
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria 2017 

© Gener de 2018 

© Associació Professional Catalana de Direcció de Recursos Humans 

C/ Balmes 129 bis 4t 2a · 08008 Barcelona 

  



MEMÒRIA 2017 

ENTITAT   ACORDS   ASSOCIATS   COMUNICACIÓ   ACTIVITATS   FORMACIÓ 

 

Memòria 2017  ·  3 

 

L’ENTITAT 

 

 

Junta Directiva 

La Junta actual s’ha mantingut des de la seva elecció el 21 de juliol de 2016 amb una 

única variació. Andreu León va deixar la Junta i el seu càrrec de tresorer, que ha estat 

ocupat pel vocal Sergi Riau.  

El mandat de la Junta té una durada de 4 anys i s’estendrà fins al juliol de 2020. 

 

• Junta Directiva  

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 Lluís González Sancho   Director de RH de La Llave de Oro 

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

  
Vocals Mateo Borrás Humbert   Director de RH de Grífols 

 Esteban Ciria Lázaro   Director de RH de Quadis 

 Susana Gutiérrez Gutiérrez   Directora de RH de General Óptica 

 Xavier Lamarca Alcaide   Director de RH per Europa de GIS 

 Antonio Martínez del Hoyo Clemente   Advocat a AGM Abogados 

 Ruth Pina Sales   Directora de RH i comunicació d’Industrias Titan 

 Caty Planas Sacristán   Directora Associada d’Hêdron HR. 

 Griselda Serra Casals   Directora de RH de Henkel Ibérica 
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Assemblea General Ordinària 
 

Celebrada el 26 de gener a la seu social de l’Associació, va aprovar la memòria 

d’activitats i el resultat econòmic de l’exercici anterior i el projecte d’activitats i el 

pressupost per l’exercici en curs. També va aprovar el manteniment de les quotes dels 

associats: 

Quotes vigents  2017 
   

Ordinària  175 

Estudiants / Jubilats  88 

Aturats  80 

Empresa Associada  600 

 

Reunions de Junta  
 

Enguany s’han celebrat 11 reunions de Junta en les que s’han planificat les línies 

d’actuació de l’Associació i s’ha fet seguiment de la gestió i de les activitats 

realitzades. 

 

Comissions 
 

• Mentoring 

La Comissió de Mentoring ha mantingut el seu servei principalment adreçat a aquells 

associats que estant en situació d’atur. Diversos associats s’han interessat i han rebut 

el suport dels membres de la comissió. 

 

• Comissió Delegada 

Aquesta comissió ha iniciat els treballs sobre els objectius per als que va ser creada,  

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. 

 

• Comissió Desenvolupament Associatiu 

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. 

Una de les accions d’aquest 2017 ha estat l’elaboració d’un nou fulletó de presentació 

de l’Associació. 
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• Comitè de redacció de la revista 

Aquest 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. 

 

Reunions del Consejo Nacional d’Aedipe 

L’Associació ha participat activament en totes les reunions del Consejo Nacional 

d’Aedipe celebrades aquest any, on a més de la planificació i control ordinari, s’ha 

elaborat la modificació dels Estatuts, que va ser finalment aprovada per l’assemblea 

general d’Aedipe 2017, celebrada en el mes d’octubre en el marc del 51è Congrés de 

l’entitat. 

 

Conveni d’adhesió 

L’aprovació del nou Estatut d’Aedipe ofereix i promou un nou marc de relació entre les 

territorials amb personalitat jurídica pròpia i Aedipe.  

En virtut d’això l’Associació Professional Catalana de Direcció de Recursos Humans i 

l’Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas han signat un conveni 

d’adhesió pel que es regirà la vinculació entre ambdues, on la primera seguirà 

exercint la representació i acció d’Aedipe en l’àmbit català, com a Aedipe Catalunya. 

 

 

Relacions Institucionals 

 

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

iniciatives vinculades a àrees pròpies dels recursos humans. 

 

 • Participació en les reunions de la Taula 

Quadrangular del Teixit Productiu per a la 
Reforma Horària 

 

L’Associació ha participat en les tres reunions 
convocades per a aquest grup, promogut pel 

Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar el Pacte per a la 

Reforma Horària. 
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 • Signatura del Pacte per a la Reforma Horària 
 

L’Associació va ser una de les 110 organitzacions i 

agents socials que, juntament amb el Govern de la 
Generalitat, van signar el 17 de juliol el pacte per a 
la Reforma Horària, comprometent-se a assumir 

l’Objectiu 2025, per equiparar a la mitjana europea 
els indicadors dels àmbits de salut, organitzacions, 

serveis públics, educació, cultura, oci, comerç i 
mobilitat. 
 

