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L’ENTITAT 

 

 

Junta Directiva 

Aquest any 2016 ha estat any d’eleccions a l’Associació Professional Catalana de 

Direcció de Recursos Humans, així com a Aedipe Catalunya. Es van celebrar el 21 de 

juliol a la nostra seu social. 

 

 Junta Directiva de 01/01/2016 fins 21/07/2016 

President Ricard Alfaro Puig  Sotsdirector General Asepeyo 
  

Vicepresident Mateu Borrás Humbert Director de RH de Grífols. 

 Esteban Ciria Lázaro Director de RH de Quadis. 
  

Secretari Luis González Sancho  Director de RH de La Llave de Oro. 
  

Tresorer Andreu León Fernández  Professional dels RH. 

  
Vocals Pere Ribes Preckler Director de RH del Grupo Catalana Occidente. 

 Roser Segarra Parera  Directora de RH d’Aldi España. 

 Susana Gutiérrez Gutiérrez. Directora de RH de General Òptica. 

 Pedro Arellano Gil. Sotsdirector General del Port de Barcelona. 

 Xavier Lamarca Alcaide Professional dels RH. 

 Antonio Martínez del Hoyo Clemente Advocat a AGM Abogados. 

 Caty Planas Sacristán Directora de desenvolupament de RH de Damm. 

 Sergi Riau Urbano Director Unitat de Negoci de Solutia Global Health Solutions. 
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 Junta Directiva escollida per l’Assemblea de 21 de juliol. 

El mandat de la Junta, presentada com a única candidatura, té una durada de 4 anys i 

s’estendrà fins el 20 de juliol de 2020. 

 

President Pere Ribes Preckler Director de RH del Grupo Catalana Occidente 

  
Vicepresident Ricard Alfaro Puig Sotsdirector General Asepeyo 

 Roser Segarra Parera  Directora de RH d’Aldi España 

  
Secretari Luis González Sancho  Director de RH de La Llave de Oro 

  
Tresorer Andreu León Fernández  Professional dels RH 

  
Vocals Mateu Borrás Humbert  Director de RH de Grífols 

 Esteban Ciria Lázaro  Director de RH de Quadis 

 Susana Gutiérrez Gutiérrez  Directora de RH de General Òptica 

 Xavier Lamarca Alcaide Professional dels RH 

 Antonio Martínez del Hoyo Clemente Advocat a AGM Abogados 

 Ruth Pina Sales Directora de RH de Nissan Motor Ibérica 

 Caty Planas Sacristán Professional dels RH 

 Sergi Riau Urbano Director d’Unitat de Negoci de Solutia Global Health Solutions 

 Griselda Serra Casals Directora de RH de Henkel Ibérica 
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Assemblees Generals 
 

S’han celebrat dues Assemblees: 

 

 Assemblea General Ordinària 

Celebrada el 28 de gener a l’antiga seu del carrer Passeig de Gràcia, va aprovar el 

resultat econòmic de l’exercici anterior i el pressupost per l’exercici en curs, a més va 

aprovar un increment de les quotes dels associats: 

  2016 
   

Ordinària  175 

Estudiants / Jubilats  88 

Aturats  80 

Empresa Associada  600 

 

 

 Assemblea General Extraordinària 

L’Assemblea General Extraordinària es va celebrar el 21 de juliol 2016 a la seu social 

de l’Associació amb dos motius principals. 

L’Assemblea va ratificar els Estatuts de l’Associació Professional Catalana de Direcció 

de Recursos Humans registrats, així com aprovar la modificació en els mateixos de 

l’adreça social.  

I amb motiu de les eleccions convocades, l’Assemblea va proclamar a la candidatura 

presentada pel Pere Ribes Peckler per dirigir l’entitat. 

