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L’ENTITAT

Les expectatives per l’any 2022 partien, encara, de l’incertesa sobre els 

efectes de la pandèmia. La tornada a la normalitat era el principal 

objectiu, tornant amb la freqüència normal de realització de jornades 

presencials, però, alhora, mantenint també activitats en format virtual.

La realitat ha estat que, respecte a l’activitat, hem pogut tornar a fer 

accions presencials sense cap restricció, tot i que la presència 

d’assistents encara no ha recuperat els números prepandèmia.

L’activitat formativa ha tornat a ser un dels pilars, tenint una 

considerable participació tant en cas presencial, com a través de 

l’Aula Virtual.

El 2022 també ha estat el de l’impuls d’un projecte paral·lel, (Nuevas) 

formas de trabajar (NFT), que si ve es gestiona des d’Aedipe, la 

participació i lideratge s’ha dut a terme des de la nostra associació.

Es manté el descens en el nombre d'associats, però la creació de dues 

noves quotes per empreses associades de petita i mitjana empresa fa 

que incrementi el número d’empreses que es vinculen en aquesta 

modalitat.

L’Associació també ha incrementat el número de Partners i ha arribat 

a interessants acords de col·laboració, com el que fa possible la 

realització de jornades dins de l’Aula Laboral amb Cuatrecasas.

Memòria 2022
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Junta Directiva

En el darrer any no han hagut ni baixes ni incorporacions en la 
composició de la Junta Directiva.

El mandat de la Junta és per a un període de quatre anys, que 
finalitzarà el juliol de 2024.

Agraïm la implicació i dedicació altruista, especialment en la 
complicada situació dels darrers temps, de tots els membres de la 
nostra Junta.

Membres de la Junta Directiva

 President

Pere Ribes Preckler - Director de RH Corporatiu del Grupo Catalana Occidente

 Vicepresidents

Ricard Alfaro Puig - Sotsdirector General Asepeyo

Roser Segarra Parera - Directora de RH d’Aldi España

• Secretari

Lluís González Sancho - Pensionista

• Tresorer

Sergi Riau Urbano - Soci Director de Solutia Global Health Solutions

• Vocals

Mateo Borrás Humbert – Conseller de l’Àrea Laboral a Cuatrecasas

Esteban Ciria Lázaro - Director de RH a Quadis

Jesús María García Martínez – Fundador de BEruns

Susana Gutiérrez Gutiérrez - Directora de RH a General Óptica

Xavier Lamarca Alcaide – Soci de KeepUp talent

Antonio Martínez del Hoyo Clemente - Advocat of Counsel a AGM Abogados

Caty Planas Sacristán - Directora Associada a hêdron HR

Griselda Serra Casals - Directora de RH a Henkel Ibérica

Marcos Urarte - President a Pharos

Memòria 2022

Agraïm la implicació i dedicació altruista de tots els membres de la 
nostra Junta.
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Assemblea General Ordinària

L’Assemblea General Ordinària, de celebració anual, es va dur a terme 
el 3 de febrer, mitjançant plataforma de connexió online. 

En ella es va presentar la memòria d’activitats i el resultat econòmic de 
l’exercici 2021 i es va aprovar el projecte d’activitats i el pressupost per 
al 2022. 

Un any més, l’Assemblea va aprovar el manteniment de les quotes dels 
associats, així com la creació de dues noves opcions de vinculació com 
a Empresa Associada, per a petites i mitjanes empreses.

Quotes vigents 2022

Ordinària 175 € 

Estudiants 88 €

Pensionistes 88 €

Aturats 80 €

EA gran empresa 600 €

EA mitjana empresa 400 €

EA petita empresa 200 €

Més informació: https://bit.ly/3W56hdP | https://bit.ly/3Zwwzsf

Memòria 2022

Reunions de Junta

Durant el 2022 s’han celebrat 11 reunions de Junta, 8 en format 
presencial i 3 per videoconferència. 

En general, a les reunions es planifiquen les línies d’actuació de 
l’Associació, la programació d’activitats, i s’ha fet seguiment de la 
gestió, de les relacions amb els associats i de les activitats executades. 

En especial, enguany s’han dedicat esforços extraordinaris al projecte 
NFT i a la creació de l’Aula Laboral amb Cuatrecasas.

https://bit.ly/3W56hdP
https://bit.ly/3Zwwzsf
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Reunions del Consejo Nacional

L’Associació ha participat activament, i de manera destacada per la 
representació del nostre President com a president d'Aedipe, en les cinc 
reunions que s’han produït enguany del Consejo Nacional d’Aedipe. En 
elles, principalment, s’han tractat aspectes que afecten al conjunt de 
les territorials, buscant vies de col·laboració entre elles, i també 
aspectes de relacions institucionals.

A les reunions s’han dedicat esforços extraordinaris en el projecte NFT, a 
l’organització del 55è Congrés d’Aedipe i a les publicacions especials 
que s’envien als associats durant l’any (IHRD i software).

Memòria 2022

Congrés Aedipe 2022

Organitzat per Aedipe, el 55è Congrés Nacional d’Aedipe es va 
celebrar a Sevilla, sota el títol (Nuevas) formas de trabajar, i va comptar 

amb una representació institucional d’Aedipe Catalunya, i la 
participació destacada com a ponent de Marcos Urarte, vocal de la 
nostra Junta.

Més informació: https://bit.ly/3k8O1TF

Representació a Aedipe
Des d’inicis de 2021, el nostre President, Pere Ribes, exerceix també la 
presidència de l’Asociación Española de Dirección y Desarrollo de 
Personas –Aedipe-.

Susana Gutiérrez, vocal de la Junta d’Aedipe Catalunya, segueix sent la 
segona representant de la nostra associació al Consejo Nacional.

Representació a l’EAPM

Roser Segarra, vicepresidenta d’Aedipe Catalunya continua com a 
representat internacional d’Aedipe a l'European Association for People 
Management (EAPM), la principal associació europea de RH.

https://bit.ly/3k8O1TF
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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.

L’Associació és una de les entitats signants del 

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.

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.

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.

Pacte per a la Reforma Horària

Participació a les reunions i iniciatives posades en marxa per 
l’Observatorio Generación & Talento

Participació en les sessions de treball de la Xarxa d’Empreses NUST 
sobre el Nou Pacte del Temps a Barcelona

Memòria 2022

https://www.reformahoraria.cat/pacte-reforma-horaria?lang=es
https://www.reformahoraria.cat/pacte-reforma-horaria?lang=es
https://generacciona.org/observatorio/
https://generacciona.org/observatorio/
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/xarxa-dempreses
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/xarxa-dempreses
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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.

Membres del jurat del Premi a l’empresa innovadora en organització i 
usos del temps de l’Ajuntament de Barcelona

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 Consell Social de Respon.cat

Aedipe Catalunya és una de les institucions 

membre d’aquesta xarxa compromesa amb la 

millora de l’ocupabilitat dels joves a través del 

desenvolupament d’una Formació Professional Dual 

de qualitat.

Membres de l’Alianza para la FP Dual

Memòria 2022

L'Observatori és una plataforma d'informació, 

discussió, reflexió i intercanvi de coneixement i 

experiències sobre els diferents sistemes de pensions 

d'Europa des d'una perspectiva multidisciplinària. 

Aedipe Catalunya n'és membre col·laborador.

Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària

http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/premi-barcelona-lempresa-innovadora-en-conciliacio-i-temps
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/premi-barcelona-lempresa-innovadora-en-conciliacio-i-temps
https://www.respon.cat/consell-social/
https://www.respon.cat/consell-social/
https://www.alianzafpdual.es/
https://www.alianzafpdual.es/
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Fundació pel Desenvolupament de la Funció de 

Recursos Humans (Fundipe) neix a partir d’Aedipe, 

amb la finalitat de contribuir al millor coneixement i 
al desenvolupament de la funció, en col·laboració

amb universitats i escoles de direcció d’empreses, 

centres de recerca, associacions i cercles d’estudis.

Fundipe

Aedipe Catalunya és membre de la Confederació

Espanyola de Directius i Executius, la qual agrupa a 

diferents associacions de directius. CEDE estimula les 

seves activitats i coordina accions en benefici de les 

entitats confederades i de tots els seus associats

individuals.

CEDE

Aedipe és membre, des de la seva fundació, de 

l’Associació Europea de Direcció de Personal 

(EAPM). La participació en l’Associació Europea ha 

estat sempre molt activa, mantenint una 

representació permanent en els seus òrgans de 

direcció: Comitè Executiu i Consell de Delegats. 

EAPM

Aedipe Catalunya forma part de la WFPMA, xarxa

mundial de professionals en la gestió de persones, 

fundada per ajudar al desenvolupament i millorar

l'efectivitat de la gestió de professionals a tot el 

món. Representa més de 660.000 professionals de 

gestió de persones en més de 90 associacions

nacionals de personal de tot el món.

Federació Mundial d'Associacions de Gestió de Persones

https://wfpma.org/
https://wfpma.org/
http://www.eapm.org/
http://www.eapm.org/
http://www.fundipe.es/
http://www.fundipe.es/
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Equip

L’equip laboral de l’Associació es manté amb el Jordi Goro, com a 
Gerent de l’entitat, i l’Ivan Belloso, encarregat de les tasques 
d’administració, gestió d’activitats i comunicació. 

Diferents projectes de l'associació també són possibles per la 
participació de diferents professionals externs com la Marta Tomàs, en 
Joan Miró o la Núria Carbó.

Memòria 2022
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ACORDS

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 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, un any més, 

dels partners Compensa Capital Humano, MRC International People 

Training i Aon, així com la incorporació com a nou partner d’ASTEX. 

La figura de les entitats patrocinadores desapareix enguay, amb la 

incorporació com a partner de Cigna.

Memòria 2022
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Partners

Els Partners són les empreses que van més enllà del patrocini d’una 
activitat o acció, donant màxim suport a la totalitat del projecte de 
l’Associació. 

Els partners ens donen suport econòmic i de coneixement dins dels seus 
camps d’espertesa, oferint-nos, entre altres coses, ponents per a les 
jornades, experts per a les formacions i articles i altres continguts per 
ajudar a mantenir actualitzats als nostres associats/des. 

Agraïm especialment la renovació de la seva vinculació, un any més, a 
Compensa Capital Humano, MRC International Training i Aon. Així com 
les incorporacions com a partners d’ASTEX i Cigna.

Memòria 2022

https://www.mrctraining.com/
https://www.mrctraining.com/
https://www.compensach.com/
https://www.compensach.com/
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https://www.cignasalud.es/
https://www.cignasalud.es/
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Col·laboradors

Les empreses col·laboradores donen suport al manteniment de 
l’Associació. Actualment, en aquesta categoria comptem amb Wekow
Business Community.

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 o puntual en profit de l’Associació o dels 
associats.

Memòria 2022

http://wekow.com/
http://wekow.com/
https://www.alianzafpdual.es/
https://www.alianzafpdual.es/
https://www.compromisorse.com/
https://www.compromisorse.com/


A
C

O
R

D
S

  ·
  C

o
n

ve
n

is

18 Memòria 2022

https://www.equiposytalento.com/
https://www.equiposytalento.com/
https://www.upf.edu/es/inicio
https://www.upf.edu/es/inicio
https://campus.eae.es/webapps/login/?action=login
https://campus.eae.es/webapps/login/?action=login
https://www.cuatrecasas.com/es/firma/instituto_internacional.html
https://www.cuatrecasas.com/es/firma/instituto_internacional.html


Col·laboracions

L’Associació ha establert diferents acords de col·laboració per ampliar 
l’abast dels serveis que ofereix als associats/des.

(N)FT és un fòrum d’opinió i investigació expert 
per el canvi sòcio-laboral que pretén crear un 
repositori públic de contingut viu i actualitzable
d’alt nivell en torn a quatre grans blocs: cultura, 
lideratge, empleats i recursos.

(Nuevas) Formas de trabajar

Memòria 2022

Des d’Aedipe Catalunya també s’ha impulsat l’estudi sobre les (Nuevas) 
Formas de Trabajar, amb l’objectiu de detectar els canvis en les 
dinàmiques laborals.

Web: https://nuevasformasdetrabajar.es/

Participació a l’enquesta: https://bit.ly/3rP9nFV

Des d’Aedipe Catalunya s’ha impulsat i liderat el projecte d’Aedipe, 
d’àmbit nacional, (Nuevas) Formas de Trabajar.
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El projecte (Nuevas) formas de trabajar neix com una proposta per 
realitzar des d’Aedipe Catalunya, però l’ambició del projecte fa que es 
decideixi proposar realitzar-ho des d’Aedipe, per implicar i arribar a 
molts més professionals.

Tot i centralitzar la gestió des d’Aedipe, el pes principal del projecte s’ha 
dut a terme des d’Aedipe Catalunya, que amb 4 representants al 
comitè organitzador, i amb reunions setmanals, ha posat al servei del 
projecte temps, esforços i mitjans per garantir-ne l’èxit.

La importància del projecte també ha fet que algunes de les activitats 
realitzades per Aedipe Catalunya durant l’any hagin estat plantejades 
com a temàtiques vinculades a les (Nuevas) formas de trabajar.

19

https://nuevasformasdetrabajar.es/
https://bit.ly/3rP9nFV


A
C

O
R

D
S

  ·
  C

o
l·l

ab
o

ra
ci

o
n

s

20 Memòria 2022

Plataforma d’e-learning d’aprenentatge d’idiomes

ASTEX Lenguages ofereix multitud de recursos 
que converteixen la seva oferta formativa en 
una opció d’aprenentatge atractiva i 
permanentment actualitzada. Gràcies a la 
tecnologia més capdavantera, els usuaris 
poden aprendre idiomes d’una forma diferent i 
a través de plans de formació a mida.

Informació: https://bit.ly/3jSMpNx

Aedipe Catalunya i ASTEX acorden facilitar accés gratuït, per a tots els 
associats, a la plataforma d’e-learning ASTEX Lenguages

Aula Laboral Aedipe Catalunya & Cuatrecasas

L’Aula Laboral Aedipe Catalunya & 
Cuatrecasas, una aposta d’ambdues entitats 
per abordar, de forma periòdica i de manera 
monogràfica en cada sessió, qüestions 
d’actualitat i d’alt interès en matèria laboral.

Informació: https://bit.ly/3IGnyqC

Aedipe Catalunya i Cuatrecasas fan una aposta pel coneixement i 
posen en marxa l’Aula Laboral Aedipe Catalunya & Cuatrecasas

IHRD

Per iniciativa de l’EAPM, cada 20 de maig es 
celebra l’International Human Resources Day, 
com una oportunitat única per donar visibilitat 
a la professió i donar reconeixement als i les 
professionals que s’hi dediquen.