 

 • Participació en les reunions i iniciatives posades 

en marxa per l’Observatorio Generación & 
Talento 

 

L’Observatorio Generación & Talento és un òrgan 

plural per a la investigació, anàlisi i formació en 
matèria de diversitat generacional i el seu impacte en 

la realitat socioeconòmica-laboral en les 
organitzacions. 
 

 

 • Participació en les sessions de treball de la 

Xarxa d’Empreses NUST sobre el Nou Pacte del 
Temps a Barcelona 

 

La xarxa sobre Nous Usos Socials del Temps és una 

iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona que està 
formada per empreses i entitats compromeses amb 
facilitar una millor gestió del temps i conciliació de la 

vida laboral, familiar i personal. 
 

 

 • Membres del jurat del Premi a l’Empresa 

Innovadora en Conciliació i Temps de 
l’Ajuntament de Barcelona 

 

El premi a l’Empresa Innovadora en Conciliació i 

Temps 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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 • Membre actiu del Consell Social de Respon.cat 
 

L’Associació és un dels membres del Consell Social, 

que treballa per implicar a les empreses per potenciar 
un salt qualitatiu i quantitatiu de la Responsabilitat 
Social Empresarial a Catalunya. 

 

 

 

• Membre del jurat dels Premis Respon.cat 2017 
 

Els premis s’atorguen a la trajectòria del compromís 
en RSE per a pimes i grans empreses i, a més, es fan 

reconeixements a bones pràctiques en cinc àmbits de 
la responsabilitat social empresarial.     
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ACORDS 

 

 

El 2017 suposa una consolidació en el suport i la confiança que ens donen les 

principals empreses del sector per dur a terme el nostre projecte al servei dels 

professionals i directius dels Recursos Humans. 

Les diferents empreses, amb els seus diferents graus de patrocini, ens ofereixen 

suport econòmic, de coneixement i col·laboració per desenvolupar i potenciar els 

nostres projectes. 

Enguany, mantenint-se tots els patrocinis de 2016, s’han afegit al projecte empreses 

com Cigna Life Insurance i Breakthru Management, com a patrocinadors, i Green Hat 

People i Up Spain, com a col·laboradors.  

 

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. Agraïm especialment 

la renovació de la seva vinculació un any més. 
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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. Enguany s’han afegit Cigna i 

Breakthru Management com a patrocinadors. 

  
 

 

Col·laboradors 

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

d’aquesta. Aquest 2017 hem comptat amb el suport de dues noves empreses 

col·laboradores: Green Hat People i Up Spain. 
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Convenis 

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

organitzacions. Els convenis es centren en l’aportació d’un benefici més concret en 

profit dels associats o de la pròpia Associació. Enguany s’ha actualitzat el conveni amb 

Barcelona School of Management (UPF) i s’ha iniciat un amb l’Alianza para la FP Dual. 
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ASSOCIATS 

 

 

L’entitat ha estabilitzat el nombre d’associats en aquest 2017,  amb un increment del 

25% en les altes respecte a l’any anterior. 

 

Associats 

L’any 2017 ha finalitzat amb un lleu increment del número d’associats, produint-se 

una variació principalment en els associats a càrrec de l’empresa, amb un increment 

d’associats via Empresa Associada. 

Durant l’any també s’han posat en marxa diverses accions per atraure els assistents a 

les jornades que organitzem i que no són associats a vincular-se com a associats. 

 

Evolució Associats 
   
   

 31/12/2016 705 
      

  Altes 82 

  Baixes 75 
    

  31/12/2017 712 
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Els 712 associats es reparteixen de la següent manera:  

 

- 504 són socis individuals. 

- 159 són socis designats per una empresa. 

- 49 són associats amb quota especial. 

 

 

 

 

 

 

  

Associats 
Individuals

71%

Associats 
designats

22%

Quotes 
especials

7%
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Empreses Associades 
 

L’Associació ha comptat aquest 2017 amb un petit creixement d’empreses que s’han 

vinculat com a Empreses Associades. Les 4 baixes que s’han donat s’han compensat, 

passant de les 37 empreses d’inicis d’any fins a les 42 actuals, que aporten un total de  

138 professionals associats. 
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COMUNICACIÓ 

Des de l’Associació seguim impulsant els diferents canals de comunicació per tractar 

d’arribar millor a tots els associats i professionals del sector que s’han interessat per 

rebre les nostres comunicacions. 

