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L’ASSOCIACIÓ
EMPRESA I HUMANITATS

COMPROMÍS AMB LA FORMACIÓ I
LA SOCIETAT

Empresa&Humanitats és una associació
sense afany de lucre que des dels seus
inicis el 1997 organitza i realitza activitats
de caràcter formatiu, cultural i ètic,
per als seus membres, simpatitzants i
entorn social, amb la finalitat d’ajudar
l’empresari, el professional i el directiu
a implantar una nova sensibilitat
centrada en la persona a les respectives
organitzacions. Amb el mateix fi també
promou i recolza iniciatives de caire social
i de responsabilitat corporativa amb un
fort component humanístic.

Els més de 200 empresaris i 30 entitats
que enguany han passat per les nostres
activitats de formació han tingut ocasió de
reflexionar i compartir experiències sobre
desenvolupament sostenible i economia
circular, estudiant fórmules per accelerar
el canvi de model que suposarà una major
eficiència en la utilització dels recursos.

L’IDEARI DE L’ASSOCIACIÓ
Els principis rectors de les nostres activitats són el personalisme cristià i el foment
de la dignitat humana.
Formen part de la cultura d’E&H les
propietats següents: se centra en la
persona (antropologia personalista),
requereix un perfil intel·lectual d’afinitat
amb les humanitats, consisteix a sempre
estar aprenent de tots i ensenyant a
tothom, es basa en l’amistat i en la
confiança, en l’amor a la llibertat i a
la veritat, en respectar les persones,
en buscar abans que tot allò que els
beneficia a curt i a llarg termini, evitant
els reduccionismes economicistes.
Aquestes propietats configuren la nostra cultura corporativa, la manera pròpia
d’enfocar i treballar les qüestions que es
presenten i de relacionar-nos i col·laborar
amb les persones i les entitats que s’apropen a les activitats de l’associació.
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És exigència bàsica de tota organització
aprofitar els recursos, per generar riquesa,
i pensant en el demà, per la seva pròpia
supervivència i pel compromís amb les
comunitats a què es deu. Creiem que la
integració de criteris de sostenibilitat
ètica en la presa de decisions per part
de les organitzacions contribuirà a una
economia més justa, un entorn laboral i
mediambiental habitable i una societat
cohesionada i solidària.
Certes preocupacions dels últims anys sobre solidaritat intergeneracional, envelliment digne i gericultura personalista han
eclosionat aquest exercici 2016 en taules
de debat, estudis i un projecte amb gran
impacte social al territori, que permetrà
millorar l’atenció de les persones grans.
Mantenim el nostre compromís amb la
formació humanística i la promoció de la
dignitat humana
en l’àmbit de
l’empresa i les
organitzacions,
també gràcies al
recolzament dels
socis, les Entitats
Col·laboradores i
José Luis de Prada Junquera
els voluntaris.
President

JORNADA D’ESTUDI PER A EMPRESARIS
La Jornada d’Estudi per a Empresaris és
una reunió anual de l’associació en què
participen professionals, empresaris i
directius de tots els sectors per abordar
una temàtica d’interès. La temàtica
escollida enguany, la sostenibilitat. Per
recuperar la sendera del creixement
econòmic i l’ocupació era imprescindible
treballar en el desenvolupament
sostenible i l’economia circular.
El pla de treball de la jornada s’estructura
amb activitats de format diferent:
conferències, xerrades, taules rodones
i comunicacions. Sempre amb ponents
de primera línia i procurant un ambient
favorable a la reflexió i la participació.
A la jornada que s’ha celebrat el 20 de
setembre de 2016, han assistit 85 empresaris i directius. Han intervingut set po-

nents, tres dels quals a la taula rodona,
com màxims responsables d’empreses
del territori, aportant el seu punt de vista, experiència i bones pràctiques. Han
col·laborat com entitats col·laboradores o
de suport vint entitats.

