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L’ENTITAT
L’any 2020 es presentava com un any amb un projecte 

molt ambiciós, amb una previsió de creixement en 

jornades i formacions, però l’arribada de la crisi sanitària 

de la COVID-19, que ha marcat l’activitat de totes les 

organitzacions enguany, va requerir un replantejament en 

l’estratègia anual.

Aedipe Catalunya va reaccionar amb rapidesa, des del 

teletreball de tots els seus membres, per portar als 

associats el màxim d’informació de la situació que s’ha 

viscut tot l’any, programant les jornades a través de 

plataforma digital i aportant, tant des del web com des de 

les xarxes, continguts, documents i enllaços d’interès.

També ha estat afectada l’activitat formativa, que fins al 

darrer trimestre no es va reprendre, parcialment de forma 

presencial, i, sobretot, de forma virtual.

El 2020 també ha estat un any marcat per la renovació de 

la Junta Directiva d’Aedipe Catalunya. La Junta presidida 

per Pere Ribes, després de complir amb el seu primer 

mandat, va ser l’única candidatura presentada, i per tant, 

la referendada per un nou mandat de quatre anys.

La situació d’empreses i treballadors també ha marcat 

l’evolució associativa, no tenint la millor conjuntura per 

impulsar la vinculació de nous associats.

Junta Directiva       

Assemblea General Ordinària

Assemblea General Extraordinària

Reunions de Junta        

Reunions del Consejo Nacional        

Relacions Institucionals        

Personal       
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ACORDS

Partners

Patrocinadors       

Col·laboradors       

Convenis 

Programa Re_emplea

L’Associació manté i genera acords amb diferents 

organismes, organitzacions i entitats que col·laboren en 

la promoció de la direcció, gestió i desenvolupament de 

persones.

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 per als associats, i, per extensió, a directius i 

professionals del sector convidats per l’Associació.

En l’àmbit dels patrocinadors cal destacar la renovació 

dels tres partners: Compensa Capital Humano, MRC 

International People Training i Randstad.
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Partners Col·laboradorsPatrocinadors

Memòria 2020

Programa Re-Emplea

https://www.compensach.com/
https://www.compensach.com/
https://www.mrctraining.com/
https://www.mrctraining.com/
https://www.randstad.es/
https://www.randstad.es/
https://www.cignasalud.es/
https://www.cignasalud.es/
https://www.up-spain.com/
https://www.up-spain.com/
https://www.racc.cat/cursos-conduccio-empreses?_ga=2.72191440.238617310.1525960813-65945579.1525960813
https://www.racc.cat/cursos-conduccio-empreses?_ga=2.72191440.238617310.1525960813-65945579.1525960813
http://wekow.com/
http://wekow.com/
https://www.hrci.org/
https://www.hrci.org/
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ASSOCIATS

Associats

Empreses Associades       

Durant el 2020 estava previst realitzar tota una sèrie 

d’accions dirigides a revertir la corba de l’evolució 

associativa, mantenint l’impuls i tendència de creixement 

de la vinculació a través de la quota d’Empresa Associada i 

impulsant accions per incrementar la vinculació particular.

Malauradament la pandèmia ha afectat clarament a la 

realització de les accions previstes, produint-se moviment, 

principalment, tant d’altes com baixes, en el primer i 

darrer trimestres de l’any.

La situació econòmica de particulars i empreses, derivada 

del fre en l’activitat econòmica que han suposat les 

mesures per lluitar contra la pandèmia, ha donat com a 

resultat la reducció de la massa social.

Si bé els números d’altes i baixes han estat menors, el 

resultat és similar al dels darrers anys.
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31/12/2019 638

Altes 30

Baixes 72

31/12/2020 596

Associats

Associats 
particulars
64% (378)

Associats 
designats 

per empresa
31% (187)

Associats amb 
quotes especials

5% (31)

Empreses Associades

37
42 44

55 54

2016 2017 2018 2019 2020
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COMUNICACIÓ

Web i Blog

Newsletter       

Butlletí electrònic Et posem al Dia       

Xarxes Socials       

Publicacions

Mitjans        

COVID-19

La comunicació amb els associats i professionals del 

sector és de gran transcendència a l’hora de transmetre 

l’activitat de l’Associació. Enguany, a més, ha estat de 

gran importància per fer arribar totes les novetats 

d’interès empresarial que s’han anat produint 

relacionades amb la COVID-19.

Aedipe Catalunya ha impulsat 4 entrades, permanents i 

en contínua actualització, en el seu web, amb informació 

oficial o d’agents socials que pogués ser d’interès per a 

les empreses per a la gestió de la crisi de la COVID-19.

Els principals canals de comunicació habituals d’Aedipe

Catalunya: web, blog, newsletters, butlletí electrònic i 

xarxes socials, han millorat el seu abast, dins del repte 

continu que suposa per a l’Associació oferir més i millors 

continguts.

Un any més els associats han rebut les edicions de la 

revista Dirigir Personas, un llibre i, com a novetat, un 

complet monogràfic digital.

