquer
•	fundación biodiversidad
•	fundación cear - habitafrica
•	fundación cepaim
•	fundación chandra
•	fundacion entreculturas,  
fe y alegria
•	fundación española de ong para 
el desarrollo
•	fundación deporte y desafío
•	fundación etnor
•	fundación fabre
•	fundación félix rodríguez  
de la fuente
•	fundación global nature
•	fundación grupo tragaluz niños 
del mundo
•	fundación homac
•	fundacion ingenieros del  
icai para el desarrollo
•	fundacion intervida
•	fundación iuve
•	fundación jóvenes y desarrollo
•	fundación juan bonal
•	fundación juan entrecanales de 
azcárate
•	fundacion juan xxiii
•	fundacion lealtad
•	fundación meniños
•	fundación nuestros pequeños 
hermanos
•	fundación nueva cultura  
del agua
•	fundacion oceana
•	fundación once
•	fundación patronato jesús 
abandonado de murcia
•	fundación paz y solidaridad
•	fundación photographic 
socialvision
•	fundación plataforma educativa

•	fundación por la justicia
•	fundación privada renta 
corporación
•	fundación rais
•	fundacion renta corporacion
•	fundación rode
•	fundación salud y comunidad
•	fundación save the children
•	fundacion secretariado gitano
•	fundación social francisco  
de vitoria
•	fundación vicente ferrer
•	fundación vida y esperanza
•	greenpeace españa
•	grup ornitològic balear
•	grupo hna
•	grupos asociados para el trabajo 
sociocultural
•	hogares de magaña
•	horizontes abiertos
•	humana
•	icaria iniciativas sociales s.a.
•	idecace
•	iecah
•	igaxes3
•	indústrias de diseño textil s.a.
•	ingeniería sin fronteras
•	insolamis
•	institut de treball social  
i serveis socials
•	(intress)
•	intered
•	intermón oxfam
•	joint accreditation committee isct 
ebmt
•	justícia i pau
•	karibu
•	liga española de la educación
•	lleida solidària
•	madre coraje
•	madrid positivo
•	malaria vaccine initiative
•	manos unidas
•	médicos del mundo
•	médicos sin fronteras
•	medicus mundi
•	meniños fundación para  
a infancia
•	minyons escoltes i guies st jordi 
catalunya
•	movimiento por la paz,  
el desarme y la libertad
•	movimiento scout católico
•	mundukide fundazioa
•	nereo
•	nuevos caminos
•	obra social santa luisa  
de marillac
•	observatori desc

•	oikos cooperaçao  
e desenvolvimento
•	omnium cultural
•	ong nutrición sin fronteras
•	ong tale-talamo
•	ongd cives mundi
•	organización de estados 
iberoamericanos
•	organización navarra para  
ayuda entre los pueblos
•	orphanaid africa
•	pan bendito
•	payasos sin fronteras
•	paz y desarrollo
•	plan comunitario de carabanchel 
alto
•	plataforma per la llengua
•	population action international
•	properú
•	prosalus
•	proxims serveis a domicili  
empresa d’inserció
•	proyecto hombre
•	proyecto visión
•	psicólogos sin fronteras
•	pueblos hermanos
•	rais fundación
•	red acoge
•	red logística humanitaria
•	red nacional para la prevención 
de la discapacidad en méxico 
“renapred”
•	religiosas de san josé  
de gerona
•	sathi sansar
•	sed
•	seobird
•	servei solidari i missioner
•	setem catalunya
•	societat catalana d’educació 
ambiental
•	solidança treball e.i. sl
•	solidaridad don bosco
•	solidaridad internacional
•	sonrisas de bombay
•	sos racisme catalunya
•	streets of india
•	terra pacífico
•	towers watson
•	treball solidari
•	unicef
•	unicef-comité de catalunya
•	veterinarios sin fronteras
•	vols
•	world vision
•	xarxa de custodia del territori
•	xarxa de voluntariat ambiental 
de catalunya
•	ymca



