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MARC DEL PROJECTE

El 2017, la Fundació Princesa de Girona, en línia amb 

la seva missió de dotar els joves de les eines necessà-

ries per construir un futur millor tant per a ells mateixos 

com per a la societat en què viuen, va posar en mar-

xa un programa de lideratge l’objectiu central del qual 

és donar suport, impulsar, acompanyar i accelerar el 

creixement personal i professional de joves amb po-

tencial de desenvolupament i amb voluntat de lideratge 

i transformació.

En aquesta nova edició, ens centrarem a facilitar 

l’aprenentatge i el desenvolupament de competènci-

es de lideratge a través d’un programa altament in-

novador, «Do good to do well», orientat a canviar el 

paradigma del creixement.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

 Impulsar una nova generació de líders al món. Un 

paradigma diferent de creixement i lideratge en 

qualsevol tipus d’organització i en qualsevol camp 

professional.

 Descobrir els principis que fan del lideratge quel-

com d’excepcional que impulsa els joves a cons-

truir un futur millor.

 Investigar empreses i líders que ja es guien pel prin-

cipi do good to do well amb l’objectiu d’aprendre’n 

i de portar-ho a terme.

UBICACIÓ

Campus Puente Nuevo de Naturgy, El Tiemblo (Àvila):

  www.naturgy.com

REQUISITS

 Tenir entre vint i trenta anys.

 Haver assolit un nivell formatiu mínim de batxillerat 

o formació professional de grau superior.

 Haver nascut o residir legalment a Espanya.

 Tenir un nivell mitjà-alt d’anglès.

CONTINGUTS

El programa comprèn tres cimeres o sessions intensi-

ves de cap de setmana que tindran lloc al novembre, 

al gener i al març. 

Aquesta edició, que acollirà un màxim de 25 joves, 

tindrà una durada de 50 hores i finalitzarà al març del 

2019.

Es tracta d’un programa altament innovador en què 

els participants són els protagonistes. Són ells els que 

investiguen la imatge atractiva del futur del món i d’ells 

mateixos, els qui investiguen sobre el líder que volen 

ser, i els qui creen comunitat i s’obren al món.

https://www.naturgy.com/personas/universidad_corporativa/descubre_nuestro_campus
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PRIMERA CIMERA

Una imatge atractiva del
futur del món i de mi mateix

Divendres 23 de novembre del 2018

Jornada liderada per Fernando Iglesias, amb el 

suport de Cristina Sendino i Iciar Sanz

15.00 Sortida amb autocar des d’Atocha cap a 

 les instal·lacions

16.30 Recepció i acollida al Campus

17.00 Ens coneixem i ens connectem

19.00 Aquesta persona és genial

21.30 Sopar

Dissabte 24 de novembre del 2018

Jornada liderada per Fernando Iglesias, amb el 

suport de Cristina Sendino i Iciar Sanz.

8.15 Esmorzar

9.15 Una imatge atractiva de futur

11.30 Pausa cafè

12.00 En quin món vull viure?

14.00 Dinar

15.30 La meva pròpia imatge atractiva de futur

17.30 Descans

18.00 Qui soc jo en aquest futur?

19.00 Conclusions

21.30 Sopar

Diumenge 25 de novembre del 2018

Jornada liderada per Joep C. de Jong, amb el suport 

de l’equip de Madavi.

8.15 Esmorzar

9.15 Lideratge apreciatiu. Els líders de la nova era

11.30 Pausa cafè

12.00 Talking stick

14.00 Dinar

15.30 Sortida amb autocar de les instal·lacions

SEGONA CIMERA*

El líder que vull ser

Divendres 18 de gener del 2019

Els factors que fan que aprenguem de manera 

exponencial

Dissabte 19 de gener del 2019

Els principis que fan del lideratge quelcom d’ex-

cepcional

Les meves fortaleses com a líder

Desenvolupament de qualitats i capacitats

Diumenge 20 de gener del 2019

Ens constituïm en comunitat d’aprenentatge

TERCERA CIMERA*

Creant la comunitat
ens obrim al món

Divendres 1 de març del 2019

Tots som mestres

Dissabte 2 de març del 2019

Cocrear una comunitat

Diumenge 3 de març del 2019

Comença el viatge

(*) Els horaris de la segona i tercera cimeres seran 

semblants als de la primera cimera del novembre.



