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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.

Junta Directiva       

Assemblea General Ordinària

Reunions de Junta 

Representació a AEDIPE 

Reunions del Consejo Nacional 

Relacions Institucionals        

Personal       
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ACORDS

Partners

Col·laboradors   

Convenis 

Col·laboracions

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.
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Partners

Memòria 2022

Col·laboradors

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/
http://wekow.com/
http://wekow.com/
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Relacions institucionals

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
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/
http://www.fundipe.es/
http://www.fundipe.es/
http://www.eapm.org/
http://www.eapm.org/
https://wfpma.org/
https://wfpma.org/
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Convenis
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https://www.alianzafpdual.es/
https://www.alianzafpdual.es/
https://www.compromisorse.com/
https://www.compromisorse.com/
https://www.cuatrecasas.com/es/firma/instituto_internacional.html
https://www.cuatrecasas.com/es/firma/instituto_internacional.html
https://campus.eae.es/webapps/login/?action=login
https://campus.eae.es/webapps/login/?action=login
https://www.equiposytalento.com/
https://www.equiposytalento.com/
https://www.upf.edu/es/inicio
https://www.upf.edu/es/inicio
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Col·laboracions
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ASSOCIATS

Associats

Empreses Associades       

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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31/12/2021 583

Altes 29

Baixes 80

31/12/2022 532

Associats Empreses Associades

Memòria 2022

Associats 
particulars

56%

Associats 
designats per 

empresa
38%

Associats amb quotes 
especials

6%

37 42 44
55 54

61 67

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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COMUNICACIÓ

Web i Blog

Newsletter       

Butlletí electrònic Et posem al Dia       

Ofertes laborals

Xarxes Socials       

Publicacions

Mitjans        

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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ACTIVITATS D’ACTUALITZACIÓ

Webinars Aedipe Catalunya

Jornades Aedipe Catalunya

Foro Aedipe Catalunya

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

Implantació real del teletreball i treball híbrid

La previsió social complemetària i diàleg social a Catalunya

El treball col·laboratiu en la direcció per projectes

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

Foro Aedipe Catalunya 2022 (Noves) Formes de Liderar

Els conflictes a l’empresa i la seva solució: judici, negociació, conciliació, mediació i arbitratge

9 Memòria 2022
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Compliance i canals de denúncia a RH

Cicle Sostenibilitat i RH Experiències empresarials d’acció social corporativa 

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

La previsió social complementària com a oportunitat per a les nostres organitzacions

Realitats i mites del treball híbrid

La incorporació de la creativitat a tota l’empresa

10 Memòria 2022
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55è Congrés Aedipe (Noves) formes de treballar

Esmorzar de treball: Solucions formatives a les necessitats de talent tecnològic

10 Memòria 2022

55è Congrés Aedipe (Noves) formes de treballar
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Aula Aedipe Catalunya

Aula Virtual Territoriales Aedipe

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.

11 Memòria 2022



Taller de creativitat organitzacional. Com activar el pensament innovador a la 
teva organització

Optimització i millora de processos de RH. Cap a l’excel·lència operativa

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

Inspiring presentations

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

Curs complet de Relacions Laborals per a no especialistes

Gestió integral i eficient de l’absentisme laboral. 3a edició
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IÓ Design Thinking aplicat als RH: impulsa la creativitat del teu equip per a innovar 

al servei del negoci

People Analytics: fonaments i exemples d’ús. 6a edició

Gestió integral i eficient de l’absentisme laboral. 4a edició

Plans d’igualtat i protocol per a la prevenció i el tractament de l’assetjament sexual i 
per raó de sexe

13 Memòria 2022



AGRAÏMENTS

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!

14 Memòria 2022
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Aedipe

Aedipe Andalucía

Aedipe Aragón

Aedipe Asturias

Aedipe Cantabria

Aedipe Centro

Aedipe Comunitat Valenciana

Aedipe Euskadi

Aedipe Galicia

Aedipe Navarra – La Rioja

AGM Abogados

Alianza para la FP Dual

Ajuntament de Barcelona

Aon

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

Linde

Mobile World Capital Barcelona

MRC International people training

Observatori dels Sistemes Europeus de PSC

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 

Xarxa NUST

Zurich

15 Memòria 2022
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08008 Barcelona

Tel. 934 238 413

administracio@aedipecatalunya.com 
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