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Líders
autèntics
La crisi econòmica actual,

aguditzada per una cons-
tant mostra d’absència

de valors per part d’aquells
que en tenen a l’abast la so-
lució, ha provocat una de les
crisis de confiança social més
greus. La situació reclama
amb urgència referents.

Líders consistents, capaços
d’assolir resultats i amb prin-
cipis ètics. Es pot determinar
un model de lideratge que
comprengui tots els atributs
necessaris per reflotar l’eco-
nomia, aconseguir credibili-
tat i restituir la confiança de-
teriorada.

Per fer-ho, és necessari do-
nar a conèixer a la societat
models d’èxit reals, basats en
valors.A la Universitat Har-
vard, científics com Shamir,
Eilam,Avolio i Gardner van
descobrir el model l’any
2005. Es tracta d’un liderat-
ge sincer, consistent i ètic. Un
lideratge autèntic.

N’existeixen molts exem-
ples a nivell internacional. El
més contundent és Jack
Welch, CEO de General Elec-
trics, que va rendibilitzar la
companyia un 4.000% en 20
anys. La seua fortuna estima-
da l’any 2006 era de 720 mi-
lions de dòlars.

Els líders autèntics es des-
envolupen en els quatre àm-
bits crucials per assolir resul-
tats sostenibles en el temps:
el personal, l’interpersonal,
l’ètic i l’estratègic.

Estudis recents duts a ter-
me en diferents països (la Xi-
na, els Estats Units, Kènia i
Nova Zelanda) han analitzat
com el lideratge autèntic es
relaciona amb diferents vari-
ables psicosocials i organit-
zacionals. Els resultats
d’aquests estudis mostren que
el LideratgeAutèntic està po-
sitivament relacionat amb el
capital psicològic col·lectiu,
la satisfacció laboral i la sa-
tisfacció dels seguidors amb
el líder, les conductes de ciu-
tadania organitzacional, la
confiança, el compromís or-
ganitzacional i el rendiment
laboral.

En la recerca de líders au-
tèntics, Bill George (2003),
un líder corporatiu retirat, va
promoure una dita: “Líders
autèntics. Es busca. ”Va de-
clarar: “Necessitem líders que

dirigeixin amb un propòsit,
valors i integritat; líders que
construeixin organitzacions
perdurables, que motivin els
seus empleats a proveir ni-
vells superiors de servei als
seus clients, i que construei-
xin valor de llarg termini per
als seus accionistes.”

L’any 2003, el llibre de Bill
George Authentic Leaders-
hip va desafiar la nova gene-
ració a liderar amb autenti-
citat.“Els líders autèntics de-
mostren una passió pel seu
propòsit, practiquen els seus
valors consistentment i lide-
ren tant amb el cor com amb
el cap. Estableixen relacions
significatives de llarg termi-
ni i tenen l’autodisciplina per
obtindre resultats. Saben qui
són.”

Per al desenvolupament
del lideratge autèntic és in-
dispensable conèixer-se un
mateix, la seua història de vi-
da i ser fidel a un mateix.
Aquells que no ho són, no te-
nen una història coherent per
explicar.Aquests poden arri-
bar a ocupar posicions de li-
deratge, però no transmetran
coherència ni seran capaços
d’establir aliances a llarg ter-
mini.

També és necessari conèi-
xer les persones. Els líders li-
deren no només individus, si-
nó també equips, clients, sta-
keholders i accionistes. I ho
fan en un context organitza-
cional. No n’hi ha prou a
construir relacions personals
amb seguidors. Per ser efec-
tius, els líders han d’entendre
les dinàmiques dels grups en
els quals pertanyen els seus
seguidors, i les altres varia-
bles contextuals que afecten
el seu funcionament.Això és
novament un procés llarg,
continu i intricat; però cruci-
al.