 

Reunions de Junta i del Consejo Nacional de Aedipe 

 

Tant la Junta Directiva actual, com la que va començar l’any han celebrat 5 reunions 

de Junta, per tant s’han celebrat un total de 10 reunions durant el 2016. Ambdues 

juntes han participat activament en les 6 reunions del Consejo Nacional de Aedipe 

celebrades aquest any. 
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Comissions 

 

 Mentoring 

La Comissió de Mentoring, presidida pel Sr. Antonio Martínez del Hoyo, s’ha anat 

reunint amb la finalitat de donar un nou impuls al servei per als associats que estan 

en situació d’atur. Contactar amb associats jubilats que puguin esdevenir membres de 

la comissió, fer un major aprofitament dels canals de comunicació per arribar al 

màxim d’associats que ho puguin necessitar o arribar a acords amb altres entitats per 

millorar el servei, són alguns dels objectius marcats per al proper any. 

 

 Comissió Delegada 

Creada en l’últim trimestre de l’any, la Comissió, formada per membres de la Junta i 

per altres persones que han anat fent propostes en els últims mesos, pretén tractar 

diferents aspectes, com la professionalització de la funció de Recursos Humans a 

través de l’Associació, la reforma dels estatuts per dotar de major participació als 

associats, i la participació de l’Associació a Aedipe com a entitat jurídica pròpia. 

Els acords que es puguin assolir seran estudiats per la totalitat de la Junta Directiva 

per a la seva pertinent aprovació. 

 

 Comissió Desenvolupament Associatiu 

Formada per tres membres de la Junta Directiva, aquesta comissió té per objectiu la 

posada en marxa d’accions per millorar el coneixement de l’Associació i impulsar el 

creixement de la seva massa social. 

 

 Comissió de Prevenció de Riscos Laborals 

Aquesta comissió ha reprès la seva activitat amb l’objectiu de generar coneixement i 

col·laboració per facilitar les bones pràctiques en matèria de prevenció de riscos 

laborals. 

 

 Comitè de redacció de la revista 

Aquesta comitè s’encarrega d’establir la línia editorial i definir propostes de continguts 

per a la revista Aedipe Catalunya. En la preparació de cada número hi ha una reunió 

prèvia dels seus membres a la seu social de l’Associació. 
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Relacions Institucionals 

 

L’Associació ha mantingut durant tot l’any participació activa en àmbits institucionals i 

iniciatives vinculades a àrees pròpies dels recursos humans. 

 Nou membre del Consell Social de Respon.CAT 

Es constitueix el Consell Social per donar més visibilitat a la Responsabilitat 

social en el teixit empresarial català. 

     

 

 Participació activa en els projectes de la Xarxa d’Empreses Nust 

La xarxa sobre Nous Usos Socials del Temps és una iniciativa de l’Ajuntament 

de Barcelona que està formada per empreses compromeses amb facilitar una 

millor gestió del temps i conciliació de la vida laboral, familiar i personal. 

 

 Representació al Grup de coordinació del Focus Desenvolupament del 

Capital Humà, organitzat per Respon.CAT 

El projecte Focus pretén identificar els aspectes més rellevants en la gestió de 

la Responsabilitat Social de les empreses en clau local.  
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 Participació en l’estudi sobre Formació a les Empreses, coorganitzat 

amb la revista Món Empresarial. 

Enquesta a directius i responsables de recursos humans sobre formació a les 

empreses. Els resultats estan publicats al nº 5 de la revista Món Empresarial. 

 

 Nou membre del Consejo Asesor del Observatorio Generación & 

Talento. 

L’Observatorio Generación & Talento és un orga plural per a la investigació, 

anàlisi i formació en matèria de diversitat generacional i el seu impacte en la 

productivitat i competitivitat en les organitzacions. 

 

 Participació al Foro Generación X, organitzat per l’Observatorio 

Generación y Talento. 

Diagnosis de quins són els valors, aportacions, motivacions i circumstàncies que 

hem de tenir en compte sobre la Generació X, per potenciar i desenvolupar les 

habilitats, coneixements i talent d’aquest col·lectiu en l’àmbit del treball. 

