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LA NOSTRA ORGANITZACIÓ

➢ La Junta directiva s’ha reunit un cop al mes 

des de l’1 de gener al 31 de desembre de 

2015.

➢ Se celebra a la seu de Passeig de Gràcia, 2, 

3r-5A, l’Assemblea General Ordinària 2014 i 

s’aproven els resultats econòmics 2014, així 

com el pressupost 2015, que un any més 

contempla no augmentar les quotes.

➢ Se celebra una Assemblea General 

Extraordinària, el dia 16 de juliol, en què 

s’aprova la modificació dels estatuts per a 

configurar-se en Associació Professional 

Catalana de Direcció de Recursos Humans.

➢ L’Associació Catalana de Direcció de 

Recursos Humans incorpora el mes de 

noviembre un nou gerent: Jordi Goro, 

llicenciat en Ciències Polítiques i expert en 

la direcció i gestió d’associacions 

professionals i empresarials, amb més de 

16 anys d’experiència.

➢ Així mateix, ha renovat l’àrea

administrativa i d’atenció als associats amb

la incorporació de Chao Yi Pan, i l’àrea de 

comunicació i xarxes socials amb la 

incorporació de Sandra Gómez Rey.
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ACORDS I CONVENIS
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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Aedipe Catalunya ha signat un acord de 

col·laboració amb el despatx d’advocats Antràs 

per tirar endavant jornades sobre els canvis 

destacats que es produeixin en la legislació

social vigent. Els nostres socis tindran accés a 

les informacions sobre Dret Laboral que el bufet 

publica mensualment. El pacte també 

contempla fer d’estudis  d’investigació entre 

ambdues organitzacions.

Aedipe Catalunya i l’Observatori de Recursos 

Humans d’EAE Business School signen una 

nova aliança amb un objectiu clar de recerca 

en l’àmbit de la direcció i gestió de persones.

L’EUNCET posarà a disposició d’Aedipe

Catalunya la seva capacitat per tal 

d’organitzar cursos de les àrees de Direcció

General, Màrqueting, Estratègia, Innovació, 

Operacions, Finances, RH i Digital Business. A 

més, oferirà les seves instal·lacions per a 

esdeveniments i reunions, que promocionarà 

a través dels seus mitjans socials.
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Pàgina 4

Ens comprometem a col·laborar en diferents 

actes professionals de l’àrea dels RH. La 

capçalera cobrirà els esdeveniments 

organitzats per l’associació per a la revista en 

format paper. Les seves Newsletters s’enviaran 

als nostres associats i els continguts 

informatius de les mateixes podran ser 

publicats a la nostra web.

ACORD

Hem signat un acord de col·laboració amb 

Compensa Capital Humano, per tal de difondre 

entre els professionals de recursos humans els 

coneixements de la companyia, pel que fa a 

estratègies de Compensació Total.



PRESÈNCIA INSTITUCIONAL

Pàgina 5

El president d’Aedipe Catalunya, Ricard Alfaro, va comparèixer al Parlament de 

Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació, per tal de contribuir amb

l’experiència de l’Associació a la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Un cop aprovada, la nova regulació del SOC incorpora algunes de les 

aportacions que es van fer durant aquella jornada.

PARLAMENT DE CATALUNYA

9 de Febrer 2015

PACTE DEL TEMPS

Ens incorporem al Pacte del Temps, així com moltes altres organitzacions que 
també formen part de la Xarxa d’Empreses NUST, de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Juny 2015

http://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.3bf0b3f28e0a377cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=4e7f32e83a8c5310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&lang=ca_ES
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El president de l’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans ha estat 

nomenat membre del Consell Assessor de Recursos Humans d’EAE Business 

School.

EAE Business School

PREMI BARCELONA A L’EMPRESA INNOVADORA

L’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans ha estat nomenada 

membre del jurat d’aquest premi, en la seva 4a edició. Opten totes les 

empreses o entitats amb seu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Octubre 2015

Setembre 2015EN CONCILIACIÓ I TEMPS
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L’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans ha participat com a 

organització col·laboradora dels premis, que compten amb el suport de la 

Generalitat de Catalunya i del Consell de Cambres de Comerç. També n’ha

format part del jurat.

PREMIS RESPON.CAT

14 de Desembre 2015
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ENTREVISTA A RICARD ALFARO AL PLATÓ

El president d’Aedipe Catalunya dibuixa la relació, de vegades poc equilibrada, 

que hi ha entre les sortides laborals amb més demanda per part de les 

empreses i els perfils professionals que surten dels centres de formació i les 

universitats.