Informació: https://bit.ly/3XIKB8M

Per quart any consecutiu, Aedipe Catalunya col·labora en la 

celebració del Dia Internacional dels Recursos Humans amb diferents 
accions.

https://bit.ly/3jSMpNx
https://bit.ly/3IGnyqC
https://bit.ly/3XIKB8M
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ASSOCIATS

Enguany, l’Associació ha posat en marxa dues noves formes de 

vinculació com a Empresa Associada per facilitar que empreses petites 

i mitjanes tinguin accés a una millora en els serveis que oferim i que 

més professionals d’aquestes empreses tinguin accés a les nostres 

activitats.

Tot i el manteniment de l’import de les quotes un any més, els efectes 

econòmics derivats de la pandèmia segueixen incidint en els associats, 

incrementant-se enguany el número de baixes de forma significativa i 

reduint-se la incorporació de nous associats.

Tot i això, seguim creixent en empreses que s'associen en la modalitat 

d’Empresa Associada, de forma que el nombre de professionals als 

que arribem és major. 

Memòria 2022
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Associats

Aedipe Catalunya acaba el 2022 amb un total de 532 associats.

El descens d’associats, que es manté estable en els darrers anys, 

incrementant-se els associats vinculats mitjançant una empresa en 

deteriorament dels que es paguen la serva pròpia quota.

Els 532 associats es reparteixen de la següent manera: 

- 301 són associats professionals (individuals).

- 201 són associats designats per una empresa.

- 30 són associats amb quota especial.

Associats 

particulars

56%

Associats 

designats per 

empresa

38%

Associats amb quotes 

especials

6%

31/12/2021 583

Altes 29

Baixes 80

31/12/2022 532

Memòria 2022
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Empreses Associades

La vinculació com a Empresa Associada és la fórmula que dóna majors 

avantatges perquè el màxim de professionals d’una empresa puguin 

gaudir dels serveis que oferim des de l’Associació. 

Enguany s’ha fet, novament, un esforç important en la vinculació 

d’Empreses Associades, impulsada també per la creació de dues 

noves modalitats de vinculació com a empresa.

37 42 44
55 54

61 67

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolució Empreses Associades

Les nostres Empreses Associades (mitjana i gran empresa)

Memòria 2022
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COMUNICACIÓ

La comunicació amb associats/des i professionals del sector és de gran 

transcendència a l’hora de fer arribar al màxim d’interessats l’activitat 

de l’Associació.

Els principals canals de comunicació habituals d’Aedipe Catalunya: 

web, blog, newsletters, butlletí electrònic i xarxes socials, continuen el 

seu creixement, incrementant usuaris i ratis d’aprofitament, dins del 

repte continu que suposa per a l’Associació oferir continguts útils i de 

qualitat.

Un any més, els associats han rebut les 3 edicions previstes de la revista 

Dirigir Personas, així com diferents publicacions digitals.

Mitjans externs a l’Associació també han informat sobre la nostra 

activitat gràcies a l’enviament de notes de premsa que realitzem.

Memòria 2022
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Web i blog

El nostre web corporatiu i el blog, ubicat en el mateix domini, són els 
principals canals per donar visibilitat contínua a notícies i convocatòries 
de l’activitat de l’Associació, així com oferir continguts d’interès.

Des de la darrera actualització, el web compta amb 50 pàgines que 
ofereixen informació i continguts, de les quals 6 són d’ús restringit només 
per a associats. Entre les noves pàgines destacar les que expliquen les 
noves modalitats de vinculació com a Empresa Associada.

Per la seva part, el blog compta amb 872 entrades, amb la realització  
enguany de 93 nous continguts.

Entre els serveis que ofereix el web cal destacar el compromís amb els 
continguts exclusius per a associats: presentacions i documents de les 
jornades realitzades, estudis i publicacions d’interès, accés al servei de 
premsa, o consulta d’ofertes de treball. 

Durant el 2022 el web ha comptat amb quasi 19.000 usuaris i més de 
35.000 visualitzacions de pàgines. 

Web: www.aedipecatalunya.com
Blog: www.aedipecatalunya.com/ca/categoria/blog-de-lassociacio/

Memòria 2022
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Entrades 

rotatòries

Entrades 

destacades

Entrades 

anteriors

Menú

Espai 

patrocinadors

Subscripció 

newsletter

Agenda

Capçalera

Contacte i xarxes

Cercador

Idiomes
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Newsletter

Les newsletters són el principal canal de difusió de l’activitat de 
l’associació, la via més efectiva per comunicar-nos de forma directa 
amb el conjunt d’associats i professionals subscrits a la nostra xarxa 
d’enviaments, informant de novetats en els serveis, avantatges de ser 
associat, acords signats per l'associació, convocatòries d'activitats 
associatives, etc.

Durant el 2022 el nombre de subscriptors s’ha regularitzat per optimitzar 
les adreces d’enviament, actualment disposem de 3.248 subscriptors.

Les 109 newsletters enviades s’han distribuït amb destacats increments 
dels ratis: un 39% d’enviaments lliurats (310.000), un 50% d’obertures 
(142.000) o un 150% en clicks (52.000).

Pots subscriure’t a la newsletter d’Aedipe Catalunya mitjançant 
aquest enllaç http://eepurl.com/cE4Zz9

Memòria 2022

http://eepurl.com/cE4Zz9


C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
 · 

B
u

tl
le

tí 
e

le
ct

rò
ni

c

32

Butlletí Electrònic Et posem al dia

El Butlletí electrònic “Et posem al dia” és el principal recull informatiu de 
l’activitat de l’Associació, on es recullen convocatòries de jornades i 
formacions, ressenyes de les jornades realitzades, informes i continguts 
d’interès, serveis per a associats i agenda d’activitats.  

Consolidats el format i els apartats, els continguts del butlletí mensual, 
que ha comptat amb 12 números enguany, manté uns alts índex 
d’obertura.

Al web d’Aedipe Catalunya es poden consultar els Butlletins enviats 
http://www.aedipecatalunya.com/ca/butlletins 

Memòria 2022
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Ofertes Laborals

Aedipe Catalunya ofereix a les empreses la possibilitat de compartir, 
amb els nostres associats, ofertes de treball vinculades a la direcció, 
gestió o desenvolupament de persones en les organitzacions.

Enguany diferents empreses amb diferent necessitats s’han dirigit a 
nosaltres per a cercar un perfil adient de professional entre els nostres 
associats. 

Les ofertes s’han enviat als associats a través de la newsletter, i també 
s’han publicat en l’àrea per associats del nostre web.

Memòria 2022
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Xarxes socials

L’any 2022 hem seguit incrementant la presència i publicació 

d’entrades a LinkedIn, amb més de 90 publicacions, amb el 

conseqüent increment d’interaccions amb altres usuaris i de 

recomanacions dels nostres continguts.

Any rere any seguim incrementant el número de contactes, assolint 

enguany un total de 5.833 seguidors.

Linkedin

Pots seguir l’activitat d’Aedipe Catalunya a Linkedin a través del 
següent enllaç www.linkedin.com/in/aedipecatalunya

Memòria 2022
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Twitter és el mitjà que utilitzem per difondre les activitats que fem, tant 

prèviament com en el mateix moment en què s’estan realitzant, així 

com per compartir algunes de les entrades que publiquem al nostre 

web. 