 

 Membres del jurat del Premi de Conciliació i Temps de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

El premi vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca d'aquelles empreses 

compromeses en millorar la gestió del temps per aconseguir la conciliació entre 

la vida laboral, familiar i personal 
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 Participació a la Taula Quadrangular del Teixit Productiu per a la 

Reforma Horària. 

El teixit productiu constitueix l'accelerador més rellevant per impulsar la 

Reforma Horària, aquest grup de treball, impulsat pel Departament de la 

Presidència de la Generalitat de Catalunya, busca mesures per implementar-la.  

 

 

Canvi de seu social 

 

L’edifici en el que havia estat la seu de l’Associació en els últims anys va iniciar un 

procés de reforma integral que feia molt incòmoda la permanència. 

Per això, l’1 d’abril es va produir el trasllat de la nostra seu social al centre de negocis 

Wekow, situat al carrer Balmes 129 bis 4t 2a, de la ciutat de Barcelona. 

 

Personal 

 

La gerència de l’entitat segueix en mans d’en Jordi Goro, mentre que per l’àrea 

d’atenció a l’associat, administració i comunicació s’ha incorporat a l’Ivan Belloso, 

substituint al Chao Yi Pan, que va deixar l’Associació al març i a la Sandra Gómez 

que ho va fer al juny. 
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ACORDS 

 

 

Durant tot el 2016 l’Associació ha estat en contacte amb importants empreses del 

sector per obtenir el seu suport i compromís en el nostre projecte al servei dels 

professionals i directius dels Recursos Humans. 

Aquestes empreses, amb el seus diferents graus de patrocini, ens ofereixen suport 

econòmic i de coneixement per desenvolupar els nostres projectes i potenciar l’abast 

dels mateixos. 

A les empreses que s’han implicat amb els nous sistemes de patrocini, cal afegir a 

aquelles empreses amb les que s’ha renovat l’acord de col·laboració. 

 

Partners 

Els Partners són les empreses que van més enllà del patrocini d’una activitat o del seu 

conjunt, donant suport a la totalitat del projecte de l’Associació.  
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Patrocinadors 

Els patrocinadors són empreses que aporten suport econòmic per col·laborar en la 

realització de les accions que organitza l’Associació.  

 

  

 

Col·laboradors 

Les empreses col·laboradores aporten suport a l’Associació per dur a terme l’activitat 

de la mateixa. 
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Convenis 

L’Associació compta amb diversos convenis de col·laboració amb diferents empreses, 

els convenis es centren en l’aportació d’un benefici més concret en profit dels 

associats o de la pròpia Associació. 
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ASSOCIATS 

 

 

L’entitat ha patit un descens en el número d’associats aquest 2016, en bona part a 

causa de la regularització del registre d’associats.  

 

Associats 

L’any 2016 ha estat el de la regularització del registre d’associats, la massa social 

resultant a final del període esdevé una xifra constatada en relació a la qualitat de soci 

i el pagament de les quotes. 

L’evolució dels professionals associats és la següent: la memòria del 2015 

comptabilitzava un total de 831 associats, als que cal afegir les 62 altes produïdes 

durant l’any i restar les 188 baixes registrades, per fer un total a 31 de desembre de 

2016 de 705 associats de ple dret. 

Evolució Associats 
   
   
 31/12 2015 831 

      

  Altes 62 

  Baixes 188 

    

  31/12/2016 705 
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Els 705 associats es reparteixen de la següent manera:  

- 570 són socis individuals, dels quals 304 ho són a títol particular, 263 ho són a 

càrrec de l’empresa per la que treballen i 3 són socis d’honor de l’entitat. 

- 135 són socis designats per una empresa: 120 ho són a través d’una Empresa 

Associada i 15 ho són mitjançant una empresa patrocinadora. 