Abril 2015DE ‘VALOR AFEGIT’ (TV3)

ENTREVISTA A RICARD ALFARO A MÓN EMPRESARIAL

Ricard Alfaro parla sobre la funció de la direcció de RH com una veritable 

palanca de millora de la competitivitat empresarial mitjançant la gestió de 

l’actiu més important de les organitzacions: les persones.

Abril 2015
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RICARD ALFARO ENTREVISTAT EN UN REPORTATGE

El programa va tractar temes molt vinculats al present dels RH, com és l’alt 

índex d’atur juvenil i en va fer l’anàlisi de les causes. Una bona part dels joves 

s’han vist arrossegats a la precarietat laboral i econòmica, mentre que els 

majors de 40 anys i els pensionistes han pogut mantenir millor el poder 

adquisitiu.

7 d’Octubre 2015DE ‘VALOR AFEGIT’ (TV3)

ENTREVISTA A RICARD ALFARO A EQUIPOS & TALENTO

Ricard Alfaro parla de la falta de reputació entre els directors i directores de 

RH.

Octubre 2015
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ASSOCIATS I ASSOCIADES

➢ Associats/des a 31 de Desembre de 2014: 886

➢ Altes: 29

➢ Baixes: 84

➢ Associats/des a 31 de Desembre de 2015: 831

EMPRESES ASSOCIADES

➢ Les empreses associades 

a 31 de Desembre de 2015 són:

Adecco Trabajo Temporal, S.A.

Aguas Font Vella y Lanjarón S.A

Baker&McKenzie

BANC SABADELL

Business T&G, S.A

CIRSA CORPORATE

Compensa Capital Humano SL

Condis Supermercats S.A.

CUATRECASAS, GONÇALVES PERERIRA SLP

DAMM, S.A

E2 eficiencia empresarial

EAE Inst. Sup. de Formación Universitaria, S.L.

EGARSAT MATEPSS Nº 276

ESEC, SL

Fiabilis

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Gas Natural SDG

GESDDOCUMENT Y GESTIÓN S.A

GRIFOLS, S.A.

Grupo OTP

HUB TALENT, S.L.

INNOVACION Y DESARROLLO DIRECTIVO.

Lee Hech Harrison

Miguel Torres, S.A.

MUTUA INTERCOMARCAL, MATEPSS Nº 39

Nissan Motor Iberica S.A.

Port de Barcelona

Randstad España

Seat, S.A.

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A.

SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP

SODEXHO ESPAÑA, S.A.

VW-Audi España

➢ 6 Altes noves en 2015:

BUFETE ANTRÀS ABOGADOS ASOCIADOS 

S.L.P.

Ganantia, Centro de Coaching Cristina 

Naughton - CCCN

Freixenet

INNOVA

successfactors

UP SPAIN
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WEB I BLOG

L’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans ha estrenat un web i 

blog sota el mateix domini del portal anterior www.aedipecatalunya.com. 

El contingut s’endreça en 

categories: 

- Relacions laborals

- Desenvolupament i talent

- Compensació

- Desenvolupament

organitzacional

- Responsabilitat social

- Tendències de futur

- Gestió expatriació

- Conèixer el negoci

Durant el primers mesos de 

funcionament, el nou portal ha 

esdevingut un gran aparador de 

tot allò que fa l’entitat i que 

respon a la missió, visió i valors

que aquesta defensa i propugna.  

Actualment, el web té 131 

entrades i 34 pàgines.

http://www.aedipecatalunya.com/
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NOUS FORMATS

NEWSLETTER

OFERTES DE FEINA

És la unitat de comunicació bàsica 

de l’associació.  En el 2015, l’entitat 

s’ha estrenat en l’ús de la 

plataforma Mailchimp que permet 

l’enviament massiu segur d’emails

a tota la base de dades que, 

actualment, compta amb quasi 

1.300  adreces de correu de socis i 

no socis, directius i consultors  de 

RH. La periodicitat és de 3  

newsletters a la setmana, i s’han 

enviat un total 110 durant el 2015.

