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I. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

El projecte EQUINOVA (equitat i innovació) sorgeix d’una doble 

necessitat: en primer lloc, la d’elaborar eines pràctiques, accessibles i 

entenedores per al personal tècnic especialitzat responsable de l’execució de les 

mesures per promoure la igualtat entre dones i homes a les empreses de forma 

que el seu coneixement acumulat es pugui transformar en materials per a l'acció 

eficaços i transferibles a la resta d'empreses del territori. En segon lloc, degut a 

la feblesa de les associacions existents d’agents d’igualtat i l'aïllament de les 

tècniques responsables en el si de les organitzacions, que incrementen les 

dificultats per la implementació efectiva de les mesures, fa plantejar com a meta 

la creació d'una xarxa de caire tècnic destinada a promoure processos 

sostenibles d'intercanvi de coneixements i experiències en matèria d'igualtat en 

les empreses. Doncs, sense espais per compartir coneixements, intercanviar 

experiències i estratègies, i construir xarxes de suport, el treball del personal 

tècnic de cada organització es veu extremadament limitat. D'altra banda, sí que 

existeixen espais associatius no tècnics o informals principalment destinats a 

compartir inquietuds, però no a formular eines propositives ni accions 

estratègiques. 

Els objectius generals que es plantegen pel projecte EQUINOVA són 

principalment dos: 

Objectiu principal 1 Promoure la implementació efectiva dels plans 

i mesures d’igualtat entre dones i homes a les empreses i 

organitzacions que compten amb personal tècnic especialitzat i 

sensibilitzat (agents d’igualtat, diversitat, responsabilitat social 

corporativa o recursos humans, i altres membres de les comissions 

d'igualtat de les empreses). 

Objectiu principal 2 Impulsar el treball en xarxa i l’intercanvi 

d’experiències entre el personal tècnic d’igualtat de les empreses i 

organitzacions. 
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D’altra banda, els objectius específics a assolir són els següents: 

Objectiu específic 1 Identificar les principals dificultats, 

resistències, aliances i estratègies del personal tècnic d’igualtat de les 

empreses per la transformació de la cultura organitzativa i la 

implementació efectiva dels plans i mesures d’igualtat. 

Objectiu específic 2 Elaborar eines pràctiques que sistematitzin i 

ordenin les bones pràctiques i estratègies existents en els temes 

prioritaris identificats perquè el personal tècnic d’igualtat pugui 

millorar la capacitat d’incidència en les seves organitzacions. 

Objectiu específic 3 Facilitar un punt de trobada físic i virtual del 

personal tècnic d’igualtat de les empreses, per tal de promoure el 

contacte i el desenvolupament d'un intercanvi d’experiències i les 

aliances sostenibles més enllà de la vida del projecte. 

II. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Les polítiques d’igualtat de gènere tenen una llarga trajectòria i han 

evolucionat al llarg dels anys. Actualment, les polítiques d’igualtat de gènere 

segueixen una estratègia dual basada en la combinació del gender 

mainstreaming o transversalitat de gènere, i en les accions positives1.  

La Llei orgànica 3/2007 d’Igualtat Efectiva entre Dones i Homes va suposar un 

impuls decisiu per a l’assoliment efectiu de la igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes a l'estat espanyol, més enllà dels compromisos formals. En 

l’àmbit empresarial, és especialment destacable el fet que la llei va imposar 

l’obligatorietat de posar en marxa plans d’igualtat a les empreses amb més de 

250 persones treballadores2. Però tot i que aquesta imposició suposa un canvi 

exponencial, cal recordar que les empreses amb més de 250 persones 

treballadores a l’estat espanyol, suposen un percentatge molt reduït respecte al 

                                                           

1 Segons el Comitè Per a La Igualtat Entre Homes I Dones del Consell d'Europa, les accions 
positives poden ser definides com una estratègia destinada a establir la igualtat d'oportunitats 
per mitjà d'unes mesures (temporals) que permetin contrastar o corregir aquelles 
discriminacions que són el resultat de pràctiques o de sistemes socials, o sigui, és un instrument 
que desenvolupa el principi d'igualtat d'oportunitats i que tendeix a corregir les desigualtats. 

2 També estan obligades a desenvolupar un Pla d’Igualtat aquelles empreses en què el conveni 
col·lectiu així ho exposi i aquelles en què l’autoritat legal (previ procediment sancionador) hagi 
acordat la substitució de la sanció per la implantació d’un Pla d’Igualtat. 
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total d’empreses del territori: “Eurostat situa a Espanya com el quart país de la 

Unió Europea amb major percentatge de persones treballadores en empreses 

de petita grandària. És destacable que l’actual L.O. 3/2007 del 22 de març per 

la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, estableixi l’obligatorietat 

d’implantar un PIG a l’1% de les empreses espanyoles i, d’altra banda, la 

voluntarietat per aquelles empreses amb menys de 250 persones treballadores 

que [...] (suposen) el 99%. Tinguem en compte que si aquesta obligatorietat 

arribés a les pimes, la LEIEHM tindria major efecte, ja que el seu àmbit 

d’aplicació s’estendria a un major nombre de treballadors i treballadores. No 

oblidem que l’àmbit de les organitzacions i de les relacions laborals representa 

un element clau a l’hora de desenvolupar i abordar la igualtat de gènere” 

(Concilia2, 2017, p.19). 

Aquests plans d’igualtat han de tenir en compte, segons indica la llei, aspectes 

com “l’accés al treball, classificació professional, promoció i formació, 

retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir, en termes d’igualtat 

entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i la prevenció a 

l’assetjament sexual i per raó del sexe” (Godoy, 2014, p.226). 

D’altra banda, el 21 de juliol s’aprova la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre 

dones i homes. Aquesta llei es veu fortament influenciada per la Carta Europea 

per a la Igualtat de Dones i Homes, ja que inclou l’obligatorietat dels poders 

públics d’eliminar qualsevol forma de discriminació, sigui directa o indirecta, 

apuntant que la igualtat és una necessitat essencial en qualsevol societat 

moderna i democràtica.  

La Llei estatal i l’autonòmica suposen un marc legal que reconeix l’existència de 

desigualtats entre homes i dones al mercat laboral, proposant un conjunt de 

mesures que pretenen corregir aquesta situació de desigualtat estructural que 

influeix en diversos eixos: 

- Desigualtat retributiva: el salari d’homes és estadísticament superior al 

de les dones. Concretament, segons indica l’Idescat per l’any 2015, els 

homes van cobrar de mitja 16,96 €/hora mentre que les dones van cobrar 

14,37 €/hora. Això suposa una bretxa salarial del 15,27, el que denota que 

la desigualtat salarial segueix existint. 
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- Segregació vertical: les dones ocupen menys càrrecs directius i de decisió 

que els homes, molt relacionat amb l’estil de lideratge predominant, que 

es basa en la competitivitat i l’agressivitat, característiques associades a la 

masculinitat hegemònica. 

- Segregació horitzontal: Avui dia segueixen existint professions associades 

als rols socialment entesos per a homes i per a dones. Certs sectors 

d’ocupació es troben, doncs, masculinitzats i d’altres (generalment amb 

condicions laborals més precàries i salaris més baixos), feminitzats. 

- Conciliació entre la vida familiar i laboral: la necessitat de conciliar 

aquestes dues esferes recau majoritàriament sobre les dones, obtenint 

com a resultat una càrrega total de treball major en aquestes en 

comparació a la dels homes, segons l’Enquesta d’Usos del Temps de 2011. 

Això no només repercuteix en una menor disponibilitat pel temps lliure 

en el cas de les dones, sinó que es tradueix en majors dificultats per a la 

promoció i permanència al mercat laboral així com en una major taxa 

d’atur i de contractes a temps parcial.  

- Assetjament sexual i per raó de sexe: L’assetjament sexual i per raó de 

sexe a l’entorn de treball segueix existint i representa una manifestació 

clara de violència cap a les dones. S’han dut a terme nombroses mesures 

per abordar-lo i prevenir-lo, però aquestes pràctiques segueixen donant-

se, de vegades invisibilitzades en forma d’acudits o bromes sexistes.  

II.I Les mesures de foment de la igualtat de gènere 

A la Llei Orgànica 3/2007 del 22 de març, així com a la Llei catalana 

17/2015 del 21 de juliol es contemplen mesures concretes de foment de la 

igualtat entre homes i dones a les empreses.  

Segons la Llei catalana 17/2015 del 21 de juliol, els criteris que cal tenir en 

compte per a regular les condicions per a la concessió del distintiu d’excel·lència 

empresarial en matèria d’igualtat (que té una durada quadriennal) són els 

següents:  

 Tenir una representació equilibrada de dones i homes en tots i cada un 

dels grups i categories professionals. 
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 Adoptar mesures per a la millora de l’accés a l’ocupació i la promoció 

professional de les dones en els sectors, ocupacions i professions en què 

siguin poc presents. 

 Promoure l’accés de les dones als òrgans de direcció per a garantir la 

representació equilibrada de tots dos sexes que estableix l’article 32. 

 Implantar les garanties corresponents per a aplicar criteris igualitaris de 

retribució de dones i homes, i també l’adequada valoració de llocs de 

treball tenint en compte la perspectiva de gènere. 