 

Associats Individuals 570 

    

A títol particular 304 

A càrrec de l’empresa 263 

Socis honorífics 3 

  

Associats Designats 135 

  

Empresa Associada 120 

Empresa Patrocinadora 15 
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Empreses Associades 
 

L’Associació ha comptat aquest 2016 amb 38 Empreses Associades que han aportat 

un total de 131 professionals associats. 
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MEMÒRIA 2016 

L’ENTITAT      ACORDS      ASSOCIATS      COMUNICACIÓ      ACTIVITATS 

 

Memòria 2016  ·  17 

 

COMUNICACIÓ 

La utilització dels diferents canals de comunicació que té l’Associació per comunicar-se 

amb els seus associats i també amb la resta de professionals dels recursos humans 

guanya importància dia a dia. 

La millora en la comunicació suposa un repte continu per l’Associació. 

El lloc web www.aedipecatalunya.com és la principal via de comunicació electrònica, 

àmbit on també comptem amb altres recursos a les xarxes socials, com LinkedIn, 

Twitter o Youtube, a més del butlletí electrònic Et posem al Dia, o les newsletters. 

Fora de l’àmbit electrònic, l’Associació edita la seva pròpia revista Aedipe Catalunya, 

que és enviada a tots els associats. 

 

 

 

 

 

http://www.aedipecatalunya.com/
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Web i Blog 

 

El web www.aedipecatalunya.com i el blog ubicat en el 

mateix domini, avancen com a canal de comunicació de 

l’activitat de l’Associació i de difusió de coneixements. 

Durant el 2016 s’han rebut més de 105.000 visites a les 

pàgines del lloc web, amb una mitjana de quasi 9.000 

visites mensuals. 

El web està format per 38 pàgines i el blog compta amb 

240 entrades, de les quals 117 pertanyen a l’any 2016. 

També s’ha procedit a millorar l’estructura i aspecte 

d’algunes de les pàgines principals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aedipecatalunya.com/
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Newsletter  

 

Les newsletters esdevenen una forma habitual de 

comunicació de la nostra activitat tant amb els 

nostres associats, com amb aquells professionals 

dels recursos humans que sol·liciten rebre 

informació de l’Associació. 

En total comptem amb 1.533 subscriptors, 

realitzant-se enviaments tant a la totalitat d’ells, 

com diferenciats entre associats i no associats. 

Durant el 2016 s’han enviat 121 newsletters. 

 

 

 

 

 

Butlletí Electrònic 

 

El Butlletí electrònic “Et posem al dia”, de 

periodicitat mensual, canvia i consolida un nou 

format de presentació, amb un aspecte en què 

destaquen més els continguts. 

En el 2016 s’han enviat 10 Butlletins. 

Es poden consultar tots els Butlletins enviats al 

nostre lloc web: 

http://www.aedipecatalunya.com/ca/butlletins/  

  

http://www.aedipecatalunya.com/ca/butlletins/
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Xarxes Socials 

 

 LinkedIn   

 

La pàgina personal compta amb 2.750 seguidors. 
 

La pàgina empresarial acumula un total de 2.094.  
 
Durant el 2016 s’han publicat 75 publicacions, principalment 

referides a les activitats que organitzem, tant per incidir en 
les inscripcions, com per enllaçar amb els continguts 

resultants de les mateixes. 
 

 
 

 Twitter 

 
Twitter és la nostra eina comunicativa més immediata, que 
utilitzem principalment per difondre l’activitat de l’Associació 

en el mateix moment en que està succeint. 
 

Comptem amb 1.830 seguidors i un total de 653 tuits. 
 

 
 

 Youtube 

 
A YouTube publiquem principalment vídeos de les jornades 

que realitzem i entrevistes amb directius i experts amb 
l’objectiu d’enllaçar-los a les pàgines que publiquem a la 

nostra web. 
 
El canal compta amb 33 vídeos disponibles. 
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Revista Aedipe Catalunya 

 

La Revista Aedipe Catalunya apropa als associats les notícies més destacades de la 

nostra associació, així com entrevistes i reportatges sobre temes d’interès. 

Entre les notícies pròpies cal destacar l’ampli reportatge realitzat sobre el Fòrum RH 

Barcelona organitzat per l’Associació, la presentació de la nova Junta Directiva o 

l’anunci dels nous acords de col·laboració signats. 

També ofereix articles o presentacions de llibres signats per algun dels nostres 

associats. 