Enguany s’han publicat més de 130 piulades, amb un cert increment 

tant en impressions, com en visites al perfil.

Durant el 2022 s’ha mantingut la xifra de seguidors, amb un total de 

2.233.

Twitter

Pots seguir l’activitat d’Aedipe Catalunya a Twitter a través del següent 
enllaç https://twitter.com/AedipeCatalunya

Memòria 2022
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El canal de YouTube de l’Associació ofereix alguns vídeos de les 

ponències de jornades organitzades i també entrevistes amb directius i 

experts.

El canal té 82 subscriptors i es poden trobar 41 vídeos disponibles.

Pots seguir l’activitat d’Aedipe Catalunya a YouTube a través del 
següent enllaç: 
https://www.youtube.com/AssociacióCatalanaDireccióRRHH

YouTube

Memòria 2022

https://www.youtube.com/c/Associaci%C3%B3CatalanaDirecci%C3%B3RRHH/videos


C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
 · 

P
u

b
lic

ac
io

ns

37

Publicacions

Durant el 2022 s’han publicat 3 números de la revista Dirigir Personas, 
corresponents als números 45, 46 i 47.

L’estructura de la revista es manté des de la darrera renovació, oferint 
seccions com:

- En primera persona o Aedipe Internacional, que ofereixen entrevistes 
d’interès
- Aportacions RH, on s’apropen articles, tendències i continguts  
- Projectes i notícies AEDIPE, on s’apropen persones o futures activitats 
destacades d’Aedipe
- Literatura especialitzada, on es repassen novetats editorials amb 
temàtiques relacionades amb la gestió de persones
- AEDIPE Territorials, on es repassen les accions destacades que hem 
fet en el darrer període les diferents delegacions.

En aquest darrer apartat destaca l’espai destinat a la informació de les 
activitats que realitzem des d’Aedipe Catalunya.

Revista Dirigir Personas

Els associats a Aedipe Catalunya reben cada any una sèrie de  
publicacions com a servei que oferim a l'associat.

Memòria 2022
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Durant el primer semestre de l’any es van publicar dos especials 
monogràfic en format electrònic:

Especial International Human Resources
Day 2022

https://bit.ly/3Dbv8pT

Monogràfics online

El servei de premsa per a associats és un recull de les principals notícies 
que es publiquen a la premsa de temàtica de recursos humans, on 
també s’inclouen les portades del dia dels principals diaris. Els enviaments 
es produeixen amb una periodicitat de dos per setmana.

Enguany, tot i l’alt número d’associats que ja en gaudeixen, hem rebut 12 
noves peticions per rebre aquest servei.

Servei de premsa i portades

Especial tendències en Software de RH 
2022

https://bit.ly/3ZnNg9h

https://bit.ly/3Dbv8pT
https://bit.ly/3ZnNg9h
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Mitjans

A través de les diferents notes de premsa que generem per comunicar 
als diferents mitjans les accions que realitza l’Associació, aconseguim 
tenir presència en algunes publicacions sectorials.

Mitjans com RRHH Digital, RH press, Equipos & talento o Corresponsables, 
entre d’altres, publiquen notícies relacionades amb l’activitat d’Aedipe 
Catalunya.

Memòria 2022
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ACTIVITATS

Tot i que el 2022 es va iniciar encara donant preferència a la 

celebració de jornades en format virtual, a partir del maig vam 

recuperar la normalitat en la convocatòria d’activitats presencials, que 

s’han pogut celebrar de manera satisfactòria.

Malgrat que s’està constatant una menor afluència de professionals a 

les sessions presencials, respecte als números previs a la pandèmia, la 

idea de l’Associació, durant aquest any i en perspectiva de futur, és la 

de combinar la celebració d’activitats presencials i online, ja que les 

primeres permeten un necessari contacte entre els professionals i les 

segones arribar a més professionals.

A les jornades online organitzades per Aedipe Catalunya, cal destacar 

també l’accés que tenen tots els associats/des als webinars que 

s’organitzen des d’altres territorials.

Si bé les temàtiques tractades durant l’any han estat diverses, cal 

destacar les celebrades en matèria normativa gràcies a la creació de 

l’Aula Laboral Aedipe Catalunya & Cuatrecasas.

També és destacable l’èxit en la celebració, després de 3 anys, del 

Foro Aedipe Catalunya en format presencial.

Memòria 2022
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Reforma Laboral 2021, Claves 
legales para empresas

Més informació: https://bit.ly/3XVZmVs  | https://bit.ly/3kyQ0AJ

Punts clau de la reforma laboral per a les empreses

El 20 de gener, amb la col·laboració de Cuatrecasas, vam celebrar el 
webinar Reforma Laboral 2021. Claus legals per a empreses, per 
abordar els aspectes clau del Reial decret llei 32/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de 
l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

Victoria Villanueva, Consellera Laboral a Cuatrecasas, va introduir els 
principals canvis que aporta el RDL 32/2021, i, posteriorment, Guillermo 
García, Soci de Laboral a Cuatrecasas, va analitzar els punts rellevants 
relatius a la flexibilitat interna: ERTOS, suspensions de contractes i 
negociació col·lectiva.

Horari: de 13.00 a 14.00 h.

Seu: Sessió online

Inscripcions: 560
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Implantació real del teletreball i 
treball híbrid

Més informació: https://bit.ly/3WFPCyg

Implantació real del teletreball i treball híbrid

Aedipe Catalunya i el projecte (Nuevas) Formas de Trabajar, vam 
organitzar aquesta sessió online per conèixer les claus dels nous models 
de treball i inspirar les seves aplicacions a les empreses.

La sessió, presentada per Jesús García, membre de la Junta d’Aedipe 
Catalunya i coordinador del projecte, va comptar amb dos blocs.

El marc jurídic del teletreball va ser abordat per Rosa Virolés, Magistrada 
del Tribunal Suprem.

Les bones pràctiques empresarials van anar a càrrec de Nicoletta De 
Lucca (Rastreator), Carlos Morón (Cepsa) i Gerardo Cid (Wolters Kluwer).

Horari: de 12.00 a 13.15 h.

Seu: Sessió online

Inscripcions: 45

Memòria 2022
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La previsió social complemetària i 
diàleg social a Catalunya

Més informació: https://bit.ly/3H6CThF

La previsió social complementària i diàleg social a Catalunya

Aedipe Catalunya, entitat col·laboradora de l’Observatori dels Sistemes 
Europeus de Previsió Social Complementària, ofereix als seus 
associats/des la possibilitat de participar a les jornades del cicle de 
debats sobre la previsió social.

En la cinquena i última sessió del cicle de debats van participar Xavier 
Varea (OSEPSC), Toni Mora (CTESC), Enric Vinaixa (Generalitat de 
Catalunya), Núria Gilgado (UGT), Cristina Torre (CCOO) i Josep Ginesta 
(Pimec), constatant, tots ells, que només a través del diàleg social serà 
possible un desenvolupament efectiu i real de la previsió social 
complementària.

Horari: de 15.00 a 17.00 h.

Seu: Sessió online

Inscripcions: 30

Memòria 2022
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El treball col·laboratiu en la direcció 
per projectes

Més informació: https://bit.ly/3Gg4VrO | https://bit.ly/3hJlRhh

Tips per a millorar la comunicació i enfortir el treball col·laboratiu

Aedipe Catalunya, en col·laboració amb MRC International people 
training, va organitzar aquest webinar per a oferir eines i bones 
pràctiques perquè els responsables de projectes fomentin la 
col·laboració en els seus equips de manera procedimentada i 
mesurable.