És el tipus de comunicació que 

presenta un major índex d’obertura  

entre els associats. Té una format 

similar a la newsletter, però es 

caracteritza per un text molt breu 

que anuncia el càrrec de la feina 

que s’ofereix i l’enllaç per accedir a 

la descripció completa. Durant el 

2015 s’han enviat 7 ofertes de 

feina.
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NOUS FORMATS

BUTLLETÍ

T’HO RECOMANEM

Amb el títol ‘Et posem al dia’, el 

butlletí és el recull mensual d’allò 

més destacat que ha passat a 

l’associació (activitats, notícies, 

convenis, acords) durant les 4 

últimes setmanes. Sovint, ha servit 

per a presentar nous vídeos 

acabats de publicar al canal de 

YouTube de l’entitat. També inclou 

una agenda que recorda al soci/a 

les pròximes activitats 

programades. Des de l’estrena 

d’aquest format al juliol de 2015, 

són 5 els butlletins ‘Et posem al dia’ 

enviats als socis. 

Aquesta comunicació s’usa per a 

difondre la informació d’una 

jornada o esdeveniment que, 

malgrat no estar organitzat per 

l’Associació Catalana de Direcció de 

Recursos Humans, es considera 

d’interès per l’associat/da. 

Habitualment, la difusió ens permet 

aconseguir i oferir unes millors 

condicions  per a l’assistència dels 

associats. 
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COMUNICATS DIGITALS 
DEL PRESIDENT

NOUS FORMATS

S’ha elaborat el disseny estàndard 

dels comunicats que signa el 

president per a una comunicació 

directa amb l’associat/da, en les 

ocasions que així sigui requerit.
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XARXES SOCIALS

Durant el 2015, l’associació ha iniciat una nova etapa pel que fa a la 

presència en les xarxes socials.

✓ A LinkedIn, hem creat la pàgina d’empresa de 

l’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans. 

✓ L’objectiu és donar-nos a conèixer i augmentar la nostra 

comunitat d’associats. Per això, ens posicionem com un 

espai de trobada d’informació i continguts especialitzats  

en RH, i de contactes del sector dels RH. 

✓ Fins al juliol de 2015, l’entitat tenia una pàgina personal. 

Vam convidar als seguidors que vinguessin amb 

nosaltres a la nova pàgina. La majoria ho van fer. 

Actualment, tenim 1.729 seguidors.

✓ A Twitter, el mes de desembre, hem creat un compte 

nou i hem començat de zero. L’antic va quedar 

inaccessible.

✓ L’objectiu és donar-nos a conèixer i generar una imatge 

positiva i actual dels RH, amb la difusió de continguts 

innovadors en matèria de RH.

✓ Actualment, tenim 106 seguidors i acumulem un històric 

de 155 tuits. 

✓ El nombre de seguidors creix a un ritme de 10 a la 

setmana.

✓ A YouTube, hem creat el canal de l’associació.

✓ Hem publicat vídeos institucionals, entrevistes amb 

directius i experts, i vídeos de les jornades que hem 

celebrat. 

✓ Des de juliol de 2015  hi ha 27 vídeos disponibles al 

nostre canal de YouTube.  
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REVISTA AEDIPE CATALUNYA

La transformació digital a 
les organitzacions
Número 38. Desembre 2015

FÒRUM RH Barcelona 2015
Número 37. Juny 2015

50 ANYS
Creixent junts. 1965-2015
Número 36. Gener 2015
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REVISTA DIRIGIR PERSONAS

Entrevista a Charles Handy
Número 25. Octubre 2015

Entrevista a Tamara Rojo
Número 24. Juliol 2015

Entrevista a Izy Béhar
Número 23. Abril 2015

Entrevista a José Antonio Marina
Número 22. Gener 2015
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ACTUALITAT JURÍDIC-SOCIAL

EQUIPOS Y TALENTO

OFERTES DE FEINA

Durant el 2015 s’han enviat 7 ofertes de feina.

Els càrrecs demandats han estat: 

• 2 Tècnics de selecció

• HR Manager Industry & Operations

• Director/a de Recursos Humans

• International HR Mangaer

• HR Manager Germany

• Human Resources Generalist Emea

• HR Director Spain (Automotive Sector)

Els socis/es d’Aedipe Catalunya 

disposen d’accés a l’espai de la nostra 

web anomenat Actualitat Jurídic-

Social, una pàgina en què poden 

trobar-hi les newsletters mensuals 

que elabora el bufet d’advocats 

Antràs.  

L’Associació Catalana de Direcció de 

Recursos Humans ha enviat el recull 

digital de notícies d’Equipos y talento, 

a tots els associats/des.  

