
 
El Hub Co-evolució està promogut per l’associació sense ànim de lucre del mateix nom que té com a finalitat la 
transformació conscient dels sistemes socials, on persones i comunitats evolucionen juntes en harmonia amb elles 
mateixes i la natura per construir un futur millor per a tothom, les futures generacions i el planeta 

Curs-Taller sobre 
 Nous lideratges individuals i col·lectius per a un món en transició 

Tarragona, 20 i 21 de novembre 
 

 

 Per a què i com “nous lideratges”  

Aquests temps de canvi accelerat i de complexitat creixent ens desafien a 
desenvolupar noves habilitats individuals i col·lectives per poder ser protagonistes 
de la creació un futur millor en tots els aspectes de la vida. 

Calen nous lideratges per aquest món en transició basats en noves maneres 
d’entendre la realitat, de ser i de fer, per treure tot el potencial que tenim. 

La bona notícia és que podem esdevenir aquests líders de canvi si podem aprendre: 

 Quins són els principis i les pràctiques essencials per liderar sistemes complexos? 

 Com podem desenvolupar la capacitat i saviesa per navegar en temps incerts? 

 Què es necessita per activar el lideratge col·lectiu d’una comunitat/organització? 

 Quines metodologies ens permeten co-crear junts el futur que volem? 

 Com es pot inspirar i modelar el canvi des de la nostra experiència i exemple?,... 
 

 A qui va dirigit  

Aquest Curs-Taller està adreçat a totes les persones que tenen, o volen tenir, rols 
de lideratge en organitzacions i comunitats de qualsevol tipus: socials, 
empresarials, públiques, acadèmiques, tercer sector,... 

 

 Continguts  
 

 Mapes i eines essencials per moure’ns en sistemes complexos. 

 Les 12 intel·ligències d'un sistema viu (QOL Map). 

 Lideratge savi per organitzacions emergents. 

 Catalitzant potencial, connexions i benestar. 

 Biomimètica i fractals com a inspiració per disseny de solucions vives. 

 Autoorganització, plenitud i propòsit evolutiu com a principis de transformació. 

 Intel·ligència col·lectiva i co-creació d’una comunitat d’agents de canvi,... 

 

 Beneficis i aprenentatges 
 

 Obtenir una nova visió sobre els reptes i oportunitats personals i socials al voltant dels nous lideratges emergents. 

 Ampliar la capacitat per a una profunda reflexió sobre temes complexos. 

 Desenvolupar una major confiança, claredat i impacte en la nostra manera de liderar. 

 Millorar la capacitat d'escolta, intimitat i connexió amb els altres. 

 Practicar eines i tècniques concretes per aplicar al nostre context organitzatiu. 

 Connectar i establir vincles amb altres participants que tenen els mateixos interessos i reptes.  
 

 Lloc, horaris i traducció 
 

Les sessions tindran lloc a les instal·lacions de “El Seminari”, carrer de Sant Pau, 4, Tarragona. 

Els horaris de les sessions seran, amb dos dies, de 9:30 a 18:00 amb descans per dinar. 

Es disposarà de traducció consecutiva anglès-català. 

 

 Preu i registre 
 

Preu: 300 € i 200 € per estudiants universitaris i persones que hagin participat en activitats de formació 
organitzades pel Hub Coevolució (els preus no inclouen els dinars). Per les persones que s’inscriguin abans del 31 
d’octubre els preus anteriors seran 250 € i 150 €, respectivament.  

Registra’t abans del 15 de novembre a la pàgina web del Hub Co-evolució i aleshores rebràs un correu electrònic 
per procedir al pagament. 

Contacte: Per qualsevol informació o dubte posa’t en contacte amb hubcoevolucio@gmail.com . 
 

 
 
 
 
 
 
Es podran descobrir i  
experimentar les noves 
capacitats que els nous 
lideratges exigeixen de la 
ma de Marilyn Hamilton 
(Vancouver) i de George 

Pór (Londres), dos experts 
internacionals de primer 
nivell, líders de canvi 
reconeguts en lideratge i 
transformació de sistemes 
complexos, organitzacions 
evolucionades i 
intel·ligència col·lectiva. 
 
Ambdós, assessors i 
col·laboradors del Hub 
Coevolució, estaran 
acompanyats per Gonzalo 
Miguez, membre del grup 
impulsor del Hub, expert 
en entorns d’aprenentatge 
individuals i col·lectius. 

MARILYN 
HAMILTON I  
GEORGE PÓR 

http://www.ctarraconense.cat/presentacio/centre-tarraconense/
https://www.hubcoevolucio.org/
mailto:hubcoevolucio@gmail.com

