
 
  
   

CONVOCATÒRIA FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ 

Presentació del “Primer Informe del Baròmetre del Factor 

Humà: quin és l'estat actual de la gestió de persones?”  

 El Baròmetre és un instrument d’autoanàlisi que es va posar en 

marxa el 2017 perquè les organitzacions puguin autoavaluar-se. Els 

resultats obtinguts en el seu primer any de vida ofereixen una 

completa radiografia de l’estat actual de la gestió de Recursos 

Humans a nivell espanyol.  

 L’acte comptarà amb la conferència d’Esther Sánchez, experta en el 

món del treball, i amb els testimonials de tres directius, de 

Ferrocarrils de la Generalitat, everis i Mutua de Propietarios, que 

explicaran la seva experiència amb l’eina. 
 

 

ACTE: Presentació del “Primer Informe del Baròmetre del Factor Humà: quin és l'estat 

actual de la gestió de persones?” 

DIA: Dimarts, 27 de novembre de 2018.  

HORA: De 9.30h a 10.45h. 

LLOC. Espai Galeria. Barcelona School of Management – UPF. C/ Balmes, 134. Barcelona. 

 

Obert al públic: mitjançant inscripció a través d’aquest enllaç.  

Confirmació premsa: Sandra Camprubí / sandra.camprubi@bemypartner.es / +34 722 709 

904 

Barcelona, novembre de 2018. El Baròmetre del Factor Humà (https://barometrefh.org) 

és un instrument d’autodiagnòstic que es va posar en marxa el 2017 perquè les 

organitzacions puguin avaluar i decidir els seus punts forts, les seves àrees de millora i les 

accions que han de dur a terme per avançar en la gestió de persones. Un any després, La 

Fundació Factor Humà presenta el proper dimarts 27 de novembre el “Primer Informe 

del Baròmetre del Factor Humà”, un estudi elaborat a partir dels resultats obtinguts a 

través de l’eina i que ofereix una completa radiografia de l’estat actual de la gestió de 

persones a nivell espanyol. En el seu primer any de vida, han participat 86 organitzacions 

de l’àmbit públic i privat. 

L’acte tindrà lloc a l’espai Galeria de la Barcelona School of Management – UPF (C/ 

Balmes, 134) i comptarà amb la conferència “Tenir dades per posar les persones al 

centre”, de l’experta en el món del treball i gestió de persones i membre del Consell 

Assessor de la Fundació Esther Sánchez. També participaran directius de tres empreses 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1yFGKSOlpLaO9QbEAnQKaGvo17DWRxw8Kju345Remb_75Dg/viewform
https://barometrefh.org/
https://es.linkedin.com/in/esther-sanchez-torres-9b846364


 
  

que han utilitzat el Baròmetre per explicar la seva experiència amb l’eina: Juliana Vilert, 

directora de Persones i Organització de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; 

Pablo Lozano, responsable de Persones de Catalunya, València i Aragó d’everis; i José 

Antonio Ogazón, director de Persones i Talent de Mutua de Propietarios.  

El Baròmetre del Factor Humà és un instrument estratègic dissenyat per obtenir 

informació sobre el nivell de compliment d’una sèrie de principis que ajuden a la millora 

dels entorns de treball. Abasta qüestions fonamentals per al desenvolupament 

empresarial com l’ètica, la igualtat, la transparència, la salut, la retribució, la flexibilitat 

o la innovació, que no només contribueixen al benestar de les persones, sinó que 

milloren el funcionament de les organitzacions i la seva capacitat d’atraure i retenir 

talent.  

Mitjançant aquesta eina digital que conté objectius, evidències i indicadors i que es 

presenta en forma de qüestionari, és la mateixa empresa qui analitza, diagnostica 

consensua i estableix els seus punts forts, les seves àrees de millora i les accions a 

emprendre per avançar. A més, els resultats obtinguts es poden comparar amb la 

mitjana d’altres organitzacions.  

 

La Fundació Factor Humà 

Creada i promoguda per Mercè Sala l’any 1997, la Fundació és una entitat amb més de 

vint anys de trajectòria que té com a objectiu millorar la gestió de les persones a les 

organitzacions. Considerada l’espai de referència a Catalunya en aportació de valor en 

l’àmbit dels Recursos Humans, té com a missió fomentar el desenvolupament 

d’organitzacions que adoptin una mirada més humana a través de l’impuls d’una 

comunitat d’innovació, reflexió i intercanvi. 

Actualment aquesta comunitat de coneixement compta amb 63 empreses i 

organitzacions associades. Això es tradueix en una comunitat de 2.000 persones que 

reben innovadors serveis que els permeten fer prospectiva, conèixer millors pràctiques i 

promoure eines, així com tècniques útils en matèria de Recursos Humans. El seu 

innovador portal web www.factorhuma.org és una altra de les eines de coneixement de 

la Fundació, un portal de referència per a gairebé 8.000 professionals.   

 

 

Contacte de premsa: BEMYPARTNER.   

Sandra Camprubí | sandra.camprubi@bemypartner.es | +34 722 709 904  

Montserrat Arias | montserrat.arias@bemypartner.es | +34 687 74 78 46 
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