
 
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA  

30 DE JUNY DE 2022 · 19H 

 

Gala de lliurament dels  

Premis Factor Humà 2022 
 

 
 

• La Fundació Factor Humà, que enguany celebra el seu 25è aniversari, presenta la 13a 
Gala de lliurament dels Premis Factor Humà 2022, que tindrà lloc el proper dijous, 30 
de juny a les 19:00h a l’Auditori del nou SJD Pediatric Cancer Center Barcelona: Carrer 
Santa Rosa, 39-57, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona). 
 

• Sota el lema “Conèixer el passat. Entendre el present. Humanitzar el futur”, la gala, 
conduïda per la periodista Glòria Serra, estarà dedicada a l'evolució dels Recursos 
Humans, una funció organitzativa que ha passat de dir-se sovint "Departament de 
Personal" a trobar-se en molts llocs presentada com a “Àrea de Persones". 

 

• L’Ajuntament de Barcelona, el Port de Barcelona i Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB), són els tres finalistes dels Premis Impacta 2022, enguany dedicats a 
projectes de Benestar de les persones. El Premi Mercè Sala es coneixerà el mateix dia 
de l’acte. 

 



 
 

Els Premis Factor Humà tenen l'objectiu de guardonar aquelles empreses que, entre 

d’altres coses, han destacat per valors com la mirada humana, la innovació i la visió 

global. D'aquesta manera, es lliuraran el Premi Impacta i el Premi Mercè Sala, 

reconeixements que s'han anat consolidant com a referents per a les empreses i 

responsables de la Gestió de Persones a Catalunya.  

 

Finalistes dels Premis  
 
Els guanyadors dels Premis Impacta i Mercè Sala, atorgats per un jurat expert en Recursos 
Humans (RH), es donaran a conèixer el proper dia 30 de juny. Tot i això, ja han estat escollits 
els 3 finalistes del Premi Impacta 2022, que enguany reconeixen les iniciatives i projectes 
de Benestar que han portat a terme els departaments d’RH de tres entitats vinculades a la 
ciutat comtal.  
 
Un dels finalistes és l’Ajuntament de Barcelona amb la seva iniciativa “Direcció per valors”, 
sota la responsabilitat de Sara Berbel, gerent municipal, i Javier Pascual, gerent de Persones 
i Desenvolupament Organitzatiu. Asseguren que, gràcies al projecte “han incorporat a l’activitat 
diària de les 13.000 persones que treballen a l’Ajuntament de Barcelona un propòsit comú: fer una 
Administració pública local compromesa amb el servei públic, àgil, clara, amable i que cocrea”.  
 

Una altra de les iniciatives finalistes correspon al Port de Barcelona amb “Naveguem junts”, 
un projecte adreçat al més de mig miler de persones que hi treballen, dirigit per Ana 
Bernabeu, directora de Persones, i Cristóbal Flores, cap de Comunicació Interna i Formació. 
“Naveguem Junts” pretén “construir una cultura organitzativa allunyada del control, 
basada en la confiança i l’empoderament de les persones com a mitjà per assolir resultats, 
no a qualsevol preu, sinó sempre per mitjà del nostre propòsit i valors”, diuen els seus 
responsables.  
 
El tercer finalista és Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) amb el seu “Programa 
d’acompanyament a la desvinculació / jubilació”, dirigit per Mª Isabel Pedrico, responsable 
d’Atracció al Talent i Desvinculació, que prepara el viatge de transició entre la vida laboral 
activa i la desvinculació de l’empresa. “Aquest any convidem prop de 450 persones a 
participar per beneficiar-se del que ofereix aquest programa”, afirmen.  
 

 
  

https://factorhuma.org/ca/participa/premios-factor-huma


 
 

PROGRAMA DE L’ACTE 
 

19:00h. - ACTE PRIMER 
 

DANSA: "ENTENDRE EL PRESENT". Amb la ballarina Bea Vergés i el músic Oriol Mula. 
 

• Conducció de l'acte a càrrec de Glòria Serra, periodista. 