Mitjans externs a l’Associació també han informat sobre 

la nostra activitat gràcies a l’enviament de notes de 

premsa que realitzem.
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ACTIVITATS

Jornades Aedipe Catalunya

Webinars Aedipe Catalunya

Foro Virtual Aedipe Catalunya

L’any 2020 ha estat un any clarament marcat per la crisi 

sanitària generada per la COVID-19 i les repercussions 

que aquesta ha produït en l’organització presencial 

d’activitats.

L’adaptació de l’Associació, i de patrocinadors i 

col·laboradors, ha permès seguir oferint vies de formació 

i actualització per als associats i professionals de la 

direcció, gestió i desenvolupament de persones.

La programació de jornades per via telemàtica (webinars) 

ens ha dut, fins i tot, a incrementar el nombre de 

jornades celebrades. 

En l’aspecte negatiu, destacar la cancel·lació de les 

sessions del Fòrum de Relacions Laborals, que es van 

deixar de celebrar des de març, i la no celebració 

enguany de La Trobada d’Associats.
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La solució extrajudicial de conflictes laborals: El TLC

Fòrum de Relacions Laborals amb Rosa Mª Virolés

Desaprendre RH per afrontar la disrupció

Fòrum de Relacions Laborals amb Sara Pose

La revolució humanista per transformar els negocis

COVID-19: Novetats laborals i de Seguretat Social

COVID-19: Les empreses han de seguir pagant impostos?
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Observatori ACAT. Estratègies per a la gestió de la PVE després del COVID-19 

Liderar equips remots

Claus per a un rendiment òptim dels teus col·laboradors

Positivisme. El teu millor aliat

Planificant el retorn. Aspectes legals, de PRL i salut, i experiències empresarials

El teletreball ha vingut per quedar-se. Consideracions legals i de PRL
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COVID-19. Llums i ombres laborals del RDL 18/2020

El teletreball ha vingut per quedar-se. Tecnologia i competències

Teletreballar de forma efectiva

Assertivitat: la comunicació equilibrada

Liderar persones en la era post COVID-19: El lideratge que ve

Liderar persones en la era post COVID-19: La transformació que ve
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Liderar persones en la era post COVID-19: Els repten que venen

Teletreball, lideratge i conciliació

HR Analytics: de la teoria a la pràctica

Com afrontar el teletreball després de la nova llei

Plans d’igualtat. Claus de la nova legislació

El paper de RH en una transformació Agile
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Últimes tendències en l’aplicació de tecnologia en RH
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FORMACIÓ

Formació presencial

Protocol COVID

Aula Virtual

El plantejament per l’any 2020 era realitzar un fort 

increment en l’activitat formativa de l’Associació, amb un 

programa que es va plantejar des de l’inici de l’any i que 

es va veure ajornat per l’arribada de la pandèmia de 

COVID-19.

Les circumstàncies han portat a un descens en l’activitat 

formativa, però també a la creació de l’Aula Virtual, de 

manera que ara podem oferir formació presencial i online.

En el darrer trimestre de l’any vam poder reactivar la 

formació presencial, tot i que, amb l’arribada de la segona 

onada de la pandèmia, algunes de les formacions 

programades es van reconvertir a format digital.

15 Memòria 2020
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HR Analytics: fonaments i exemples d’ús

Com desenvolupar una cultura innovadora des de RH

OKR: gestió d’objectius per a models híbrids de treball

Avaluació efectiva de l’acompliment
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Agraïments

Un any ple de reptes que no hauria estat possible sense la 

implicació i participació dels nostres patrocinadors i 

d'aquelles empreses i organitzacions que han volgut 

compartir coneixements, experiències i espais amb tots 

nosaltres.

A totes elles, gràcies per compartir aquest 2019 amb 

nosaltres!
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3gSmartGroup

ActioGlobal

Aedipe

AGM Abogados

Ajuntament de Barcelona

Aldi

Allianz

Asepeyo

ASPY Prevención

Banco Sabadell

Barry-Wehmiller

Boil Fernández Geli Advocats

CaixaBank Operational Services

Cigna

Compensa Capital Humano

COVIDWarriors

Cuatrecasas

Esade

Esade Law School

Everis

Fundación Masfamilia

General Óptica

Grant Thornton

Grifols

Grupo Catalana Occidente

Grupo Pharos

Health Transportation Group

Hêdron HR

Henkel Ibérica

IESE Business School

Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en 

RRHH

INUSUAL

Kiabi

La Llave de Oro

Lead to Change

LEXA

Lukkap

MRC International people training

Quadis

Racc Escola de Conducció

Randstad

Randstad Research

RocaSalvatella

SAP

Skyview

Solutia GHS

Suez

Telefonica

The Valley

UP Spain

UPF-BSM

Xarxa NUST
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C/ Balmes, 129 bis 4t 2a
08008 Barcelona
Tel. 934 238 413
administracio@aedipecatalunya.com 
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