Direcció i gestió d’organitzacions no governamentals    9

4. Continguts

  mòdul i

Gestió estratègica a les ong
del 22 al 25 d’octubre de 2013

•	El context de la gestió a les organitzacions no governamentals 
•	Especificitats de la gestió a les ong 
•	missió, visió i valors 
•	la planificació estratègica al sector no lucratiu 
•	Habilitats directives: la comunicació interpersonal

  mòdul ii

Finances i marc legal. Negociació
del 19 al 21 de novembre de 2013

•	abast de la gestió financera en una ong
•	diferències entre gestió econòmica i gestió financera 
•	Fonaments de fiscalitat i marc legal a les ong
•	Habilitats directives: negociació

  mòdul iii

La gestió de les persones a les ong
del 14 al 16 de gener de 2014

•	Polítiques i estratègies de recursos humans en la gestió de persones 
•	descripció de llocs de treball, selecció, formació i comunicació interna
•	gestió per competències 

  mòdul iv

Tic xarxes 2.0 i qualitat per a ong
de l’11 al 13 de febrer de 2014

•	introducció als sistemes d’informació a les organitzacions 
•	la participació i les noves tecnologies 
•	les tecnologies de la informació 
•	Principals reptes dels sistemes d’informació a les ong
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  mòdul v

Captació de fons, màrqueting i comunicació
del 18 al 20 de març de 2014

•	màrqueting de serveis: concepte i rellevància per a les ong
•	Estructuració dels serveis 
•	la comunicació a les ong
•	diferents tècniques de captació de fons

  mòdul vi

Funcions i habilitats directives. Transparència en les ong
del 22 al 24 d’abril de 2014

•	la transparència 
•	la rendició de resultats a les ong
•	El rol directiu en les ong
•	Habilitats directives: enraonar en públic

  mòdul vii

Lideratge i gestió del canvi a les ong
del 20 al 23 de maig de 2014

•	Estratègies de canvi a les ong
•	la implementació del canvi 
•	lideratge i gestió a les ong

a més de l’equip permanent de professors, durant el programa es convidarà 
membres de diferents ong i altres experts del sector perquè enriqueixin els 
continguts del programa.

* també es faran tres taules rodones obertes al públic en general sobre les 
temàtiques relacionades amb la gestió a les organitzacions no lucratives, els 
dies 23 d’octubre de 2013, 15 de gener i 21 de maig de 2014.
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» Tinc un record magnífic de la realització a Esade del curs de direcció i gestió 
d’ong. Crec que l’èxit fonamental del curs es deu a la combinació molt 
encertada d’una gran qualitat dels ponents amb una metodologia de treball 
molt acurada que facilita i incentiva permanentment la transferència de 
coneixements entre aquests i els alumnes participants. Realment, estic 
convençut que el curs ajuda, i molt, a dignificar el treball que fan les ong i 
a capacitar amb un gran nivell els seus directius. Val la pena destacar també 
una organització excel·lent i una infraestructura que es posa a la disposició 
dels alumnes i que facilita enormement crear un ambient de treball molt 
motivado. Enric Morist, Creu Roja (participant en el dgong 06-07)



Direcció i gestió d’organitzacions no governamentals    12

Ignasi Carreras
Enginyer industrial (upc) i diplomat en or-
ganització i dirección d’Empreses (eae). Ha 
fet postgraus de desenvolupament directiu a 
Esade i a la Babson Business School, i també 
de lideratge i gestió d’ong a les universitats 
de Stanford i de Harvard. És profesor del de-
partament de Política d’Empresa d’Esade i les 
seves àrees d’especialització són l’estratègia i 
la gestió del canvi de les organitzacions. És di-
rector de l’institut d’innovació Social d’Esade, 
dedicat a la investigació i la docència sobre 
responsabilitat social empresarial, lideratge i 
gestió de les ong i emprenedoria social. així 
mateix, participa com a voluntari a diferents 
ong i entitats com intermón oxfam, el Casals 
dels infants del raval, la Fundació Jaume bo-
fill i la Fundació Cristianisme i Justícia, de les 
quals forma part del seu patronat o òrgan de 
govern. És membre de la Junta directiva inter-
nacional de global reporting initiative (gri). 
té una llarga trajectòria de col·laboració amb 
diverses ong de diferents àmbits d’activitat 
(infància, tercera edat, col·lectius marginats, 
persones amb discapacitats, immigració,  

