
  Juny 2011 

 
PLA D’IGUALTAT EN RELACIÓ AL GÈNERE DINTRE L’ÀMBIT LABORAL Secretariat d’Entitats Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Juny 2011 

 
PLA D’IGUALTAT EN RELACIÓ AL GÈNERE DINTRE L’ÀMBIT LABORAL Secretariat d’Entitats Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Juny 2011 

 
PLA D’IGUALTAT EN RELACIÓ AL GÈNERE DINTRE L’ÀMBIT LABORAL Secretariat d’Entitats Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

3 

1.1 QUÈ ÉS EL SECRETARIAT 
El Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta és una federació d'entitats d'aquests 
tres barris de Barcelona. Actualment aplega més de 290 associacions de tipologia molt diversa: 
cultura, educació, esport, religió, drets cívics i socials, assistència social, etc. Les actuacions de 
la federació s’adrecen al conjunt de la població, i es vehiculen majoritàriament a través de les 
associacions i la societat civil organitzada. 
 
A l’any 1976 es crea el Secretariat local del Congrés de Cultura Catalana que, amb el temps, es 
convertirà en el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Al 1984 el Secretariat 
es constitueix oficialment en el registre d’Associacions, no sent fins a l’any 1991 quan tenen 
lloc les primeres contractacions de personal. 
 
Al 1992 es pren la decisió de gestionar, a més dels serveis que gestionava amb les 
administracions, diferents equipaments del territori, iniciant al 93 la gestió del Centre Esportiu 
Municipal de l’Espanya Industrial. Un any després s’inicia la cogestió del centre cívic de 
Cotxeres de Sants i en tres anys es dobla el nombre d’entitats associades. Al 1997 es comença 
la cogestió del casinet d’Hostafrancs, i al 2002 l’Ajuntament de Barcelona adjudica al 
Secretariat la construcció i gestió del Centre Esportiu Municipal de la Bordeta. 
 
Com es pot comprovar la gestió de diferents espais –esportius i culturals- possibilita que el 
Secretariat pugui dur a terme la seva finalitat essencial de fomentar i defensar la vida 
associativa i la participació ciutadana.  
 
1.1.1 Funcionament 
 
-Òrgan sobirà:  
 l’assemblea del Secretariat, formada per totes les entitats associades. 
 Un cop a l’any, les entitats associades al Secretariat es reuneixen per formar 
 l’Assemblea, l’òrgan sobirà del Secretariat. En aquest marc, es presenta l’informe de 
 gestió i es fixen els objectius i el pla de treball del Secretariat. 
 
-Òrgan polític:  
 la Comissió Executiva, elegida democràticament per l’Assemblea. La Comissió 
 Executiva, formada per persones voluntàries elegides per l’Assembla del Secretariat, és 
 l’encarregada de vetllar pel compliment dels objectius marcats en l’Assemblea. El 
 mandat previst als estatuts és de quatre anys. 
 
 De manera ordinària, la Comissió Executiva es reuneix mensualment per debatre i 
 acordar diversos aspectes de les línies de treball del Secretariat i fer-ne un seguiment. 
 
 La Comissió Executiva està formada per 6 membres: tots ells actuen com a 
 representants d’una entitat associada al Secretariat. 
 
-Equip tècnic:  
 professionals que executen els encàrrecs i les línies de treball corresponents als 
 diversos àmbits de treball. Aquest grup aniria des del Gerent de la organització fins als 
 treballadors dels centres esportius. –Veure organigrama-. 
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1.1.2 Àmbits de treball 
Els  àmbits de treball del Secretariat són 3: els serveis a les entitats –estructura central-, la 
gestió cultural i la gestió esportiva.  
 
-Estructura central. Se centra en el desenvolupament d’iniciatives culturals per a la cohesió 
 social i també aprofundeix en els processos de participació ciutadana a través d’un 
 treball en xarxa, de coordinació i canalització de les propostes del teixit associatiu. 
 També coordina i encapçala iniciatives dirigides a millorar la qualitat de vida. El 
 Secretariat dóna serveis a les entitats associades per fomentar la vida associativa del 
 territori. Aquesta línia de treball es desenvolupa des del centre cívic Cotxeres de Sants. 
 
-Gestió cultural. El Secretariat cogestiona juntament amb el Districte de Sants-Montjuïc els 
 centres cívics Cotxeres de Sants i Casinet d'Hostafrancs. En aquest sentit, la gestió 
 cultural té tres grans eixos: la programació d'activitats culturals de caràcter obert per a 
 les entitats i la ciutadania (cinema a la fresca, open d'escacs, pau sense treva, marató 
 de cinema, vermut jazz, etc.), la cessió d'espais i la participació de les entitats tant en 
 òrgans de govern com en les comissions organitzadores de les entitats. 
 
-Gestió esportiva. Gestionem equipaments esportius de titularitat municipal al territori: el 
 Centre Esportiu Municipal l'Espanya Industrial i el de la Bordeta. Els eixops principals 
 d'aquesta gestió són la qualitat de les instal·lacions i els serveis i una àmplia 
 programació esportiva adreçada al foment de l'esport en tots els sectors de població. 
 
 
1.1.3 El planter professional    
 
Actualment som 160 persones en plantilla, que està repartida de la següent manera:  
-88 treballadors a la branca de la gestió esportiva. 
-14 en l'estructura central. 
-58 persones en la gestió cultural. 
 