La periodicitat d’enviament durant el 

2015 ha estat setmanal.
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MÓN EMPRESARIAL

LLIBRE SANT JORDI 2015

Els socis/es de l’entitat han rebut 

els quatre exemplars de la revista 

Món Empresarial, publicació de 

referència a Catalunya en continguts 

d'anàlisi plural d'economia i 

empresa.

La estupidez de las organizaciones, 

d’Enric Lladó i Igor Goienetxea, amb 

pròleg d’Itamar Rogovsky, és el llibre 

que vam enviar a tots els associats i 

associades per a la celebració de Sant 

Jordi. 
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FÒRUM RH BARCELONA 2015

LIDERANT EL CREIXEMENT EN POSITIU

Lloc: CaixaForum

Ponents: Raúl Grijalba (ManpowerGroup); Àlex Rovira (Human Age

Institut); Josef Ajram, broker; José Garcia Montalvo (UPF); José María 

Gasalla (Deusto Business School).

Assistents: 235

Nivell de satisfacció: Molt alt 

Un any més, Aedipe Catalunya ha celebrat la seva jornada per a la reflexió 

sobre la situació, el paper i les potencialitats de les àrees de recursos 

humans. La proposta des de l’Associació ha estat buscar respostes a una 

pregunta molt oportuna després d'anys d'una crisi que, amb totes les 

cauteles, sembla dissipar-se: com encarar el creixement d'una manera 

diferent a com ho vam fer en el passat? En definitiva, com créixer bé?

3 de Juny 2015

GRANS ESDEVENIMENTS

Enguany, l’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans ha co-

organitzat dos esdeveniments de gran format, que han comptat amb la 

participació de ponents de primer nivell, amb gran expertesa en els 

continguts sobre els quals van conferenciar. 
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FÒRUM DE RECURSOS HUMANS 2.0 BARCELONA

Lloc: Auditori Axa

Ponents: Pedro Rojas, Santi Garcia, Àlex López, Maria Redondo, Virginio

Gallardo, Ana Ferrer i Laura Rosillo

Assistents: 327

Nivell de satisfacció: Molt alt 

Organitzat per l’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans i The

Plan Company, l’acte va comptar amb destacats experts, les ponències dels 

quals van generar gran expectació pel contingut que anunciaven, concret, 

pragmàtic i de màxima vigència. Els anomenats millenials, LinkedIn per a 

reclutadors i la felicitat en el treball van ser els temes estrella.

1 de Desembre 2015

https://us9.admin.mailchimp.com/
https://us9.admin.mailchimp.com/
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CONFERÈNCIA ANUAL ITAMAR ROGOVSKY

Lloc: Palau Macaya

Ponents: Professor Dr. Itamar Rogovsky

Es van plantejar qüestions com ¿és el lideratge un mite i la formació de 

líders un cerimonial? També es va dialogar sobre deconstrucció i 

reconstrucció de lideratges, els models actuals i el lideratge del futur.

22 de Gener 2015

JORNADES

ECOLIDERATGE I LA SEVA PRÀCTICA

Enguany, l’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans ha 

organitzat i co-organitzat un total de 17 jornades. 

S’hi han abordat temàtiques d’interès professional i personal per als 

associats/des, oferint-los així activitats d’alt valor afegit, tal i com es fa 

constar a la planificació estratègica de l’entitat 2014 -2016.

Igualment, s’ha estat fidel als valors corporatius, que figuren en dita 

planificació estratègica, a l’hora de dissenyar els continguts d’aquestes 

jornades, i que són: orientació a l’associat/da; responsabilitat social; 

originalitat i creativitat; integritat i gestió responsable.

https://us9.admin.mailchimp.com/
https://us9.admin.mailchimp.com/
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10ª SESSIÓ BENCHMARKING DE LA COMISSIÓ RSE

Lloc: Seu Aedipe Catalunya

Ponents: Fco. Javier Pérez (Fundació ADDECCO), Felisa Palacio (Tarannà 

Viatges), Joan Carles Angeles (Hipertin)

Una activitat de la Comissió RSE que se celebra un cop a l’any.

17 de Març 2015 SUBMINISTRAMENT RESPONSABLE

AVANÇANT CAP A EQUIPS D’ALT RENDIMENT

Lloc: EAE Business School

Ponents: Lluís Soldevila (EAE)

L’autor d’Èxit s’escriu amb A defensa que és a força de canvis que la 

humanitat ha anat evolucionant. La clau és que siguem nosaltres els 

agents d’aquest canvi, “la dinamita que encén la metxa”.