cooperació internacional, etc.). Ha estat direc-
tor general d’intermón oxfam i membre del 
Comitè de direcció d’oxfam internacional. Va 
ser fundador del Casal dels infants del raval. 
És autor dels llibres Vivir solidariamente, Líderes 
para el cambio social i Transformar con éxito las 
ong i Liderazgo orientado a resultados en las ong 
així com de múltiples articles i conferències.

Sonia Navarro
llicenciada en Enginyeria de Comunicacions i 
Electrònica per la universitat de northumbria 
(regne unit) i va obtenir el ft mba (01), el fgong 
(07) i el lis (09) a Esade. després d’acabar l’mba, 
va treballar a londres en una start-up americana 
del sector de telecomunicacions, com a respon-
sable del departament de màrqueting Europeu. 
El setembre de 2006, es va incorporar a Esade 
alumni per  llançar el programa alumni Solidari, 
mitjançant el qual antics alumnes d’Esade ofe-
reixen acompanyament i assessorament pro 
bono per a ong. des de gener de 2008, forma 
part de l’institut d’innovació Social d’Esade, on 
actualment és la directora associada i co-diri-
geix els cursos de formació per a ong.

5. Professorat
directors del programa

» La qualitat de la formació que he rebut a l’Institut d’Innovació Social d’ESADE 
es basa, al meu entendre, en el fet que és una formació no només dissenyada 
per persones molt coneixedores del tercer sector d’acció social, sinó –i això 
crec que és més important– per persones perfectament conscients del paper 
que aquest sector ha d’acomplir en la seva labor de transformació social. Això 
marca una diferència qualitativa en la tria de les matèries del programa i en 
el contingut i la forma d’impartir-les.  
     La metodologia del cas i la importància de les sessions de treball en 
grup amb els meus companys em van permetre, a més, “impregnar-me” de 
coneixements, experiències i reflexions provinents de persones i entitats que 
han contribuït tant o més al meu aprenentatge que les sessions teòriques.   
     Des del primer mòdul, he pogut disposar de coneixements i d’eines 
aplicables directament a la vida diària i, sobretot, al futur de la meva entitat. 
Ha estat la millor inversió en formació que hem fet. Carlos Rosón, director 
gerent de igaxes3 (participant en el dgong 11-12 i en el lis 12-13)
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equip de professors

Xavier Aragay
Economista, consultor sènior i emprenedor. 
Especialista en estratègia, ús de tecnologia, 
innovació i organització. Ha dirigit i liderat 
institucions educatives. actualment dirigeix 
la Fundació Jesuïtes Educació. Ha estat funda-
dor i director gerent de la universitat oberta 
de Catalunya (uoc) i de la seva fundació, i con-
seller delegat del seu grup d’empreses. Va ser 
adjunt al gerent de la universitat Politècnica 
de Catalunya (upc), gerent del Vall d’Hebron i 
tinent d’alcalde de l’ajuntament de l’Hospita-
let de llobregat. És professor col·laborador de 
l’institut d’innovació Social d’Esade.