Susana Mondéjar, Responsable de comunicació i people màrqueting a 
MRC International people training, i Magda Teruel, Head of User Care a 
Zurich, van exposar-nos de forma dinàmica com podem 
millorar/fomentar la col·laboració en la direcció de projectes 
mitjançant una sèrie de recomanacions, i ho van fer incidint en les 
relacions, la comunicació i les solucions tecnològiques.

Horari: de 13 a 14.15 h.

Seu: Sessió online

Inscripcions: 142

Memòria 2022
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Talent internacional. Tendències i 
desafiaments de la mobilitat i del 
teletreball internacional

Més informació: https://bit.ly/3j3j5DW

La mobilitat internacional com a peça clau en l’estratègia i cultura 
corporativa

Aedipe Catalunya i Aon van organitzar aquesta jornada per abordar els 
punts clau per fer front als desafiaments de la internacionalització del 
talent, com són les novetats legislatives que l’afecten o el teletreball 
internacional.

La jornada va comptar amb destacats ponents com Meritxell Maeso
(Garrigues), Joan Torradeflot (Chubb), Javier Moro (Aon) o Albert Moro 
(Grupo Naturgy), i la col·laboració dels experts d’Aon, Javier Fernández 
Pueyo, Javier Savín i Carmen Ruiz.

Horari: de 9.15 a 11.00 h.

Seu: Auditori Catalonia Diagonal Centre

Inscripcions: 123 
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Foro Aedipe Catalunya 2022
(Noves) Formes de Liderar

(Noves) Formes de Liderar. Foro Aedipe Catalunya 2022.

Molts líders de RH estan, en aquesta època de canvis i incerteses, 
repensant les maneres de treballar. A més, la vertiginosa irrupció de la 
tecnologia en el treball ha suposat una veritable revolució. És el 
moment de reflexionar sobre si les formes tradicionals de liderar 
encaixaran amb aquest nou paradigma.

El Foro d’enguany, on vam comptar amb destacats ponents que 
lideren diferents i interessants projectes empresarials, va resultar una 
ocasió única per a veure diferents perspectives de lideratge disruptiu.

Horari: de 9.00 a 14.00 h.

Seu: Auditori Axa

Inscripcions: 315

Memòria 2022
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Els ponents

Carlos Grau
(Mobile World Capital Barcelona)

Aleix Puig 
(VICIO)

Mª Fernanda González
(Fregata Space)

https://www.aedipecatalunya.com/ca/xavi-escales-ponent-del-foro-aedipe-catalunya-2019-liderant-el-talent-07062019/
https://www.aedipecatalunya.com/ca/xavi-escales-ponent-del-foro-aedipe-catalunya-2019-liderant-el-talent-07062019/
https://www.aedipecatalunya.com/ca/alicia-pomares-ponent-del-foro-aedipe-catalunya-2019-liderant-el-talent-07062019/
https://www.aedipecatalunya.com/ca/alicia-pomares-ponent-del-foro-aedipe-catalunya-2019-liderant-el-talent-07062019/
https://www.aedipecatalunya.com/ca/javier-creus-ponent-del-foro-aedipe-catalunya-2019-liderant-el-talent-07062019/
https://www.aedipecatalunya.com/ca/javier-creus-ponent-del-foro-aedipe-catalunya-2019-liderant-el-talent-07062019/


47

Foro Aedipe Catalunya 2022: perspectives sobre lideratge disruptiu

Ricard Alfaro, vicepresident d’Aedipe Catalunya, va obrir el Foro
destacant la presència en la jornada d’experts de primer nivell que ens 
poden aportar diferents visions sobre les noves maneres de liderar.

Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Barcelona, va desgranar 
elements clau dels nous lideratges, va mostrar la importància de les 
competències i capacitats que es requeriran als nous líders i va 
destacar els reptes que comporta la digitalització.

Aleix Puig, cofundador i CEO de VICIO, va explicar com s’ha gestat un 
projecte empresarial d’èxit, que parteix del talent d’un equip 
multidisciplinari i de l’abandonament de la zona de confort.

María Fernanda González, CEO de Fregata Space, va explicar el talent 
diferencial que es requereix per a projectes com el seu, i la importància 
de la selecció de l’equip de treball, en la cerca d’una passió que pot 
desencadenar un sòlid creixement. A més va subratllar la importància 
del timing, equip, idea, motivació i model de negoci perquè una startup
tingui èxit. 

Josep Maria Martorell, director associat de Barcelona Supercomputing
Center, va analitzar, partint de la disrupció generada per l’avanç 
tecnològic, el repte que suposa als líders la gestió d’equips amb un 
talent cada vegada més jove, divers i amb un clar perfil internacional. 
També va destacar que per a reclutar els millors professionals cal una 
combinació de factors, com la flexibilitat, un projecte atractiu o, fins i 
tot, l’oferta cultural de la ciutat.

Viviane Gamerro, CEO de Inner World, va ressaltar la necessitat de 
comptar amb líders amb ànima. Els líders que intervenen en el seu 
desenvolupament professional i practiquen l’atenció plena són una font 
d’inspiració i motivació per als seus equips. També va destacar els 
avantatges d’aplicar activitats de mindfulness en les empreses per a 
combatre l’estrès i impulsar la creativitat des de la calma.

Memòria 2022
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Josep Maria Martorell
(Barcelona Supercomputing center)

Viviane Gamerro
(Inner World)

https://www.aedipecatalunya.com/ca/alicia-pomares-ponent-del-foro-aedipe-catalunya-2019-liderant-el-talent-07062019/
https://www.aedipecatalunya.com/ca/alicia-pomares-ponent-del-foro-aedipe-catalunya-2019-liderant-el-talent-07062019/
https://www.aedipecatalunya.com/ca/javier-creus-ponent-del-foro-aedipe-catalunya-2019-liderant-el-talent-07062019/
https://www.aedipecatalunya.com/ca/javier-creus-ponent-del-foro-aedipe-catalunya-2019-liderant-el-talent-07062019/
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Més informació: https://bit.ly/3j4I8Xs |  https://bit.ly/3HrSlGF

https://bit.ly/3ZZP8W5 | https://bit.ly/3JbeREX

https://bit.ly/3R44hl2 | https://bit.ly/3R7xZpB

https://bit.ly/402Lfj9
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Els conflictes a l’empresa i la seva 
solució: judici, negociació, 
conciliació, mediació i arbitratge

Més informació: https://bit.ly/3XAITqc | https://bit.ly/3XBj2yh

Vies i procediments per a la solució de conflictes a les empreses

El 8 de juny, amb la col·laboració d’AGM Abogados, vam celebrar un 
nou webinar per abordar els diferents mecanismes de resolució dels 
conflictes laborals.

Antonio Martínez del Hoyo (AGM Abogados), va introduir els elements 
propis dels conflictes laborals, els tipus que podem trobar i la seva 
diferenciació respecte altres tipus de conflictes.

Respecte els sistemes de solució de conflictes, va agrupar-los en els que 
tenen una solució per via judicial (via demanda), els d’àmbit extra/intra
judicial (conciliació administrativa, Inspecció de Treball, mediació 
intrajudicial, etc), i els acords interprofessionals (mediació i arbitratge).

Horari: de 13.00 a 14.00 h.

Seu: Sessió online

Inscripcions: 112A
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Ja tinc el pla d’igualtat. I ara com 
l’implanto?

