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Estem envoltats de males notícies. D’amenaces 

latents que anticipen més males notícies. 

Quines opcions tenim?, o és que ni tan sols 

pensem que en tenim? Les nostres empreses, 

institucions, famílies... semblen abocades 

exclusivament a sortir del pas o a la mera 

supervivència. 

Intuïm al mateix temps un impuls a l’obertura, a 

sobrepassar les limitacions actuals, a imaginar i a 

portar a terme nous projectes.  

La situació actual ens posa a prova i apel·la a 

clarificar el nostre desig i a regenerar el sentit 

original dels nostres projectes. En definitiva, ens 

porta al cor mateix de la vida, pròpia i de les 

nostres organitzacions.  

Però estem tan desentrenats que no sabem com 

posar-nos-hi. 

Els promotors del diàleg, Luc Hoebeke i Joan 

Roma, proposen un marc per iniciar-se en 

l’exercici de la nova pràctica. 

 

 

Presenten 

Luc Hoebeke 

Enginyer Electrònic i Ciències Nuclears. Consultor 

d’Organitzacions. Contribueix a l’MBA de la Facultat 

d’Amsterdam i Ciutat del Cap. Soci-Col·laborador de 

l’Institut Innova.  

Joan Roma i Vergés 

President de l’Institut Innova. Director del Seminari 

Internacional LIP ‘vivint Lideratge, Innovació i Poder’. 

Consultor i professor especialitzat en processos de 

transició organitzativa.   

Llengua  

S’utilitzarà principalment el castellà. 

Format  

A partir de la presentació inicial, en grups reduïts 

els participants comparteixen les seves experièn-

cies i àrees d’interès sobre la temàtica i finalment 

es genera un diàleg en plenària.  

Inscripcions  

Aforament limitat a 12 participants, per ordre de 

sol·licitud. Drets d’inscripció: 40.-eur. Link d’accés 

via Zoom un cop formalitzada la inscripció. 
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