12 de Març 2015

https://us9.admin.mailchimp.com/
https://us9.admin.mailchimp.com/
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JORNADA COMPENSACIÓN TOTAL v.2015

Lloc: Auditori Universitat Pompeu Fabra

Ponents: Rafael Fuerte (Fundació Mas Familia), Carlos Delgado (Compensa 

Capital Humano), Enrique Arce (CompensaCH), Carlos Lorem (BASF 

Europe), Guillermo Rademakers. 

Sota el títol, Eficacia y eficiencia a través del salario emocional, la 

jornada va tractar sobre compensació i salari emocional per a la retenció 

del talent.

29 d’Abril 2015

TALENT DEL FUTUR

Lloc: Auditori Universitat Pompeu Fabra

Ponents: Nekane Rodríguez (Lee Hecht Harrison), Olga Salomó 

(Boehringer Ingelheim) 

La jornada va establir unes bases sobre les principals competències que 

formarien part del capital humà d’aquí a uns anys en el mercat laboral.

18 de Març 2015

https://us9.admin.mailchimp.com/
https://us9.admin.mailchimp.com/
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TALENT/DESENVOLUPAMENT I ACOMPLIMENT DE PERSONES

Lloc: Auditori Pompeu Fabra

Ponents: Fernando Cortés (Endalia), Lluís Soldevila (EAE), Josep Manel 

Venosa (Solvia)

Co-organitzada amb Endalia HR Consulting & Software, la jornada va 

tractar sobre les dificultats de la gestió del talent.

21 de Maig 2015

GAMIFICA EL TEU TALENT EN EL NÚVOL

Lloc: Palau Macaya

Ponents: Eneko Sainz-Ezquerra (Stratesys), Eduardo Quero (Stratesys), 

Sabine Weber (Solunion), Nuria Sáez França (Stratesys)

En el 2015, el 50% de les corporacions haurà usat algun procés 

de gamificació en el seu entorn empresarial. La gestió de les persones a 

través de la gamificació va ser un tema clau de la jornada.

28 de Maig 2015

https://us9.admin.mailchimp.com/
https://us9.admin.mailchimp.com/
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CAPACITATS GLOBALS, PERSONES BRILLANTS I EMPRESES EXEMPLARS

Lloc: EAE Business School

Ponents: Fco. Javier Pérez Conesa (Fundació Adecco), Antonio Martínez 

del Hoyo, Marc Mascareñas (Agbar), César Endrino (TotNet), Antonio 

García Soto (Damm), Montse Moré (Fundación Prevent), Mili Rodríguez 

(TEB Barcelona), Martina Cumova (Arep)

La jornada va centrar el debat en la gestió de la diversitat i la integració

laboral de les persones amb discapacitat com una oportunitat per a les 

empreses.

9 de Juny 2015

LA MOTIVACIÓ. UNA RESPONSABILITAT DE L’EMPLEAT O DEL CAP

Lloc: Palau Macaya

Ponents: Xavier Bruneau (EF), Victoria Brebner (EF), Elisabetta Parroco

(Altran), Isabel Cambra (Altran), Laura Rosillo.

Co-organitzada amb EF Education First, la jornada va tractar sobre com la 

motivació dels empleats per sol·licitar, realitzar i finalitzar una formació és 

un gran desafiament per a tots els Responsables de Rh. i de formació.

25 de Juny 2015

https://us9.admin.mailchimp.com/
https://us9.admin.mailchimp.com/
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NOVA LLEI DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A LES EMPRESES

Lloc: Fundació Univarsitària del Bages. Manresa

Ponents: Jordi Conca (FUB), Jesús Rubio (Antràs), Laura Ruíz (Randstad)

Adreçat als directius i responsables de recursos humans i de formació a les 

empreses, es va tractar la qüestió de la llei des d’una perspectiva jurídica, 

primer, i de quina seria la seva aplicació pràctica, després.

9 de Juliol 2015

Lloc: Espai Barcelona

Ponents: Beatriz Carro (BRS), Judith Romera (In City Promotion)

Co-organitzada amb l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, es 

conferenciar sobre les claus de l’èxit de l’expatriació:el cònjugue expatriat. 

