CONVOCATÒRIA DE PREMSA
7 de juliol del 2021, a les 19h

GALA DE LLIURAMENT
PREMIS FACTOR HUMÀ 2021

La Fundació Factor Humà presenta la gala de lliurament dels Premis Factor Humà 2021,
que tindrà lloc el proper dimecres, 7 de juliol a les 19:00h al Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona (PRBB), carrer del Dr. Aiguader, 88 de Barcelona.
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 tot un referent per a la classe
empresarial i de Gestió de Persones a Catalunya.
L'actor, presentador i humorista Pep Plaza serà el responsable de conduir una acte en
el qual també es presentarà el II Manifest Factor Humà i comptarà amb una conferència
de l'escriptora, divulgadora i filòsofa Elsa Punset.
A causa dels protocols de la Covid-19, la trobada se celebrarà de manera presencial amb
aforament limitat i és imprescindible confirmar l'assistència. També es podrà seguir
online a través de la plataforma habilitada per a l'ocasió.

PROGRAMA
19:00h. Benvinguda i conducció de l’acte, a càrrec de Pep Plaza, actor i humorista.
Presentació del II Manifest Factor Humà, a càrrec de Manel del Castillo, president de la
Fundació Factor Humà. Amb la participació de:
•
•
•

Sara Vidal, directora de Gestió i Desenvolupament de Persones de La Fageda
Fundació.
Lina Escura, estudiant.
Andreu Veà, fundador i president de CovidWarriors.

Conferència d’Elsa Punset, escriptora, divulgadora i filòsofa.
Presentació del lliurament dels Premis Factor Humà, a càrrec d’Anna Fornés, directora de la
Fundació.
•

•

Lliurament del Premi Impacta, amb la participació de Jordi Camí, director general del
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Aquest any les tres organitzacions finalistes
pels seus projectes en transformació digital des de l’Àrea de Persones són everis, MC
Mutual i Saba Infraestructures.
Lliurament del Premi Mercè Sala, amb la participació de Violant Cervera i Gòdia,
consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, que serà la persona
encarregada de revelar el nom de l’organització guardonada.

Tancament de l’acte, a càrrec de Pep Plaza.
20:15h. Refrigeri a la terrassa del PRBB.

Per assistir a l’acte, contactar amb:
Gabinet de Premsa i Comunicació
LaChincheta Comunicación
Esther Lopera: elopera@la-chincheta.com / Tel. 685.99.04.60
Yolanda Bravo: ybravo@la-chincheta.com / Tel. 685.51.24.76
A les 18:30h es faran els corresponents tests d’antígens previs per poder accedir a l’acte de
manera segura. És imprescindible confirmar l’assistència.