En l’apartat de les entrevistes sempre s’intenta que hi hagi una a un càrrec de 

l’administració, com el cas de la Sra. Dolors Bassa, Consellera de Treball, Afers 

Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per tenir la visió institucional; o el 

màxim responsable d’una empresa, com Jaume Guardiola, Conseller Delegat de 

Banc Sabadell, per parlar-nos de la seva visió del departament de recursos humans 

dins les organitzacions.  

També s’inclouen sempre entrevistes a Directors de Recursos Humans com els casos 

de Luis Miguel García (Nestlé Espanya), Ferran Mendoza (Agència Europea de 

Productes Químics), Margarita Ferrer (SERHS) o Ángeles Espejo (ASC Fine Wines). 

Entre els temes de fons tractats destaquen la reforma de la Formació Professional per 

l’ocupació, la construcció d’una cultura compromesa en les organitzacions, la mediació 

per a fomentar la qualitat de les relacions laborals, el Big Data o l’Employer Branding, 

entre d’altres. 
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Revista Dirigir Personas 

 

Dirigir Personas és la publicació de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de 

Personas (AEDIPE) que envia a tots els associats.  

La revista presenta en tots els seus números entrevistes d’interés, articles en 

profunditat i les notícies més destacades de les territorials. 

 

  

 

 

Revista Món Empresarial 

 

El associats han rebut durant l’any tres exemplars de la revista Món Empresarial, 

publicació de referència a Catalunya en continguts d’anàlisi econòmic i d’empresa. 
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El Llibre per a l’Estiu d’Aedipe Catalunya 

 

Aquest any el llibre que es fa arribar als associats ha estat Diseña tu futuro, de Jaume 

Gurt. 
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ACTIVITATS  

 

 

Les activitats organitzades per l’Associació aquest any han despertat un gran interès 

entre els professionals dedicats a la gestió de persones, consolidant-nos com un 

referent a Catalunya en la generació de valor i transmissió de coneixements en el 

sector dels Recursos Humans. 

 

Focus Group de l’Observatori de Tendències en Direcció i 

Gestió de Persones. 15/01 

 

Coorganitzat amb EAE Business School, vam començar l’any d’activitats a la nostra 

seu social, amb un interessant treball d’intercanvi d’experiències per detectar 

evidències del procés d’evolució que viu la professió dels recursos humans avui en dia. 

 

Més informació: WEB #1  WEB #2        

           

http://www.aedipecatalunya.com/ca/convoquem-el-1er-observatori-tendencies-en-direccio-i-gestio-de-persones/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/el-futur-dels-rh-sota-el-focus-de-lobservatori-tendencies-en-direccio-i-gestio-de-persones/
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Jornada del Treball en Equip a la Co-creació. 06/04 

 

Els associats van poder assistir a una sessió de treball sobre l’oportunitat de 

desenvolupar un model d’empresa oberta, on ampliar i millorar la comunicació entre 

tots els departaments, permetent l’empowerment, i apostant clarament per la creació. 

La sessió, organitzada per l’Associació, es va fer a la seu d’EAE  Business School i va 

comptar amb la ponència de la Maite Moreno i amb l’explicació del David Campos 

sobre la seva experiència empresarial. 

 

Més informació: WEB #1  WEB #2        

           
 

 Observatori de RH Catalunya. 12/04 

 

Directius d’algunes de les Empreses Associades a l’Associació van participar d’una 

reunió, a la nostra seu social, amb el Secretari d’Hisenda de la Generalitat de 

Catalunya, el Sr. Josep LLuis Salvadó, per debatre sobre el moment econòmic que 

viu el nostre país, i sobre les repercussions, tant de creixement i generació de riquesa, 

com de majors oportunitats de treball i ocupabilitat, que se’n puguin derivar. 