 Adoptar mesures per a implantar formes flexibles i horaris racionals 

d’organització del temps de treball, que facin possible la 

corresponsabilitat de dones i homes en el treball domèstic i de cura de 

persones i que permetin de conciliar la vida personal i laboral. 

 Adoptar mesures contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 

sexe, incloent-hi les accions preventives i sancionadores i l’elaboració 

d’un protocol de prevenció. 

 Fer servir llenguatges inclusius no sexistes ni androcèntrics i publicitat 

no sexista en la comunicació interna, els productes, els serveis i el 

màrqueting de l’empresa. 

 Elaborar i aplicar un pla d’igualtat a l’empresa, en el cas que no hi estigui 

obligada per la normativa vigent. 

 Fer actuacions relatives a la responsabilitat social corporativa destinades 

a promoure condicions d’igualtat de dones i homes en el si de l’empresa. 

 Tenir establert un permís de paternitat, de caràcter individual i 

intransferible, de quatre setmanes consecutives des del finiment del 

permís de maternitat, afegit al permís que estableix la legislació vigent. 

 Promoure polítiques efectives de flexibilitat empresarial. 

 Tenir en compte en el pla d'igualtat de l'empresa tot altre indicador que 

l’organisme competent consideri que afavoreix la igualtat efectiva de 

dones i homes. 

Concretament, els Plans d’Igualtat de Gènere són un dels instruments més 

destacats per tal d’assolir la igualtat efectiva entre dones i homes a les empreses. 

Aquests, elaborats a partir d’una diagnosi prèvia de l’empresa, contemplen unes 

estratègies concretes en forma d’objectius i accions. A més, inclouen indicadors 

que permeten realitzar una posterior avaluació d’aquests. La seva elaboració 
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permet dur a terme estratègies conjuntes dins les empreses i incorporar la 

perspectiva de gènere de manera transversal a totes les àrees i departaments.  

A l’estudi realitzat per Patricia Nieto (2008) es detallen els aspectes bàsics que 

es deuen contemplar en un pla d’igualtat i que responen a uns indicadors 

concrets de desigualtat entre homes i dones: en primer lloc, es destaca que els 

plans han d’anar dirigits a tota l’empresa, incloent-hi els col·lectius (com per 

exemple el personal directiu) que normalment queden exclosos del conveni 

col·lectiu. Tanmateix, es podran incloure apartats específics d’ocupacions o 

càrrecs en cas de ser necessari per al diagnòstic d’una desigualtat concreta en 

una ocupació. A més, el pla afectarà a tots els càrrecs i sectors de l’empresa. 

Pel que fa a la temporalitat, s’ha de tenir en compte la vigència del conveni 

col·lectiu, doncs es farà coincidir amb la seva finalització. Tanmateix, es pot 

fixar una vigència indefinida o una pròrroga pel pla.  

Un altre dels principis que s’han de contemplar és la igualtat d’oportunitats, 

quelcom que ja apareix en nombrosos convenis col·lectius i que és important 

reforçar. D’altra banda, en el relatiu a la contractació i la selecció de personal, 

s’insta a evitar discriminacions a les ofertes de feina així com a assegurar que les 

proves de selecció no contemplin habilitats o aptituds associades a un sexe en 

concret. Les mesures que es contemplen són, entre altres, evitar fer referència a 

un sexe concret a les ofertes de feina i establir prioritats en la selecció de 

personal per equilibrar els equips de treball.  

Referent a la formació, es té en compte que pot ser un dels canals per millorar la 

segregació que pot existir en certes àrees i departaments entre homes i dones, 

pel que s’inclouen mesures que insten a fomentar la participació de dones i 

homes en formacions centrades en sectors on estan infrarepresentats/des. 

Finalment, pel que fa a la promoció del personal de l’empresa, quelcom 

important per evitar la segregació vertical a aquesta, es contemplen també 

accions que permetin equilibrar el nombre d’homes i dones en les diferents 

categories professionals, promovent una major representativitat de les dones en 

les ocupacions de responsabilitat i decisió. 
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II.II Bones pràctiques 

Dur a terme mesures promotores de la igualtat de gènere vol dir que es té 

com a punt de partida la “identificació d’una o vàries situacions de desigualtat 

entre dones i homes, i l’anàlisi de les causes o factors que la produeixen” 

(Alonso et al., 2006, p.24). 

A nivell estatal s’ha desenvolupat des del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad i coordinat per l’Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades, l’anomenada Red DIE o “Red de empresas con distintivo de 

igualdad en la empresa”, que té per objectiu l’intercanvi de bones pràctiques pel 

que fa a la promoció de la igualtat de gènere a l`àmbit laboral. Mitjançant 

aquesta xarxa d’empreses a escala estatal, es pretén també realitzar jornades 

tècniques presencials i en xarxa de treball. A la pàgina web de la xarxa3, 

apareixen eines per la realització dels Plans d’Igualtat relatives a: 

- Compromís de l’empresa amb la igualtat 

- Accés al treball 

- Participació igualitària als llocs de treball 

- Presència de dones als llocs de responsabilitat 

- Igualtat retributiva entre homes i dones 

- Conciliació de la vida laboral 

- Ordenació del temps de treball 

- Corresponsabilitat i plans d’igualtat 

- Assetjament sexual i per raó de sexe 

- Salut i Riscos Laborals amb perspectiva de gènere 

- Igualtat com a element de qualitat 

- Gestió de les persones amb perspectiva de gènere 

Pel que fa al nivell autonòmic, des de la Generalitat de Catalunya, concretament 

des de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats al Treball, s’obre un espai 

web on s’hi inclouen recursos per a les empreses compromeses amb la igualtat 

de gènere, oferint formacions en igualtat entre homes i dones, eines pràctiques 

per a l’elaboració de Plans d’Igualtat, i material didàctic sobre les normatives 

                                                           
3 http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/home.htm 

http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/home.htm
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existents i eines metodològiques i de suport respecte a la igualtat d’oportunitats 

al treball i l’organització i a la gestió del temps de treball. 

Respecte a les formes d’organització del temps de treball, es promou el seu 

desenvolupament mitjançant una triple perspectiva4:  

- En primer lloc, sobre el valor que aporten les persones treballadores a 

l’organització. 

- En segons lloc, sobre els canvis del mercat respecte la competitivitat (en 

referència a les noves tecnologies i les noves formes d’organització del 

treball). 

- En tercer i últim lloc, sobre la retenció del talent i la satisfacció laboral. 

Figura 1. Noves formes d'organització del temps de treball 

 

Font: Web de la Generalitat de Catalunya 

A més, aquesta nova organització dels temps promou, segons s’indica, la 

corresponsabilitat i la conciliació de la vida personal i laboral; dos aspectes claus 

en el camí cap a la igualtat de gènere. 

A partir d’aquí, es desenvolupen eines d’autoavaluació per a les empreses i 

organitzacions. La manera de dur a terme aquesta autoavaluació comença, 

segons s’indica, amb la creació d’un grup impulsor (GI) que ha de garantir el 

compliment del procés i supervisar-lo; procés que té una durada aproximada de 

7 mesos i que es divideix en 4 fases: 

                                                           
4http://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/temps_treball/noves_formes_organitzacio_temp

s_treball/ 

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/temps_treball/noves_formes_organitzacio_temps_treball/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/temps_treball/noves_formes_organitzacio_temps_treball/
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Figura 2. Fases del Pla d'Igualtat de Gènere 

 

Font: Web de la Generalitat de Catalunya 

Respecte a les avaluacions externes i segons veiem al gràfic 1, referent a les 

actuacions de les inspeccions de treball (IT) en matèria d’igualtat de gènere a 

Espanya a partir de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 3/2007, la 

discriminació laboral suposa l’eix de major visibilitat, tot i que ha decrescut a 

partir de l’any 2013. Destaca també l’evolució de les IT pel que fa als Plans 

d’Igualtat que, tot i que en menys mesura, suposen el segon eix de supervisió 

l’any 2016.  

Gràfic 1. Evolució d’actuacions de les IT en matèria d’Igualtat a Espanya. 

 

Font: Concilia2 (2017) a partir del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2007/2016). 
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Una altra de les iniciatives més reconegudes a escala autonòmica, és el Pacte per 

a la Reforma Horària, emmarcada a l’Objectiu 2025. Aquest neix de la voluntat 

de reorganitzar els horaris d’organitzacions, empreses i serveis de manera que 

es puguin anar adaptant, de mica en mica, a l’horari europeu. 

Segons s’indica, aquest pacte “compta amb l’acord de tots els agents implicats 

de diferents àmbits com el comerç, l’Administració, el treball, la sanitat, la 

cultura i l’oci, l’audiovisual i l’educació, i inclou una llarga bateria de mesures 

amb un objectiu temporal fixat, l’any 2025, moment en el qual la nostra societat 

tindrà uns horaris més racionals adaptats a les necessitats de les persones” 

(Generalitat de Catalunya, 2014, p.7). 

L’Objectiu 2025 proposa recuperar les dues hores de desfasament horari en 

relació a la resta del món, impulsar una nova cultura organitzativa del temps a 

les organitzacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les 

noves necessitats socials i consolidar el factor temps com a nova mesura de 

llibertat, equitat i benestar. Els objectius que sorgeixen a partir d’aquí són els 

següents5: 

1. Compactar la jornada laboral per avançar l’hora de sortida de la feina; 

2. Introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida; 

3. Avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar; 

4. Sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i 

culturals. 