Desenvolupar lideratge au-
tèntic no es produeix de la
nit al dia. És un procés con-
tinu que exigeix un alt nivell
de compromís i esforç del lí-
der, així com el suport de l’or-
ganització. Descobrir el seu
autèntic lideratge requereix
del compromís de formar-se
i desenvolupar-se a si mateix.
De la mateixa manera que els
músics i els atletes, vostè ha
de dedicar tota una vida a
concretar el seu potencial.
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Interior veta les protestes
dels ramaders demuntanya
Denuncien l’impagament dels ajuts i critiquen el tracte rebut
per la Generalitat || Alerten de la inviabilitat de les explotacions

RAMADERIA AJUDES

Un ramat de boví, en una finca del Pallars Sobirà on es concentra la producció ecològica.
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L. GARCÍA
❘LLEIDA ❘ Els ramaders del Pirineu
lleidatà estan indignats per la
falta d’atenció de l’administra-
ció catalana i l’impagament dels
ajuts. Després de reunir-se ahir
a Sort, els ramaders del Pallars
Sobirà estan estudiant pròxi-
mes mobilitzacions després que
Interior ha vetat el tall de car-
reteres que ja van ajornar
aquesta setmana arran d’una
reunió amb Agricultura. No
obstant, l’esmentada trobada,
celebrada dilluns passat, va ser
insatisfactòria, ja que la conse-
lleria d’Economia no té previst
el pagament d’aquests ajuts per-
què no es troba entre les prio-
ritats. Els ramaders exigeixen
el pagament d’aquests ajuts,
que en el cas de l’ecològic és
gairebé d’un milió d’euros, la
qual cosa porta els ramaders

a plantejar-se la viabilitat de les
seues explotacions. Segons va
explicar ahir un dels ramaders
afectats, Manel Bernacho, l’ad-
ministració catalana deu els
ajuts a ramaderia ecològica, que
afecten 66 ramaders del Pallas
Sobirà, però també els de raça
des del 2008 i de sanejament
del bestiar del 2011 i el 2012.
Aquests últims, segons Berna-
cho, desapareixen a partir
d’aquest any, de manera que els
ramaders hauran d’assumir els
costos al 100%.A aquesta fal-

ta d’ajuts se suma la sobrepo-
blació de fauna a la zona, que
dificulta la tasca dels ramaders.

A més, va voler deixar clar
que l’impagament suposa una
pèrdua de diners per als rama-
ders, que ja n’han avançat de
les seues butxaques, i els resta
capacitat per ser competitius i
els acosta a la desaparició. Per
això, critiquen el “menyspreu”
que sent Economia pel sector.
Bernacho va destacar que des
de l’administració catalana se’ls
va vendre que la ramaderia eco-
lògica és el futur i “ara ens dei-
xen tirats i les nostres explota-
cions són inviables sense els
ajuts”. Una situació de la qual
l’única culpable és l’adminis-
tració catalana, segons els ra-
maders, i especialment Econo-
mia, a la qual responsabilitzen
dels retards.

IMPAGAMENTS

La Generalitat deu als
ramaders les ajudes per
agricultura ecològica, raça
i sanejament animal

Condemna a Ros Roca per utilitzar una
patent d’una firma sueca sense permís

TRIBUNALS EMPRESES

❘ BARCELONA ❘ El jutjat mercantil
número 3 de Barcelona ha
emès una sentència contra la
companyia lleidatana de gestió
de residus Ros Roca per la uti-
lització sense permís d’un sis-
tema que inclou una patent de
l’empresa sueca Envac Central-
sug Aktiebolag, una competi-
dora directa segons la sentèn-
cia, publicada ahir per LaVan-
guardia.

Al considerar-la culpable, el
jutjat condemna Ros Roca a

deixar d’instal·lar el sistema
que utilitza la patent en qües-
tió i al pagament en concepte
de rescabalament del 20% de
la facturació de les vendes de
cada un dels sistemes instal·lats
des del 5 de gener del 2005 de
cada nou sistema que se li ad-
judiqui durant la tramitació del
procediment i de qualsevol am-
pliació de les instal·lacions que
utilitza l’esmentat sistema.

Segons el diari, Ros Roca va
emetre un comunicat en el qual

indica que interposarà un re-
curs d’apel·lació contra la in-
terlocutòria i assegura que el
conflicte a què es refereix la
sentència afecta un nombre li-
mitat de projectes anteriors al
2006.

A més, la companyia, presi-
dida per Ramon Roca, declara
en el comunicat que compta
amb patents relatives a la reco-
llida pneumàtica de residus des
de l’any 2002 fins a l’actuali-
tat.
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