• Benvinguda a càrrec de Manel del Castillo, director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona i president de la Fundació Factor Humà. 

 

DIÀLEG sobre l’ahir, l’avui i el demà de la Funció de Persones 
 

• “La visió de l’experiència": Laura Rosillo, consultora sènior voluntària a ASENCAT i experta de 
llarga trajectòria en Gestió de Persones. 

• "La visió de la Direcció": Joan Clotet, humanista digital que ha passat per diversos càrrecs de 
responsabilitat a importants organitzacions.  

• "La visió de la generació millennial": Núria Berzal, Talent Acquisition Manager amb experiència 
en RH en diferents sectors d’activitat. 

 

Moderats per Glòria Serra. 

 

ACTE SEGON 
 

DANSA: "CONÈIXER EL PASSAT". Amb el ballarí Miquel Barcelona i el músic Oriol Mula. 
 

LLIURAMENT PREMI IMPACTA 2022 
Les tres organitzacions associades a la Fundació finalistes enguany pels seus projectes dels 
Departaments de Persones en Benestar són: Ajuntament de Barcelona, Port de 
Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 
 

• Anna Fornés, directora, i Diana Perales, responsable d’Activitats i Projectes, ambdues de la 
Fundació Factor Humà, presenten i lliuren el Premi Impacta. 

 

ACTE TERCER 
 

DANSA: "HUMANITZAR EL FUTUR". Amb els ballarins Bea Vergés i Miquel Barcelona, i el 
músic Oriol Mula. 
 

LLIURAMENT PREMI MERCÈ SALA 2022 
Anunci en directe de l’entitat guanyadora.  
 

• Lliura el premi l’Hble. Sr. Josep Ma Argimon, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 

20:30h. - ACTE FINAL 
Sorpresa final on esperem la participació del públic 
 

Fins a les 22:00h. i just al costat de l’Auditori, al jardí de l’Abba Garden Hotel d'Esplugues de 
Llobregat, cocktail de celebració del 25è aniversari de la Fundació i espai de networking. 
 

 

https://es.linkedin.com/in/gl%C3%B2ria-serra-5bb42848
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca/manel-del-castillo-rey
https://es.linkedin.com/in/laurarosillo
https://www.linkedin.com/in/joanclotet
https://es.linkedin.com/in/nuriaberzalfernandez
https://www.barcelona.cat/ca/
https://www.portdebarcelona.cat/
https://www.portdebarcelona.cat/
https://www.tmb.cat/ca/home
https://es.linkedin.com/in/annafornes
https://es.linkedin.com/in/dianaperales


 
 

 

 

 

Fundació Factor Humà 
 

Creada i promoguda per la reconeguda economista, empresària i política Mercè Sala l’any 1997, la 

Fundació Factor Humà és una entitat que té com a objectiu millorar la gestió de les persones a les 

organitzacions. Es tracta de l’espai de referència a Catalunya en aportació de valor en l’àmbit dels 

Recursos Humans. La seva missió: ajudar a construir una societat millor on predominin 

organitzacions més humanes. Els seus valors: mirada humana, innovació, visió global i integritat. 

Actualment compta amb 85 empreses i organitzacions associades. Això es tradueix en una 

comunitat de més de 2.500 persones que rep innovadors serveis que els permeten fer prospectiva, 

conèixer millors pràctiques i promoure eines, així com tècniques útils en matèria de Recursos 

Humans.  
 

 
 
 

Per assistir a l’acte i/o  
concertar entrevistes prèvies, durant o post-acte 

 
LaChincheta Comunicació 

Gabinet de Premsa de la Fundació Factor Humà 
 

Sílvia Rodríguez: srodriguez@la-chincheta.com / Tel. 691.35.85.24 
Esther Lopera: elopera@la-chincheta.com / Tel. 685.99.04.60 
Yolanda Bravo: ybravo@la-chincheta.com / Tel. 685.51.24.76 

 
 

https://factorhuma.org/ca/
mailto:srodriguez@la-chincheta.com
mailto:elopera@la-chincheta.com
mailto:ybravo@la-chincheta.com