Tanmateix, també es detallen objectius específics per als àmbits de la salut, de 

les organitzacions, els serveis públics, l’educació, la cultura i l’oci, el comerç i 

consum i el transport, de manera que els objectius i mesures proposades siguin 

aplicables i funcionals per a cada sector, partint de les peculiaritats de cada un. 

 

 

 

 

                                                           
5 Informació extreta de l’enllaç: https://www.reformahoraria.cat/objectiu-2025. 

https://www.reformahoraria.cat/objectiu-2025
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Figura 3. L’objectiu 2025 per àmbits 

 

Font: Web de la Generalitat de Catalunya 

Finalment, a escala municipal destaca la iniciativa creada per l’Ajuntament de 

Barcelona: la Xarxa de Nous Usos Socials del Temps o Xarxa NUST, creada el 

2006 i  formada per més de 100 empreses privades i organitzacions del territori, 

amb l’objectiu de millorar la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i 

social. 

Figura 4. Logotip de la Xarxa d’Empreses NUST 

 

Font: Web de l’Ajuntament de Barcelona 
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Concretament, els objectius de la Xarxa NUST són6: 

1. Reconèixer i promoure la tasca de les empreses i organitzacions 

compromeses amb facilitar l'harmonització del temps. 

2. Intercanviar i difondre coneixements i experiències entre empreses i 

organitzacions en l'àmbit de la gestió del temps i la conciliació, 

presencialment i virtualment. 

3. Fer xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer 

sector, a l’àmbit local i internacional, per generar sinergies i avançar 

conjuntament. 

Amb aquests objectius, la Xarxa NUST ha impulsat diverses activitats com les 

“jornades d’intercanvi d’experiències”, les jornades formatives o tallers diversos 

que giren al voltant de la temàtica dels usos del temps i la conciliació entre les 

esferes vitals de les persones treballadores. Paral·lelament a la creació d’un grup 

motor per tal d’impulsar la implicació i el compromís amb la xarxa. 

A la pàgina web de la xarxa apareixen diversos apartats on podem trobar el nom 

de les empreses que en formen part, les jornades que s’han celebrat (junt amb 

un petit resum dels punts més rellevants tractats), la legislació vigent respecte 

als temps de treball, i recursos i mesures de conciliació i gestió del temps, entre 

altres. 

II.III L’aplicació de les mesures que promouen la igualtat a 

les empreses 

Diverses i nombroses són les empreses que duen a terme mesures per tal 

de promoure la igualtat efectiva a la seva plantilla, atenent les necessitats 

específiques que es detecten a aquesta. 

Segons Duran et al. (2006), les empreses amb Responsabilitat Social 

Corporativa (RSC) veuen incrementada la percepció que es té sobre elles, 

millorant la seva imatge i reputació. La reputació d’una organització, a més, és 

un recurs intangible, base de gran part de les estratègies competitives de les 

empreses (Calvet-Puig et al., 2009, p.172). 

                                                           
6 Informació extreta de: http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/xarxa-
dempreses 

http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/xarxa-dempreses
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/xarxa-dempreses
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Si bé la crisi econòmica va provocar cert estancament en la implantació de 

mesures i plans d’igualtat, actualment el registre de plans d’igualtat del 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya inclou 45 empreses 

privades, de les quals, 28 ocupen a més de 250 persones i 22 compten amb una 

figura d'agent d’igualtat. 

Aquests indicadors quantitatius però, no aporten informació sobre la 

implementació real dels plans dissenyats. D'acord amb els resultats de l’estudi 

"10 años de la Ley de Igualdad" (Concilia2, 2017) sobre l’impacte efectiu dels 

plans d’igualtat en la reducció de les desigualtats de gènere a les pimes de l'estat 

espanyol mostra que si bé un 82% de les tècniques responsables de mesures 

d'igualtat a les empreses expressen haver rebut formació en igualtat de gènere, 

el 29% consideren que s’ha reduït el nombre de dones contractades a les seves 

organitzacions i el 27% que el nombre s'ha mantingut. Un 48% de les empreses 

considera que no ha augmentat el nombre de dones als llocs de responsabilitat. 

Aquests percentatges apunten a l'existència de dificultats importants per a la 

implementació efectiva de les mesures d'igualtat existents, dificultats que 

coneixen especialment les figures responsables del seu desplegament, ja siguin 

agents d'igualtat (un perfil professional encara no consolidat, especialment fora 

de l'Administració Pública), agents de diversitat, Responsabilitat Social 

Corporativa o altres tècniques que assumeixen la implementació de mesures 

d'igualtat juntament amb altres responsabilitats del departament de Recursos 

Humans. És necessari analitzar i sistematitzar els seus coneixements i 

experiències en organitzacions i sectors concrets per avançar en la 

transformació real de la cultura organitzativa del conjunt del teixit empresarial 

català. 

D'altra banda, tot i que existeixen nombroses guies per a empreses en matèria 

d'igualtat d'oportunitats en el treball (sobretot elaborades en el període anterior 

a la crisi i immediatament posterior a l’aprovació de la Llei 3/2007), aquestes 

eines no són sempre fàcilment accessibles ni estan sistematitzades. Els 

materials existents també plantegen recomanacions generals per al disseny de 

mesures d'igualtat, però no casos pràctics ni argumentaris específics que 

facilitin la seva negociació i posada en marxa en el si de les organitzacions.  
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Tampoc existeixen eines adaptades a la recent llei catalana 17/2015 d'igualtat 

efectiva de dones i homes, tot i que aquesta estableix el distintiu català 

d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes en el 

treball. És destacable que aquest distintiu, a diferència de l'estatal, requereix a 

les empreses no només disposar d'un pla d'igualtat, sinó també demostrar una 

major igualtat real en la composició de la plantilla i adoptar mesures concretes 

en àmbits com la segregació horitzontal i vertical, la retribució, la comunicació 

corporativa i l'organització dels temps. 

III.  MARC METODOLÒGIC 

La metodologia utilitzada per a la realització del projecte és de caràcter 

qualitatiu amb dinàmica retroductiva7, i es basa en la combinació d’una anàlisi 

documental i en la realització d’entrevistes semiestructurades a agents d’igualtat 

d’empreses privades o persones que facin funcions similars. 

Referent al primer objectiu específic de la recerca, en què es pretenia 

“identificar les principals dificultats, resistències, aliances i estratègies del 

personal tècnic d’igualtat de les empreses per la transformació de la cultura 

organitzativa i la implementació efectiva dels plans i mesures d’igualtat”, s’han 

utilitzat tècniques de recerca qualitativa que han consistit en entrevistes 

semiestructurades en profunditat, com a situació interactiva organitzada i 

planificada entre 2 o més persones.  

Les entrevistes permeten obtenir informació sobre esdeveniments i aspectes 

subjectius de les persones: creences i actituds, opinions, valors i coneixements 

que, d’una altra manera, no estarien a l’abast de la persona investigadora. 

D’aquesta forma, les entrevistes amb profunditat, per la intimitat que es crea 

entre la persona entrevistada i la persona entrevistadora, permeten accedir a 

informació difícil d’observar, possibilitant l’abordatge de vivències personals, 

creant un clima de proximitat, tranquil·litat i comoditat per a la persona 

entrevistada.  

                                                           
7 La dinàmica retroductiva és aquella en que “amb anterioritat a la fase del treball de camp s’ha 
revisat mínimament el coneixements teòric i empíric existent, de manera que es pugui disposar 
de criteris per orientar les diferents tasques a desenvolupat sobre el territori”(Verd y Lozares, 
2016:115). 
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A més, és una tècnica que per la seva flexibilitat permet aprofundir de forma 

personalitzada sobre els temes més interessants per a la investigadora, alhora 

que deixa marge perquè sorgeixin altres aspectes que a priori no s’havien 

considerat. D’aquesta manera, les entrevistes aporten gran riquesa informativa, 

atès el seu caràcter obert i pel fet de basar-se en les paraules i experiències de les 

persones entrevistades. 

L’elecció de les persones per a realitzar les entrevistes va seguir la tècnica del 

mostreig intencionat o esbiaixat8, que es va basar en primer lloc, en què fossin 

agents d’igualtat (o persones que fan funcions similars) d’empreses i 

organitzacions que ja han dut a terme mesures a favor de la igualtat de gènere i, 

en segon lloc, es va procurar que hi hagués diversitat mostral, incloent-hi 

empreses i organitzacions d’àmbits diversos i de diferent grandària. 