 
1.2. DADES ESTADÍSTIQUES DEL PLANTER RESPECTE AL GÈNERE 
 

Percentatge homes/dones

37%

63%

Homes

Dones
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Percentatge d'home. Tipus jornada

66%

34%

homes jornada parcial

homes jornada complerta

 

Percentatge dones. Tipus de jornada

75%

25%

Dones jornada parcial

Dones jornada complerta

 

Relació homes/dones. Tipus jornada

34%

66%

h. jornada parcial

d. jornada parcial

 
Tant en els homes com en les dones la parcialitat de les jornades vénen marcades per la gran 
quantitat de professorat de tallers que tenim, així com de monitoratge esportiu. Aquests llocs 
vénen determinats per aquesta parcialitat –sobretot el grup de professorat- ja que la seva 
jornada de treball correspon a dues o tres sessions setmanals.  
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En tot cas, no existeix una relació entre gènere i tipus de jornada. El fet de que el 66% de les 
jornades parcials es corresponguin a dones es deu al fet que hi ha un major nombre de 
professores de taller. 
 
 

Percentatge homes. Temporalitat

100%

0%

H. contracte indefinit

H. contracte temporal

 
Com podem veure el 100% del nostre personal masculí està en contracte indefinit. 

Percentatge dones. Temporalitat

92%

8%

D. contracte indefinit

D. contracte temporal

 
A diferència del que passa amb els homes, en el grup de dones sí que existeix un 8% de 
temporalitat. Aquest fet ve determinat per les tres dones que en aquest moment tenim en 
situació de prejubilació, i per tant amb tres dones més en condició de rellevistes d’aquestes. 
Com marca la llei, les tres dones rellevistes estan en contracte temporal fins a la jubilació de 
les nostres treballadores de la mateixa manera que les prejubilades també són considerades 
treballadores temporals ja que el seu contracte té una data de caducitat. 
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Relació homes/dones. Temporalitat

41%

59%

h. contractes indefinits

d. contractes indefinits 

 
La diferència que trobem en aquest cas ve determinada per l’explicació de la gràfica anterior. 

 
 

                                 Relació homes/dones alta direcció 

1; 50%1; 50%

DONES ALTA DIRECCIÓ

HOMES ALTA DIRECCIÓ

 
Actualment tenim un home que fa les tasques de gerent de l’organització i una dona que fa les 
de Directora General. 
 
                                     Relació homes/dones direccions 

3; 60%

2; 40%

DONES DIRECCIÓ

HOMES DIRECCIÓ
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Pel que fa a les direccions –tant d’àrea com de centres esportius- podem constatar que el 60% 
d’aquests llocs estan desenvolupats per dones. Dels dos centres esportius, la direcció de 
l’Espanya Industrial és una dona, i la de la Bordeta és un home 
 
 
                                        Relació homes/dones càrrecs intermitjos 

6; 60%

4; 40%
DONES CÀRRECS INT.

HOMES CÀRRECS INT.

 
Pel que fa als llocs que tenen personal al seu càrrec –càrrecs intermitjos- el 60 % tornen a ser 
dones.  
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2. PROCÉS D’ELABORACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Juny 2011 

 
PLA D’IGUALTAT EN RELACIÓ AL GÈNERE DINTRE L’ÀMBIT LABORAL Secretariat d’Entitats Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Juny 2011 

 
PLA D’IGUALTAT EN RELACIÓ AL GÈNERE DINTRE L’ÀMBIT LABORAL Secretariat d’Entitats Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

11 

2.1 ELEMENTS A TENIR EN COMPTE 
 
2.1.1 Exclusió professorat de tallers 
El primer element que considerem que s’hauria de tenir en compte és l’absència del 
professorat de tallers en la diagnosi, conclusions i elaboració del pla. 
 
El professorat de tallers de la nostra organització -54 persones en contracte de fix discontinu- 
ha estat contractat per a la realització de cursos durant la temporada amb unes hores de 
contractació no superior a 4,5 hores/setmana. Aquest personal no comparteix ni espai físic ni 
social amb la resta del personal1 – en aquest sentit tampoc no es regeixen pel que fa als temes 
retributius pel nostre conveni- i és per aquest motiu que vam decidir –tot tenint-los en compte 
un cop posem en marxa les accions- no incloure’ls en aquesta primera fase ja que estem 
segurs que desvirtuarien els resultats de la diagnosi.  
 
2.1.2 Argumentacions sobre el projecte presentat 
El projecte descriptiu que vam presentar ara farà un any presenta certes diferències amb el pla 
que presentem ara. Tot i que el plantejament fet va intentar ser el més acurat possible, el dia a 
dia de l’organització, amb les seves necessitats bàsicament humanes, ha fet que finalment 
presenti les següents diferències: 
 
-Les hores de feina dels responsables de l’elaboració del pla s’allunyen una mica d’allò que vam 
planificar. El treball ha estat una mica més complex del que estava previst significant això una 
augment final d’aquestes hores de treball. 
 
-A la previsió de pressupost hi constava les hores del personal que havia de fer un curs 
d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. En un principi havíem valorat que aquest curs el 
fessin 100 persones –el 75% del personal- però per raons organitzatives no ha estat possible i 
finalment l’han acabat fent 60 persones. 
 
Pel que fa a les persones destinades per part de l’empresa al desenvolupament i posada en 
marxa d’aquest pla, el Diego Borrego –Director de RRHH- i la Andrea Comajuncosas –Directora 
Comunicació- han desenvolupat la tasca mencionada com a responsables primers del pla.  
 
-La no creació de l’oficina d’igualtat la vam decidir un cop vam començar a treballar fent les 
primeres reunions del grup d’igualtat, i veient la dinàmica de funcionament d’aquest. 
 
Vam constatar que el funcionament del grup i la seva visualització per part del personal a 
través de les diferents comunicacions –notificacions internes de les reunions, fulls informatius, 
etc- ja complia el principal objectiu pel que havia d’ésser creada l’oficina: per tant, es va 
desestimar la creació d’aquest nou element ja que era innecessari. 
 
2.2 ANTECEDENTS. 
Durant l’any 2009 i durant la negociació de conveni propi que regula les relacions laborals del 
Secretariat amb el personal es va començar a observar la possibilitat de realitzar un pla 
d’igualtat per a la nostra organització.  
 