La millora en la comunicació suposa un repte continu per a l’Associació, tractant 

d’oferir més i millors continguts, així com posant a l’abast dels associats continguts 

exclusius. 

El nostre lloc web www.aedipecatalunya.com és el principal canal de comunicació 

electrònic, 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, així com les revistes Dirigir Persones (editada per 

AEDIPE) o Món Empresarial. 

Aquest 2017 també s’ha editat, en paper, un nou fulletó informatiu per donar a 

conèixer i promocionar l’Associació. 

 

 

 

  

http://www.aedipecatalunya.com/


MEMÒRIA 2017 

ENTITAT   ACORDS   ASSOCIATS   COMUNICACIÓ   ACTIVITATS   FORMACIÓ 

 

Memòria 2017  ·  16 

 

 

Web i Blog 

 

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

mateix domini, són els principals canals de comunicació 

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

Amb el permanent objectiu de millorar la informació 

oferta en el web aquest any s’han reestructurat algunes 

pàgines i continguts.  

Una de les principals novetats és l’espai per descarregar 

continguts i presentacions ofertes en les jornades que 

organitzem.  

El blog compta amb 354 entrades, amb un increment de 

114 enguany. 

Durant el 2017 més de 7000 usuaris diferents han visitat 

el nostre web. La durada mitjana de les sessions ha estat 

de més de 3 minuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aedipecatalunya.com/
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Newsletter  

 

Les newsletters esdevenen la forma habitual i 

més efectiva 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. 

Enguany, l’increment en el nombre de 

subscriptors ha estat notable, de quasi un 25%. 

Les publicacions s’envien en dos formats, 

diferenciats per a associats i per a no associats. 

Durant el 2017 s’han enviat 165 newsletters, 44 

més que l’any anterior. 

 

 

Butlletí Electrònic 

 

El Butlletí electrònic “Et posem al dia” es 

consolida com el principal recull informatiu de 

l’activitat de l’Associació.  

El Butlletí combina la informació sobre noves 

activitats, la ressenya de les activitats 

realitzades, entrevistes a professionals del sector 

i reportatges i informació d’interès.  

Enguany s’ha mantingut durant tot l’any la 

periodicitat mensual i s’ha publicat un número 

especial amb tota la informació del Foro Aedipe 

Catalunya. 

Pots trobar 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   www.linkedin.com/in/aedipecatalunya 

 

Com a xarxa professional, s’ha incidit especialment en 

l’activitat a LinkedIn, amb un important increment en les 
publicacions i també en les publicacions compartides per 
altres usuaris. 

 
Això s’ha reflectit en un increment de quasi el 25% en el 

número de seguidors del perfil, arribant als 3.877. La 
pàgina empresarial també ha incrementat els seguidors, en 
un 14%, arribant als 2.419. 

 

 

 

• Twitter @AedipeCatalunya 

 

 

Twitter ens permet la difusió de les activitats que realitzem 
en el mateix moment en què estan succeint.  

 
En totes les nostres activitats oferim hashtags per compartir 

informació i continguts amb la col·laboració dels assistents. 
 
En el 2017 hem fet 196 piulades com a Associació des del 

nostre compte i s’han rebut 9.153 visites al perfil de 
l’Associació, arribant als 2.031 seguidors, amb un increment 

del 10%. 
 

 

 

• Youtube www.youtube.com/channel/UCZE5nY9P6ZDpcOLwkqMdTvQ 

 

  
 

El canal de YouTube de l’Associació ofereix alguns vídeos de 
les ponències de les jornades que organitzem i també 

entrevistes amb directius i experts. 
 
Aquest any s’han afegit 6 nous vídeos als 33 ja disponibles. 

 

www.linkedin.com/in/aedipecatalunya
https://twitter.com/AedipeCatalunya
www.youtube.com/channel/UCZE5nY9P6ZDpcOLwkqMdTvQ
http://www.youtube.com/channel/UCZE5nY9P6ZDpcOLwkqMdTvQ
https://twitter.com/AedipeCatalunya
http://www.linkedin.com/in/aedipecatalunya
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Nou Fulletó corporatiu 

 

Aquest 2017 l’Associació ha editat un nou fulletó corporatiu per donar a conèixer, de 

forma actualitzada, els valors, l’activitat i els serveis que es donen als associats.  

El fulletó, editat en català i castellà, és una carta de presentació per apropar als 

professionals del sector les nostres accions i aconseguir una major vinculació a través 

dels enllaços per poder associar-s’hi. 

