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Ajudarà a difondre la tasca d’aquest fòrum per evidenciar la importància 
que la gestió dels equips professionals té per a l’activitat empresarial 

 
El periodista i escriptor Gaspar Hernández, nou 
ambaixador del Foro de Recursos Humans 
 
 
 El Foro RRHH és ja una de les principals plataformes de debat del país sobre 

qüestions relacionades amb la gestió dels recursos humans, a la vegada que és 
un aparador de les millors pràctiques en aspectes de la gestió dels equips 
professionals  

 
 El Foro RRHH compta amb el patrocini de Randstad (@Randstad_es) i Cheque 

Gourmet (@ChequeGourmet) 
 

 L’evolució de las sessions i els temes de debat del Foro RRHH poden seguir-se 
a través del compte @Foro_RRHH i del hashtag #fororrhh 

 
 

 

Barcelona, 29 de juliol de 2014 

El periodista i escriptor Gaspar Hernández és el nou Ambaixador del foro de Recursos Humans de Foment del Treball: 

Hernández ajudarà a difondre la tasca que aquest col·lectiu de professionals dels RRHH de les empreses catalanes fa 

en favor de la millora constant de la gestió dels equips professionals a través del debat i l’exposició de bones pràctiques 

de manera oberta per al conjunt empresarial del país. Gaspar Hernández és periodista i escriptor que, amb una rellevant 

carrera professional en premsa escrita, ràdio i televisió, darrerament ha conreat l’èxit literari amb la seva darrera novel·la  

La terapeuta (Columna, 2014) i amb la novel·la El silenci (premi Josep Pla. Destino, 2009). En els últims anys, 

Hernández ha compartit amb el públic el seu interès pel creixement personal, la  psicologia positiva i la nova 

espiritualitat a través del programa radiofònic L’ofici de viure (Catalunya Ràdio), de l’espai televisiu Bricolatge Emocional 

(Televisió de Catalunya) o de l’assaig periodístic L’ofici de viure bé (LABUTXACA, 2011). 

 

El Foro de Recursos Humans de Foment ha trobat en Gaspar Hernández un aliat extraordinari per la seva sapiència i el 

seu entusiasme en l’estudi i la posada en valor de la dimensió humana també en les relacions professionals. Hernández 

serà Ambaixador del Foro RRHH durant el proper any, durant el qual ajudarà a amplificar el debat i les bones pràctiques 

en gestió de recursos humans que promou el Foro RRHH. 

 

Fòrum de prestigi entre els professionals del sector 

Fòrum de prestigi entre els professionals del sector El Fòrum RRHH de Foment del Treball és una plataforma i punt de 

trobada i debat entre directius i professionals de recursos humans. Creat l'any 2001 per un grup de prestigiosos 
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directors de recursos humans, permet un entorn per a l'intercanvi d'idees i experiències al voltant de la gestió d'equips 

humans en organitzacions. A dia d'avui, és ja una de les principals plataformes de debat del país sobre qüestions 

relacionades amb la gestió dels recursos humans, a la vegada que és un aparador de les millors pràctiques en aspectes 

de la gestió dels equips humans. Les activitats del Foro RRHH són possibles gràcies al suport de Randstad i Cheque 

Gourmet, que en són els patrocinadors oficials. 

 

Aquesta plataforma, que Foment posa a disposició dels professionals de serveis de recursos humans, durant 

el primer semestre de 2014, ha celebrat un total de 7 sessions amb 642 inscrits. Quant al perfil dels assistents dels 

actes que periòdicament realitza el Foro RRHH, es combina entre Directors de Recursos Humans (24%), Tècnics 

(25%), Estudiants (33%) i d’altres (18%). El darrer any complet tancat, el 2013, reflecteix que el 75% dels assistents 

pertany a l’àmbit de recursos humans. A més, al voltant del Fòrum RRHH, mitjançant les xarxes socials i les relacions 

offline, s'articula una comunitat d'uns 6.000 professionals. 

 

L'alimentació d'una xarxa social de contactes professionals és un dels eixos clau de l'activitat del Fòrum. Així, 

per exemple, l'evolució de les seves sessions i dels temes de debat se segueixen a través del compte @Foro_RRHH i 

del hashtag #fororrhh. 
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