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ELS NOSTRES VALORS 

Compromís
Estem al servei dels nostres associats. 
Ens identifiquem amb els objectius de les 
empreses a les quals representen i ens 
esforcem a proporcionar els continguts 
necessaris per aconseguir-los.

Innovació
Apostem per una forma diferent de fer les 
coses. Sempre atents a les novetats per 
proporcionar-les als nostres associats de 
primera mà i així facilitar la seva actualit-
zació i millora professional.

Integritat
Creiem en la conciliació del bé personal i 
el bé comú. Treballem amb total transpa-
rència, de forma honesta i franca, sempre 
al servei dels nostres associats.

Confiança
Basem la relació amb els nostres associats 
i col·laboradors en la mútua confiança, amb 
la seguretat que treballem per afavorir les 
relacions entre totes les parts per teixir 
xarxes que ens ajudin a seguir avançant.

Proximitat
Persones treballant per a persones. La 
nostra voluntat és oferir un tracte proper 
als nostres associats, estem a la seva dis-
posició per construir entre tots el futur del 
nostre sector.

Responsabilitat Social
Volem contribuir activament a millorar 
l’entorn social per part de les empreses 
posant l’èmfasi en la tornada social i me-
diambiental de la seva gestió.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIRECCIÓ 
DE RECURSOS HUMANS
Som l’associació professional catalana 
de referència en la funció de la direcció, 
la gestió i el desenvolupament de les 
persones en les organitzacions.

Fundada en 1965, seguim en perma-
nent actualització per avançar-nos i 
donar resposta als canvis continuats 
que es produeixen en el nostre entorn.

Prestem serveis de valor afegit als 
nostres associats i difonem coneixe-
ment sobre les funcions de Recursos 
Humans i Direcció de Persones en les 
organitzacions per col·laborar en la 
millora de l’exercici de la professió.

Volem contribuir al desenvolupament de la funció de la direcció de per-

sones i dels recursos humans, amb la seva qualificació i reconeixement.

La nostra línia d’acció es dirigeix a contribuir a la professionalització 

de la funció a través de l’organització d’accions formatives i la creació 

d’espais de trobada i intercanvi d’experiències.

La direcció de persones es veurà condicionada pels importants canvis 

socials i econòmics que ens presenta el futur. Tractarem també de donar 

resposta, amb una reflexió compartida, als nous reptes que apareixen 

a les organitzacions.

I volem ajudar als més joves en la seva inserció laboral i el desenvolupa-

ment de la seva carrera professional, oferint-los orientació i formació amb 

avantatges mitjançant acords amb institucions formatives i universitats.

Pere Ribes 
president de 
l’Associació Catalana 
de Direcció de 
Recursos Humans



Des de l’Associació Catalana de Direc-
ció de Recursos Humans oferim als 
nostres associats actes presencials en 
els quals compartir coneixements i fo-
mentar la innovació i l’avenç en la pro-
fessió, així com espais de networking 
on contactar amb professionals del 
sector.

HR Experience
Aproximació, des de l’àrea dels Recursos 
Humans, a una experiència de transfor-
mació d’una empresa, explicada pels prin-
cipals responsables de la seva confecció i 
implementació.

Trobada Anual d’Associats
El networking en estat pur. Un espai lúdic i 
relaxat en el qual enfortir relacions i crear 
nous vincles amb la resta d’associats.

Observatori de Recursos Humans
Reunions periòdiques i en petit format 
amb personalitats de l’àmbit de l’economia 
o laboral on intercanviar impressions i 
expressar inquietuds del sector.

LES NOSTRES JORNADES

Fòrum Aedipe Catalunya
Acte anual de referència en la direcció de 
persones. Més de 500 professionals assis-
teixen cada any a una jornada on destacats 
ponents aprofundeixen en una temàtica 
que serà tendència en la gestió de persones.

Jornades Aedipe Catalunya
Jornades periòdiques amb temàtica de mà-
xima actualitat en l’àmbit dels Recursos 
Humans, que suposen un punt de trobada 
en el qual adquirir coneixements, conèi-
xer experiències empresarials d’èxit i fer 
networking.

Sessions Jurídic Laborals
Sessions periòdiques amb l’objectiu de trac-
tar l’aplicació de la legislació actual per 
part de les organitzacions i l’estudi concret 
d’algunes sentències d’interès.

Aporten valor a la
 pràctica professional?

La jornada ha satisfet
 les expectatives?

97% SÍ 

95% SÍ

Valoració
 dels ponents

9,1/10

Valoració de les jornades
 per part dels assistents

8,6/10



SERVEIS A L’ASSOCIAT

Jornades
Accés preferent en la inscripció a les jorna-
des que organitzem i exclusiu al material 
que en elles es pugui oferir.
Accés gratuït o amb preu reduït a les jor-
nades organitzades per entitats col·labo-
radores.

Publicacions
Els associats reben periòdicament les re-
vistes Aedipe Catalunya, Dirigir Persones 
i Món Empresarial. En elles, experts de re-
conegut prestigi en el sector comparteixen 
articles sobre l’actualitat i les tendències 
en la Direcció de Persones i de les orga-
nitzacions.

Formació
Els associats gaudeixen de condicions 
preferents en les accions formatives que 
s’organitzin des de l’associació o per entitats 
col·laboradores.

Networking
Fomentem la creació d’una xarxa de contac-
tes útil entre els nostres associats, oferint 
espais en tots els nostres actes i fins i tot 
reservant una jornada en exclusiva per 
a aquest fi.

Mentoring
Servei de suport, per part de professio-
nals amb àmplia experiència, als associats 
que s’enfronten a la cerca activa d’un nou 
projecte professional, a una nova incorpo-
ració laboral o per al disseny de la carrera 
professional.

Online
Permanent actualització de continguts al 
nostre web. Enviament de newsletters in-
formatives i del butlletí electrònic mensual. 
Servei diari de premsa de notícies del sector 
i portades dels principals diaris.

Associar-te a l’Associació Catalana 
de Direcció de Recursos Humans és 
formar part d’una important xarxa 
de professionals especialitzats en la 
gestió i direcció de persones, i gaudir 
de varietat de serveis i beneficis.

FES-TE’N SOCI

Trobaràs tota la informació a www.aedipecatalunya.com. Pots contactar amb nosaltres 
a través del correu administracio@aedipecatalunya.com i del telèfon 934 238 413

Per iniciar el procés d’inscripció, entra a l’apartat “Fes-te’n soci” de 
www.aedipecatalunya.com o escaneja aquests codis QR per accedir directament 
als formularis de sol·licitud.

Formulari 
per a 
empreses:

Formulari 
per a soci 
individual:


