
 

 
Dimecres, 28 d'octubre de 2015. Auditori del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. 

 

Innovar s’ha convertit en una necessitat per garantir la supervivència de les organitzacions, però només a través de la 

coherència podrem crear consciència sobre el valor de les idees innovadores. 

Innovar des de la coherència porta a l’eficiència i només és possible en un entorn que afavoreixi i recolzi les actituds i 

conductes que qüestionen l’statu quo, en un context que encoratgi i no penalitzi pensar i fer de forma diferent. 

Al III Espai Factor Humà coneixerem de primera mà persones, empreses i organitzacions que estan duent a la 

pràctica aquesta innovació coherent i ens podrem inspirar amb una pràctica de meditació. L’acte serà conduït pel 

periodista i escriptor Gaspar Hernàndez. 

 
Programa 

Benvinguda 
 

9:00h. Recepció de les persones assistents. 

 

9:15h. Obertura de l’acte a càrrec de Gaspar Hernàndez. 

 

9:20h. Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec de Marga Sala, administradora 

general del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, i de Pau Juste, president de la 

Fundació Factor Humà. 
 

Primer bloc 
 

9:25h. Si la innovació és la resposta. Quina era la pregunta? a càrrec de María Jesús 

Salido, CEO i cofundadora de Social Diabetes. 

 

Què és i què no és innovar des de la diversitat? a càrrec de Sara Berbel, directora 

d’Empowerment Hub. 

 

L’empresa oberta: problema o solució? a càrrec de Maite Moreno, CEO i fundadora de 

Monday Happy Monday. 

 

Mindfulness: l’habilitat d’ estar present per poder innovar, a càrrec d’Andrés Martín-

Asuero, fundador de l’Institut Esmindfulness. 

 

10:45h. Intercanvi i debat amb les persones assistents i a partir de les aportacions 

recollides a Twitter mitjançant el hashtag #EspaiFH. 
 

Descans 
 

11:00h. Pausa cafè networking. 
 

Segon bloc 
 

11:45h. Activitat a càrrec de Santi Carcasona, músic i expert en la disciplina Drum 

Circles. 

 

TAULA RODONA: Integrant la innovació:  

- Affinity Petcare - Digitalització. Teresa Niubó, directora de Recursos Humans  

- Altran - Coworking. Borja Baturone, Managing director Innovations and R&D 

- Leroy Merlin - Ecosistema de co-creació per innovar. Nora Solé, directora de Recursos 

Humans Regional  

 

Visionat d’un TED Talks i comentaris a càrrec de Gaspar Hernàndez. 

 

12:55h. Cas pràctic: “Horitzó 2020: innovació disruptiva i gestió del factor humà”, a 

càrrec de Daniel Iniesta, director de Recursos Humans de la Fundació Jesuïtes Educació. 
 

Cloenda  
 

Cloenda a càrrec d'Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà. 

 

13:15h. Fi de la jornada. 
 

Inscripció 
Per poder assistir, és imprescindible que omplis aquest formulari. Places limitades per rigorós ordre d'inscripció. 

La inscripció és gratuïta. 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Dr.+Aiguader,+88,+08003+Barcelona/@41.385526,2.1939779,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a305fefc6365:0xde20a3602daca1?hl=ca
http://www.gasparhernandez.cat/gaspar/
https://www.linkedin.com/in/mariasalido
https://www.linkedin.com/in/mariasalido
https://www.linkedin.com/in/saraberbel
https://www.linkedin.com/in/maitemoreno1
https://www.linkedin.com/pub/andres-martin-asuero/12/bb6/831
https://www.linkedin.com/pub/andres-martin-asuero/12/bb6/831
https://twitter.com/search?q=%23EspaiFH&src=hash&f=realtime
https://es.linkedin.com/pub/santi-carcasona/92/639/687
https://www.linkedin.com/in/teresaniubo
https://www.linkedin.com/in/borjabaturone
https://es.linkedin.com/pub/elionora-nora-sol%C3%A9-romeu/a/186/25a
https://www.linkedin.com/pub/daniel-iniesta/11/702/8b
https://docs.google.com/forms/d/1ObfBDAfEzXM1H0mGsTOnAUgmnxO3FozX2Pvx6aq49Go/viewform?usp=send_form


 
Streaming i xarxes socials 
L'esdeveniment es podrà veure en directe, via streaming des del nostre web, i també pots seguir tota la informació 

que generi per Twitter mitjançant el hashtag #EspaiFH. 
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Col·laboradors 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

https://twitter.com/search?q=%23EspaiFH&src=hash&f=realtime
http://www.prbb.org/ca
http://www.compensach.com/Inicio.aspx
http://www.aportada.com/ca/
http://www.bcnimatge.com/
http://www.drumcircle.cat/index.php/ca/
http://www.empowermenthub.org/ca/
http://www.esmindfulness.com/
http://www.streamingbarcelona.com/ca/