També es presentà l’International Community Day, amb l’objectiu de donar 

la benvinguda, informar i facilitar la integració de la comunitat estrangera 

que resideix a la ciutat.

29 de Setembre 2015

EL CÒNJUGUE EXPATRIAT: CLAUS DE L’ÈXIT DE L’EXPATRIACIÓ
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Lloc: Auditori de Sant Boi Centreserveis de Coressa

Ponents: Alberto Ruiz (Antràs), Laura Ruiz (Randstad)

Es va tractar la manera com afecta la nova normativa reguladora de la 

formació professional a les empreses.

30 de Setembre 2015

NOVA LLEI DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A LES EMPRESES

Lloc: Teatre de Sarrià

Ponents: Edita Olaizola, Pilar Puig, Interactuar, Sonia Yanguas.

El projecte SER+ és una iniciativa de la nostra comissió RSE amb dos 

objectius fonamentals: conscienciar sobre la problemàtica que suposa la 

inserció laboral de les persones majors de 45 anys i ajudar als nostres 

associats que es trobin en aquesta situació.

15 d’Octubre 2015

LA FESTA DE LA TARDOR
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SORTIDA SOCIO-CULTURAL: LA BARCELONA GÒTICA I EL BORN

Lloc: Portal de l’Àngel

Un grup d’associats d’Aedipe Catalunya ens vam trobar sota l’emblemàtic 

termòmetre del Portal de l’Àngel per anar a descobrir els encants ocults de 

la Barcelona Gòtica i el Born.

24 d’Octubre 2015

TEMPS VS. PRODUCTIVITAT

Lloc: Torre Banc Sabadell

Ponents: Óscar Pierre (T&G), Jordi Tusell (ISS), Óscar Calaf (T&G)

Jornada en què es va donar compte de com alguns mecanismes ajuden a

millorar la productivitat, bo i incidint en l’ús d’eines tecnològiques per

gestionar la conciliació i la flexibilitat horària.

27 d’Octubre 2015
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LES NOVES FORCES LABORALS

Lloc: EAE Business School

Ponents: Maite Moreno (EAE)

Una jornada sobre la prioritat del talent a les organitzacions i els golden

workers. Una empresa ha de tenir la principal missió d’aconseguir que els 

treballadors siguin eficaços i eficients, i que “s’ho passin bomba”.

29 d’Octubre 2015

FÒRUM DE RECURSOS HUMANS 2.0 BARCELONA

Lloc: Auditori AXA

Ponents: Pedro Rojas (The Plan Company), Santiago García (Jakobsland), 

Álex López (Sartia), Virginio Gallardo (Humannova), Ana Ferrer 

(Manpower) i Laura Rosillo (Observatorio Aprendizaje Madurescencia)

La jornada va tractar sobre l’utilització de les eines 2.0 en tot el que té a 

veure amb la gestió dels recursos humans.

01 de desembre 2015

https://us9.admin.mailchimp.com/
https://us9.admin.mailchimp.com/


50 ANYS D’AEDIPE CATALUNYA

Pàgina 31 

Enguany, l’associació ha celebrat el 50è 

aniversari de la seva fundació.

Aquesta efemèride s’ha commemorat fent 

visible el logo dels 50 anys en totes les 

accions comunicatives que ha realitzat 

l’associació. 

També, la capçalera de la 

web ha mostrat de manera 

permanent el logo

commemoratiu del 

cinquantenari.
I s’han produït els següents vídeos institucionals:

Durada: 4:32

Coneix l’Associació Catalana 
de Direcció de Recursos Humans

Durada: 1:51

Aquest any 50!

Durada: 2 h.

Trobada d’expresidents d’Aedipe
Catalunya
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JORNADA ACADÈMICA 50 ANYS D’AEDIPE CATALUNYA

Lloc: Auditori Esadeforum

Ponents: Ceferí Soler (Esade), Ricard Alfaro, Jordi Cabré i Trias (Director 

general de Dret i Entitats jurídiques)

Més de seixanta associats/des van assistir a l’acte de commemoració de

l’entitat. Melcior Mateu Brunet, Fundador d’Aedipe Catalunya, va rebre un

sentit homenatge en què va estar acompanyat per els ex-presidents Albert

Codina, Mateo Borràs, Susana Gutiérrez i, l’actual president, Ricard Alfaro.

23 de novembre 2015

La jornada acadèmica a Esade ha estat l’acte central de la celebració dels 50 

anys d’Aedipe Catalunya.
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