
Per què aquest programa?
En el procés de desenvolupar un projecte empresarial, hem après a gestionar de manera 

exitosa diversos aspectes molt vinculats a l’àmbit gerencial. En canvi, sovint ens trobem amb 

situacions en què no sabem com orientar la presa de decisions. 

Cada vegada més, ens trobem que els nostres referents de gestió no ens serveixen i que la 

nostra aproximació a noves realitats no s’enfoca degudament. Altres vegades ens podem 

trobar que el vincle amb el projecte necessita una revisió, perquè o nosaltres o el projecte (o 

tots dos) hem evolucionat i necessitem un instant de pausa per prendre decisions impor-

tants. En tots els casos, la convivència amb la incertesa acostuma a bloquejar-nos i a dificul-

tar la transició cap a nous horitzons. 

Cal, per tant, una nova visió de la incertesa, que ens faciliti d’incorporar-la com a recurs i que 

ens permeti potenciar i dinamitzar amb determinació la nostra evolució i el creixement propi 

i dels nostres projectes empresarials.

DURADA 
30 hores presencials  
els divendres 2, 9 i 30 de juny,  

i 7 i 14 de juliol.  

Horari de 9:30h a 17h.

+ 2 sessions online 
de contrast individual amb cada  

participant. 

ON 
Les sessions presencials seran al 
Balneari Vichy Catalán de Caldes  
de Malavella, situat a 15 minuts de 
Girona i a una hora en cotxe o tren 
des de Barcelona (estació a 200  

metres).

IDIOMA  
català

PROGRAMA D’ORIENTACIÓ  
PER A PROPIETARIS

De la Incertesa 
 a l’Acció



A qui va dirigit aquest programa?
Aquest és un programa exclusiu destinat a propietaris o copropietaris d’empreses de tots els 

sectors i de totes les dimensions: des de petites i mitjanes empreses fins a despatxos profes-

sionals.

És també una oportunitat excel•lent per als diversos socis d’un mateix projecte i per a mem-

bres de diferents generacions d’una empresa familiar.

Què s’aconseguirà amb aquest programa?
• Desbloquejar situacions provocades per la incertesa o la inèrcia del dia a dia, per tal de 

transitar cap a noves alternatives i nous reptes amb una mirada àmplia que permeti con-

cretar un pla d’acció.

• Revisar la visió aspiracional del projecte i la connexió amb el propòsit personal per reforçar 

o redefinir el vincle.

• Trobar alternatives d’evolució més enllà de la zona de confort i en situacions en què s’han 

perdut les referències que en el passat es consideraven vàlides.

• Revisar les oportunitats que genera tant la posició d’un mateix com la del projecte empre-

sarial davant del canvi continu.

• Aprendre a aprofitar les circumstàncies inesperades per deixar espai a l’exploració i a la 

creativitat dins d’escenaris nous i alternatives emergents.

• Integrar una metodologia que permetrà als participants afrontar amb èxit i determinació 

qualsevol situació d’incertesa que es pugui donar més endavant.

Metodologies
En les diferents sessions s’utilitzen metodologies actives i dinàmiques participatives. S’alter-

nen el treball individual i el treball grupal partint de la realitat de cada participant. D’aquesta 

manera, es genera un espai de confiança per compartir i comentar els aspectes clau i es treu 

profit de la suma d’intel•ligències en benefici tots els integrants del grup.

El programa també aposta per la pràctica reflexiva, fent un èmfasi especial en l’aplicació 

pràctica de tots els conceptes tractats que permeten desenvolupar un pla d’acció individual 

i la integració d’una metodologia que es podrà utilitzar més endavant en nous episodis d’in-

certesa. 

Cada participant tindrà dues sessions de contrast amb el director del programa per tal d’in-

tegrar tots els continguts tractats i de treure el màxim profit del curs.



Director del Programa
Albert Gibert

Consultor en desenvolupament organitzacio-

nal. Acompanyament en processos individuals 

i col•lectius de canvi i transformació i en pro-

cessos de desenvolupament del lideratge i 

dels equips. Facilitador en processos de dina-

mització de la innovació i de la co-creació en 

els equips. Trainer en habilitats de lideratge, 

comunicació i millora del treball en equip.

albert@albertgibert.com

ENTITAT PROMOTORA
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