
 
 
 

CONVOCATÒRIA FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ 

11ª edició dels Premis Factor Humà 

 

Barcelona, 30 de maig de 2019. Tenim el plaer de convidar-te aquest dimarts 4 de juny 

a l'acte de lliurament de la 11ª edició dels Premis Factor Humà 

(www.premisfactorhuma.org) que tindrà lloc a l'Auditori del CaixaForum Barcelona a 

partir de les 18.30h. Organitzat anualment per la Fundació Factor Humà, enguany 

l'esdeveniment durà per títol “Una perspectiva transformadora” i te com a objectiu 

reivindicar la confiança i un lideratge empàtic com a eixos centrals per a la 

transformació de les organitzacions.  

 

L’acte serà conduit per la periodista Raquel Sans i comptarà amb la presència de la 

consellera del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 

Honorable Sra. Maria Àngels Chacón; i del conseller del Departament de Polítiques 

Digitals i Administració Pública, Honorable Sr. Jordi Puigneró. Durant la gala, a més de 

revelar-se el nom de les organitzacions guanyadores dels dos Premis Factor Humà –

Premi Factor Humà Mercè Sala i Premi Impacta-, el pilot de ral·lis i ambaixador 

d’Unicef Albert Llovera oferirà una xerrada sobre superar els propis límits. Està previst 

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

societat catalana. 

 

La 11ª 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.  

 Lloc: Auditori CaixaForum Barcelona. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. 
Barcelona.  
 

 Dia: 4 de juny de 2019. 18.30h 
 

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


 
 
 

 

El Premi Factor Humà Mercè Sala i el Premi Impacta 

 

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

reconeixement a organitzacions i projectes d’organitzacions no associades a la 

Fundació i que són la concreció pràctica dels principis i valors que Mercè Sala 

representava: tracte humà, innovació, pragmatisme i visió global. Organitzacions com 

El Celler de Can Roca, Affinity Petcare, Ampans, La Fageda, Hospital Sant Joan de Déu, 

AMES i AMAT Immobiliaris són algunes de les entitats distingides fins avui. 

 

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

organitzacions associades a la Fundació Factor Humà. L’Impacta és un reconeixement 

a projectes liderats des de l’Àrea de Gestió de Persones que tenen un impacte positiu 

dins de l’organització, ja sigui tangible o intangible. En la primera edició el guardó va 

recaure en APM Terminals. 

 

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 

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.  

 

 

 

 

Contacte per a premsa: BEMYPARTNER. 
Helena García | premsa@factorhuma.org | 93 631 84 50 | 630 466 138 

 

 


