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Creada al 1997 per Mercè Sala, la Fundació Factor 
Humà té l’objectiu de millorar la gestió de les 
persones a les organitzacions

MISSIÓ: Som una comunitat de coneixement amb una 
gran sensibilització i compromís en matèria de gestió 
de persones, que ofereix espais d’intercanvi i relació. 
Ajudem a construir organitzacions capaces de fer 
compatibles els interessos propis i els de les persones 
que les integren, apostant per l’actualitat i la 
innovació des d’un enfocament pràctic.

VISIÓ: ser el lloc de referència i influència
en l’àmbit dels Recursos Humans al nostre país

VALORS:  independència i coherència.
tracte personalitzat, altruisme (solidaritat i 
generositat), servei a la societat i gestió del vincle 
emocional

Qui som



Persones als departaments de Recursos Humans: 1.000

Organitzacions associades...



•Fan possible la nostra existència.
•Un Patronat molt gran que estem 
ampliant.
•La generositat entre organitzacions que 
tenen “diferents velocitats “; ens ajudem 
els uns als altres.
•Voluntat de millorar el nostre impacte 
(obertura – portal i diverses activitats).

Que tenen un alt nivell de compromís....



Ens hi ajuda el què estem treballant en 
els diferents Grups o Subcomunitats

Direcció de Persones
Responsabilitat Social i Sostenibilitat 
Talentum
Prevenció, Salut Laboral i Benestar 
Retribució
Comunicació interna

Per què pensem que podem influir en la societat



"Fomentar la confiança: clau per 
aconseguir el compromís dels 
equips“

Goula, Jordi. “Sense compromís, 
ens enfonsem!”. 
La Vanguardia, 04/11/2012.

Centrats en el tema del compromís....



A través dels premiats en cada edició del
Premi Factor Humà Mercè Sala, que enguany 
arriba a la cinquena edició.

“Teixint valors”
Manifest Factor Humà de les organitzacions que generen valor a través de les persones

Els millors exemples d’organitzacions que generen compromís

Es celebrarà el 14 de maig a les 19:00 hores al CaixaForum de Barcelona i 
serà retransmès per videostreaming des de factorhuma.org.



LA FAGEDA

La Fageda és una iniciativa empresarial que combina d’una manera exemplar la 
dimensió humana i el benefici empresarial.

Aquesta cooperativa catalana, és una entitat privada sense ànim de lucre que 
va néixer ara fa 30 anys com una aposta conjunta d’un grup de professionals de 
l’àmbit de la psiquiatria.

Tal i com destaca sempre el president de La Fageda, Cristóbal Colón “des de la 
Fageda realitzem un treball amb sentit perquè sabem que el sentit del treball 
és treballar amb sentit”.  Es treballa amb verdader compromís .



METALQUIMIA

Com explica en Josep Lagares, “el nostre model anomenat CREATIVACIÓ 
(Creativitat+Innovació), ideat per la nostra gent, és un model socialitzat a 
tots els racons i persones de l’organització. En ell la gestió sistemàtica de la 
creativitat i de la innovació es  connecten íntimament per generar de 
forma consistent retorn per a les nostres persones, per a la nostra 
empresa i per a la societat.

Aquest és l 'esperit de la creativació de Metalquimia, un esperit on la 
gestió de la inspiració està enfocada cap a la generació de valor i cap a 
compartir el compromís, la lleialtat, la confiança i la generositat en tot el 
nostre entorn personal i empresarial.” 



DESIGUAL

Les persones, una de les claus de l'èxit de Desigual: amb aquest títol, Manel Adell va 
compartir les seves idees en una ponència davant els Màxims Representants de la 
Fundació:

“A les persones hi dedico més del 50% del meu temps. El nostre lema 'Fun&Profit'
lliga la motivació i el benefici empresarial. A Desigual creiem fermament que si et 
preocupes per les persones, les persones es preocupen de fer que el projecte 
funcioni, les compromets. En conseqüència, això permet tenir beneficis.“

"A l’empresa tots cantem la mateixa cançó"



HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
Per a Manel del Castillo els 6 factors determinants en la 
generació del compromís són (per ordre d'importància) : 

1/ Un projecte estable i uns valors. Hi ha d’haver una passió pel canvi 
que permeti avançar-se a las circumstàncies, però alhora, cal preservar 
els  valors centrals.
2/ Recolzament i reconeixement. Cal donar recolzament professional i 
personal, saber fer excepcions i “establir precedents” en el fet de saber 
fer excepcions.
3/ “Lideratge tranquil”, col·laborador, que treballa en equip. No val la 
cultura de  comandament i el control que desmoralitza l' staff i no el 
permet tenir autoritat per a prendre decisions. 
4/ Autonomia, participació. Es té en compte la meva opinió? Tinc 
suficient llibertat i responsabilitat sobre un treball específic? 
5/ Coherència, equitat i normes molt clares.
6/ Condicions de treball (salari, jornada...). Es consideren criteris 
“higiènics”. Surten en tots els estudis com a elements poc prioritaris, 
que poden resultar desmotivadors quan no són adequats, però no són 
prou potents com per generar compromís.



La Fundació Factor Humà ofereix 
serveis presencials i virtuals 
d’informació, coneixement i relació, 
amb un enfocament innovador

Uneix-te a la nostra comunitat 
de Recursos Humans!
www.factorhuma.org 

El nostre portal és l’observatori de referència en 
RH. L’ actualitat del sector, les bones pràctiques i les 
novetats, en un fons documental amb més de 9.000 
continguts.

Visíta’ns i subscriu-te als nostres butlletins gratuïts 

Hi trobaràs moltes referències sobre compromís



Gràcies per la vostra atenció!

anna@factorhuma.org
www.factorhuma.org