                                                 
1 Aquest personal no té relació amb ala resta de la plantilla. Cadascú fa la seva activitat a un centre cívic, institut, etc, a una hora 
concreta i no té relació ni amb la resta del professorat de taller, ni evidentment amb la resta del personal. 
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El que vam començar a pensar en aquell moment com a un nou element de treball per a la 
millora del dia a dia de les nostres persones treballadores, s’ha consolidat definitivament com 
un element vertebrador i hores d’ara indispensable per a una entitat de les nostres 
característiques. Tant l’òrgan polític de l’organització (Comissió Executiva) com l’equip tècnic 
(gerència, direcció general, equip directiu, etc.), estan realment satisfets de la feina feta i 
compromesos a seguir treballant en aquesta direcció.  
 
D’altra banda, el treball en equip –representants de l’empresa i representant de les persones 
treballadores- que s’ha realitzat ha estat una nova i molt interessant experiència ja que 
cadascú ha aportat la seva feina des d’una perspectiva diferent però amb un objectiu comú.  
Per al Secretariat és molt important ser  pioners en qüestions tant transcendents en la nostra 
societat com pot ser la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i poder treballar 
conjuntament amb la representació de les seves persones treballadores.  
 
Quan vam començar a treballar aquesta qüestió, una de les tasques que vam considerar 
importants per veure què era i com funcionava exactament un pla d’igualtat va ser fer un cop 
d’ull a un bon nombre de plans ja posats en marxa. Amb aquest petit estudi vam ser conscients 
d’un aspecte important: molts dels aspectes que les empreses posaven en marxa a través d’un 
pla d’igualtat ja estaven implementats en la nostra organització.  
 
En aquest sentit, destaquem les 4 setmanes més per maternitat/paternitat que tenen les 
nostres persones treballadors per sobre d’allò que estableix la llei, 8 dies personals a l’any per 
a assumptes propis, paga per fill/a discapacitat, el pagament del 100% del salari tant en cas de 
malaltia comuna com d’incapacitat derivades del treball, petits préstecs sense interessos, 
formació en intel·ligència emocional, etc. Aquesta constatació ens va fer veure que estàvem 
treballant en el bon camí, i a partir d’aquí volem anar una mica més enllà amb aquest pla. 
 
2.3 LA RLT. ELECCIÓ DELS MEMBRES A PARTICIPAR EN EL PROJECTE 
Al setembre del 2010 vam començar a treballar de manera definitiva i amb un planning 
concret. El primer element indispensable era que la representació legal de les persones 
treballadores designés quines eren les persones que treballarien conjuntament amb els 
representants de l’empresa en la elaboració, desenvolupament i seguiment d’aquest pla.  
 
Després d’una reunió informativa amb la totalitat de la representació, aquest va decidir que 
l’Elizabteh Cabello i la Montserrat Amigó fossin aquestes dues persones. 
 
2.4 EL GRUP DE TREBALL. 
El grup de treball per a la igualtat d’oportunitats pel que fa al gènere del Secretariat d’Entitats 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta es va reunir per primera vegada al setembre del 2010. Aquell 
dia es van posar les bases per començar a definir i desenvolupar funcions i tasques a cada 
membre del grup, així com acordar el caràcter paritari del grup en referència a la representació 
de l’empresa i de les persones treballadores.  
 
D’aquesta manera, el grup va quedar conformat de la següent manera: 
 
 -Per part empresa:  
  Diego Borrego. Membre actiu i amb vot dintre del grup. 
  Andrea Comajuncosas. Membre actiu i amb vot dintre del grup. 
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 -Per part de la RLT: 
 
  Montserrat Amigó. Membre actiu i amb vot dintre del grup. 
  Elizabeth Cabello. Membre actiu i amb vot dintre del grup. 
 
 -Logística: 
 
  Francesc Mir. Assistent a les reunions amb veu sense vot. 
  Núria Ruiz. Part econòmica i redactat final. 
 
Després de la primera reunió es va acordar que el grup de treball quedés obert a qualsevol 
persona de l’organització que volgués participar en el projecte, requerint-los dedicació i 
compromís respecte el projecte. Tot i que hi va haver gent que es va interessar, ningú no va 
acabar de decidir-se a participar. 
 
Per afavorir la participació, també es va creure convenient anunciar les reunions a través d’una 
nota informativa que s’ha anat penjant a tots els plafons de l’organització, indicant hora i dia 
de reunió.  
 
2.5 VALORACIONS ENVERS EL FUNCIONAMENT DEL GRUP 
Entre els mesos de setembre del 2010 i juny del 2011, el grup de treball per a la igualtat s’ha 
reunit de manera oficial 13 vegades (consulteu l’annex en el qual trobareu les actes). Podem 
dir que aquestes reunions s’han caracteritzat per la facilitat que ha suposat arribar als acords i 
les decisions que s’han anat prenent al llarg d’aquests mesos.  
 
2.6 INFORMACIÓ/COMUNICACIÓ  A LES PERSONES TREBALLADORES 
Després de prendre la determinació d’iniciar un pla d’aquestes característiques, el següent pas 
va ser comunicar aquesta proposta a la representació legal de les persones treballadores tot 
sol·licitant la seva opinió i participació.  
 
A l’octubre del 2010 vam fer públic a tot el personal la creació d'un grup d'igualtat -amb 
participació de la RLT- amb l'objectiu realitzar un Pla d'Igualtat a la nostra entitat. En aquest 
comunicat, -que es va penjar a tots el plafons informatius- d'una banda obríem el grup a 
qualsevol persona de l’organització que volgués tenir-hi part activa  i, de l'altra, convidàvem 
tothom a participar a les reunions mensuals que serien anunciades degudament. 
 