 

 

http://www.aedipecatalunya.com/ca/jornada-del-treball-en-equip-a-la-cocreacio/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/lempresa-oberta-col%C2%B7laborar-amb-la-gent-de-fora-de-la-companyia/
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Reunió amb el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. 14/04 

 

Representants de la Junta Directiva es van reunir, a la seu del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb el Secretari 

General del Departament, amb la Directora General del SOC, amb la Directora General 

de la Inspecció de Treball i amb el Director General de Relacions Laborals i Qualitat en 

el Treball. 

L’Associació pren protagonisme com a interlocutor directe amb el Departament de 

Treball i les diferents Direccions Generals, obrint vies de col·laboració i diàleg en tots 

els assumptes relacionats amb els recursos humans. 

 

Més informació: WEB #1          

 

Master Class Itamar Rogovsky. 21/04 

 

Nova edició de la Màster Class anual del professor Itamar Rogovsky. Celebrada a la 

Sala s’Actes de la Salle Comtal i amb amb una destacada assistència, el professor va 

exposar les conclusions de la seva darrera investigació dels sentiments vinculats a les 

relacions que construïm en l’àmbit laboral. 

 

Més informació: WEB #1          

http://www.aedipecatalunya.com/ca/reunio-entre-aedipe-catalunya-i-el-departament-de-treball-de-la-generalitat/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/el-sentiment-destrangeria-es-el-paradigma-de-la-situacio-organitzacional-actual/
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Fòrum RH Barcelona 2016: Innovar liderant des de les 

emocions. 03/05 

 

Més de 500 professionals dels recursos humans van assistir al més important dels 

actes que organitza l’Associació. Aquest any es va centrar en el creixent interès del 

lideratge des de les emocions. 

Els principals ponents de l’acte van ser el Xavier Marcet, que ens va parlar 

d’estratègia i innovació, el Matti Hemmi, que ens va instar a viure sortint de la 

nostra zona de confort, el Genis Roca, que va destacar el factor humà en la 

transformació digital dels negocis, i el José Antonio Marina, que va centrar 

l’intervenció en la generació del talent. 

La cloenda de l’acte va anar a càrrec del Josep Ginesta, Secretari General de Treball, 

Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

El nostre Fòrum es consolida com un dels esdeveniments més importants per a la 

reflexió i l’anàlisi en matèria de recursos humans. 

 

Més informació: WEB #1  WEB #2  WEB #3  WEB #4  WEB #5  

           
 

http://www.aedipecatalunya.com/ca/el-forum-rh-barcelona-2016-confirma-un-interes-creixent-pels-lideratges-des-de-les-emocions/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/video-xavier-marcet-hem-fet-poca-innovacio-en-el-management/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/video-genis-roca-no-som-una-victima-del-digital/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/video-jose-antonio-marina-a-tots-ens-conve-estar-en-entorns-que-siguin-molt-intel%C2%B7ligents/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/video-matti-hemmi-es-sent-autentic-que-la-gent-pot-creure-en-tu/
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II Edició de l’Espai Connectat del Casal dels Infants. 

27/05 

 

L’Auditori del Palau Macaya va ser l’espai escollit per fer aquest acte organitzat pel 

Casal dels Infants en què hi va col·laborar l’Associació i la nostra associada, la Sílvia 

Fores va fer una de les ponències. 

 

Més informació: WEB #1          

 

 

Contractació Laboral a l’Estiu a l’Econòmix de Ràdio 4. 

03/06 

 

El president de l’Associació, el Ricard Alfaro, va representar-nos a la tertúlia 

radiofònica dirigida i presentada per Víctor Bottini. 

 

Més informació: WEB #1          

 

 

 

http://www.aedipecatalunya.com/ca/ii-edicio-de-lespai-connectat-del-casal-dels-infants/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/ricard-alfaro-a-leconomix-de-radio4-contractacio-laboral-a-lestiu/
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LEAN ORP Conference. 27/06 

 

Gestionar Innovant en Seguretat i Salut va ser el tema de la Lean ORP Conference 

celebrada a l’auditori Gas Natural Fenosa de Barcelona. L'Associació, a través del seu 

president Ricard Alfaro, va presidir una de les de les taules rodones. 