Més informació: https://bit.ly/3wp78Mb | https://bit.ly/3XWLJpl

Bones pràctiques per a la implantació del Pla d’Igualtat

Aedipe Catalunya va celebrar, amb la col·laboració d’Aon, aquest 
esmorzar de treball per a aportar recomanacions, bones pràctiques i 
solucions eficaces i innovadores que ajudin les empreses a dur a terme 
la implantació dels plans d’igualtat de forma ordenada i alineada amb 
l’estratègia i objectius de cada negoci.

Després de la presentació de la jornada per part del Ricard Alfaro, 
Vicepresident d’Aedipe Catalunya, i la introducció de Javier Fernández 
Pueyo, Director Retirement Solutions & Health Solutions per a Catalunya i 
Balears d’Aon, va ser Julia Ojeda, Consultora d’Aon especialitzada en 
l’elaboració i implementació de polítiques d’igualtat en empreses qui 
va aportar les diferents solucions a les necessitats més habituals en la 
implantació dels Plans d’Igualtat.

Horari: de 9,30 a 11.00 h.

Seu: Hotel Claris

Inscripcions: 16
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Compliance i canals de denúncia a 
RH

Més informació: https://bit.ly/3XVnEiq |  https://bit.ly/3R4FvkW

Compliance i canals de denúncia a les empreses

Primera sessió de l’Aula Laboral Aedipe Catalunya & Cuatrecasas, en la 
qual es va tractar el compliment normatiu i els canals de denúncia a les 
organitzacions.

La jornada va anar a càrrec dels experts de Cuatrecasas, Rubén Agote, 
Guillermo García, Lara Vivas i Mateo Borrás, els quals ens van introduir la 
situació actual de les empreses respecte a la compliance, el marc 
normatiu actual i què han de fer les empreses per complir les lleis, 
aprofundint en els diferents aspectes relacionats amb els canals de 
denúncia i la seva obligatorietat d’implantació. Finalment van explicar 
com es poden realitzar les denúncies, els terminis d’actuació i els 
requisits necessaris perquè l’empresa hagi d’actuar.

Horari: de 9.15 a 10.45 h.

Seu: Auditori Cuatrecasas

Inscripcions: 90
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Cicle Sostenibilitat i RH
Experiències empresarials d’acció 
social corporativa 

Més informació: https://bit.ly/3Y244kX |  https://bit.ly/3iO3Z5o

Acció social corporativa per promoure un món millor

El 12 de juliol vam celebrar la primera de les sessions del Cicle 
Sostenibilitat i RH que organitza Aedipe Catalunya. En format afterwork i 
en un espai inspirador, com és la Torre Bellesguard, vam comptar amb 
l’interès de més d’una cinquantena de professionals.

Cristina Segura (Fundació “la Caixa”), Pilar Codina (SGS), Ignacio 
Gallardo-Bravo (Fundació Jesús Serra) i Cristian Rovira (Fundació Grupo 
Sifu) van exposar les experiències d’acció social de les serves 
organitzacions i alguns dels projectes i programes que duen a terme en 
matèria d’inclusió social, d’inserció laboral, de desenvolupament de 
l’educació, o de suport a les persones amb discapacitat, entre molts 
altres.

Horari: de 19.00 a 21.00 h.

Seu: Torre Bellesguard

Inscripcions: 54
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Esmorzar de treball: La medició de 
la intel·ligència emocional  i el seu 
impacte a les organitzacions 

Més informació: https://bit.ly/3ZKsZLj | https://bit.ly/3QOLUAs

Mesurar la intel·ligència emocional per donar millor resposta a les 
necessitats dels nostres equips

El 14 de setembre vam celebrar un nou esmorzar de treball amb la 
participació de Directors de RH de grans empreses amb seu a Catalunya.

Juan Luis Sayago i José Camargo, ambdós d’MRC International people 
training, van exposar la importància i possibilitats de mesurar i 
desenvolupar el talent emocional dels equips de treball i van mostrar els 
avantatges que suposa tant per les persones, com per les organitzacions, 
l’entrenament de la intel·ligència emocional.

El debat posterior que es va generar va permetre compartir conceptes, 
idees, experiències i inquietuds sobre les mesures de benestar emocional 
que s’estan aplicant o es poden implementar a les empreses.

Horari: de 9.15 a 10.45 h.

Seu: Hotel Evenia Rosselló

Inscripcions: 13
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La previsió social complementària 
com a oportunitat per a les nostres 
organitzacions

Més informació: https://bit.ly/3GRzVh8 |  https://bit.ly/3iPntGF

Previsió social complementària, oportunitat i beneficis de la seva
implantació en les empreses

El dimecres 28 de setembre vam celebrar la jornada La previsió social 
complementària com a oportunitat per a les nostres organitzacions, 
organitzada per Aedipe Catalunya, amb l’estreta col·laboració d’Aon i 
de l’Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social 
Complementària.

Els professionals d’Aon, Javier Fernández Pueyo, Claudia Domínguez, 
José Luis Martín i Aldara López; Javier Varea (OSEPSC), Itziar Rabasa
(Werfen), Miguel Núñez (Linde) i Segundo López (Tech Data) van ser els 
ponents de la sessió.

Horari: de 9.30 a 11.00 h.

Seu: Auditori Catalonia Diagonal Centre

Inscripcions: 62
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Realitats i mites del treball híbrid

Més informació: https://bit.ly/3J3JH2i |  https://bit.ly/3CUSIqr

Consolidació dels models de treball híbrid a les empreses

El 3 d’octubre vam celebrar, en format presencial, la jornada Realitats i 
mites del treball híbrid, en col·laboració amb MRC International people 
training.

Albert Aranda (Grup Bon Preu), María José Valenzuela (Dentaid) i Irene 
Rodríguez (Paack) van ser els ponents de la jornada, moderada per 
l’Àngel Rodríguez (MRC International people training).

La sessió, organitzada utilitzant la metodologia fishbowl, que potencia la 
intervenció dels assistents, va permetre que molts d’ells participessin 
activament aportant la seva experiència i coneixements sobre la 
temàtica.

Horari: de 9.15 a 11.00 h.

Seu: Auditori Catalonia Diagonal Centre 

Inscripcions: 72
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La incorporació de la creativitat a 
tota l’empresa

Més informació: https://bit.ly/3Hd2S79 |  https://bit.ly/3H9b3By

Impulsant des de RH el pensament creatiu a les empreses

El 19 d’octubre vam celebrar aquest webinar per a conèixer com 
empoderar amb pensament disruptiu i eines creatives a tota l’empresa i 
veure com RH pot liderar i ser el facilitador d’aquest procés.

Diana Pinos, experta en Design Thinking i processos de co-creació, va 
proposar, per definir i impulsar l’èxit de les organitzacions, que les 
direccions de RH facilitin i promoguin una actitud més creativa a l’hora 
d’afrontar els reptes. La creativitat és un procés més estructurat del que 
sembla i, per tant, es pot adquirir i millorar a través de l’entrenament.

Per la seva banda, Ruth Barrera (Fundació Bancària “la Caixa”), va 
explicar l’experiència exitosa de la Fundació en la aplicació de la 
metodologia de creativitat Design Thinking.

Horari: de 9.30 a 10.45 h.