Fernando Iglesias 

Fernando Iglesias és CEO i fundador de Madavi, em-

presa que centra la seva activitat en la transformació 

del negoci i la cultura de l’organització, així com en 

el desenvolupament de persones i equips emprant la 

indagació apreciativa com a filosofia de base.

Fernando es dedica a aquesta activitat des que el 

2002 va deixar la seva carrera de directiu i emprenedor 

en els sectors tecnològic i industrial.

Creu en el potencial de les persones, les organitzaci-

ons i les situacions i, per aquest motiu, utilitza la inda-

gació apreciativa i la transformació basada en forta-

leses, per exemple mitjançant la metodologia SOAR.

El 2003 va fundar Evocalia, empresa en la qual va de-

senvolupar la seva activitat com a coach i facilitador. 

El 2008, juntament amb el lama Lobsang Namgyel, 

va crear Mind Workshops, una iniciativa orientada a 

directius i concebuda per al desenvolupament de la 

saviesa i la ment altruista. 

Fernando Iglesias és enginyer superior per ICAI i Exe-

cutive MBA per Instituto de Empresa, institució en la 

qual va impartir classes durant cinc anys. A més, ha 

escrit nombrosos articles i és coautor del llibre Memo-

ria del futuro. El arte de reinventarse.

Des de l’any 2002 ha focalitzat la seva formació en els 

àmbits del coaching, la sistèmica, la facilitació i les tèc-

niques de canvi basades en fortaleses. Els programes 

de desenvolupament de més impacte que ha aplicat 

són Behavioral Coaching, de Suzanne Skiffington; Mo-

del Tavistock, de Tavistock Consulting; Sistèmica Mo-

reniana, de Pablo Población i Elisa Barberá; Tècniques 

Actives, de Roberto de Inocencio; Transformació del 

Pensament, de Lobsang Namgyel; i Indagació Apre-

ciativa, de Miriam Subirana, Joep C. de Jong i Anne 

Radford. És coach sènior certificat per AECOP.

PONENTS
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Joep C. de Jong

Joep C. de Jong és director general i fundador de JLS 

International (JLS), una companyia que ofereix asses-

sorament i suport en les àrees del lideratge, la gestió 

del canvi, el desenvolupament personal, el coaching i 

el desenvolupament organitzacional (OD) per a organit-

zacions que van des del Programa Mundial d’Aliments 

de l’ONU fins a l’Agència Espacial Europea. El principal 

enfocament de JLS és creure fermament en les pos-

sibilitats i el potencial que rau en tots nosaltres. Joep 

C. de Jong participa, com a membre no executiu, en 

el Consell de l’Afri-Can Foundation, i és membre del 

Consell Assessor d’IDeIA i d’Al Practitioner i soci de 

l’Institut Taos. Ha ofert conferències sobre indagació 

apreciativa i lideratge a l’American University (EUA), al 

Champlain College (EUA) i a la Vrije Universiteit (Ho-

landa).

Des que, el 1998, es va incorporar a BT com a alt 

càrrec, ha emprat la indagació apreciativa per dirigir, 

instruir i facilitar el canvi i la innovació en organitzacions 

en què ha exercit responsabilitats així com per treure 

el millor de les persones i orientar-ho a l’assoliment 

de resultats empresarials positius. Posa en pràctica la 

indagació apreciativa en el dia a dia dels negocis i està 

particularment interessat en la sostenibilitat d’aquesta 

tècnica a les organitzacions així com en la seva utilit-

zació en els processos diaris (planificació estratègica, 

coaching, avaluacions, etc.). Durant els últims anys ha 

desenvolupat un interès especial per allò que ell mateix 

anomena sovint «l’ànima del líder apreciatiu», i que és 

també la seva àrea de recerca en el doctorat.