Alicia Artiaga
llicenciada en Ciències Econòmiques i Em-
presarials per la universitat Pompeu Fabra de 
barcelona. responsable d’administració i Fi-
nances d’amnistia internacional de Catalunya 
i administradora del Patronat de la Fundació 
Comtal del Casc antic de barcelona. Profes-
sora del departament de gestió i de les es-
coles universitàries de la Fundació Pere tar-
rés, en el màster direcció i gestió d’Entitats 
no lucratives en l’universitat oberta de Cata-
lunya - Creu roja i en el postgrau en direcció 
de Centres Educatius en la universitat de les 
illes balears –cesag. Col.laboradora en temes 
formatius de l’agència de Serveis associatius 
de l’ajuntament de barcelona (torre Jussana). 
Col·laboradora acadèmica del departament de 
Política d’Empresa d’Esade: curs de direcció y 
gestió d’ong d’Esade. Experta en diferents àm-
bits de la gestió associativa. 

Carlos Cortés
Soci fundador de Sector Cuatro Consultoría 
Social y coach executiu. tota la seva carrera 
profesional s’ha desenvolupat en l’àmbit dels 
recursos Humans, tant en el sector privat a 
empreses multinacionals com, durant més de 
10 anys, en organitzacions del sector social. Ha 
estat director de recursos Humans a metges 
sense Fronteres Espanya i de la Fundació aju-
da en acció. actualment col·labora com a con-
sultor social en diferents organitzacions del 

tercer sector en diferents projectes d’estratè-
gia i rrhh i manté activitat docent especia-
litzada en rrhh del tercer sector en diferents 
programes formatius, així com màsters amb 
universitats i escoles de negocis. És autor del 
llibre Claves para la gestión de personas en las enl 
(Fundación luis Vives, 2009), gestión de per-
sonas en la empresa social (Editorial grupo 5, 
2011) i gestión y administración de Fundaci-
ones (coautor, Colex 2012). llicenciat en dret, 
amb màster en rrhh i mba, direcció de Funda-
cions prl i de gestió d’ong. Cursats dgong i lis 
d’Esade aixó com certificat a l’Escuela Europea 
de Coaching.

Gerard Costa
doctor en administració i direcció d’Empre-
ses (url). llicenciat i màster en administra-
ció i direcció d’empreses per Esade-upc. Pro-
fessor titular del departament de direcció de 
màrqueting d’Esade, a les àrees de màrqueting 
social, màrqueting de productes de consum, 
marketing channels i màrqueting de serveis pro-
fessionals. té experiència com a consultor em-
presarial, com a soci consultor de Consultclinic 
i experiència directiva a rizzoli Corriere della 
Sera, bayer arthur andersen i Procter & gam-
ble. Ha estat membre impulsor de l’equip de 
consultors solidaris d’Esade alumni.

Ramón García
Professor col·laborador d’Esade des de 1987. Ha 
sigut staff del director general de Esteve Quí-
mica i director de gestió interna d’intermón 
oxfam assumint la responsabilitat de coope-
ració per Sudamerica. Va ser director de ser-
veis acadèmics d’Esade i en l’actualitat, admi-
nistrador general d’Esade. Ha sigut membre de 
diferents juntes directives. actualment es pa-
tró de la Fundació Catalana de l’Esplai i mem-
bre del Consejo asesor de la Fundación adsis. 
Col·laborador i voluntari de diverses organitza-
cions socials.

Amy Leaverton
llicenciada en llengües modernes i Psicologia, 
màster en lingüística aplicada i doctoranda en 
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investigació de Psicologia de la personalitat a 
la url. al llarg de la seva carrera com a forma-
dora i consultora s’ha centrat en el desenvolu-
pament del lideratge i en el coaching executiu, 
i s’ha especialitzat en el desenvolupament de 
la competència de la intel·ligència emocional, 
en els estils d’aprenentatge i en els tests psi-
comètrics i les seves aplicacions al desenvolu-
pament personal a escala nacional i internacio-
nal. Professora col·laboradora del departament 
de recursos Humans d’Esade.

Carlos Losada
doctor en direcció d’Empreses per Esade. lli-
cenciat en dret per la universitat de barcelo-
na. llicenciat i màster en dirección d’empreses 
per Esade. Ha estat director general d’Esade 
del 2000 al 2010. Ha treballat al banc intera-
mericà de desenvolupament com a expert en 
la reforma de l’estat. Ha estat també director 
general de Funció Pública de la generalitat de 
Catalunya i consultor del Programa de desen-
volupament de les nacions unides. Ha sigut di-
rector de la Fundació lluís de Peguera, secretari 
del Patronat d’intermón i membre del board of 
directors Comitè d’oxfam internacional entre 
d’altres onl i empreses privades.