 

  
  

  
 

Pots consultar-lo a: http://bit.ly/2DimxVg  

http://bit.ly/2DimxVg
http://www.aedipecatalunya.com/wp-content/uploads/2015/03/Follet%C3%B3-ACAT-cat.pdf
http://www.aedipecatalunya.com/wp-content/uploads/2015/03/Follet%C3%B3-ACAT-cat.pdf
http://www.aedipecatalunya.com/wp-content/uploads/2015/03/Follet%C3%B3-ACAT-cat.pdf
http://www.aedipecatalunya.com/wp-content/uploads/2015/03/Follet%C3%B3-ACAT-cat.pdf
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Revista Aedipe Catalunya 
 

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

l’activitat de la nostra associació, així com entrevistes i reportatges sobre temes 

d’interès. 

Una vegada més, entre les notícies pròpies cal destacar l’ampli reportatge realitzat 

sobre el Foro Aedipe Catalunya en el número 42, així com la presentació de les 

renovacions o els nous acords de patrocini signats enguany. També s’han publicat 

ressenyes de jornades organitzades des de l’Associació com els HR Experiences de 

Fira de Barcelona i d’Agbar. 

Enguany s’han publicat 8 interessants entrevistes a directius, com la de la Griselda 

Serra, directora RH de Henkel Ibérica; Helena Borbón, directora general de la 

Fundación CARES; Frederic Bonne, regional HR Business Partner a Àsia d’Omya; 

Puri Pinilla, directora RH de Ficosa a Amèrica del Nord; Miguel Ángel Aller, director 

de persones, organització i cultura de Gas Natural Fenosa; Carlos Delgado, president 

i conseller delegat de Compensa Capital Humano; Jordi Aspa, director general d’ ADP 

Employer Services Iberia; i Raúl Grijalba, president executiu de ManpowerGroup i 

president d’Human Age Institute.  

Entre els temes de fons trobem un ampli reportatge sobre el Congrés Aedipe sobre el 

Futur del Treball, sobre la reforma horària, el registre de la jornada laboral, els 

sistemes de previsió social complementaria a l’empresa o el teletreball o la Formació 

Professional Dual. 

A més, en cada número, l’autor d’una novetat editorial escriu una reflexió sobre la 

temàtica pròpia del llibre. 
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Revista Dirigir Personas 

 

Tots els associats han rebut la revista Dirigir Personas que quadrimestralment edita 

l’Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE). 

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

profunditat i les notícies més destacades de les territorials. 

 

   

 

Revista Món Empresarial 

 

Un dels avantatges de ser associat és gaudir de la subscripció a la revista Món 

Empresarial, publicació de referència a Catalunya en continguts d’anàlisi econòmic i 

d’empresa. Els associats han rebut els tres números del 2017. 
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Mitjans Sectorials 

L’Associació manté una comunicació activa amb diferents mitjans sectorials que 

publiquen continguts d’empresa i de recursos humans a través de la xarxa. 

Durant el 2017 s’han publicat 25 notícies de l’Associació en 7 d’aquests mitjans. 
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ACTIVITATS  

 

 

El 2017 consolida el model d’activitats de l’Associació, amb un increment de jornades 

organitzades, la posada en marxa d’estudis d’àmbits específics, i el creixent nombre 

d’associats que hi participen. 

Cal destacar el gran interès que han despertat les jornades organitzades per 

l’Associació amb el suport dels nostres partners i patrocinadors, amb aforaments plens 

i alts índex de valoració, com en compliment de les expectatives (95% Sí), en 

aportació de valor a la pràctica professional (97% Sí) o en la valoració dels ponents 

(9,1 sobre 10). 

Entre les activitats cal destacar el Foro Aedipe Catalunya celebrat al juny. El Líder 

Transformador va suposar un autèntic rècord d’assistència i de repercussió en els 

mitjans i xarxes socials. 

Destacada ha estat també la convocatòria mensual del Fòrum de Relacions Laborals i 

la celebració d’un nou HR Experience. 

De les jornades, valorant les aportacions de tots i cada un dels ponents, destacar les 

exposicions del professor Francisco Loscos, del Manuel Pimentel, del Marcos 

Urarte, de l’Andrés Martín Asuero de l’Oscar García Pañella, o del Fernando 

Trías de Bes. 

