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El lideratge és un tema molt complex 

Símptoma 
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Historicisme 
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Multidimensional 
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Elusiu 
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Relació interpersonal 
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“Lideratge és el procés d’influir 
sobre altres persones per 
aconseguir la seva comprensió i 
consens sobre les acciones i 
mesures necessàries en una 
situació determinada i el procés 
de facilitar els esforços 
individuals i col·lectius per 
aconseguir objectius comuns” 

 
Gary Yukl (2006) 
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La influència es basa en: 

Mecanismes de pressió 

Raó 

Emocions i sentiments 
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Líder: 

Competències del líder 

Capacitat d’influència 

Visió 

Capacitat de motivar els seguidors 

Autoconfiança 

No va lligat al càrrec que ostenta 
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Seguidors: 

Els grans oblidats 

Sense seguidors no hi ha lideratge 

El lideratge no és un servei, no és quelcom que el líder 

fa als seus seguidors, sinó que ho fa amb ells 

Óptica marketing 
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Autenticitat 

Sentit 

Il·lusió i passió 

Sentit de grup 

“Why should anyone be led by you?” 

Seguidors: 

Rob Goffee i 
Gareth Jones xaviroca.com 

Els components de lideratge 

1. Introducció al lideratge 



“Leaders don't create followers, 
they create more leaders” 
 

Tom Peters 

Seguidors: 

xaviroca.com 

Els components de lideratge 

1. Introducció al lideratge 



Missió: 

El propòsit, la finalitat, els objectius 

Les grans causes requereixen dels grans líders 

Els grans líders generen grans causes 
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“Leaders are made, they are not 
born. They are made by hard effort, 
which is the price which all of us 
must pay to achieve any goal that 
is worthwhile.” 

Vince Lombardi 
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Femení 
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+ Liderar                     - Dirigir  
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Motivador 
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2. El líder del futur 



“People often say that motivation doesn't last. 
Well, neither does bathing - that's why we 
recommend it daily.” 

 

 

 

Zig Ziglar 
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Motivador 

2. El líder del futur 



Emocionalment 
intel·ligent 

xaviroca.com 

2. El líder del futur 



Canvi constant 
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Líder amb valors 
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Ecosistema 
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Equip 
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Menys Acció i  
més Reflexió 
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Doneu exemple 
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Lidereu-vos 
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“No pain, no leadership” 
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3. Recomanacions finals 

Xavi Roca 



Moltes gràcies! 



Moltes gràcies! 
www.xaviroca.com 

xr@xaviroca.com 

about.me/xaviroca 

linkedin.com/in/xaviroca1 

@xaviroca1 

slideshare.net/XavierRocaTorruella 

youtube.com/user/xaviroca1 

vimeo.com/xaviroca 

instagram.com/xaviroca1 

foursquare.com/xaviroca1 

 

https://twitter.com/
http://www.linkedin.com/in/xaviroca1
mailto:xr@xaviroca.com
http://www.slideshare.net/XavierRocaTorruella