Margarita Martí
llicenciada en Psicologia per la universitat de 
barcelona, postgraduada en desenvolupament 
organitzatiu (gr israel) i doctora en Psicologia. 
la seva trajectòria professional s’ha desenvolu-
pat en els àmbits de la docència, tant universi-
tària com d’alta direcció, la consultoria en lide-
ratge, el desenvolupament organitzacional i la 
gestió de confictes, i pel que fa a la investiga-
ció, en l’àmbit del lideratge. És professora del 
departament de direcció de recursos Humans i 
de l’institut de direcció i gestió Pública d’Esade.

Joan Massons
doctor en administració i direcció d’Empreses 
(Esade-universitat ramon llull), llicenciat en 
Ciències Empresarials(Esade) i llicenciat en Ci-
ències Econòmiques (universitat de Còrdova) i 
màster mba (Esade). membre de diversos con-
sells d’administració en qualitat de conseller 

independent, ha escrit llibres i articles sobre 
anàlisi i estratègia financera. És professor del 
departament de Control i direcció Financera 
d’Esade. Va ser director de Planificació d’ope-
racions en l’olimpiada de barcelona 92 i mem-
bre de la primera expedició catalana que va 
conquerir l’Everest.

Juan Mezo
llicenciat en Ciències Empresarials i màster en 
direcció d’Empreses (Esade). Va treballar du-
rant nou anys als departaments de màrqueting 
de dues empreses multinacionals del sector 
d’alimentació i begudes, a més d’exercir com a 
voluntari a diferents organitzacions. durant sis 
anys va ser cap de Comunicació i màrqueting 
de la Fundació intermón. actualment és soci 
director de Valores & marketing, des d’on tre-
balla com a consultor per a empreses i organit-
zacions no lucratives. És expresident, fundador 
i membre de la Junta de l’associació Espanyola 
de Fundraising (aef) i membre de la Junta de 
l’observatori del tercer Sector.

Pedro Parada 
Professor titular del departament de Política 
d’Empresa d’Esade. així com codirector aca-
dèmic i professor del global Executive mba, 
que imparteixen conjuntament Esade i la uni-
versitat de georgetown. És professor visitant 
d’Hec School of management a París i de Sda 
bocconi a milà. És autor d’articles, casos i capí-
tols de llibres en anglès, castellà, català, fran-
cès, alemany, xinès i portuguès. té els títols de 
Phd in management i la llicenciatura en Cièn-
cies Econòmiques. Va formar part del progra-
ma d’ensenyament amb el mètode de casos a 
la Harvard business School. Ha participat en 
el programa de negocis de Harvard i de ges-
tió del canvi del mit. abans va ser profesor i va 
col.laborar en empreses privades de diferents 
sectors, com la banca i les assegurances, les 
telecomunicacions, empreses de serveis, em-
preses industrials, entre d’altres. treballa amb 
emprenedors en incubadores de Catalunya i 
andorra, i amb associacions empresarials de 
Catalunya i València.
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Joan Plans
llicenciat en Psicologia (universitat de barce-
lona). Ha fet molts cursos de perfeccionament 
en el camp de la seva activitat. Programa de 
desenvolupament directiu per l’iese. Fundador 
i soci director de la consultoria de formació i 
selecció directa, cdo, S.l. membre del consell 
d’administració d’una empresa hispano-finlan-
desa. Especialista en habilitats directives, pre-
sentacions persuasives, negociació i direcció de 
persones. durant els últims vint anys ha format 
directius d’empreses nacionals i multinacionals 
de múltiples sectors. Professor col·laborador de 
l’inap, l’iaap i l’ivap. Col·laborador acadèmic en 
els programes d’Executive Education del de-
partament de direcció de recursos Humans 
d’Esade. Ha publicat el llibre Las 27 virtudes del 
código secreto de la leyenda zen de los templarios 
budistas en su búsqueda de la herramienta definiti-
va para el éxiro imediato en un mundo globalizado 
del tercer milenio… ahora Editorial urano. Colec-
ción Empresa activa.

