
 
 
 

 

CONVOCATÒRIA FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ 

 

10a edició dels Premis Factor Humà  
 

 

 Lloc: Auditori CaixaForum Barcelona. Av. Francesc Ferrer 

i Guàrdia, 6-8. Barcelona. 

 Dia: 24 de maig. 18.30h. 

 
 

Barcelona, 22 de maig de 2017. Tenim el plaer de convidar-te aquest dijous, 24 de 

maig, a l'acte de lliurament de la 10a edició dels Premis Factor Humà 

(www.premisfactorhuma.org).  Organitzats anualment per la Fundació Factor Humà, 

enguany l'esdeveniment durà per títol “Una visió més amplia. Una mirada més 

humana” i tindrà lloc a l'Auditori del CaixaForum Barcelona a partir de les 18.30 

hores. 

 

L’acte serà conduit pel periodista Xavier Graset i comptarà amb un debat entre Genís 

Roca, president de RocaSalvatella, i Itziar de Lecuona, professora i sotsdirectora de 

l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, els quals reflexionaran 

sobre els límits de la intel·ligència artificial i les implicacions ètiques de la robòtica. 

Està previst que a la gala d’aquest any assisteixin més de 300 directius i personalitats 

de la societat catalana.  

 

El Premi Factor Humà Mercè Sala i el Premi Impacta 

 

Enguany es lliurarà, per desè any consecutiu, el Premi Factor Humà Mercè Sala: un 

reconeixement a organitzacions i projectes que són la concreció pràctica dels 

principis i valors que Mercè Sala representava: tracte humà, innovació, pragmatisme 

i visió global. Fins avui, empreses com La Fageda, Metalquimia, Desigual, Hospital Sant 

Joan de Déu, Softonic, AMES, AMAT Immobiliaris, Affinity Petcare o Fundació Ampans 

han estat premiades amb aquest guardó, el jurat del qual està format per personalitats 

que van conèixer la Mercè i per guanyadors d'edicions anteriors. 

http://www.premisfactorhuma.org/


 
 
 

A més, també es lliurarà per primer cop el Premi Impacta per a les empreses i 

organitzacions associades a la Fundació Factor Humà. L’Impacta vol ser un 

reconeixement a projectes liderats, no des de l’alta direcció, sinó des de l’Àrea de 

Gestió de Persones que tenen un impacte positiu dins de l’organització, ja sigui 

tangible o intangible. En aquest cas, per escollir el guanyador s’han tingut en compte 

els deu principis recollits en el Manifest Factor Humà: un decàleg que la pròpia 

Fundació ja va presentar l’any 2013, elaborat de la mà dels millors experts i que 

il·lustra com hauria de ser una adequada gestió de persones que fomenti entorns 

organitzatius estimulants i motivadors. 

 

La 10a edició dels Premis Factor Humà també es podrà seguir en directe, via streaming 

(al web de la Fundació www.factorhuma.org) i a través del compte de Twitter de la 

Fundació Factor Humà (@FundFactorHuma) i del hashtag #PremisFH.  

 

Aquest esdeveniment és possible gràcies a la col·laboració de les següents entitats: 

 

Entitats col·laboradores 

 
 

Agraïments 

 
 

La Fundació Factor Humà 

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

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

http://www.factorhuma.org/
http://www.twitter.com/FundFactorHuma


 
 
 

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

l’àmbit dels Recursos Humans, té com a missió ajudar a construir una societat millor on 

predominin organitzacions més humanes.  

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 per a premsa: BEMYPARTNER. 
Sandra Camprubí | sandra.camprubi@bemypartner.es | 93 631 84 50 | 660 24 68 41 
Montserrat Arias | montserrat.arias@bemypartner.es | 93 631 84 50 | 687 74 78 46 

 

 

 