És un dels membres fundadors d’AI Consulting, una 

organització internacional que promou l’ús de la in-

dagació apreciativa. Ha participat com a ponent en 

nombroses conferències internacionals (Boston 2001, 

Miami 2004, Soesterberg 2006, Tilburg 2008, Copen-

haguen 2009, Nepal 2009, Gant 2012) i ha dut a terme 

una multitud de missions en diferents multinacionals, 

com Abbott, SmithKline Beecham (Glaxo), Viasys, 

Compaq (HP), Apple i Chevron, i també en l’Admi-
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nistració i en organitzacions sense ànim de lucre. Així 

mateix, ha publicat articles en revistes líders en l’àmbit 

dels recursos humans, com Personeelsbeleid i Avanta 

(en holandès) i Al Practitioner (en anglès). El 2008 va 

ser coautor del primer llibre sobre indagació apreciativa 

en holandès, Waarderend Organiseren, i el 2013 va 

publicar, juntament amb Robbert Masselink, Handboek 

Appreciative Inquiry. A més, ha col·laborat en nombro-

sos llibres sobre la indagació apreciativa.



Cristina Sendino 

Abans de ser partner a Madavi, Cristina Sendino va 

acumular vint anys d’experiència en diversos llocs de 

responsabilitat en entorns molt diversos i multicultu-

rals. Una experiència que li ha permès desenvolupar 

habilitats en múltiples camps.

Cristina creu fermament que canviar la manera de can-

viar marca la diferència. Utilitzant la indagació apreci-

ativa amb ella mateixa i amb altres ha aconseguit ser 

més efectiva a l’hora de mobilitzar equips i assolir els 

resultats desitjats.

Per a ella, la velocitat és el resultat de l’abundància 

i la simultaneïtat. Abundància vol dir posar el focus 

en les fortaleses, les oportunitats i les aspiracions. La 

simultaneïtat es dona quan posem en el mateix lloc i 

temps totes les persones que cal mobilitzar per gene-

rar el canvi.

Cristina Sendino vol canviar el món. Creu que tots el 

podem canviar i aquesta és la seva fita, tant en l’àmbit 

personal com en el professional, des de la seva tasca 

de facilitadora apreciativa a Madavi.

Té formació en empresa, publicitat i màrqueting i ac-

tualment s’està formant en psicologia. És coach acre-

ditada per AECOP, està especialitzada en coaching 

apreciatiu per IDeIA (Miriam Subirana) i és practitioner 

en PNL per IPH. 
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Iciar Sanz

Cofundadora de Madavi, empresa que es dedica a 

transformar la cultura i el negoci en les organitzacions. 

La seva aproximació al canvi és única. La metodolo-

gia principal de Madavi és «canviar la manera en què 

canviem» i es basa en dos principis: abundància i si-

multaneïtat. Abundància vol dir posar el focus en les 

fortaleses de les persones i les organitzacions i en allò 

que «sí que funciona». La simultaneïtat es genera en 

mobilitzar alhora totes les persones necessàries per 

tenir èxit.

Iciar Sanz creu en el potencial de les persones i les 

organitzacions i utilitza la indagació apreciativa com a 

filosofia de vida: «És veure el millor del que hi ha per 

fer-ho més i millor». La seva motivació és ajudar les 

persones i les empreses a fer d’aquest un món millor 

des del punt de vista empresarial.

Iciar Sanz ha estat key account manager a Ofita durant 

vint anys i està acostumada a gestionar grans comp-

tes. Sempre ha viscut el negoci de molt a prop.

És llicenciada en dret per ICADE i MBA per Instituto 

de Empresa.

Durant els darrers anys ha focalitzat la seva formació 

en el coaching, la facilitació i les tècniques de canvi 

basades en fortaleses: Transformació del Pensament, 

de Lobsang Namgyel; i Indagació Apreciativa, de Mi-

riam Subirana i Joep C. de Jong. Ha fet un curs de 

coaching d’equips a l’escola Efic i tallers de facilitació 

a in-mocion, i s’ha format en tècniques de llenguatge 

positiu, en lideratge apreciatiu i en la teoria del cons-

truccionisme social de Ken Berger. També és profes-

sora de ioga.
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