Toni Puig 
Vinculat fa més de 30 anys a l’ajuntament de 
barcelona en l’Àmbit de juventud, modernitza-
ció del sector associatiu, comunicació, forma-
ció d’equips, centres cívics, etc. a la década dels 
70, va formar part de l’equip que va realizar la 
revista ajoblanco. És professor de branding i 
màrqueting públic a Esade i col·laborador com 
a profesor, conferenciant i consultor a entitats 

i institucions universitàries, culturals, associa-
tives, administratives a l’Estat español i amè-
rica llatina. Ha publicat nombrosos llibres i ar-
ticles sobre la marca de ciutat, comunicación 
municipal, creativitat i gestió de la cultura i as-
sociacions ciudadanes.

Ferran Ramon-Cortés
llicenciat en Ciències Empresarials i mba per 
Esade. Ha desenvolupat la seva carrera profe-
sional en el camp de la comunicació. Consul-
tor a Paradigma fcm i fundador de l’institut de 
Comunicació 5 Fars. actualment compagina la 
tasca de consultor amb la de formador, i fa se-
minaris com a professor col·laborador a dife-
rents universitats (url, ub, uab, un, udg, uoc 
i Esade). És autor de diferents llibres de comu-
nicació, entre els quals destaca La isla de los 5 
Faros (Planeta 2012).

Pau Vidal
Fundador i director de l’observatori del tercer  
Sector. Expert en el funcionament d’organitza-
cions no lucratives. Va estudiar la carrera de di-
recció d’ Empreses i mba a Esade. Ha sigut codi-
rector de les set primeres edicions del Postgrau 
de Funció gerencial para ong Esade - Fundació 
“la Caixa” i professor convidat de planificació es-
tratègica d’uca (El Salvador). a part dels estu-
dis d’investigació i projectes de consultoria col-
labora en diversos consells d’organitzacions del 
tercer sector.
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6. Metodologia

les característiques del programa confereixen a la metodologia pedagògica 
tanta importancia com als continguts. Per tant, es tracta d’un aspecte  
central del disseny del programa. En aquest sentit, el programa assumeix  
un enfocament bàsicament centrat en l’experiència en el qual, més que no 
pas per mitjà de les fórmules tradicionals de transmissió de coneixements, 
s’aprèn a través de l’anàlisi de realitats concretes, el diagnòstic de problemes, 
el contrast i la discussió de punts de vista i la interacció dels participants.

En aquesta línia, instruments com els estudis de casos, les presentacions  
a càrrec dels participants, les simulacions, el treball en grup i les discussions 
obertes ocuparan la major part de l’espai que un altre tipus de cursos assigna  
a la classe convencional. Els professors actuaran bàsicament com a facilitadors 
dels aprenentatges individuals i col·lectius.

aquesta metodologia permet, d’una banda, alleugerir el programa d’hores 
d’aula, ja que ofereix un disseny adaptat als requeriments professionals i a la 
sobrecàrrega de treball habitual dels participants. d’altra banda, els exigeix 
que es plantegin el programa com alguna cosa més que «anar a classe un 
cop al mes». El mètode significa una activitat i un contacte més sostinguts, 
i obliga a dedicar algun temps, fora de l’aula, a llegir materials, a preparar 
presentacions i casos i a relacionar-se amb altres participants i amb els 
professors.

