Organitzem una nova sessió del programa Moments de Lideratge, de la Càtedra LideratgeS i
Governança Democràtica d’ESADE a la que m’agradaria molt que hi poguessis participar. Com
recordaràs, aquestes trobades permeten un contacte molt viu i directe amb protagonistes
d’experiències significatives en la dinàmica del lideratge.
En aquesta ocasió, protagonitzarà la sessió MARTA LACAMBRA, directora general de la Fundació
Catalunya-La Pedrera, amb una reflexió que durà per títol:
FUSIONS PÚBLIQUES I FUSIONS PRIVADES: LLIÇONS DE DUES EXPERIÈNCIES
El 1998 el Govern de la Generalitat va crear un grup de treball per fusionar la Junta d’Aigües, la
Junta de Sanejament i la Direcció General de Política Hidràulica. Fruit del treball d’aquest grup
dos anys després es va crear l’Agencia Catalana de l’Aigua.
L’any 2008 comença el procés de fusió de les caixes d’estalvi de Catalunya, Tarragona i Manresa,
que dos anys després culminarà en la fusió de les seves obres socials, llavor de l’actual Fundació
Catalunya-La Pedrera.
Ambdues fusions, una en l’àmbit públic i l’altre en l’àmbit privat, van ser liderades per Marta
Lacambra. La sessió analitzarà encerts i erros viscuts en aquests processos, que es van produir
en el marc de cultures organitzatives molt diferents. També abordarà els aprenentatges en
l’exercici del lideratge que se’n desprenen, especialment pel què fa a la construcció de la visió;
a l’establiment i a la consecució d’objectius que a priori semblaven impossibles; i al creixement
de l’equip humà que va acompanyar els processos de les fusions.

MARTA LACAMBRA I PUIG
Nascuda a Tànger, és llicenciada en Ciències
Econòmiques i màster en Teoria Econòmica i Mètodes
Quantitatius per la Universitat Autònoma de Barcelona
i en Economia i Gestió de la Hisenda Autonòmica i Local
per la Universitat de Barcelona. També ha cursat un
Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE) a l’IESE.
Ha treballat als sectors públic i privat. Ha estat
secretària general dels departaments de Cultura i de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. També
ha estat directora de l'Agència Catalana de l'Aigua i
presidenta de l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat
(ATLL). En el sector privat, ha estat membre del Consell
Assessor d’Endesa; subdirectora general de Caixa
Manresa, directora de la seva l’Obra Social i
coordinadora del projecte Sant Benet; i també directora
general de l’Obra Social de Catalunya Caixa i consellera
delegada de l’empresa gestora de Món Sant Benet.
Actualment, és directora general de la Fundació Catalunya-La Pedrera i consellera delegada de
Món St. Benet S.L; membre del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement
(CAREC); i membre de les juntes del Cercle d'Economia i del Cercle de Cultura.

La sessió es portarà a terme el proper 7 de juliol de 2015, de 19h a 23h, a la sala POLIVALENT
de l’edifici d’ESADE situat a l’Avinguda d’Esplugues 92-96 (2a planta). Com de costum, la sessió
inclourà el sopar.
Si la teva agenda ho permet, m’agradarà molt poder comptar amb la teva presència.

És imprescindible confirmar l’assistència per poder assistir a la sessió. Pots fer-ho tot responent
a aquest mateix correu.
Tot esperant poder-te saludar personalment, rep una salutació ben cordial,
Àngel Castiñeira
Càtedra Lideratges i Governança Democràtica
ESADE
El programa Moments de Lideratge compta amb el patrocini de everis.