L’Associació, amb la seva activitat, es referma com un referent a Catalunya en la 

generació de valor i transmissió de coneixements en el sector dels Recursos Humans. 
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Jornades 

 
 

La transformació dels departaments de 

Recursos Humans  

19/01 
 

 

La primera jornada de l’any va ser rebuda amb gran interès i va omplir l’Auditori del 

Palau Macaya. Va destacar la ponència amb les propostes i reflexions del professor 

Francisco Loscos. Van seguir dues taules rodones: amb Carlos Delgado 

(Compensa Capital Humano), Pedro Checa (Right Management) i Jordi Aspa (ADP); 

i amb  Josep Senar (Kostal), Griselda Serra (Henkel), Carolina Espuny (Asepeyo) 

i Sergio Santabárbara (Marmedsa). 

 

   
 

Més informació: http://bit.ly/2mssBAh | http://bit.ly/2FqmW5l 

 

 
 

Com combinar feliçment la feina amb la 

relació de parella 

17/02 
 

 

L’espai d’actualitat econòmica Econòmix, de Ràdio 4 va comptar el 17 de febrer amb 

la presència del Vicepresident de l’Associació Catalana de Direcció de Recursos 

Humans, el Ricard Alfaro, juntament amb la Maribel Martínez, psicòloga membre 

del Col·legi de Psicologia de Catalunya. En la tertúlia del programa es va tractar el 

tema de com compaginar feliçment la feina amb la relació de parella. 

 

 
 

Més informació: http://bit.ly/2AUFgQE  

http://bit.ly/2mssBAh
http://bit.ly/2FqmW5l
http://bit.ly/2AUFgQE
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La resolució de conflictes en el món 

laboral: la Mediació 
27/02 
 

 

La jornada sobre Mediació va tornar a omplir l’Auditori Macaya. Un centenar de 

professionals van escoltar atentament la ponència de Manuel Pimentel, reconegut 

mediador i amb un amplíssim currículum professional, la ponència d’Eliseu Oriol 

(Generalitat de Catalunya), i la taula d’experiències amb Xavier Pastor (UOC), Elena 

de la Campa (PIMEC) i Sara Pose (TSJC). 

 

   

 

Més informació: http://bit.ly/2mlTx3Q | http://bit.ly/2mij6Td | http://bit.ly/2Ft58Xx  

 

 

 
 

La previsió social com a sistema de 

gestió de persones 

23/03 
 

 

Una vuitantena de professionals van gaudir, a l’Auditori Cuatrecasas, d’una sessió 

molt dinàmica sobre la previsió social empresarial. La ponència principal va anar a 

càrrec del Guillermo García i de la Patricia Miralles, experts en matèria laboral i 

fiscal respectivament de Cuatrecasas. Les experiències empresarials les van aportar 

l’Albert Solé (Henkel), el Jesús María García (VidaCaixa) i el Pere Ribes (Grupo 

Catalana Occidente). 

 

   

 

Més informació: http://bit.ly/2qTNgll | http://bit.ly/2DjWdag  

http://bit.ly/2mlTx3Q
http://bit.ly/2mij6Td
http://bit.ly/2Ft58Xx
http://bit.ly/2qTNgll
http://bit.ly/2DjWdag
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Feines amb més futur i habilitats per 

aconseguir-les 
21/04 
 

 

L’espai d’actualitat econòmica Econòmix, de Ràdio 4 va comptar el 21 d’abril amb la 

presència del Vicepresident de l’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans, 

el Ricard Alfaro, juntament amb la Lourdes Sugranyes, directora d’orientació i 

formació de Barcelona Activa. En la tertúlia del programa es va tractar el tema de les 

feines amb més futur i les habilitats que requeriran per accedir-hi. 

 

 

 

Més informació: http://bit.ly/2D2JSKH  

 

 

 
 

HR Experience Agbar. La ciutat de 

l’aigua, trasllat a un nou paradigma de 

treball. 29/05 
 

 

Agbar ens va rebre a la seva nova seu situada a la Zona Franca de Barcelona per 

explicar-nos l’evolució que ha anat desenvolupant la companyia cap a una renovada 

cultura laboral més eficient i col·laborativa. La Sandra Tobías i el Lluc Orpella ens 

van explicar el procés de canvi cultural a l’organització; l’Adolfo Martínez va explicar 

les polítiques d’hàbits saludables. 

 

   

 

Més informació: http://bit.ly/2ms9x4P | http://bit.ly/2DljEQf  

 

http://bit.ly/2D2JSKH
http://bit.ly/2ms9x4P
http://bit.ly/2DljEQf
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Fòrum de Relacions Laborals 

5 sessions: 29/05 · 26/06 · 26/09  
30/10 · 27/11 
 

 

A primers de maig l’Associació es va sumar a l’Instituto Cuatrecasas de Estrategia 

Legal en RRHH i a l’ESADE Law School com a col·laboradora de les sessions del Fòrum 

de Relacions Laborals que celebrem el darrer dilluns de cada mes.  