Just abans de la realització de l’enquesta per a la diagnosi vam fer arribar a tothom un 
comunicat –juntament amb la nòmina del mes de desembre- en el qual tornàvem a reforçar 
sobre l’objectiu del pla, el sentit i la importància de l’enquesta i el procediment de realització 
d’aquesta. 
 
Finalment vam fer servir "el Tauler Informatiu", la revista interna de la nostra organització, que 
vam inaugurar el passat mes de març, per publicar els resultats de l’enquesta que acabàvem 
de realitzar, en el qual s’explicava punt per punt el buidatge i les conclusions de l’enquesta.  
 
Vegeu annexos per consultar aquests materials. 
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3.1 INTRODUCCIÓ I DESENVOLUPAMENT 
L’únic element de la diagnosi del nostre pla d’igualtat va ser la realització d’una enquesta a 
tot el personal de l’organització. Aquesta enquesta, realitzada durant el mes de gener del 
2011, ha estat l’element clau de la fase de diagnosi ja que ens ha servit com a punt de 
partida per marcar les línies de treball que estem desenvolupant.  
 
A l’hora de preparar l’enquesta, vam recórrer a la documentació disponible al Departament 
d’Empresa i Ocupació, exactament a l’enquesta que plantejava el departament com a 
model, que ens va servir de guia per elaborar la nostra pròpia. És evident que l’enquesta 
que presenta aquest departament és un treball molt ben plantejat i funciona al voltant de 
tots el punts que demana l’article 3.3 de l’Ordre de convocatòria: va ser per aquest motiu 
que vam decidir que era una eina més que suficient per treballar aquesta diagnosi. 
 
De totes maneres, vam decidir fer alguns canvis bàsicament ja que a la nostra organització 
mai no s’havia fet una enquesta d’aquestes característiques i volíem facilitar tant com fos 
possible que el màxim de persones l’emplenessin. Vam pensar que podíem córrer el risc 
que el nostre personal la veiés molt complicada i decidís no presentar-la per una qüestió de 
comoditat. 
 
És en aquest sentit que vam realitzar diverses modificacions, com ara el sistema de 
puntuació o la reducció del redactat, i també vam apostar per un nou format. Tots aquests 
canvis van respondre, com ja hem indicat, a la voluntat de simplificar l’enquesta i obtenir-
ne uns millors resultats de participació, que era la gran preocupació del grup de treball. 
 
Un altre aspecte destacat va ser la inclusió a l’enquesta del centre de treball i el 
departament, dues dades que no eren obligatòries però que el personal podia indicar de 
manera voluntària. Vam ser conscients que l’opcionalitat a l’hora de respondre aquestes 
preguntes podria suposar una pèrdua d’informació, però el grup de treball del pla d’igualtat 
va optar per aquesta línia ja que la indicació voluntària d’aquestes dades podria fer que el 
personal expressés la seva opinió sense cap mena d’entrebanc.  
 
Una altra consideració prèvia que cal tenir en compte, i que serveix per a tota la diagnosi, fa 
referència al fet que no vam tenir en compte la perspectiva de gènere a l’hora d’analitzar i 
valorar els diversos resultats. Aquesta situació, que a hores d’ara es presenta com una 
mancança, no va ser considerada en el moment inicial de plantejament de la diagnosi i és 
un element que una vegada hem desenvolupat tot el pla es presenta com a impensable, ja 
que ara sí que hem incorporat la perspectiva de gènere. 
 
En aquest punt, i tal com s’indica en el punt dos d’aquest projecte, el professorat de tallers 
dels centres cívics no ha estat inclòs dintre d’aquesta enquesta ja que tenen un contacte 
molt perifèric amb altres membres de l’organització. És en aquest sentit que el grup de 
treball va decidir deixar-los fora de l’avaluació de l’enquesta ja que la seva vinculació amb 
l’organització podia provocar uns resultats esbiaixats de l’enquesta.  



  Juny 2011 

 
PLA D’IGUALTAT EN RELACIÓ AL GÈNERE DINTRE L’ÀMBIT LABORAL Secretariat d’Entitats Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

18 

 
Un cop finalitzat el període de recepció d’enquestes, durant el mes de febrer del 2011 se’n 
va realitzar el buidatge per extreure’n les principals conclusions. 
 
 
3.2 RESULTATS QUANTITATIUS  
Es van lliurar 80 enquestes, de les quals se’n van retornar emplenades un 60%. Aquestes 
xifres demostren d’una banda que hi ha un determinat interès per una qüestió com la 
igualtat i, per l’altra, que el personal té ganes de dir la seva en projectes d’aquesta mena. Es 
van lliurar 80 enquestes ja que el total de persones treballadores –excloent-ne el 
professorat de tallers- és de 102. El diferencial es correspon al fet que no es van lliurar 
enquestes ni a les diferents direccions (7), ni a les persones que tenien incapacitat temporal 
(8), ni a les persones que estaven de vacances (2) ni a personal de cap de setmana per un 
problema de logística (5).  

 
A continuació, presentem diversos gràfics que aporten informació quantitativa referent a 
l’enquesta pel que fa al tipus de participació: quantitat, centre de treball dels participants, i 
departament: 
 
 
 
3.2.1 Participació 

33; 60%

22; 40%
Enquestes  presentades

Enquestes  no presentades

 
Pel que fa a les dades de participació, s’observa que el total d’enquestes presentades se 
situa en un 60%, assolint uns bons resultats. 
Aquestes dades, per tant, són una bona garantia a l’hora d’analitzar els resultats obtinguts. 
 
 
3.2.2 Centres de treball 
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23; 48%

20; 42%

1; 2%3; 6% 1; 2% CEM l 'Espanya Industria l  

CEM la  Bordeta

Cotxeres  de Sants

Cas inet d'Hostafrancs

No ho indica

 
Si tenim en compte el departament, amb un 40% és el departament d’esports el que té 
més representació, seguit del de manteniment (23%) i administració (19%). En aquesta 
gràfica és on es fa més evident el percentatge de persones que no indiquen a quin 
departament pertanyen, arribant al 12%. 
 
3.2.3 Departaments 

9; 19%

11; 23%

19; 39%

3; 6%
6; 13% Adminis tració             

Manteniment

Esport

Al tres

No ho indica

 
En relació amb el percentatge de respostes en funció del centre de treball, són els 
equipaments esportius els que acumulen la majoria de respostes. Aquesta predominància té 
un clar paral·lelisme amb la distribució del personal de l’organització (excloent-ne el 
professorat de tallers). 

 
3.3 RESULTATS QUALITATIUS. 
Els resultats de l’enquesta tenen certa relació amb el que ja intuíem abans de fer-la, tot i que 
s’han identificat elements no resolts de manera adequada que obren noves vies de treball. 
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A cada apartat presentem d’una banda una gràfica que mostra els resultats quantitatius de 
cada ítem i on podem veure que les respostes que estan per sobre del 50 –un aprovat- són de 
color verd, i d’altra banda les que són de color fúcsia són les que estan per sota d’aquest valor. 
També aportem tota una sèrie de comentaris que mostren una anàlisi qualitativa d’aquesta 
enquesta, intentant establir per apartat els punts forts i els punts febles de cada element 
treballat. 
 

1. Importància de la igualtat d’oportunitats en el pla de gestió general. 
Les respostes indiquen que fins ara la nostra organització no ha treballat aquesta línia i 
que, evidentment, no existeix un pla d’igualtat. A més, si s’ha fet alguna acció, no s’ha 
visualitzat.   
 
Com veurem dintre d’aquestes valoracions, la inexistència de polítiques per part de 
l’organització és un element que surt contínuament. Tot i que més endavant s’exposarà 
àmpliament, ja avancem que la coeducació serà una línia d’acció que resoldrà en part 
aquesta manca de polítiques d’igualtat en la nostra organització.  
 
Curiosament, el personal creu que la conducta de la direcció sí que ha impulsat un cert 
punt d’igualtat: podem concloure que aquesta percepció es refereix al fet que no hi ha 
discriminació, tot i que tampoc s’apliquen polítiques que promoguin la igualtat. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

L'empresa ha fomentat

de forma visible la

igualtat

La conducta de la direcció

ha impulsat la igualtat

Es coneix la implicació de

l'empresa en igualtat

Existeix un pla d'igualtat

 

 
2. Participació del personal en mesures relacionades amb la igualtat. 

En aquesta qüestió és on queda palesa una major mancança per part de l’organització, ja 
que és en aquest ítem on es registren unes puntuacions més baixes.  
 
El personal diu que no participa en cap mesura relacionada amb la igualtat, però 
curiosament –i tot i estar informats de l’elaboració d’un pla d’igualtat i els seus objectius- 
pensen que no està previst recollir propostes en aquest sentit. D’aquí podem tornar a 
concloure que no comuniquem de manera efectiva. 
 
D’altra banda, i com és evident, segons el personal no existeixen ni mecanismes ni s’ha 
format a la gent en el tema d’igualtat. 
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A partir de la realització del pla, aquest punt en principi hauria de millorar ja què la 
publicitat que estem fent d’aquest projecte, la participació directa de la RLT, la realització 
de la mateixa enquesta funciona en aquest sentit.  
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

S'han realitzat accion formatives en igualtat 

Treballadors i els seus representats coneixen

mesures en igualtat i hi participen

Està prevista la recollida de propostes en igualtat

Existeixen mecanismes sistemàtics de particiapció

en igualtat

 

3. Elements sexistes en la comunicació. 
Es determina que no existeix un tractament discriminatori en aquest sentit, tot i que les 
respostes evidencien que no hi ha cap política ni cap grup encarregat de tenir cura d’això.  
 
Curiosament, el personal pensa que la documentació està exempta d’elements sexistes 
quan nosaltres hem pogut comprovar de manera objectiva –documentació en mà- que la 
presència d’aquestes incorreccions, tot i que no són habituals, sí que es dóna en els nostres 
elements comunicatius tant interns com externs. El fet que es facin servir –de vegades i 
sense un criteri clar- fórmules diverses per resoldre el gènere fa que el personal tingui una 
percepció diferent. 
 
La no existència d’una documentació referent en aquest sentit – i el posicionament  del 
Secretariat envers la llengua i la seva utilització- ens va fer decidir-nos perquè aquesta fos 
una de les línies a desenvolupar en el pla d’igualtat. 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Existeix documentació

coneguda en comun no

sexista

Hi ha persona o grup

responsable

la documentació de org

està exenta d'elements

sexistes

S'aposta per mostrar-

se com això

 

 
 

4. Selecció de personal. 
Es considera que els processos selectius es realitzen amb criteris no discriminatoris, tot i 
que no hi ha dades públiques de la presència d’homes i dones als diferents llocs de treball. 
Sembla que aquest ítem no presenta problemes importants.  
 
La gent creu que no hi ha una discriminació a l’hora de practicar tant el reclutament com la 
selecció del personal i que la igualtat en aquest sentit està assegurada, tot i que com estem 
veient la gent té clar d’altra banda que no es fa res en aquest sentit. Al punt 4.4 Accions a 
desenvolupar exposem que tot i que no desenvolupem aquest aspecte com a línia d’acció 
del pla, sí que s’estan plantejant millores per resoldre l’absència d’actuacions. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Existeixen dades q permeten conèixer

homes/dones segons lloc treball

Aquesta presència és equilibrada

Els processos selectius asseguran Ig

S'estan realtizant accions per corregir això

 

5. Presència de dones en càrrecs directius. 
Es detecta un equilibri entre dones i homes en càrrecs de direcció, de la mateixa manera 
que la gent pensa que no hi ha discriminació pel que fa a la promoció a càrrecs de 
responsabilitat dintre la nostra organització. Com ja hem vingut comentant, no existeix 
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discriminació però també és molt evident que el personal té molt clar que no existeix cap 
marc de referència que asseguri aquesta situació.  
 
. 
¡Error! Vínculo no válido. 

6. Conciliació de vida personal i laboral. 
Les respostes indiquen que el personal considera que hi ha poques mesures de 
comptabilització de la vida personal i laboral i que les que hi ha, no estan condicionades pel 
gènere o el nivell jeràrquic.   
 
Aquí trobem un problema de comunicació empresa/personal. Com ja hem comentat en el 
punt 2 d’aquest projecte, les nostres condicions laborals superen àmpliament –des d’un 
punt de vista objectiu- les que estableix l’estatut dels treballadors, tot i que el personal no 
ho veu de la mateixa manera o directament ho desconeix. 
 
En aquest cas la direcció no actua com a model. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hi han mesures per

sobre conveni

les mesures per

aquesta compt són =

per tothom

Són utilitzades per

ambdós sexes.

La direcció actua com a

model

 

7. Prevenció de riscos laborals. 
El personal coneix diverses mesures adoptades per a la prevenció de riscos laborals, tot i 
que s’evidencia que no hi ha un protocol per prevenir i actuar en cas d’assetjament sexual. 
 
Aquest ítem és l’únic en el qual la comunicació aprova. Això és a causa de que fa més de 10 
anys que treballem a fons la Prenvenció dels Riscos Laborals amb formacions anuals i un 
comitè de seguretat i salut que publicita els acords i millores que en aquest sentit es fan.  
 
Evidentment també es constata la no existència d’un protocol d’assetjament i és en aquest 
sentit que vam decidir que fos la creació d’un protocol d’assetjament sexual i/o per raó de 
sexe fos la segona línia de treball del nostre pla d’igualtat 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Es té en compte l'especificitat de les dones en

avaluació i prevenc.

S'han adaptat els llocs en funció del sexe

Hi ha un protocol per prevenir, detectar i actuar

per assetjam.

Hi ha mesures específiques per risc en dones

embar.

 

8. Igualtat retributiva. 
Es considera que hi ha una igualtat retributiva entre dones i homes i que, per tant, no hi ha 
discriminació en aquest sentit.  
 
Podem observar que allò que és visual és interpretat de manera correcta. La gent és 
coneixedora de les qüestions retributives més rellevants de la nostra organització, i està 
bastant satisfeta pel que fa al que es paga i com es fa. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Es dispossa de dades per sexe, lloc i cat dels

nivells retributius.

les dades demostren que hi ha igualtat

retributiva

La retribució no descrimina llocs ocupats

majoritàr  per dones

Les tasques estan d'acord amb la categ

independenment del gènere

 

9. Condicions de treball igualitàries. 
L’organització és vista com a igualitària pel que fa a les condicions de treball, tot i que no 
se’n facilita suficient documentació ni de manera directa ni mitjançant la representació de 
les persones treballadores.  
 
Tornem a la qüestió comunicativa. En aquest cas, el personal ens fa saber que tant 
l’empresa com la RLT presenta un dèficit comunicatiu. En aquest sentit ja hem fet arribar al 
comitè d’empresa aquest fet, per tal que prengui les accions que creguin oportunes. 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Es dispossa de dades per sexe i cat de les

condicions de treball 

Les dades demostren  que hi ha igualtat en

condic. Treb.

S'han valorat resultats per detecctar discrim. 

S'informa al personal, mitjançant RLT de les

dades relatives a la plantilla

 

10. Mobilitat de les persones treballadores. 
Es determina que els nostres centres de treball estan ben situats i fàcilment accessibles 
amb transport públic tot i que l’organització no ha impulsat mesures relacionades amb la 
mobilitat. És clar que el fet de que les nostres instal·lacions estiguin localitzades 
cèntricament –barris de Sants i la Bordeta- i que no es treballi en jornades nocturnes, fa 
que el treballador no tingui problemes de transport públic. Aquest ítem torna a incidir en el 
fet de que no hi ha problemes amb allò del que es parla, però no es visualitza una política 
concreta en aquest sentit.  
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Al centre de treball s'hi pot arribar fàcilment en

transport públic

Els horaris del tp s'adequen a les necessitats

dels treballadors.

Existeixen mesures relacionades amb la

mobilitat

Les facilitats i/o dificultats ha limitat la

incorporació de deteminats col·lectius a la 

plantilla
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PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

 
El conveni col·lectiu del Secretariat estableix 
diverses mesures que contribueixen a la 
conciliació de la vida familiar i laboral. 
 
El funcionament de l’organització fins al dia 
d’avui ha estat força equilibrada pel que fa a la 
igualtat d’oportunitats. 
 
El personal no percep que hi hagi discriminació 
de gènere a l’organització. 
 
Condicions idònies –òrgan de decisió, gerència, 
direcció general- compromesos en el 
desenvolupament del pla. Som una organització 
social que no troba obstacles per part dels 
òrgans polítics envers projectes socials. 
 
La política retributiva no està subjecte a 
discriminacions. 
 
No hi ha polítiques concretes que promoguin i 
garanteixin la igualtat, tot i que al mateix temps 
el personal no detecta que hi hagi discriminació 
en aquest sentit. 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’organització no ha estat capaç de transmetre 
la seva inquietud en temes com la igualtat 
d’oportunitats, tot i creure que sí que ho 
estava fent. 
 
El personal no visualitza una preocupació de 
l’organització pel tema d’igualtat 
d’oportunitats. 
 
És per això que no hi ha cap política d’igualtat 
de gènere en l’àmbit laboral a l’organització. 
 
Hi ha un dèficit d’informació i comunicació 
interna no només pel que fa a la igualtat sinó 
en tots els sentits. 
 