Taula 1. Perfil de les persones entrevistades 

CODI Sexe Càrrec 
Grandària 

de l’empresa 
Sector d’activitat 

E.01 Dona Agent d’igualtat PIME Serveis Informàtics 

E.02 Home Cap de RRHH Gran empresa Alimentació 

E.03 Dona Agent d’igualtat Gran empresa 
Assessoria i 

consultoria 

E.04 Dona Agent d’igualtat Gran empresa Sanitat 

E.05 Dona Cap de personal Gran empresa 
Indústria 

farmacèutica 

E.06 Dona Cap administració i RSC PIME 
Consultoria i gestió 

del temps 

E.07 
Home i 

Dona 

Tècnic d’igualtat / Membre 

comissió d’igualtat 
PIME Social 

E.08 Dona Cap de RRHH PIME Social 

                                                           
8 Al mostreig intencionat es fa una selecció de persones que es creuen representatives pel sector 
poblacional que s’estudia. 
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E.09 Dona Tècnica RRHH Gran empresa Provisió de serveis 

E.10 Dona Tècnica RSC Gran empresa 
Gestió de recursos 

bàsics 

E.11 Dona Cap departament d’igualtat PIME 
Assessoria i 

consultoria 

Font: Elaboració pròpia 

Pel que fa al segon objectiu específic, en què es cerca “elaborar eines pràctiques 

que sistematitzin i ordenin les bones pràctiques i estratègies existents en els 

temes prioritaris identificats perquè el personal tècnic d’igualtat pugui millorar 

la capacitat d’incidència en les seves organitzacions”, s’ha procedit a l’elaboració 

d’eines basades en evidències, a partir de la detecció prèvia de necessitats del 

públic destinatari, per tal de garantir l’adequació dels productes elaborats. Per 

al disseny de les eines, s’ha empleat una metodologia de caràcter visual per 

organitzar la informació i presentat de la informació en una plataforma web9 de 

fàcil accés i de forma entenedora i visualment atractiva, amb il·lustracions i 

infografies, per maximitzar l’accessibilitat dels continguts a un nombre més 

gran de persones destinatàries i promoure el seu ús, tenint en compte les 

restriccions de temps del públic objectiu. 

Finalment, pel que fa a l’objectiu específic número tres, basat en “facilitar un 

punt de trobada físic i virtual del personal tècnic d’igualtat de les empreses, per 

tal de promoure el contacte i el desenvolupament d'un intercanvi d’experiències 

i les aliances sostenibles més enllà de la vida del projecte”, s’ha utilitzat una 

metodologia dual de trobada de professionals: presencial (per facilitar les 

relacions) que es va dur a terme el dia 14 de desembre de 2017 a la Fundació 

Surt i on van participar 15 persones; i virtual (per promoure la continuïtat en el 

temps i la superació de barreres espaciotemporals). 

 

                                                           
9 Web Equinova: www.surt.org/equinova  

http://www.surt.org/equinova
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IV. ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ DEL TREBALL DE CAMP 

El treball de camp ha consistit en la realització d’onze entrevistes i una 

trobada de les persones responsables de les mesures d’igualtat. Mitjançant les 

entrevistes, hem aconseguit veure les percepcions de la gent participant en 

profunditat, així com l’anàlisi que elles mateixes fan sobre les dificultats i les 

estratègies d’èxit relacionades amb les mesures d’igualtat desenvolupades (o a 

desenvolupar). D’altra banda, la trobada ha estat molt útil no només com a 

espai on les participants es poguessin conèixer sinó també com a espai on 

debatre els punts més rellevants recollits durant les entrevistes, per validar-los i, 

donat el cas, modificar-los.  

Mitjançant l’anàlisi de la informació extreta arribem a unes conclusions 

concretes sobre la situació en la qual es troben o poden trobar-se les persones 

encarregades a l’hora de desenvolupar mesures a favor de la igualtat de gènere a 

les empreses. 

En aquest apartat es mostren aquests resultats agrupant, d’una banda, les 

estratègies d’èxit, en què es fa un recull de les bones pràctiques més rellevants i, 

d’altra banda, les resistències o dificultats davant les quals poden trobar-se les 

responsables d’igualtat a l’hora de desenvolupar mesures.   

Cal tenir present que la mostra utilitzada al treball de camp no és representativa 

però sí que proporciona informació de summa importància i pertinença. A més, 

la diversitat de la mateixa pel que fa a grandària (nombre de persones 

treballadores), dispersió (nombre d’edificis i localització) i sector (tipus 

d’activitat) proporciona una visió molt més amplia de la temàtica, oferint 

necessitats específiques i punts de connexió entre totes elles. 

IV.I Estratègies d’èxit 

Nombroses són les pràctiques que promouen la igualtat entre homes i 

dones a les empreses i que ho fan de manera efectiva i eficient. Algunes tenen 

èxit a totes les empreses, independentment de les seves característiques (tot i 

que, òbviament, han de ser adaptades a les especificitats de l’empresa), i d’altres 

tenen més èxit en un determinat tipus d’empresa que en altres. 
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Quelcom que es va manifestar de forma unànime, però, és que la voluntat i les 

ganes de desenvolupar aquestes mesures per part de la direcció de l’empresa 

són condició sin equa non per tal de poder tirar-les endavant. Tanmateix, si la 

direcció no vol desenvolupar-les, podem seguir diverses estratègies per tal de 

sensibilitzar-la, com adaptar els nostres discursos (vegeu apartat VI.III). 

IV.I.I Pla d’Igualtat Intern 

Els Plans d’Igualtat són un dels instruments claus de les polítiques 

d’igualtat de gènere. Aquests, es basen en un conjunt de mesures i objectius 

ordenats i concrets que permeten dur a terme una estratègia integral que 

equilibri la situació en la qual es troben les dones i els homes d’una organització 

concreta mitjançant una anàlisi de diagnosi prèvia. 

L’impuls d’un Pla d’Igualtat sorgeix del previ reconeixement d’una situació de 

desigualtat o d’una situació discriminatòria per raó de gènere, i demostra la 

voluntat de voler transformar aquesta realitat propiciant un model d’empresa 

basat en el respecte i l’equitat.  

Segons s’ha vist al treball de camp, majoritàriament són les empreses que tenen 

obligatorietat legal les que desenvolupen plans d’igualtat. Aquesta obligatorietat 

ajuda a les agents d’igualtat a difondre el Pla entre la plantilla doncs, per 

exemple, es demana a les contractacions públiques: “El tema dels concursos 

(públics)... nosaltres ens presentem a molts i que et demanin el PIG ja és molt. 

Vull dir, m’ajuda a difondre’l perquè les persones que preparen els concursos 

m’ho demanen” (E.03). 

Tot i així, cal ser conscients de que l’elaboració del Pla d’igualtat intern no és 

l’objectiu final, sinó un mitjà o un full de ruta per guiar les estratègies i mesures 

venidores. És per això que la creació d’una o diverses comissions de seguiment i 

avaluació del Pla resulta ideal per poder donar-li continuïtat i garantir la seva 

aplicació. 

“Vam fer un primer Pla d’Igualtat i, com estàvem una mica despistats 

perquè fa molts anys, vam implicar a tot el Comitè d’Empresa. Des d’un 

bon principi, sempre ho hem redactat i fet amb ells, així després tot 

flueix millor. Vam fer diagnosis, es va discutir, es van fer les mesures. I 
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el que vam fer és constituir grups separats. Nosaltres tenim diverses 

línies d’actuació i cadascú va escollir una línia. Es va fer una Comissió 

que era amb els sindicats també i es van formar diverses línies amb 

agents socials i representants sindicals. Jo estic a tots els grups” (E.04). 

IV.I.II La comunicació inclusiva 

L’objectiu de les Guies de llenguatge inclusiu és dotar de recursos pràctics 

a les persones que les llegeixin, de manera que les dones deixin d’estar 

invisibilitzades o representades de manera sexista en el llenguatge oral i escrit.  

Aquestes són instruments eficaços, dotant-se d’exemples i correccions que 

pretenen donar alternatives a la utilització androcèntrica i sexista de la llengua.  

Aquestes guies sovint van més enllà del llenguatge i contemplen aspectes 

igualment importants com les imatges pretenent acabar, també, amb els 

recursos visuals basats en estereotips de gènere, etnocèntrics i classistes. 

Al contemplar-se també com a obligatorietat legal la no discriminació en el 

llenguatge i la comunicació en general, les grans empreses de la mostra tenen 

guies i/o utilitzen llenguatge inclusiu, com així ho feien la majoria de la resta 

d’empreses. Però com sempre, tenir una guia, així com un Pla d’igualtat, no vol 

dir que els seus continguts s’apliquin a la quotidianitat de les pràctiques 

empresarials. Tanmateix és cert que, pel que fa al llenguatge i a les 

representacions visuals,  els esforços són múltiples i es procura utilitzar imatges 

i llenguatge inclusius. 

“Teníem una guia i recomanacions pels processos de selecció però no 

acabava d’entrar. Va entrar quan va arribar un requeriment 

d’inspecció de treball perquè van veure a l’Infojobs que hi havia un tema 

que estava en llenguatge sexista. Crec que havien posat “enginyer”. I a 

partir d’aquí ja ho van controlar més [...]. Per mi que l’administració 

controli més aquestes coses és bàsic” (E.03). 

Per tant, en cas que es trobin resistències per aplicar aquestes correccions de 

llenguatge, l’estratègia a seguir és clara: recordar l’obligatorietat legal que ho 

empara i/o les sancions monetàries que acompanyen la seva negació. 
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“Hem aconseguit que en el web i en la intranet no es faci un ús del 

llenguatge sexista. Ens ha costat molt, perquè la Directora de 

Comunicació [...] no ho veia clar. Quan la Generalitat va treure la 

segona guia, que ja era més lleu, per exemple duplicant la paraula o 

utilitzant una genèrica, ja va començar a entrar en el tema. Anem 

utilitzant genèriques i doblant poquet. Li va convèncer molt dir-li que 

havien caigut multes per fer ús de llenguatge sexista a una convocatòria 

pública. També hem fet cursos d’això, sobretot per la gent que redacta 

protocols i documents” (E.04). 