La ponent de les sessions de maig i de novembre va ser la Sra. Sara Pose, 

magistrada del TSJC, amb qui s’han analitzat alguns dels darrers pronunciaments 

judicials més rellevants produïts en el si dels Tribunals Superiors de Justícia. 

 

El Sr. Miquel Falguera, magistrat del TSJC, va analitzar en les sessions de juny i 

octubre els pronunciaments judicials més rellevants generats en el TC i en el TJUE 

durant els darrers mesos en matèria laboral. 

 

I finalment, en la sessió de setembre, va ser la Sra. Rosa Mª Virolés, magistrada del 

Tribunal Suprem, qui va analitzar alguns dels darrers pronunciaments judicials dictats 

en l’Alt Tribunal. 

 

 

Més informació: http://bit.ly/2qX3x91  | http://bit.ly/2mlH7Je | http://bit.ly/2EBcdnn  

http://bit.ly/2ARVDgN | http://bit.ly/2D3ZUE1 | http://bit.ly/2D2soND  

http://bit.ly/2D5kPFS | http://bit.ly/2DpmIuX | http://bit.ly/2CW38VM  

http://bit.ly/2Do1Wf6 | http://bit.ly/2D4QtnJ  

http://bit.ly/2qX3x91
http://bit.ly/2mlH7Je
http://bit.ly/2EBcdnn
http://bit.ly/2ARVDgN
http://bit.ly/2D3ZUE1
http://bit.ly/2D2soND
http://bit.ly/2D5kPFS
http://bit.ly/2DpmIuX
http://bit.ly/2CW38VM
http://bit.ly/2Do1Wf6
http://bit.ly/2D4QtnJ
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Foro Aedipe Catalunya 2017. El Líder 

Transformador 
19/06 
 

 

Més de 500 professionals es van congregar al nostre acte principal, celebrat a 

l’Auditori AXA, per constatar que per liderar la nova societat la transformació digital a 

l’empresa és imprescindible, i que el gran repte es situa en la gestió del canvi en les 

persones. 

El Foro va posar de manifest el creixent interès de directius i directives de recursos 

humans pels nous reptes tecnològics i les noves maneres de gestionar equips en la 

nova societat digital. La innegociable transformació digital de les empreses i l’impacte 

de la digitalització en la direcció de persones es van revelar com els dos eixos centrals 

del fòrum. 

   

Pere Ribes, president de l’Associació, va obrir el Foro agraint a assistents, ponents i 

patrocinadors el seu suport, i donant pas a Josep Ginesta, secretari general del 

Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya, que va fer 

l’obertura institucional, incidint la descentralització de llocs de treball i l’augment de la 

digitalització en les empreses. 

   

Marcos Urarte (Grup Pharos) va destacar que les persones estem més digitalitzades 

que les empreses, i que el poder l’estan assolint les empreses disruptives amb 

creixements exponencials. Va recomanar a les empreses conviure amb la dualitat, 

mantenint també l’actual sistema d’explotació, però va deixar clar que el risc més 

gran per a les empreses és no transformar-se digitalment. 
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Alfred Escala (IBM) va  ressaltar la importància d’incorporar suficient tecnologia a les 

empreses per poder processar la ingent quantitat d’informació que produeix la 

digitalització de la societat. 

   

Fernando de la Rosa (Foxize) va animar les empreses a fer canvis en la formació 

dels seus treballadors, perquè tinguin professionals digitals que col·laborin en xarxa. 

   

Ricard Alfaro (Asepeyo) va assegurar que la transformació digital és innegociable i 

va afirmar que la gestió del canvi és complicada, però hem de fer servir com a 

palanques del canvi a la tecnologia, els processos i les persones.  

   

Sofía Mayoral (Banc Sabadell) va explicar la importància de l’analítica de les dades 

per a poder gestionar correctament el canvi digital a les empreses. 