 

 

Més informació: WEB #1          

 

Seminari Desenvolupament Emocional, Coaching i 

Intel·ligència Emocional. 01/07 

 

L’Associació i EAE Business School van oferir un curs de 20 hores sense cost per als 

nostres associats. Un curs dividit en quatre sessions amb eines pràctiques per 

desenvolupar habilitats directives, coaching, intel·ligència emocional, neurologia i 

psicologia positiva. 

 

Més informació: WEB #1  WEB #2        

 

 

http://www.aedipecatalunya.com/ca/lean-orpconference-gestionar-innovant-en-seguretat-i-salut/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/seminari-de-desenvolupament-professional-coaching-i-intel%C2%B7ligencia-emocional/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/segona-jornada-del-seminari-de-desenvolupament-professional-coaching-i-intel%C2%B7ligencia-emocional-2272016/
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Presentació Anuari 2015 de la Iniciativa per a la 

Reforma Horària. 08/07 

 

Participació de l'Associació, amb intervenció del president Ricard Alfaro, a la 

presentació de l’Anuari 2015 de la Iniciativa per a la Reforma Horària. 

 

Més informació: WEB #1          

 

 

Nous Paradigmes de la Retribució Salarial. 13/07 

 

Sessió webinar organitzada en col·laboració amb EAE Business School a la seva seu, 

amb la possibilitat d’assistir de forma presencial per als nostres associats. La ponència 

principal va anar a càrrec del Carlos Delgado. 

 

Més informació: WEB #1  WEB #2        

 

 

http://www.aedipecatalunya.com/ca/aedipe-catalunya-a-la-presentacio-de-lanuari-2015/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/sessio-sobre-els-nous-paradigmes-de-la-retribucio-salarial-13072016/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/nous-paradigmes-de-la-retribucio-salarial/
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Trobada Anual d’Associats. 14/09 

 

L’inici del nou curs va començar amb el nostre acte més lúdic, una jornada de 

networking exclusiu per als associats celebrada a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. 

Bon ambient, un refrigeri amb varietats de cervesa i l’actuació d’un mag van arrodonir 

una agradable jornada per fer retrobaments i conèixer a nous associats. 

 

Més informació: WEB #1  WEB #2        

 

Jornada de Talent Internacional i Competitivitat de 

l’Empresa. 27/09 

 

Amb l’Auditori Torre Banc Sabadell pràcticament ple vam celebrar aquest acte 

coorganitzat amb Barcelona Activa i Banc de Sabadell. Beatriz Carro de Prada, 

Gemma Fernández-Nespral, David Reyero i Griselda Serra ens van parlar sobre 

la captació i la gestió de la retenció del talent internacional. 

 

Més informació: WEB #1  WEB #2        

 

http://www.aedipecatalunya.com/ca/trobada-anual-dassociats-2016-14072016/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/trobada-anual-dassociats-daedipe-catalunya/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/jornada-sobre-talent-internacional-i-competitivitat-de-la-empresa/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/exit-de-la-jornada-sobre-talent-internacional-i-competitivitat-de-lempresa/
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Congrés Aedipe 2016. 06/10 

 

Aedipe Navarra organitzava aquest any el Congrés Anual sota el títol El Futuro del 

Trabajo i ho va fer al Palau de Congresos Baluarte de Pamplona. 

Alguns dels nostres associats van inscriure’s aprofitant els importants descomptes a 

que tenien dret per ser membres de l’Associació, així com una representació de la 

nostra Junta Directiva. 

 

Més informació: WEB #1  WEB #2        

 

 

Bones Pràctiques en l’Àmbit del Capital Humà a 

l’Econòmix de Ràdio 4. 07/10 

 

L'Associació va ser convidada a participar a la tertúlia radiofònica dirigida i presentada 

per Víctor Bottini. El nostre Vicepresident Ricard Alfaro ens hi va representar. 