IV.I.III Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

El marc legal vigent a través de l’Article 48 de la Llei Orgànica 3/2007 

per a la igualtat efectiva de dones i homes, obliga a les organitzacions a disposar 

de mesures o accions específiques per a la prevenció i tractament de 

l’assetjament sexual i per raó de sexe. Els protocols funcionen com a eina 

bàsicament preventiva, però alhora marca el circuit a seguir en cas que hi hagi 

algun cas d’assetjament sexual. 

Aquesta mesura, contemplada legalment, té també molta acceptació per part de 

les plantilles. Les persones treballadores rebutgen l’assetjament sexual i per raó 

de sexe i estan d’acord en dotar les seves organitzacions de protocols en aquesta 

línia però, què entenem per assetjament? És cert que les màximes expressions 

de l’assetjament s’identifiquen i es rebutgen, però les vessants més 

naturalitzades i invisibilitzades segueixen sense contemplar-se com actes 

d’assetjament.  

IV.I.IV La compactació horària 

A través de la iniciativa per la Reforma Horària (Objectiu 2025), que es 

presenta el 29 de gener de 2014 a un acte al CCCB, i s’aprova, més endavant, a la 

Resolució 646/X al Parlament de Catalunya, la compactació horària s’instaura 

com un objectiu a assolir per tal de promoure una transformació en els horaris 

de feina, que afavoreix a la compaginació entre la vida personal i privada, 

estudis, els treballs de cura i el treball formal i, tanmateix, afavoreix al benestar 

personal i la salut de les persones.  
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L’Objectiu 2025 cerca adaptar els horaris laborals del país als de la resta dels 

països europeus, recuperant les dues hores de desfasament horari; impulsar 

models de cultura organitzativa a les empreses més eficients i flexibles i 

consolidar el temps com a mesura de “llibertat, equitat i benestar”10. Aquest 

proposa flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida de la feina, avançar les hores 

dels àpats, sincronitzar els horaris laborals amb els agents externs com 

organitzacions o empreses i compactar l’horari. 

La compactació horària es basa, com el nom indica, en compactar les jornades 

laborals i reduir el temps dels àpats, de manera que les persones treballadores 

puguin finalitzar la seva jornada abans i això les permeti tenir més temps 

després de la feina, tot adaptant-se a l’horari predominant a la resta d’Europa. 

La majoria de les persones entrevistades coincideixen en el fet que aquesta 

mesura aporta grans beneficis tant a l’empresa com a les persones que hi 

treballen, sent a més una mesura que ens apropa a les dinàmiques europees 

actuals i proporciona facilitats a l’hora de compaginar la vida familiar, personal i 

laboral. El fet de tenir més temps fora de l’empresa suposa que les persones 

tenen major temps per descansar i, per tant, l’empresa es veu recompensada 

amb una major eficiència per part de la plantilla. 

“Vam passar a un horari compactat, també per tots els treballadors de 

l’empresa; i sempre amb flexibilitat [....]. Vam estar uns sis mesos de 

període de prova, per veure si realment encaixava dintre de l’empresa. 

[...] Abans d’implantar la compactació horària [...], jo vaig fer una 

reunió amb tots els treballadors de l’empresa per veure si volien fer 

aquest canvi, perquè potser a la gent ja els anava bé l’horari que tenien. 

Dintre d’aquesta reunió tots van confirmar que sí que volien fer aquest 

tipus de compactació, sempre que poguessin mantenir la flexibilitat 

d’entrar abans o sortir després” (E.01). 

 

 

                                                           
10 Informació extreta de: https://www.reformahoraria.cat/objectiu-2025. 

https://www.reformahoraria.cat/objectiu-2025
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IV.I.V Flexibilitat 

Una altra de les mesures que es contemplen a l’Objectiu 2025 és el de la 

flexibilitat horària, molt relacionada amb la compactació de l’horari laboral i 

que també aporta múltiples beneficis. 

És cert que tot el relacionat amb les jornades laborals està subjecte a diversos 

factors que determinen la viabilitat de la seva aplicació, puix que hi ha llocs de 

feina (sobretot aquells que requereixen oferir serveis i atenció al públic) en què 

l’aplicabilitat d’aquestes mesures s’ha d’estudiar amb més deteniment, és per 

això que un dels objectius de la Reforma Horària consisteix a adequar els 

horaris de totes les organitzacions i empreses.  

Tanmateix, la flexibilitat horària és una mesura amb què moltes empreses ja 

contemplaven. Aquesta es basa en la possibilitat d’adaptar els horaris laborals a 

les necessitats de cada treballador/a, amb previ acord amb l’empresa. Segons 

s’exposa a la web de l’Ajuntament de Barcelona11, existeixen diverses modalitats 

de flexibilitat a part de la d’entrada i sortida de la feina: l’horari fix variable, 

l’horari lliure, el banc d’hores, la jornada intensiva, etcètera. 

“Tothom pot entrar en aquestes forquetes d’entrades i sortides, com a 

mínim hi ha una flexibilitat d’una hora. Hi ha llocs, sobretot els que són 

de cara al client, que han de complir amb un horari. [...] En aquests 

casos, el que pots fer és que si tu un dia vols entrar a les 9 h, perfecte, si 

vols entrar a les 8 h, entres a les 8 h. Com són varis els que estan a 

atenció al client, si tu un dia has de marxar a les 16 h, com hi ha un altre 

company que es queda, cap problema. La qüestió és que hi hagi una 

persona a atenció” (E.06). 

Els casos en què la flexibilitat d’entrada i sortida no era viable o molt 

complicada (en ocupacions lligades a un horari d’atenció al públic amb poc 

personal i amb compactació horària, per exemple), s’ha optat per donar 

flexibilitat en els horaris dels àpats, és el cas d’una de les empreses 

entrevistades. 

                                                           
11

 Al següent enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/mesures-de-
conciliaci%C3%B3-i-gesti%C3%B3-del-temps 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/mesures-de-conciliaci%C3%B3-i-gesti%C3%B3-del-temps
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/mesures-de-conciliaci%C3%B3-i-gesti%C3%B3-del-temps
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“Vam veure que era possible si fèiem una flexibilitat que anés lligada 

sempre a l’espai de dinar, és a dir, reduir com a màxim fins a mitja hora 

per dinar, i això significava que ens permetia entrar mitja hora més 

tard, o sortir mitja hora abans. Sobretot en els perfils que fan atenció 

directa, vam realitzar una eina, que es tracta de la graella de flexibilitat 

horària, per tal de poder combinar entre les persones que formen equips 

d’atenció directa, quins dies pots fer flexibilitat, i quins dies no” (E.07). 

IV.I.VI Bossa d’hores 

La bossa o banc d’hores12 estableix la possibilitat de comptabilitzar les 

hores treballades per cada persona treballadora, siguin positives o negatives, per 

tal d’afavorir l’autogestió del temps a la plantilla.  

A la Xarxa NUST13 es recullen les característiques d’aquest, on s’apunta que és 

un sistema que “permet que les persones que necessiten disposar d’hores lliures 

per qüestions personals puguin treure-les dels seus bancs d’hores”, així com 

permet realitzar una “gestió flexible del temps de treball per necessitats 

objectives de l’empresa, principalment en campanyes”. També s’apunta però 

que existeix una limitació en la bossa d’hores: la revisió mensual, en què podrà 

acumular-se un màxim de 40 hores positives o negatives. 

Mitjançant el treball de camp, es destaca que de manera general les persones 

treballadores agraeixen i valoren aquesta mesura, que els permet ser 

responsables del seu temps i gestionar-lo de manera autònoma. Algunes de les 

empreses de la mostra tenen implementat un sistema de bossa d’hores i les 

opinions al respecte són diverses.  

Les que ho tenen aplicat diuen per una banda que és molt bona iniciativa i que 

ajuda a gestionar els pics de molta feina i de molt poca feina (jornada intensiva a 

l’estiu de menys hores que es contraresta amb finals d’any on tenen un major 

volum de feina i utilitzen les hores que falten de l’estiu). 

                                                           
12 No confondre amb el “banc del temps”, iniciativa basada en l’intercanvi de temps entre 
persones. 

13 A la síntesi de la jornada d’intercanvi de la Xarxa d’empreses NUST- 17 d’abril de 2012: 
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/sites/default/files/Noti1_Sintesi_jornada_Xarxa
_empreses_NUST_17_abr_2012_CAST.pdf 

http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/sites/default/files/Noti1_Sintesi_jornada_Xarxa_empreses_NUST_17_abr_2012_CAST.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/sites/default/files/Noti1_Sintesi_jornada_Xarxa_empreses_NUST_17_abr_2012_CAST.pdf
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“Els saldos que generen treballant estan pensats per quan tenen una 

sobrecàrrega de treball, perquè ho vagin compensant” (E.05).  