 
 

 

 
 
A partir d’aquests resultats, el grup de treball del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes en l’àmbit laboral del Secretariat d’entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta va 
determinar orientar les línies d’acció  
 

 Formació envers l’assetjament sexual i/o per raó de sexe 

 Ús de llenguatge no sexista. Elaboració d’una guia 

 Coeducació. Creació d’un model de treball a implantar 
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4. ACCIONS A DESENVOLUPAR 
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4.1 INTRODUCCIÓ 
Un cop realitzada la diagnosi i les seves conclusions vàrem detectar, com ha quedat clar en el 
punt anterior, que les necessitats de la nostra organització pel que fa a la igualtat 
d’oportunitats respecte el gènere dintre de l’àmbit laboral girava entorn a la creació de 
estratègies que consolidessin tota una sèrie de polítiques que tinguessin la possibilitat de ser 
presents al llarg del temps. Les condicions respecte de la subvenció d’aquest treball feia que 
fos impossible dissenyar, aplicar i finalitzar una política per acció, i és en aquest sentit que les 
tres línies d’acció treballades i finalitzades formen part d’un projecte més ampli tal i com 
quedarà explicat al llarg d’aquest capítol.  
 
4.1.1 Accions treballades 
A continuació presentem les accions que el grup per a la igualtat va considerar idònies pel seu 
desenvolupament i les polítiques generals en les quals queden emmarcades.  
 
ACCIÓ NÚM 1.  FORMACIÓ EN ASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXE 
 
 -Formació al 60% de les persones treballadores en assetjament sexual    
 i/o per raó de sexe 
 
 -Formació/assessorament al grup per a la igualtat d’oportunitats per a    
 la realització, operativització i seguiment d’un protocol d’assetjament    
 sexual i/o per raó de sexe. 
 
 POLÍTICA: Creació i posada en funcionament d’un PROTOCOL D’ASSETJAMENT SEXUAL  
 I/O PER RAÓ DE SEXE 
 
 
 
ACCIÓ NÚM. 2.  CREACIÓ D’UN MODEL PER A LA COEDUCACIÓ.  
 

-Elaboració d’un model de treball on quedin establertes les bases per treballar a 
 partir de setembre 2011 elements coeducatius envers el nostre personal esportiu. Als 
 annexes presentem el manual també elaborat dintre d’aquest procés, i que ens ha de 
 servir com a guia en el desenvolupament del projecte. És molt important remarcar en 
 aquest  punt que el destinatari d’aquest model no és l’infant –tot i que en sortirà 
 beneficiat- sinó la nostra plantilla i la seva conscienciació enveres el tema que  ens    
ocupa. 

 
 POLÍTICA: Coeducació dintre de l’àmbit esportiu.  
 
 
ACCIÓ NÚM. 3. LLENGUATGE NO SEXISTA. Sensibilització. Elaboració i difusió d’una guia 
 

-Elaboració d’una guia per tal de sensibilitzar i conscienciar el nostre personal envers 
les necessitats d’utilitzar un llenguatge igualitari i exempt de sexisme. 

 



  Juny 2011 

 
PLA D’IGUALTAT EN RELACIÓ AL GÈNERE DINTRE L’ÀMBIT LABORAL Secretariat d’Entitats Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

29 

 POLÍTICA: Creació de tota una sèrie de dinàmiques i recursos per garantir l’eliminació 
 del llenguatge sexista a l’organització i, a més, reforçar la sensibilització respecte 
 aquesta qüestió. 
 
Consideració final 
Això farà, com es podrà comprovar, que al quadre de desenvolupament de cada acció afegim 
una part final en la qual presentem quines són les línies de futur en cada política a partir de la 
realització de cada acció del pla. 
 
4.1.2 Creació de Taules Tècniques 
Pel desenvolupament de cada acció es va creure oportú crear equips de treball diferenciats per 
a cada acció. Presentem a continuació els equips creats: 
 
 
Taula Tècnica Coeducació (TTC): 
 Responsable:  -Elizabeth Cabello. Monitora esportiva. Membre del grup per a la  
   igualtat. 
 Membres: -Víctor Bermúdez. Responsable departament Esports Centre esportiu  
   Espanya industrial 
   -Carlos Carvajal. Coordinador d’activitats Centre esportiu Espanya  
   Industrial 
   -Teresa Iriarte. Responsable departament Esports Centre Esportiu la  
   Bordeta 
 
 
Taula Tècnica formació i assessorament Assetjament. (TTA) 
 En  aquest cas l’equip coincideix amb el grup per a la igualtat 
 
 
 
Taula Tècnica Llenguatge no Sexista (TTL) 
 Responsable:  -Andrea Comajuncosas. Directora Comunicació. Membre del grup per  
   a la igualtat 
   -Núria Ruíz de Azúa. Responsable departament d’atenció al client. 
   -Dolores Quintana. Responsable departament administració 
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4.2 ACCIÓ NÚM 1. FORMACIÓ I ASSESORAMENT  EN ASSETAJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ 
DE SEXE 
 
 
Aquesta acció –com ja hem explicat- es desenvolupa en dues línies d’acció:  
 
 -Formació del 60% del personal en assetjament sexual i/o per raó de sexe. 
 
 -Formació i assessorament dels responsables del grup per a la igualtat per posar les 
 bases del desenvolupament d’un protocol d’assetjament a la nostra organització. 
 
 
 
4.2.1 Desenvolupament 

A qui s’adreça? 

 
Al 60% del planter de la organització. Com podrem veure a l’annex la idea es 
acabar fent el 100% abans no acabi l’any 2011. 
 
Als responsables del grup d’igualtat (protocol assetjament) 
 
 

Objectiu general 

 
Dotar al treballador d’uns coneixements bàsics envers a l’assetjament sexual i/o 
per raó de sexe per saber en tot moment com respondre davant d’actituds que 
puguin ser sospitoses d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.. 
 