» A vegades, als qui pertanyem a òrgans de govern d’onl ens pot semblar 
que la formació en direcció i gestió no és prioritària. El curs de dgong m’ha 
demostrat que és una forma excel·lent d’esmerçar el temps. Els materials 
i les classes, molt dinàmiques i pràctiques, acaben resultant una drecera  
ideal per solucionar problemes que trigaríem el triple de temps si els 
haguéssim de resoldre sols. A més, se’ns brinda l’oportunitat de conèixer 
directius d’altres organitzacions, que ens atansen la realitat de les seves 
entitats i ens aporten les seves experiències. Dani Jorquera, president 
del Casal dels Infants per a l’acció social als barris (participant en el 
dgong 12-13)

El disseny del programa ha tingut en compte pel que fa al desenvolupament, 
des del punt de vista del format, les dificultats que sol plantejar als directius 
d’organitzacions no governamentals el fet de participar en activitats de 
formació, ja que els allunya de les seves tasques habituals.
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Per minimitzar aquestes dificultats s’ha optat, pel que fa a l’activitat formativa 
de caràcter presencial, per un format lleuger que comprèn set mòduls 
intensius de durada variable, entre dos dies i mig i tres dies i mig cadascun. 
(El calendari es detalla a la informació acadèmica del programa.)

WEB D’ACOMPANYAMENT AL PROGRAMA

aquest programa de formació és presencial i es basa en l’aprenentatge  
i l’intercanvi entre professors i directius participants. ara bé, el programa 
s’acompanya d’un web d’accés restringit als participants que s’ha convertit 
en un instrument molt útil per complementar l’aprenentatge en un programa 
d’aquestes característiques. d’aquesta manera, el web ha esdevingut un banc 
de recursos de materials relacionats amb la temàtica del programa.
El grau d’interactivitat depèn de cada promoció, i de vegades s’ha utilitzat 
per fer enquestes d’opinió sobre temes de gestió i fòrums de discussió al 
voltant de diferents qüestions, i també ofereix enllaços d’interès i altres 
eines que permet la tecnologia d’internet. Segons l’interès dels participants 
i les possibilitats, s’espera que en les pròximes edicions del programa el web 
adquireixi cada vegada més protagonisme per millorar l’intercanvi d’idees, 
facilitar la participación i, en definitiva, fer del programa una experiència 
d’aprenentatge al més interessant i fructífera possible per als participants.



Direcció i gestió d’organitzacions no governamentals    18

7. Informació acadèmica i admissió al programa

DURADA I DEDICACIÓ

El programa consta de 180 hores lectives, repartides en set blocs temàtics 
intensius d’una durada d’entre dos dies i mig i tres dies i mig cadascun.

DOCUMENTACIÓ

les persones participants rebran el material necessari per seguir d’una 
manera eficaç el desenvolupament del programa i facilitar-los el treball 
personal: apunts, casos, bibliografia, etc.

LLOC

Esade, Barcelona
c/ av. d’Esplugues, 92-96
08034 barcelona
telèfon: (+34) 93 280 40 08
Fax: (+34) 93 204 81 05
Web: www.esade.edu

CALENDARI

dates dels mòduls barcelona (2013-14)

mòdul i - Gestió estratègica a les ong 
del 22 al 25 d’octubre de 2013

mòdul ii - Finances i marc legal. Negociació. 
del 19 al 21 de novembre de 2013

mòdul iii - La gestió de les persones a les ong
del 14 al 16 de gener de 2014

mòdul iv - tic, xarxes 2.0 i qualitat per a ong
de l’11 al 13 de febrer de 2014

mòdul v - Captació de fons, màrqueting i comunicació. 
del 18 al 20 de març de 2014

mòdul vi - Funcions i habilitats directives. Transparència a les ong 
del 22 al 24 d’abril de 2014

mòdul vii - Lideratge i gestió del canvi en les ong
del 20 al 23 de maig de 2014
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PROCéS D’INSCRIPCIÓ

les persones candidates al Programa Direcció i gestió d’organitzacions 
no governamentals a l’edició de barcelona 2013-2014 han d’aportar la 
documentació següent:

•	la	sol·licitud	d’admissió,	degudament	emplenada.	