Seu: Sessió online

Inscripcions: 123

Memòria 2022

A
C

T
IV

IT
A

T
S

 · 
E

sm
o

rz
ar

 d
e 

tr
eb

al
l

https://bit.ly/3Hd2S79
https://bit.ly/3H9b3By


57

Noves normatives laborals: punts 
clau i criteris de la inspecció de 
treball

Més informació: https://bit.ly/3kiByg2

Criteris de la Inspecció de Treball per a 2023

A l’octubre vam celebrar la segona sessió de l’Aula Laboral Aedipe 
Catalunya & Cuatrecasas.

Els experts de Cuatrecasas, Rubén Agote, Manel Luque i Mateo Borrás, 
van fer un repàs als principals punts clau de les darreres normatives 
laborals, així com al seu impacte a les empreses.

Els representants de la Inspecció de Treball a Catalunya i Barcelona, 
respectivament, Ignacio Fernández i Pedro Checa, van explicar els 
criteris d’actuació de la Inspecció de Treball, i van apuntar les directrius 
d’actuació dels inspectors i les normatives en que les empreses han 
d’incidir en el seu compliment per evitar sancions.

Horari: de 9.15 a 11.00 h.

Seu: Auditori Cuatrecasas

Inscripcions: 118
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55è Congrés Aedipe
(Noves) formes de treballar

Més informació: https://bit.ly/3WHky0G |  https://bit.ly/3XHtMLz

Tendencias y retos en la gestión de personas

El Congrés anual d’Aedipe es va organitzar comptant amb una 
destacada col·laboració i l’impuls realitzat des d’Aedipe Catalunya.

Pere Ribes, Marcos Urarte i Sergi Riau, de la Junta d’Aedipe Catalunya, 
van participar en les ponències del Congrés, així com altres ponents 
contactats des d’Aedipe Catalunya. El Congrés va tractar, des de 
diferents visions, les 6 grans tendències i reptes en la gestió de persones: 
flexibilitat, digitalització, treball col·laboratiu, atracció i fidelització del 
talent, benestar de l’empleat i sostenibilitat.

Al Congrés també va haver una important representació institucional de 
l’Associació, a més d’un bon número d’associats que van viatjar a Sevilla 
per gaudir de les ponències.

Horari: 10 de novembre, de 9.00 a 18.40 h.

11 de novembre, de 9.00 a 14.30 h-

Seu: San Telmo Business School (Sevilla)
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Esmorzar de treball: 
Solucions formatives a les 
necessitats de talent tecnològic

Més informació: https://bit.ly/3CYRJG3

Participació de les empreses en la generació del talent tecnològic

Esmorzar de treball, organitzat amb la col·laboració d'Astex i la 
participació de Cambra de Comerç de Barcelona, on es van presentar 
projectes i opcions per a la participació de les empreses en la generació 
del talent tecnològic: en la definició dels perfils i de les necessitats 
formatives, i en el seguiment del procés formatiu, tant en les 
competències tecnològiques com en les idiomàtiques.

L'esmorzar va comptar amb la participació del Sergio Sánchez i la 
Virginia Tenorio de la Cambra de Comerç de Barcelona; amb el David 
Warner, d’Astex; i amb responsables de formació i desenvolupament de 
mitjanes i grans empreses. Després d’una breu introducció van poder 
compartir experiències, preocupacions i generar debat sobre la 
temàtica.

Horari: de 9.15 a 10.45 h.

Seu: Seu social d’Aedipe Catalunya

Inscripcions: 17
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FORMACIÓ

Si durant el 2021 es va poder tornar a donar un fort impuls a la formació 

gràcies a les convocatòries online, el 2022 ha estat la tornada a la 

organització de formacions presencials.

La continuïtat de l’Aula Virtual, amb la voluntat d'Aedipe Catalunya de 

compartir les convocatòries amb la resta de territorials que conformen 

Aedipe, ha permès a aquestes la possibilitat d’oferir les formacions del 

nostre programa, obtenint així una major difusió i el conseqüent major 

número de professionals inscrits. 

Enguany hem programat 7 formacions online, dins de l’Aula Virtual, i 4 

convocatòries presencials.

3

7

5

14

11

2018

2019

2020

2021

2022

Evolució anual de grups formatius

Memòria 2022

Les nostres formacions segueixen tenint molt bona acceptació entre 

els professionals, amb unes altes valoracions respecte als continguts i la 

capacitació dels formadors.

4

7

Presencials

Online
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Les inscripcions a les Formacions Aedipe Catalunya són obertes a tots 

els professionals, tenint els nostres associats un important descompte en 

el preu d’inscripció, tant en les formacions presencials, com en les 

online.

Tarifes Aula Aedipe Catalunya 7/8 h

Associats 325 €

No Associats 450 €

Tarifes Aula Aedipe Catalunya 4 h

Associats 175 €

No Associats 250 €

Memòria 2022

Tarifes Aula Virtual 7/8 h + Tutoria

Associats 260 €

No Associats 360 €

Tarifes Aula Virtual 4 h + Tutoria

Associats 140 €

No Associats 195 €
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Taller de creativitat organitzacional. Com 
activar el pensament innovador a la teva 
organització

Formació organitzada en col·laboració amb Inusual, per abordar com, en 
un moment en què les empreses depenen cada cop més de la innovació
per ser competitives, la creativitat ens pot ajudar a crear un model d’èxit i 
assolir avantatges competitius.

Dates i horaris: Dilluns, 21 de març de 9.30 a 13.00 h.
Dimecres, 23 de març de 9.30 a 13.00 h.

Tutoria: Dilluns, 4 d’abril 12.00 a 13.30 h.

Hores lectives: 6 hores + 1,5 h de tutoria
Plataforma: Zoom

Formador: Pere Rosales

Assistents: grup de 12

Programa: https://bit.ly/3HzgU4A

Més informació: https://bit.ly/3Y0Qgag

Memòria 2022

https://bit.ly/3Y0Qgag
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Optimització i millora de processos de RH. 
Cap a l’excel·lència operativa

Aedipe Catalunya va convocar aquesta formació per a mostrar 
metodologies i accions que permetin millorar els indicadors de 
productivitat de les direccions de RH.

Dates i horaris: Dimarts, 5 de abril de 9.00 a 13.30 h.
Dimecres, 6 de abril de 9.00 a 13.30 h.

Tutoria: Dijous, 21 d’abril de 9.00 a 10.30 h.

Hores lectives: 8 hores + 1,5 hores de tutoria
Plataforma: Zoom

Formador: Iñaki Bustínduy

Assistents: grup de 17

Programa: https://bit.ly/3kBb4Xg

Més informació: https://bit.ly/3XIVyY8

Memòria 2022
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Liderar amb OKRs. Com comprometre als
equips amb els seus objectius

Aedipe Catalunya va convocar una nova formació, amb la col·laboració 
d’MRC International people training, per facilitar la implementació de la 
metodologia OKR i aconseguir l’alineament dels equips per facilitar 
l’assoliment dels objectius marcats.

Dates i horaris: Dimecres, 20 d’abril de 9,00 a 13,30 h.
Dimarts, 26 d’abril de 9,00 a 13,30 h.

Tutoria: Dilluns, 9 de maig de 9.30 a 11.00 h.

Hores lectives: 8 hores + 1,5 hores de tutoria
Plataforma: Zoom

Formador: Fran Arteaga

Assistents: grup de 13

Programa: https://bit.ly/3ZYS3yp

Més informació: https://bit.ly/3Di6G6h

Memòria 2022

F
O

R
M

A
C

IÓ
 · 

A
u

la
 V

irt
u

al

https://bit.ly/3ZYS3yp
https://bit.ly/3Di6G6h


65

Inspiring presentations

Aedipe Catalunya, amb la col·laboració d’Astex, vam convocar una 
sessió formativa presencial per a millorar la comunicació en públic i les 
presentacions en llegua anglesa.