Així i tot, també s’ha destacat la necessitat d’establir paràmetres i normes per 

aplicar-la, doncs del contrari, la gestió de la plantilla es dificulta, sobretot en els 

casos de les grans empreses. 

“Tot s’ha de mesurar [...]. Això és una inversió per les empreses. Per les 

empreses cada vegada és més important el capital humà, perquè és el 

principal actiu. Si no cuides el principal actiu, que són les persones, ja 

pots tenir un producte increïble que no tirarà endavant. Mesurar és 

imprescindible, i no només per l’empresa sinó també pels treballadors 

[...]. Tu individualment gestiones el teu temps. Tu allà (a l’aplicació de la 

bossa d’hores) veus les teves vacances, quins dies has fet, quins dies et 

queden; veus les teves incidències; si has tingut absentisme, el motiu...” 

(E.06). 

També s’han aplicat altres iniciatives de gestió del temps que no funcionen 

exactament com una borsa d’hores però que també incideixen positivament en 

la conciliació entre la vida laboral i (en aquest cas) familiar: “tenim la borsa 

d’accés de pares i mares amb nens a càrrec, en la qual l’entitat atorga un 

temps que no s’ha de recuperar, si no tens jornada reduïda. Aquesta borsa es 

compon de dues jornades laborals, en total setze hores. Funciona com les hores 

per assumptes propis, per si tens una tutoria a l’escola, per si el nen o la nena 

es posa malalt i l’has de cuidar, llavors et permet sortir de la feina per exemple 

dues hores abans. Llavors, tens aquest nombre d’hores que pots utilitzar, fet 

que dóna molt de marge perquè en pares i mares sempre hi ha aquestes 

situacions en els quals necessites poder organitzar-te” (E.07). 

IV.I.VII Teletreball o e-treball 

El 16 de juliol de 2002 va aprovar-se l’Acord Marc Europeu sobre el 

Teletreball, un tipus de treball relacionat amb les TIC que permet a les persones 

treballadores realitzar la seva feina fora de l’espai proporcionat per l’empresa 

(per exemple, al domicili). Aquesta modalitat de treball és voluntària tant per la 

plantilla com per l’empresari/a i ha despertat opinions oposades. D’una banda, 

trobem persones que veuen el teletreball com un factor de risc i malgasto de 
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temps, doncs trenca amb la cultura organitzativa i d’usos del temps tradicional 

basada en el presentisme a la feina. D’altra banda, però, trobem les persones 

que aposten per aquesta modalitat de treball, generalment persones que ja han 

aplicat proves pilot de teletreball a les seves empreses o organitzacions i pogut 

cerciorar-se dels beneficis que comporta. 

“I després també el tema del teletreball. Tenim dos dels nostres 

treballadors que treballen els divendres des de casa per fer tenir cura 

dels fills. La comercial va una mica a part, [...] molts dies, els divendres 

treballa des de casa també; perquè si viatja a Madrid, si viatja per la 

resta d’Espanya, doncs clar… Si està molt cansada o porta tres dies 

sense veure els seus fills, l’opció de treballar des de casa la té sempre” 

(E.01). 

Segons els ens públics com la Diputació de Barcelona, el teletreball és una 

mesura innovadora i transformadora que permet estalviar temps (per exemple, 

en transport) i que, en casos com els de les persones amb diversitat funcional o 

dificultats per traslladar-se, suposa un incentiu per a la seva inserció laboral. 

Vàries de les persones entrevistades apunten que la seva plantilla té opció a 

teletreballar i que, a l’avaluar aquesta nova forma de treball, veuen que aporta 

múltiples beneficis. A escala personal, les persones treballadores són més 

eficients i es mostren més proactives a treballar. A escala empresarial és un 

estalvi de temps (casos específics com les vagues de transport, retencions a les 

carreteres...) que, en comptes d’invertir el temps en un trasllat més llarg que 

normalment, pot ser invertit en treball.  

“El tema del teletreball, per exemple, és bastant intrínsec a l’empresa. En 

segons quines posicions es veu com natural. Vam fer un estudi i dos 

projectes pilot a dues de les nostres delegacions; una és petita, l’altra és 

mitjana, i vam fer un projecte pilot d’implementació del teletreball a fi de 

poder mesurar-ho tot. Aleshores vam veure que ens aportava beneficis a 

l’empresa, que els treballadors estaven més contents, que hi havia un 

estalvi de despesa” (E.03). 
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IV.I.VIII Campanyes de sensibilització, formacions i tallers 

Una de les mesures més eficients per tal d’aconseguir instaurar la igualtat 

de gènere a les empreses ja no només a curt-mig termini sinó a llarg termini, és 

la sensibilització, sigui en forma de campanyes, de tallers o de formacions. 

Tanmateix, la seva realització precisa tenir el temps necessari per preparar i 

difondre aquestes activitats.  

Cal mencionar diverses iniciatives exitoses extretes del treball de camp. D’una 

banda, utilitzar els recursos que proporcionen ens públics com la Diputació de 

Barcelona o la Generalitat de Catalunya; per exemple, cursos gratuïts en 

perspectiva de gènere, corresponsabilitat, usos del temps, etc. per a empreses. 

També destaca la utilització de materials que ja es difonen de manera periòdica 

per fer sensibilització (un calendari laboral amb el Dia de la Dona o el Dia 

Contra les Violències Masclistes indicats), o la difusió de punts de llibre amb 

missatges clars i breus que ajudin a difondre, per exemple, accions que s’estan 

desenvolupant dins del Pla d’Igualtat Intern. Per últim, apel·lar a la 

corresponsabilitat en les parelles amb fills i filles mitjançant la informació 

necessària, és a dir, informar els pares que acaben de tenir fills o filles sobre els 

permisos, baixes, reduccions de jornada, etc. de les que disposen apel·lant, 

d’aquesta manera, a la responsabilitat dels pares en la cura de les criatures.  

“Anem fent coses, amb visió estratègica i que no costin diners. També 

[...] podem accedir a diverses exposicions gratuïtes d’història de la dona 

al CCCB. I cada any en muntem una. A més, també venen persones 

conegudes que fan xerrades...” (E.04). 

Respecte als tallers i formacions realitzades i gestionades per l’empresa, una de 

les estratègies que han tingut més èxit és la de preguntar a la plantilla quines 

són les seves curiositats per tal de poder oferir una formació adequada, 

assegurant així majors probabilitats d’assistència i èxit.  

“El que sí que m’ha sigut fàcil amb l’empresa internament és muntar 

tallers, els temes de conciliació vam començar fent tallers amb el 

personal per veure quines eren les seves necessitats” (E.03). 
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IV.I.IX Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere 

Referent als manuals i plans de prevenció de riscos laborals, existeix un 

imperatiu legal per incorporar la perspectiva de gènere en els continguts dels 

mateixos i per tenir present les necessitats diferenciades dels homes i les dones 

quant a la salut laboral. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes, afirma que les administracions públiques 

han de promoure l’efectivitat del principi d’igualtat entre dones i homes, 

considerant les variables relacionades amb el sexe tant en els sistemes de 

recollida i tractament de dades com en l’estudi i investigació general en matèria 

de prevenció de riscos laborals, amb l’objectiu de detectar i prevenir possibles 

situacions en què els danys derivats del treball puguin aparèixer vinculats amb 

el gènere dels treballadors i de les treballadores. 

IV.II Necessitats de canvi: en què podem millorar? 

Tot i els avenços institucionals per tal d’assolir l’equitat entre homes i 

dones al mercat de treball, les estadístiques oficials demostren que les 

desigualtats de gènere encara persisteixen. Per exemple la taxa més gran d’atur i 

de contractes a temps parcial de les dones, la bretxa salarial en què les dones 

cobren menys que els homes per un mateix treball, la càrrega total de treball14 

més gran en les dones, l’assetjament sexual o per raó de sexe, la feminització i 

masculinització d’ocupacions responent a rols tradicionals (generalment sent les 

professions feminitzades les més precàries i amb menors salaris) o les dificultats 

que impedeixen a les dones situar-se en llocs de responsabilitat i lideratge, entre 

d’altres. 

Al llarg de la recerca i el treball de camp s’han identificat alguns factors que 

dificulten assolir la igualtat entre homes i dones, tals com resistències o rebuig 

per aplicar mesures. A continuació es mostren les problemàtiques principals i 

majoritàriament compartides durant el treball de camp. 

 

 

                                                           
14 Tal com indiquen Torns, T. et al. (2007). 
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IV.II.I Cultura organitzativa 

La cultura organitzativa que tenim als imaginaris i que determinen les 

societats contemporànies està canviant. Tanmateix, moltes vegades ens costa 

adaptar-nos als canvis. 

Algunes de les problemàtiques detectades per les persones entrevistades 

remeten precisament a aquesta reactivitat. És el cas del teletreball, que trenca 

amb les dinàmiques tradicionals basades en el presentisme al lloc de treball.  

“Sóc una defensora del teletreball i no hi ha manera de què s’implanti, 

per exemple, a l’administració. Fins i tot, havia comentat de fer una 

unitat pilot per fer una prova, però això ens costa molt [...]. El 

teletreball no és tant una qüestió de diners, sinó de cultura 

organitzativa” (E.04). 