•	dues	fotografíes	mida		dni

•	un	currículum	vitae

•	una	carta	del	candidat	en	la	qual	expliqui	l’interès	que	té	per	participar	en	el	
programa

Per formalitzar la inscripció, les persones interessades a inscriure’s en el 
programa Direcció i gestió d’organitzacions no governamentals han d’enviar 
l’imprès (o fotocòpia) de sol·licitud d’inscripció,degudament emplenat, 
acompanyat de la documentació esmentada, a Executive Education d’Esade 
barcelona. una vegada examinada la documentació, si es considera necessari 
es convocarà les persones candidates a una entrevista personal amb la 
direcció del programa. tota la documentació es pot enviar per correu postal, 
correu electrònic o fax a:

Esade, Barcelona - Executive Education
att. Cristina duarte
c/ av. d’Esplugues, 92-96 - 08034 barcelona
telèfon: (+34) 93 280 40 08 - Fax: (+34) 93 204 81 05
E-mail: cristina.duarte@esade.edu
Web: http://exed.esade.edu

IMPORT

l’import del programa, que inclou la matrícula, les classes, els materials 
docents i els serveis de restauració, es calcula en 6.640 €. la Fundació 
”la Caixa” finança el 35 %, i la Fundació Esade, el 20 %, de l’import de la 
matrícula dels participants. Cada participant ha de pagar el 45 % restant  
del cost del programa: 2.990 €. 

ACREDITACIONS

les persones que facin el curs obtindran un diploma per haver participat en el 
programa de formació Direcció i gestió d’organitzacions no governamentals.
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CANCEL·LACIONS

En el cas que un imprevist obligui a anul·lar la inscripció, cal notificar la baixa 
tres dies abans que comenci el programa per tenir dret al reemborsament 
de l’import total satisfet. a partir d’aquesta data, i fins a les 17 hores del dia 
feiner anterior a l’inici del programa, únicament es reemborsarà el 50 % de 
l’import total de la matrícula. En aquest cas, si es vol evitar aquesta retenció, 
s’acceptarà que una altra persona del mateix nivell i organització substitueixi 
el participant. les cancel·lacions que es facin després d’aquest últim termini 
no tenen dret a cap devolució.

SI vOLEU MéS INFORMACIÓ SOBRE EL PROGRAMA

Cristina duarte
Esade, Barcelona - Executive Education
c/ av. d’Esplugues, 92-96 - 08034 barcelona
telèfon: (+34) 93 280 40 08 - Fax: (+34) 93 204 81 05
E-mail: cristina.duarte@esade.edu
Web: http://exed.esade.edu

Servei d’Informació de l’Obra Social Fundació ”la Caixa”
telèfon: 902 22 30 40
de dilluns a diumenge, de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/obraSocial



Sol·licitud d’inscripció
dades personals

nom Cognoms

nif

adreça

Població Codi postal

telèfon

adreça electrònica

data de naixement

Formació acadèmica

dades de l’ong

nom de l’ong

adreça

Població Codi postal

nif

telèfon Fax

adreça electrònica

Càrrec a l’ong

anys en aquest càrrec

descripció breu de les seves responsabilitats

dades de facturació

emissió factura:        Particular       ong

raó social o organisme (si és diferent)

Persona responsable a qui dirigir la factura

Cif

adreça

Població Codi postal

telèfon Fax

En el cas que el pagament de la factura sigui compartit entre la persona participant i l’organització, cal 
especificar-ho i indicar el percentatge que n’assumeix cada part.

una vegada examinada la documentació, si es considera necessari es convocarà la persona candidata a una 
entrevista personal amb la direcció del programa.

amb la finalitat de garantir la reserva de plaça i una vegada rebuda la carta d’admissió al programa, la persona 
candidata ha d’abonar l’import de la matrícula amb una transferència bancària, a nom de la Fundació Esade, 
al compte següent de ”la Caixa”: 2100 0900 91 0211256454.