 

Més informació: WEB #1          

 

  

http://www.aedipecatalunya.com/ca/50e-congres-internacional-daedipe-el-futur-del-treball/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/el-futur-del-treball-20-idees-clau-del-50e-congres-aedipe-navarra-2016/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/ricard-alfaro-a-leconomix-de-radio4-bones-practiques-en-lambit-del-capital-huma/
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Jornada Relacions Laborals Barcelona 2016: Les 

relacions laborals tenen futur. 17/10 

 

La jornada de Relacions Laborals, celebrada a l’Auditori UPF Barcelona School of 

Management i amb prop de 200 directius presents, va posar de manifest l’interès dels 

professionals de recursos humans per conèixer l’impacte en les relacions laborals dels 

canvis profunds que afecten el mercat laboral i a la societat en general. 

Cal destacar la presència de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya, Dolors Bassa i les ponències de Salvador del Rey, Soci i 

President de l’Institut Internacional Cuatrecasas d’Estratègia Legal en RH i Catedràtic 

de Dret del Treball; de Luis José Escudero Alonso, Magistrat de la Sala Social del 

TSJC; i de Josep Ginesta, Secretari General de Treball, Afers Socials i Famílies. 

La jornada també va comptar amb una taula rodona amb la presència dels Secretaris 

Generals de la patronal (David Garrofé de CECOT) i dels principals sindicats a 

Catalunya (Joan Carles Gallego de CCOO, Camil Ros d’UGT i María Recuero de 

l’USOC), així com la de l’advocat Joaquín Abril. 

 

 

Més informació: WEB #1  WEB #2  WEB #3      

 

 

http://www.aedipecatalunya.com/ca/relacions-laborals-barcelona-2016-les-relacions-laborals-tenen-futur-17102016/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/el-futur-de-les-relacions-laborals/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/video-jornada-relacions-laborals-barcelona-2016/
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HR Experience Fira de Barcelona. 25/10 

 

Fira de Barcelona ens va obrir les seves portes, de la mà de la seva Directora de 

Recursos Humans, l’Olga Figuerola, per explicar-nos l’experiència transformadora de 

negoci que van realitzar, posant com a eix principal a les persones. 

Un bon grup d’associats va participar, a més, d’un debat sobre els reptes dels negocis 

on les persones són el principal actiu, i van fer una visita al Saló Hostelco, on ens van 

explicar les necessitats de l’organització d’un saló des del punt de vista, principalment, 

dels recursos humans. 

 

Més informació: WEB #1  WEB #2        

 

 

IX Fòrum FemCAT: L’Atur Juvenil: Què Podem Fer? 

16/11 

 

L'Associació va ser convidada a participar a l’acte organitzat per FemCAT a l’Auditori 

Banc de Sabadell. Ens hi va representar el nostre Vicepresident Ricard Alfaro. 

 

Més informació: WEB #1          

 

http://www.aedipecatalunya.com/ca/hr-experience-fira-de-barcelona-25102016/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/la-transformacio-de-negoci-de-fira-de-barcelona/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/latur-juvenil-al-ix-forum-femcat/
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Sessió Jurídica sobre l’Obligatorietat de Registre de la 

Jornada Laboral. 29/11 

 

La jornada que finalment va posar punt i final a les activitats organitzades per 

l’Associació va ser un autèntic èxit d’inscripcions. 

Amb l’aforament de la Sala Macaya completament ocupat, es van fer tres ponències: 

l’anàlisi jurídica de la sentència, a càrrec de l’advocat Joaquín Abril; els criteris de 

l’Inspecció de Treball, a càrrec de M. Luz Bataller Cifuentes, Directora General de la 

Inspecció de Treball de Catalunya; i les conseqüències de la manca de registre de la 

jornada laboral, a càrrec de l’Inspector de Treball i Seguretat Social, Javier Suquía 

Areta. 

 

Més informació: WEB #1  WEB #2        

 

  

http://www.aedipecatalunya.com/ca/sessio-juridica-sobre-el-control-de-la-jornada-de-treball-29112016/
http://www.aedipecatalunya.com/ca/el-registre-de-la-jornada-laboral-es-obligatori/
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