
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Nota de premsa 

 

L'Obra Social "la Caixa" i ESADE 
renoven el seu compromís amb la 

formació de directius d'ONG 
 

• Dirigit a directius i professionals d'ONG's, els programes de Direcció i 

Gestió d'ONG's i Lideratge i Innovació Social a les Organitzacions No 

Governamentals de Desenvolupament, impulsats conjuntament per 

ESADE i l'Obra Social "la Caixa" des de fa 12 anys, han permès enfortir 

i millorar la gestió d'aquestes entitats. 

• El curs de Direcció i Gestió, del que ja han participat 385 directius 

d'ONG, posa en marxa enguany la seva 12ª edició, mentre que el curs 

de Lideratge i Innovació Social s'ha realitzat per quart any consecutiu 

amb la participació total de 174 alumnes de diferents ONG's.  

• Els dos programes, dirigits pels professors d'ESADE, Alfred Vernis i 

Ignasi Carreras, han comptat amb la participació de professors 

d'ESADE, la Harvard Business School, la Universidad de San Andrés i 

la Universidad de Los Andes. 

 

Barcelona, 31 de maig de 2010.- SAR la Infanta Doña Cristina, directora de l'Àrea 
Internacional de la Fundació "la Caixa"; Jaume Lanaspa, director general de l'Obra 
Social "la Caixa"; Carlos Losada, director general d'ESADE, i Alfred Vernis, professor 
d'ESADE i codirector dels cursos, han participat en l'acte de signatura als Serveis 
Centrals de "la Caixa" a Barcelona de la renovació del conveni entre ambdues 
entitats per a seguir professionalitzant les ONG i contribuint així a millorar la 

seva activitat. 

 

Enguany el curs de Direcció i Gestió d'ONG's (DGONG) arriba a la seva dotzena 

edició. En total a les 11 edicions que s'han fet hi han participat 385 persones, 

que s'han format en el desenvolupament de les competències clau per la resolució de 
conflictes i auto aprenentatge. El curs,  dirigit pels professors d'ESADE, Alfred Vernís 
i Ignasi Carreras, pretén impulsar la perspectiva internacional dels directius 

participants i donar formació de temes específics com la col·laboració amb les 
empreses, els òrgans de govern, la medició dels resultats, la innovació i la pressió 
política.   
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
D'altra banda, els objectius del curs de Lideratge i Innovació social (LIS), que han 
dut a terme 174 directius d'ONG, són desenvolupar les habilitats de gestió de les 

persones amb responsabilitat directiva a les ONGD; contribuir a crear una cultura 
que afavoreixi la millora de la gestió interna de les organitzacions; fomentar la 
capacitat de lideratge dels responsables de les ONGD per a que siguin promotors 
d'innovació i canvi en les seves organitzacions; fomentar una cultura de la 

transparència econòmica i de la eficàcia, així com promoure les habilitats 
directives dels responsables de les ONGD. 
 
Els directius que han rebut formació en els cursos DGONG i LIS pertanyen a més de 

200 entitats sense ànim de lucre, entre elles les principals ONG amb seu a l'estat, 
com ara Creu Roja, ACNUR, Intermón Oxfam o Metges sense Fronteres. 
  

El Programa de Cooperació Internacional de l'Obra Social ”la Caixa”, ha 

impulsat, fins a dia d'avui, 420 projectes a 60 països, amb una aportació de més de 

53 milions d'euros. Actualment, partir d'un enfocament integral, es recolzen projectes 

de promoció d'activitats econòmiques i productives sostenibles,  es desenvolupen 

accions humanitàries davant d'emergències sobtades o cròniques i es reforcen les 

capacitats dels professionals (mèdics, docents, emprenedors i etc.) que 

contribueixen al desenvolupament dels països desfavorits.  

 

ESADE, que va iniciar les seves activitats l'any 1958, té més de 6.000 alumnes entre 

els seus diferents centres de formació. ESADE ofereix programes d'Executive 

Education i MBA, a través d'ESADE Business School, així com llicenciatures, 

doctorats i programes de postgrau en Administració i Direcció d'Empreses i en Dret, 

a ESADE Facultats Universitàries. De clara vocació internacional, ha estat reconegut 

en el ranking d'aquest any del The Wall Street Journal com la millor escola de 

negocis del mon.  

    

    

Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es   
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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