IV.II.II Segregació horitzontal del mercat de treball 

Una de les barreres més importants i que desperta majors impotències és 

la relativa a la segregació horitzontal del mercat de treball. Segons les persones 

entrevistades, és complicat atraure homes en les ofertes de feina per llocs 

feminitzats i a l’inrevés. 

“A l’empresa, gairebé tot són homes. I no és perquè vulguem, és que no 

trobem tècniques (d’informàtica i enginyeria) dones. Ens costa molt 

trobar aquest perfil [...]. I és una borsa oberta, perquè ho fem a través 

de Barcelona Activa” (E.01). 

Una de les estratègies d’èxit que s’ha seguit per corregir aquest fet ha estat la 

d’oferir xerrades i tallers a instituts i universitats, promovent que tant nois com 

noies escollin lliurement la seva trajectòria professional. Això s’ha fet donant 

referents de dones que treballen en sectors masculinitzats i d’homes que 

treballen en sectors feminitzats.  

“Havíem fet coses amb la Universitat Politècnica de Catalunya, que 

tenien un programa per incentivar a les noies als instituts perquè 

agafessin carreres tècniques. Havíem participat, crec que va ser portant 



32 
 

una arquitecta i una enginyera perquè expliquessin la seva experiència” 

(E.03). 

IV.II.III Segregació vertical del mercat de treball 

La segregació vertical existent en la composició del mercat laboral suposa 

una problemàtica difícil d’afrontar. Durant el treball de camp, algunes de les 

entrevistades preferien no parlar-ne gaire, tot i que la majoria apuntaven que 

estaven treballant per equilibrar els llocs de responsabilitat dins l’empresa.  

“Cal tenir visió a llarg termini perquè a curt termini, fixar-se objectius 

de presència de dones voldria dir fer fora els homes que actualment 

ocupen aquests llocs, que solen ser llocs de baixa rotació” (E.10). 

Tanmateix, hi ha empreses i organitzacions que desenvolupen accions a curt 

termini per tal d’equilibrar aquestes representacions i càrrecs de responsabilitat 

desiguals entre homes i dones, és el cas de la següent empresa: “nosaltres hem 

fet una formació per la renovació de les juntes directives [...]. En temes de 

presidència hi ha més homes, perquè el president és un càrrec més 

representatiu, és molt polític. I no sé si aniria vinculat amb el tema del comitè, 

que és com aquella responsabilitat, aquell estar present, participar en 

negociacions... Potser són coses que sempre, des de petita, te les han atribuït a 

què són els homes els que tenen la capacitat de negociació, els comercials... I 

que les dones no poden convèncer, o no poden negociar” (E.08). 

IV.II.IV Bretxa salarial 

Un altre dels eixos de desigualtat entre homes i dones sobre el que costa 

més incidir segons les entrevistades, és la bretxa salarial. És conegut que la 

segregació horitzontal (i vertical) del mercat de treball incideix negativament en 

aquesta bretxa (tasques pràcticament iguals però emmarcades en llocs de 

feina/ocupacions distintes i amb diferents salaris). 

“Jo veig que el que tothom nega és el tema de política distributiva. 

Tothom nega que hi hagi bretxa salarial. I és rollo “a veure, un 

moment...”. Vull dir, tots els estudis diuen que hi ha bretxa salarial. A mi 

quan em diuen “aquí no n’hi ha”, doncs què és, extraterrestre? [...] 

Llavors la gent amb això es molesta molt: “m’estàs dient que jo pago 
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menys a les dones?” No, t’estic dient que els mateixos convenis col·lectius 

recullen que a les professions feminitzades es paga menys. No és que tu 

ho facis, és que com ja el conveni t’ho permet, com la societat t’ho 

permet, és així. Per mi, l’obstacle més gran que em trobo és amb la 

política retributiva, la gent es fica com de cul” (E.09).  

Una altra de les propostes que s’han descrit al treball de camp, ha estat la 

participació activa en la redacció de convenis. Ja no només per corregir 

l’existent bretxa de gènere en els salaris sinó també en el relatiu als permisos, 

gestió del temps, segregació horitzontal i vertical... 

“Feien unes formacions amb un apartat d’igualtat de gènere a la 

negociació col·lectiva. Va ser súper interessant, i crec que també 

s’hauria de participar en la redacció de convenis. S’haurien de poder 

ficar clàusules específiques en alguns casos” (E.08). 

IV.II.V Assetjament sexual i per raó de sexe: el que oblidem 

Referent a l’assetjament sexual i per raó de sexe, l’obligatorietat legal ha 

afavorit a la sensibilització de la plantilla de les diverses empreses de la mostra, 

tanmateix, tot i que es rebutgen les pràctiques més tangibles i socialment menys 

acceptades com els tocaments, hi ha moltes vessants de l’assetjament que no es 

perceben com a tal: els acudits sexistes, els comentaris sobre la vestimenta, 

l’estil de vida, etcètera. Generalment, aquestes formes més invisibilitzades 

d’assetjament sexual i per raó de sexe estan fortament naturalitzades i, sovint 

sota el vel de l’humor, es duen a terme contribuint al manteniment de l’statu 

quo.  

IV.II.VI Accions positives 

A la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de 

dones i homes s’inclou l’obligatorietat (en aquest cas dels ens públics) a adoptar 

mesures d’acció positiva. Encara que aquesta obligatorietat no es contempli per 

les organitzacions i empreses privades, les accions positives són pràctiques útils 

i en molts casos necessàries per a corregir les desigualtats existents al mercat 

laboral. Però tot i els beneficis  d’aquestes, a vegades existeix un rebuig social 
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cap a aquestes. És per això que a l’hora de portar a terme accions positives a les 

empreses, es fan amb discreció. 

 “Accions positives no en fem. Sí que si hi ha dues candidatures… O sigui, 

no està posat al pla d’igualtat. Si hi ha dues candidatures, sobretot a 

càrrecs de direcció, que tenen el mateix perfil i tal, s’intenta afavorir al 

sexe menys representat. Però això com a tal no ho posem (al pla), 

perquè si ho poséssim, segurament aquí tindríem una revolució” (E.03). 
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V. EINES PRÀCTIQUES PER A LA IMPLEMENTACIÓ 

EFECTIVA DE MESURES 

 

V.I Cada gota compta  

Totes les accions que realitzem a favor de la igualtat entre homes i 

dones són decisives. Hem de ser conscients què acabar amb les desigualtats al 

mercat de treball és un objectiu a llarg termini, però això no vol dir que el que 

fem no tingui incidència immediata. Totes aquestes petites o grans mesures que 

es duen a terme col·laboren a assolir la igualtat de gènere a les empreses. 

Normalment es comença introduint les mesures 

que, per llei, les empreses han de disposar; com 

per exemple un Pla d’Igualtat de Gènere, un 

Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de 

sexe o una Guia de comunicació no sexista. Però de 

mica en mica també es van aplicant altres mesures 

pels seus grans beneficis entre la plantilla i, en 

conseqüència, per l’empresa. A mesura que anem 

desenvolupant mesures, anem sensibilitzant 

aquelles persones que no ho estaven i ens facilita a 

l’hora de proposar mesures més innovadores o 

controvertides com, per exemple, les accions 

positives.  

Aquest camí comportarà en primer lloc complir la 

legalitat, seguit d’un augment del benestar de la 

plantilla, un augment de l’eficiència de la mateixa i, 

en conseqüència, majors beneficis empresarials,. 

També adaptar-se a la “nova” cultura organitzativa 

(lligada als conceptes d’innovació, progrés i, per 

tant, igualtat) i, finalment aconseguir que, almenys 

entorn de l’empresa, s’hagi aconseguit trencar amb 

les desigualtats de gènere. 
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V.II De què ens oblidem?  

 

 

Les discriminacions són complexes i múltiples. És necessari, per tant, 

tenir present totes les dimensions en què podem trobar desigualtats per tal de 

combatre-les de manera efectiva. Dur a terme mesures a favor de la igualtat de 

gènere significa fer referència al llenguatge inclusiu, a la conciliació, a la 

compactació horària, a les reduccions de jornada i a les baixes de maternitat i 

paternitat, així com lluitar en contra de l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

Però tot i que aquestes accions són necessàries, no són suficients. Hem de tenir 

en compte també la segregació horitzontal (professions masculinitzades i 

feminitzades), la segregació vertical (dificultats d’accés a càrrecs de 

responsabilitat i poder en les dones) o la bretxa salarial, molt lligada a aquestes 

segregacions, entre d’altres. Tot això requereix diverses mesures entre les quals 

destaquen canvis en l’estructura organitzativa de l’empresa i l’aplicació 

d’accions positives. 
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V.III El missatge de la innovació per trencar 

barreres 

Com puc dir-ho? En nombroses ocasions s’ha manifestat que, encara que 

la direcció estigui compromesa amb promoure la igualtat de gènere a la seva 

empresa, aquesta voluntat no és suficient. Cal llavors buscar la manera idònia 

de presentar aquestes mesures apel·lant no només a aquest compromís amb la 

igualtat, sinó també als beneficis que això suposa per a l’empresa utilitzant un 

discurs relacionat amb la innovació, al “no quedar-se enrere”, als costos i 

beneficis i al seguir la línia que altres empreses d’arreu del món ja segueixen, 

augmentant així les probabilitats d’incloure mesures a favor de la igualtat. 