Dates i horaris: Divendres, 17 de juny de 9.00 a 13,30 h.

Hores lectives: 4 hores
Plataforma: Col·legi d’economistes

Formador: Alan Crothers

Programa: https://bit.ly/3J3w43f

Més informació: https://bit.ly/3wqC7r7

Memòria 2022
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People Analytics: fonaments i exemples
d’ús. 5a edició

Després de l’èxit de les dues anteriors convocatòries, vam convocar la 
cinquena edició d’aquesta formació per mostrar com l’analítica de 
dades pot aportar valor a la presa de decisions estratègiques de les 
companyies.

Dates i horaris: Dilluns, 27 de juny de 10.00 a 14.00 h.
Dimecres, 29 de juny de 10.00 a 14.00 h.

Tutoria: Dijous, 27 de maig de 9:00 a 10:30 h.

Hores lectives: 7 hores + 1,5 hores de tutoria
Plataforma: Zoom

Formador: Ana Valera

Assistents: grup de 18

Programa: https://bit.ly/3kF9uDP

Més informació: https://bit.ly/3HB8Xfn
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Curs complet de Relacions Laborals per a 
no especialistes

Aedipe Catalunya va convocar aquesta formació presencial, amb la 
col·laboració d’AGM Abogados, per dotar de coneixements 
actualitzats de dret laboral a aquells professionals que ho necessiten.

Data i horari: Dilluns, 11 de juny de 9.15 a 18.15 h.

Hores lectives: 7 hores
Espai: AGM Abogados

Formadors: Jonathan Gil
Antonio Martínez del Hoyo
Luis San José

Assistents: grup de 13

Programa: https://bit.ly/3zur3dA

Més informació: https://bit.ly/3bvicjQ
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Gestió integral i eficient de l’absentisme 
laboral. 3a edició

Després de l’èxit de les dues convocatòries anteriors, Aedipe Catalunya 
va convocar la tercera edició d’aquesta formació organitzada en 
col·laboració amb Solutia Global Health Solutions, novament en format 
presencial.

Data i horari: Dimecres, 5 d’octubre de 9.00 a 18.00 h.

Hores lectives: 7 hores
Espai: Hotel Evenia Rosselló

Formador: Sergi Riau

Assistents: grup de 8

Programa: https://bit.ly/3VepFom

Més informació: https://bit.ly/3BPoQLM
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Design Thinking aplicat als RH: impulsa la 
creativitat del teu equip per a innovar al 
servei del negoci

Aedipe Catalunya, amb la col·laboració de Diana Pinos, va organitzar 
una nova formació presencial per apropar el pensament lateral i la 
creativitat als equips de treball.

Data i horari: Dijous, 24 de novembre de de 9.15 a 14.00 h.

Hores lectives: 4,5 hores
Espai: Hotel Evenia Rosselló

Formadora: Diana Pinos

Assistents: grup de 11

Programa: https://bit.ly/3V7wJ6d

Més informació: https://bit.ly/3FG5utH
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People Analytics: fonaments i exemples
d’ús. 6a edició

Després de l’èxit de les cincs anteriors convocatòries, vam convocar la 
sisena edició d’aquesta formació per mostrar com l’analítica de dades
pot aportar valor a la presa de decisions estratègiques de les 
companyies.

Dates i horaris: Dimarts, 13 de desembre de 9.30 a 13.30 h.
Dimecres, 14 de desembre de 9.30 a 13.30 h.

Tutoria: Dimecres, 21 de desembre de 9.30 a 11.00 h.

Hores lectives: 7 hores + 1,5 hores de tutoria
Plataforma: Zoom
Formadora: Ana Valera

Assistents: grup de 15

Programa: https://bit.ly/3hAyg77

Més informació: https://bit.ly/3HLhsoy
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Gestió integral i eficient de l’absentisme
laboral. 4a edició

Després de l’èxit de les tres convocatòries anteriors, vam convocar la 
quarta edició, aquest cop en format online, d’aquesta formació
organitzada en col·laboració amb Solutia Global Health Solutions.

Dates i horaris: Dijous, 15 de desembre de 9.30 a 13.30 h.
Divendres, 16 de desembre de 9.30 a 13.30 h.

Hores lectives: 7 hores
Plataforma: Zoom

Formador: Sergi Riau

Assistents: grup de 13

Programa: https://bit.ly/3jcRpw9

Més informació: https://bit.ly/3VdVCwM
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Plans d’igualtat i protocol per a la prevenció
i el tractament de l’assetjament sexual i per 
raó de sexe

L’actual normativa sobre igualtat obliga a les persones que formen part
de la comissió negociadora del pla d’igualtat i del protocol per a la 
prevenció i tractament de l’assetjament sexual i per raó de sexe en el 
treball, a estar formades en aquestes matèries.

Aedipe Catalunya i AGM Advocats van oferir, amb aquesta formació, la 
possibilitat d’obtenir un certificat de formació en igualtat.

Dates i horaris: Divendres, 16 de desembre de 9.00 a 11.30 h.

Hores lectives: 2,5 hores
Plataforma: Zoom

Formador: Luis San José

Assistents: grup de 38

Programa: https://bit.ly/3v7lgJ2

Més informació: https://bit.ly/3hGpKTX
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AGRAÏMENTS

Des d’Aedipe Catalunya volem agrair especialment als nostres 

patrocinadors i a aquelles empreses i organitzacions que han estat al 

nostre costat per compartir coneixements, experiències, temps i espais 

amb tots nosaltres.

A totes elles, gràcies per compartir aquest 2022 amb nosaltres!

Memòria 2022

Aedipe

Aedipe Andalucía

Aedipe Aragón

Aedipe Asturias

Aedipe Cantabria

Aedipe Comunitat Valenciana

Aedipe Euskadi

Aedipe Galicia

Aedipe Navarra – La Rioja

AGM Abogados

Alianza para la FP Dual

Ajuntament de Barcelona

Aon



A
G

R
A

ÏM
E

N
T

S

74

Asepeyo

Astex

Banco de Sabadell

Barcelona Supercomputing Center

Beruns

Cambra de Comerç de Barcelona

Cigna

Compensa Capital Humano

Corresponsables

Cuatrecasas

Dentaid

Diana Pinos

Fregata Space

Fundación Grupo Sifu

Fundació “La Caixa”

Fundació Jesús Serra

Grífols

Grup Bon Preu

Grupo Catalana Occidente

H&B Human & Business

Hêdron HR

Henkel

Inner World

Inspecció de Treball de Catalunya

Inspecció Territorial de Treball de Barcelona

Instituto Nacional de Estadística

Inusual

La Llave de Oro

Linde

Mobile World Capital Barcelona

MRC International people training

Memòria 2022
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Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària

Paack

Pharos

Quadis

Respon.cat

Rubau

SGS

Solutia Global Health Solutions

Tech Data

Torre Bellesguard

Triangle Talent

Universitat de Barcelona

Union Fenosa Distribución

Vicio

Wekow Business Community

Werfen

WPFPMA (Federació Mundial d’Associacions de Gestió de Persones)

Xarxa NUST

Zurich

Memòria 2022
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