85 >
participants

20
entitats

25 socis
60 altres

7

impactes
en premsa
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XERRADES D’ACTUALITAT
Cada mes, els nostres socis i amics
estan convidats a assistir a les xerrades
d’actualitat, la sèrie de conferències
inspirades en els principis de
l’humanisme cristià, dirigides a
empresaris i professionals.
Les Xerrades d’Actualitat van sorgir
amb motiu del XV aniversari de
l’Associació Empresa&Humanitats.
Amb aquest nou servei de formació
humana i cultural, la direcció de
l’associació ha volgut contribuir
a la molt necessària renovació
socioeconòmica i empresarial del
nostre entorn.
Més de 150 socis i amics han participat
al llarg d’aquest any 2016 en xerrades
d’actualitat i col·loquis organitzats per
Empresa&Humanitats.
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PUBLICACIONS I APP
Ediciones Humanidades és la secció editorial de l’associació Empresa&Humanitats. Composen el seu fons editorial dotze col·leccions de publicacions escrites, com les
monografies, biografies, llibres-memòria, temàtica empresarial, assajos Compás, la col·lecció “amb ulls de nen”
i els contes, entre d’altres col·leccions.
S’ha editat i publicat el volum “La reindustrialització del
territori i la sostenibilitat”, amb els continguts de la jornada d’estudi i un ampli reportatge gràfic, gràcies a les
entitats col·laboradores.
Per altra banda, s’ha publicat el llibret “Les Obres de Misericòrdia amb ulls de nen”, tant en català com en castellà,
secundant la crida del Papa Francesc a viure la misericòrdia durant el Jubileu convocat per la bula “Misericordiae
Vultus”, iniciat el 8 de desembre de 2015.
Hem publicat de la col·lecció “con ojos de niño” el llibret
“El Sagrado Corazón de Jesús con ojos de niño” i adaptat
i reeditat el llibret “Oracions per a nens de totes les edats”,
ambdós enfocats a la transmissió de la fe, amb les apropiades garanties doctrinals i il·lustracions molt expressives.
Per donar resposta a la necessitat d’un mitjà més directe
per informar de les activitats als socis i amics de l’associació, donar a conèixer iniciatives socials, culturals i bones
pràctiques, així com crear una corrent d’opinió en relació amb els temes més importants de l’ètica pràctica des
d’un enfocament personalista (amb la secció “Aperta”),
s’ha creat l’aplicació d’Empresa&Humanitats que es pot
descarregar en les plataformes Android i iOS.
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ALTRES ACTIVITATS I SERVEIS
S’han dut a terme diverses taules de debat
i dos estudis, no publicats però disponibles a la seu de l’associació per a ser consultats pels socis interessats, un en relació
amb el dret de les persones de més de 45
anys al treball i un altre sobre l’envelliment digne i la geriatria personalista en
l’àmbit residencial, basat en el projecte
tècnic de la Residència, Centre de dia per
les persones grans a la Selva del Camp i la
visita a més de deu residències de persones grans, en col·laboració amb la Fundació IAD, la Fundació Pia Augusta, entre
d’altres entitats.
Gràcies a aquests estudis i projectes s’han
detectat gaps de formació en la geriatria personalista en l’àmbit dels serveis

d’atenció a la gent gran a la demarcació
de Tarragona i una finestra d’oportunitats
laborals que podrien aprofitar persones
que estan en situació d’atur de llarga durada, amb una adaptació del seu CV mitjançant formació específica.
Ediciones Humanidades ha imprès i distribuït més de 2000 unitats de diversos
models de christmas nadalencs entre
clients particulars, entitats sense afany de
lucre i empreses privades, la major part
personalitzades amb elements d’imatge
institucional (anagrames i logotips). És
aquesta una secció que es manté any rera
any, oferint nadales amb representacions
pictòriques de la Sagrada Família, sobretot clàssiques.

ACORDS I COL·LABORACIONS
S’han estretit vincles amb diverses entitats
i s’han mantingut els acords de col·laboració amb aquelles empreses i organitzacions
que recolzen les activitats que l’associació
du a terme al llarg de l’any.
Algunes han recolzat activitats determinades, com la Jornada d’Estudi, aportant
finançament, informant i fent promoció
entre els seus membres o amb un obsequi
als participants. D’altres han mantingut
l’acord pel qual els nostres associats es poden beneficiar de descomptes en serveis
que ofereixen.
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Per editar les publicacions de la col·lecció
“amb ulls de nen”, hem renovat i ampliat
els acords vigents amb els autors, il·lustradors i mecenes.
En relació amb les cadenes clients
(llibreries i distribuïdores) i els principals
proveïdors
(logística,
impremta,
restauració, allotjament web, etc.) s’han
negociat o renegociat les condicions dels
acords segons els criteris de sostenibilitat
i optimització dels beneficis per ambdues
bandes i de l’ètica personalista i no
resultista.

L’ÒRGAN DE GOVERN
La Junta Directiva de l’Associació Empresa&Humanitats està formada per set
membres: un president, un vicepresident,
un secretari-tresorer i quatre vocals.
L’Assamblea General, reunida en sessió ordinària el 23 de juny de 2016, ha aprovat
per unanimitat dels presents la ratificació de la composició de la Junta Directiva

presentada, que queda constituïda d’acord
amb el següent detall:
President
José Luis de Prada Junquera
Vicepresident
Víctor Mani Ribera
Secretari-tresorer Ernest Vidal Arribas
Vocal		
Miquel Borràs Cabacés
Vocal		
Jordi Just i Miró
Vocal		
Luis Felipe Rey Cabieses
Miquel-Àngel Puig Tàrrec
Vocal		

MESURES DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
Per millorar la comunicació amb les persones del nostre entorn, de manera que
siguin informats puntualment i amb detall de les activitats, serveis i productes,
hem treballat en la nova aplicació tecnològica de l’associació, que permet establir una relació més propera amb els nostres associats i amics, i participants en les
nostres activitats formatives i culturals
que es descarreguin l’app al seu terminal.

Al web d’Empresa&Humanitats, s’ha decidit ampliar la secció dedicada a informació de l’associació, habilitant entre d’altres
un apartat dedicat a les memòries anuals.
Es decideix que, en treballar i exposar els
comptes, s’estructurin les dades per activitats per un costat, i a nivell agregat per l’altre, per ajudar a la presa de decisions i a clarificar el nivell de consecució dels objectius.
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BREU ANÀLISI ECONÒMIC

FONTS DE FINANÇAMENT
24%
PRÒPIES

15%

PÚBLIQUES

62%

PRIVADES

CONTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS AL
TOTAL D'INGRESSOS
100%
80%

Publicacions

60%

Jornades, xerrades

40%
20%
0%
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2016

2015

PARTICIPACIPACIÓ
INCREMENT DE SOCIS

Nous socis
Socis

PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS

No socis
Socis

PARTICIPACIÓ PER SEXE EN LES ACTIVITATS

Home
Dona
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