Una de les eines desenvolupades a la web és el “traductor a llenguatge 

empresarial”, amb diversos exemples per encarar aquesta dicotomia. 

 Si vols dir... Pots dir... 

“Hem de començar a fer mesures per promoure la 

igualtat de gènere a les empreses.” 

“Hem de fer mesures per la igualtat de gènere a les 

empreses tal  com diu la Llei estatal de 2007.” 

“Fer mesures per promoure la igualtat de gènere 

dona molt bona imatge, la majoria d’empreses ja en 

fan, hauríem de començar a fer-ne.” 

“Els horaris no compactats són contraris a la 

conciliació amb la vida personal i familiar. Proposo 

fer horaris compactats i incloure l’opció de fer 

teletreball.” 

“Si compactem l’horari i incloem el teletreball, la 

plantilla serà molt més eficient, ja que tindrà temps 

per desconnectar i no tindrà tantes absències. Això 

suposa un increment dels beneficis per l’empresa.” 

“A les empreses europees s’està apostant per fer 

jornades compactades i teletreball, són mesures 

molt innovadores que, a més, aporten beneficis per 

l’empresa en termes de rendibilitat.” 
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V.IV El teletreball   

El teletreball és una mesura d’eficiència laboral que aporta 

múltiples beneficis tant pel personal com per  l’empresa. Les organitzacions que 

han aplicat aquesta mesura de manera pilot han acabat introduint-la 

permanentment, perquè 

han vist incrementats els 

beneficis econòmics de 

l’empresa i el benestar 

entre la plantilla, la qual 

cosa comporta alhora 

una major eficiència a la 

feina. 

A més, tal com s’ha 

apuntat amb 

anterioritat, incideix 

positivament en la 

igualtat a l’accés al 

mercat de treball en persones amb diversitat funcional o dificultats de mobilitat. 

Per tant, pels múltiples beneficis que té aquesta mesura, no és errat tenir-la en 

compte, si és que encara no s’està aplicant. A més, hi ha eines per treballar 

sincrònicament, de manera que es pugui tenir un cert control sobre la 

productivitat de les persones que realitzen aquesta modalitat de treball. 
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V.V Les accions positives són necessàries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les accions positives són de gran utilitat no només per corregir la 

segregació del mercat laboral, sinó també per prevenir accions discriminatòries 

inconscients. Sovint ens deixem portar pels nostres imaginaris sobre els sectors, 

ocupacions i graus de responsabilitat als que poden aspirar homes i dones, 

perquè ens hem socialitzat en una cultura marcada pel masclisme i la 

legitimació de desigualtats. Per això, dur a terme accions positives ens és útil a 

l’hora de trencar amb aquestes dinàmiques discriminatòries, a vegades 

inconscients, afavorint una societat més equitativa i justa per tots i totes.  

En el moment d’avaluar les competències de les persones aspirants, per 

exemple, a un lloc de feina o a una promoció interna, hem de procurar afavorir 

al sexe menys representat, de manera que puguem trencar amb les dinàmiques 

socials que segreguen horitzontalment i verticalment el mercat de treball.    
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V.VI Les diferents dimensions de l’assetjament 

sexual i per raó de sexe 

Sovint caiem en l’error de reduir l’assetjament sexual i per raó de sexe a 

comportaments visibles (tocaments, invitacions reiterades o, en definitiva, 

situacions mal vistes per la societat). Però hem de ser conscients que 

l’assetjament prové d’una estructura desigual de poder entre homes i dones que 

naturalitza comportaments que, en realitat, són una forma d’assetjament 

quotidiana, molt invisibilitzada però igualment denunciable: és el cas dels micro 

masclismes, comportaments aparentment inofensius, de vegades presentats 

sota el vel de l’humor. 

Es poden permetre aquests comentaris i actituds? Pensem que són la base sobre 

la qual es construeixen les violències, que només es castiguen quan arriben a la 

seva màxima expressió. 
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V.VII Reduir la segregació horitzontal del mercat 

de treball 

L’associació de rols 

diferenciats a homes i dones 

de la nostra societat es 

reflecteix amb l’existència 

de professions feminitzades 

i masculinitzades. Trencar 

amb aquestes dinàmiques 

des de l’empresa no és 

senzill, perquè requereixen 

un canvi estructural. 

Tanmateix, és a les nostres 

mans apostar per reduir 

aquesta segregació 

horitzontal a través de 

petites accions. Una d’elles 

és la sensibilització entre les 

persones joves, en què 

podem mostrar que tothom 

és capaç de desenvolupar 

tasques independentment 

de si són homes o dones a 

través de, per exemple, 

dotar de referents: dones en 

sectors masculinitzats i 

homes en sectors 

feminitzats. És cert que 

progressivament veiem més 

noies escollint carreres 

tradicionalment enteses per 

homes i a l’inrevés, però a 

l’hora de la incorporació al 

mercat de treball, molts d’aquests perfils es perden.  
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V.VIII La compactació horària per aconseguir 

eficiència 

La plantilla ha de ser capaç de fer una gestió responsable i eficient del seu 

temps que, a més, pugui ser compatible amb la vida més enllà de la feina (treball 

domèstic i familiar, estudis, vida social, dedicar-se temps per si mateix/a...) és 

per això que apostar per la jornada compactada pot aportar múltiples beneficis. 

Jornades com les que es contemplen als horaris compactats afavoreixen al 

benestar i l’eficiència de les persones treballadores, augmentant també la 

possibilitat d’hores de descans i, per tant, l’augment de rendiment de la 

plantilla. De la mateixa manera, la flexibilitat horària o la bossa d’hores, poden 

contribuir a aquest benestar i eficiència, augmentant també marge per 

l’autogestió del seu temps.  
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VI.  CONCLUSIONS 

La implementació efectiva de les mesures d’igualtat entre homes i dones 

a les empreses es veu condicionada per múltiples factors, relacionats en gran 

part amb la cultura organitzativa que regeix les dinàmiques empresarials, així i 

tot, aquesta cultura organitzativa va prenent, de mica en mica, una direcció 

distinta, apostant principalment per la reformulació d’horaris per tal d’adaptar-

los als horaris que se segueixen a la resta d’Europa i, de manera més general, a 

la igualtat de gènere, quelcom necessari per seguir la trajectòria que estan 

seguint les empreses d’Europa. 

Així, mitjançant aquest projecte s’ha pretès dotar d’eines pràctiques i visuals 

que facilitin la tasca de les persones encarregades de desenvolupar plans 

mesures d’igualtat de gènere per a promoure que es desenvolupin de manera 

efectiva (Objectiu principal 1). 

Tanmateix, a l’hora de realitzar la trobada entre aquest personal es va veure la 

importància de crear xarxa i establir connexions entre els esforços que cada 

persona està duent a terme a la seva organització. A l’espai de trobada, va 

quedar patent que és important conèixer persones que es troben davant de 

resistències i necessitats semblants (Objectiu principal 2). 

Respecte als objectius específics plantejats a la recerca, s’han pogut identificar, 

gràcies al treball de camp, les dificultats i les estratègies que el personal segueix 

per tal de poder canviar la cultura organitzativa i promoure la implementació 

efectiva dels plans i mesures d’igualtat, recollides als apartats IV.I i IV.II 

(Objectiu específic 1). 

Aquesta informació s’ha sistematitzat a partir de l’elaboració d’infografies i 

il·lustracions que faciliten la seva transmissió, com pot veure’s a l’apartat V del 

projecte (Objectiu específic 2). 

Per tal de poder validar tota la informació extreta al treball de camp, es va dur a 

terme, com s’ha apuntat anteriorment, una trobada física a la seu de la Fundació 

SURT. A aquesta, es va presentar la web del projecte, així com les eines 

desenvolupades, per tal de comentar-les i, si fou necessari, modificar-les. A més, 

es va presentar també la “xarxa virtual”, espai on les persones assistents i altres 
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persones encarregades de desenvolupar mesures d’igualtat de gènere a les 

empreses, puguin seguir compatint estratègies i experiències, de manera que les 

aliances que van sorgir a la trobada física puguin anar in crescendo i mantenir-

se en el temps (objectiu específic 3). 

Per tant, podem afirmar que els objectius del projecte s’han assolit 

favorablement, tot i que cal ser conscients que encara queda molt per fer per tal 

que la tasca que desenvolupa el personal d’igualtat a les empreses privades 

pugui fer-se amb facilitat. 

Tanmateix, i tal com pot veure’s als resultats de la recerca, anem assolint 

avenços. Per exemple, l’obligatorietat legal de tenir Plans d’Igualtat, fer una 

comunicació no sexista i androcèntrica o dotar-se d’un protocol contra 

l’assetjament sexual i per raó de sexe, ajuden al personal tècnic a crear i 

difondre aquestes eines. O l’Objectiu 2025, que proposa canvis innovadors 

respecte a la distribució de les hores de feina, i que permet donar suport a canvis 

com la compactació horària davant la direcció. 

Múltiples són, doncs, les eines de les quals es disposa per tal d’aconseguir 

l’equitat entre dones i homes, tot i que encara sembla un objectiu difós a 

l’horitzó però que, de mica en mica, va introduint-se en les formes de fer de les 

organitzacions. 
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