   

 

Més informació: http://bit.ly/2D1jS1d | http://bit.ly/2FqWZCH | http://bit.ly/2CRD5zg  

http://bit.ly/2mlbXBo | http://bit.ly/2CUIwgR | http://bit.ly/2qXXv8m  

http://bit.ly/2DjRdlG | http://bit.ly/2ARoPo5 | http://bit.ly/2FuFaTy  

http://bit.ly/2CSAC7z | http://bit.ly/2D165bU | http://bit.ly/2D4V9dd  

http://bit.ly/2mrPhQV | http://bit.ly/2ExjS6k | http://bit.ly/2DkvWZq  

 
 

http://bit.ly/2D1jS1d
http://bit.ly/2FqWZCH
http://bit.ly/2CRD5zg
http://bit.ly/2mlbXBo
http://bit.ly/2CUIwgR
http://bit.ly/2qXXv8m
http://bit.ly/2DjRdlG
http://bit.ly/2ARoPo5
http://bit.ly/2FuFaTy
http://bit.ly/2CSAC7z
http://bit.ly/2D165bU
http://bit.ly/2D4V9dd
http://bit.ly/2mrPhQV
http://bit.ly/2ExjS6k
http://bit.ly/2DkvWZq
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La Trobada 

Aedipe Catalunya 2017 

12/07 
 

 

La Trobada es consolida com el millor punt de reunió per conèixer i retrobar companys 

associats. Enguany es va celebrar al Beach Club Vai Moana de la platja de Bogatell de 

Barcelona, on es va organitzar una activitat interactiva basada en tècniques de 

gamificació per potenciar el contacte entre els assistents i es va gaudir d’una vetllada 

realment agradable. 

 

   

 

Més informació: http://bit.ly/2qULtwh  | http://bit.ly/2EA5J8o | http://bit.ly/2CYm1HT  

 

 

 
 

Mindfulness en la Empresa. Eficàcia 

personal, intel·ligència col·lectiva i 

treball en equip. 19/09 
 

 

Un centenar de professionals es van donar cita a l’auditori de la Torre Banc Sabadell 

per presenciar la ponència del Dr. Andrés Martín Asuero, president d’Es Mindfulness 

i autèntica eminència en el tema. 

A la taula d’experiències vam comptar amb Margarita Miralles (Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya) i el David Campos (Volkswagen Group). 

 

   

 

Més informació: http://bit.ly/2mxX7Zh | http://bit.ly/2qWgakB | http://bit.ly/2mwmXNd  

http://bit.ly/2qULtwh
http://bit.ly/2EA5J8o
http://bit.ly/2CYm1HT
http://bit.ly/2mxX7Zh
http://bit.ly/2qWgakB
http://bit.ly/2mwmXNd
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Rigor, eficiència i realisme: jugant molt 

seriosament des de la Gamificació 
17/10 
 

 

La ponència de l’Oscar García Pañella (Cookie Box) ens va mostrar la gamificació 

com una seriosa opció per aconseguir diferents objectius en les organitzacions. 

A la taula d’experiències vam comptar amb Mª del Mar Llach (Almirall), Pere Ribes 

(Grupo Catalana Occidente), Helena Navarro (Suez) i Fernando Le Monnier 

(Green Hat People). 

 

   

 

Més informació: http://bit.ly/2AULIXS | http://bit.ly/2EAYpte | http://bit.ly/2DnTFaU  

 

 
 

51è Congrés AEDIPE 

De la Relació al Compromís 

19/10 al 21/10 
 

 

Més de 200 directius de RH de tot el país van aprofundir sobre com potenciar el 

compromís recíproc entre empleats i empresa al Congrés Aedipe 2017 que es va 

celebrar a Santander, amb ponents com la Inma Puig (F.C.Barcelona), Margarita 

Álvarez Pérez de Zabalza (Adecco Group), Javier Miranda Gil (Telefónica), Luis 

Miguel García (Nestlé), o els germans Carlos i Lucía Zamora (Deluz), entre 

d’altres. 

 

   

 

Més informació: http://bit.ly/2CVKqOn | http://bit.ly/2EAIOd5   

http://bit.ly/2AULIXS
http://bit.ly/2EAYpte
http://bit.ly/2DnTFaU
http://bit.ly/2CVKqOn
http://bit.ly/2EAIOd5
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Esmorzar informatiu sobre el nou 

Reglament General de Protecció de 
Dades. 03/11 
 

 

L’Associació en col·laboració amb ADP van organitzar una sessió matinal per explicar 

el nou Reglament i els requisits que hauran de complir tant les empreses com els seus 

empleats. 

Va ser una sessió dinàmica i interactiva on tots els assistents van poder plantejar els 

seus dubtes respecte a l’aplicació del RGPD.  

 

 

Més informació: http://bit.ly/2FwFRvE  

 

 

 
 

Per què no innovem? Master Class de 

Fernando Trías de Bes 

14/11 
 

Interessantíssima sessió sobre la por a la innovació a les empreses que es va celebrar 

a un dels auditoris de la Barcelona School of Management (UPF). Fernando Trías de 

Bes (mentor de Human Age Institute) va convidar a vèncer les pors i potenciar la 

innovació en les empreses. Posteriorment, María Monzó (Aigües de Barcelona) ens 

va aportar l’experiència empresarial. 

 

   

 

Més informació: http://bit.ly/2FtNhzs | http://bit.ly/2CXbaOe  

 

http://bit.ly/2FwFRvE
http://bit.ly/2FtNhzs
http://bit.ly/2CXbaOe
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Estudis 

 
 

Benchmarking de la Proposta de Valor 

a l’Empleat (PVE) 

01/06 
 

 

Des de l’Associació vam donar suport al coneixement i desenvolupament del concepte 

Proposta de Valor a l’Empleat amb un estudi de benchmarking entre les empreses 

associades en col·laboració amb Compensa Capital Humano. partner de l’Associació.  

En aquest estudi, que es presentarà a inicis del 2018, analitzarem les principals 

polítiques i mesures que estan implantades en l’actualitat de cinc blocs diferenciats: 

beneficis socials, conciliació laboral, entorn de treball, empresa saludable i tendències. 

 

 

 

Més informació: http://bit.ly/2CSUJCR 

 

 

 
 

Formació i Training en les empreses 

espanyoles 

13/09 
 

 

L’Associació va promoure un estudi sobre la formació duta a terme per als treballadors 

a les empreses. El qüestionari, l’estudi posterior i la publicació es fa en col·laboració 

amb el departament d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC). 

 

 

 

Més informació: http://bit.ly/2mxUJSt  

http://bit.ly/2CSUJCR
http://bit.ly/2mxUJSt
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FORMACIÓ 

 

 

En el darrer trimestre de l’any hem impulsat la creació dels Seminaris Aedipe 

Catalunya, amb la intenció de donar un servei formatiu àmpliament sol·licitat per 

molts associats. 

El pla formatiu dissenyat contempla accions formatives de 4 i 7 hores lectives, tenint 

totes elles preus especials per als nostres associats. 

A més s’han establert les pautes per oferir en el 2018 formacions dirigides a cobrir 

necessitats dels professionals dels recursos humans. 

 

 
 

Seminari L’absentisme laboral: una 
nova manera de gestionar-lo 

16/11 
 

 

Seminari formatiu de 7 hores lectives a càrrec de Sergi Riau Urbano (Solutia GHS), 

reconegut especialista en gestió de l’absentisme. El plantejament de la formació va 

ser oferir una nova visió de la gestió de l’absentisme i mostrar com obtenir millores, 

de forma constant, en els indicadors a mitjà i llarg termini.  

El ple d’inscripcions d’aquest seminari va fer que s’obrís un segon grup. 

Més informació: http://bit.ly/2DalqCT  

  

http://bit.ly/2DalqCT
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Seminari L’absentisme laboral: una 

nova manera de gestionar-lo  
23/11 
 

 

Segona sessió del seminari formatiu de 7 hores lectives a càrrec de Sergi Riau 

Urbano (Solutia GHS), reconegut especialista en gestió de l’absentisme. El 

plantejament de la formació va ser oferir una nova visió de la gestió de l’absentisme i 

mostrar com obtenir millores, de forma constant, en els indicadors a mitjà i llarg 

termini.  

Més informació: http://bit.ly/2DICJMm  

 

 

 

  

http://bit.ly/2DICJMm
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AGRAÏMENTS 

 

 

Volem agrair especialment la col·laboració de les empreses i entitats que han 

participat compartint coneixements i experiències per fer realitat el projecte de 

l’Associació: 

 

ADP 

Aedipe 

Agbar 

AGM  

Aigües de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

Almirall 

Asepeyo   

Banc Sabadell 

CCOO 

Compensa Capital Humano 

Cookie Box 

Cuatrecasas 

ESADE 

Ferrocarrils de la Generalitat 

Ficosa 

Foxize 

Fundación Bertelsmann 

Fundación Cares 

Gas Natural Fenosa 

Generalitat de Catalunya 

Global Business Partners 

Green Hat People 

Grupo Catalana Occidente 

Grupo Pharos 

Henkel 

Human Age Institute 

Humannova 
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IBM 

Instituto esMindfulness 

Interaccion Humana 

Komunica Kit 

Kostal 

Manpower Group 

Marmedsa Noatum Maritime 

Obra Social de la Caixa 

Omya 

Pasiona 

PIMEC 

Solutia GHS 

Suez 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

Tribunal Suprem 

UGT 

UOC 

VidaCaixa 

Volkswagen Group 
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