Dotar als responsables del grup d’igualtat dels coneixements bàsics per poder 
elaborar, operativitzar, implantar i fer el seguiment  d’un protocol d’assetjament 
sexual i/o per raó de sexe. 
 
 

Justificació 

 
Abans de començar a treballar envers temes relacionats la igualtat de gènere i 
l’assetjament sexual i/o per raó de gènere en l’àmbit laboral, estàvem gairebé 
convençuts de la inexistència en la nostra entitat de problemes d’aquest índole. 
Com a organització amb molt pocs conflictes laborals, ens consideràvem al 
marge d’aquesta realitat.  
 
La diagnosi ens va fer veure allò que era evident: no existeix cap mena de 
protocol, ni de política en aquest sentit.  
 
Així doncs, vam decidir que una política encertada seria la creació d’un protocol 
d’assetjament. És per aquest motiu que el primer pla d’acció per garantir que 
aquesta política pogués fer-se realitat passava per fer una formació prèvia en 
assetjament sexual i/o per raó de sexe. 
 
D’una banda, pel que fa a la formació del personal en un primer moment va 
estar plantejada pel que la realitzés el  100% de la organització, però  va resultar 
impossible per un tema organitzatiu, quedant aquest nombre en el 60% del 
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nostre personal. En aquest sentit indicar que tot i fora del pla, el 40% restant del 
personal serà format abans no acabi 2011.  
 
El curs ha estat impartit per la Noelia Bail, llicenciada en dret i experta en temes 
de gènere i Maria Garcia, sociòloga i experta en temes de gènere.  

Metodologia 

 
Les accions formatives pel personal estan dissenyades per l’empresa Neuronit. 
Cada sessió va durar 4 hores i els grups eren de 15 persones.  
 
Pel que fa al grup de treball per a la igualtat per a la realització del protocol, va 
treballar en dues línees: 
 
 -Reben la formació concreta de Neuronit. Aquesta formació va consistir 
 bàsicament en una visió pel que fa a la legislació vigent en aquest camp, 
 i d’altra consells i exemplificacions envers experiències de les 
 formadores i d’altres empreses en la experiència de la redacció del 
 protocol. 
 Les sessions varen ser dues de 4 hores cadascuna.  
 
 -Reunions del grup a partir de la formació/assessorament rebut per 
 començar a dissenyar les línies bàsiques, operativització, posada en 
 marxa  i calendarització del protocol. Al final d’aquest capítol queda 
 explicitat de quina manera ha quedat pautada la creació del protocol. 
 
 

Calendari  

 
Febrer  2011 
Reunió on es decideix la necessitat de fer un protocol d’assetjament sexual i/o 
per raó de sexe. La complexitat d’aquest objectiu ens va fer plantejar aquest 
objectiu seqüencial. La primera seqüència/fase és doncs la primera línia d’acció 
del nostre pla d’igualtat: d’una banda formar el personal en aquest tema i 
d’altra formar al grup de treball per plantejar la línia de ruta del protocol 
d’assetjament.  
 
Durant el mes de febrer i en una segona reunió de la TTA2 es va decidir el 
personal que havia de realitzar la formació, decidint-se pel 60% ja que el 100% 
era impossible per raons organitzatives. En aquest grup es decideix el 
percentatge per centre de treball i departaments, intentant d’aquesta manera 
que fos proporcional la presència de totes les persones de l’organització.  
 
 
Primera reunió amb empresa Neuronit, formadora/assessora on se senten les 
bases per treballar totes dues línies. Aquesta empresa ens ve de part del 
CEPROM ja que tot i no subvencionar el curs, el tema formatiu el tenim lligat 
amb ells subvencionem o no. 
 
Març 2011 
Primera acció formativa en assetjament sexual i /o per raó de sexe. 15 persones.  
 
Primera sessió TTA amb persones expertes –formació/assessorament- per tal 
d’establir les bases del protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. 

                                                 
2 Recordem que TTA correspon a Taula Tècnica Assetjament sexual i/o per raó de sexe 
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Abril 2011 
Segona acció formativa en assetjament sexual i/o per raó de sexe. 15 persones. 
 
Segona i tercera sessió TTA amb persones expertes -formació/assessorament- 
protocol assetjament sexual i/o per raó de sexe 
 
Reunió TTA desenvolupament protocol i estudi de les dades dels dos primers 
grups formats en assetjament. 
 
Maig 2011 
Tercera acció formativa en assetjament sexual i/o per raó de sexe. 15 persones.  
 
Quarta sessió TTA amb persones expertes –formació/assessorament- per tal 
d’establir les bases del protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe  
 
Reunió TTA  per realització protocol 
 
Juny 2011 
Quarta acció formativa en assetjament sexual i/o per raó de sexe. 15 persones. 
 
Reunió grup de treball per realització protocol 

 

Seguiment3 

 
El principal element pel que fa al seguiment és la comparació mitjançant unes 
enquestes que han funcionat de la següent manera: 
 
 -A tot el personal de la casa se’ls va passar un qüestionari a on es 
 plantejaven situacions susceptibles de ser conductes d’assetjament 
 sexual. A la gent que va fer la formació se’ls va tornar a passar la 
 mateixa enquesta per detectar quins canvis s’havien produït un cop 
 feta la formació.  
 
El seguiment bàsic de la formació del personal ha estat el feedback promogut 
pel propi personal.  
 

 
Vegeu a l’annex les conclusions de la formació en assetjament sexual. 

 
4.2.2 Línies previstes 
A continuació presentem, tot i que no està inclòs dins de l’acció, les accions previstes per la 
TTA de cara a la implementació del protocol d’assetjament. 

 

Metodologia 

 
Creació d’una Comissió Negociadora que estableixi quines són les sancions i faci 
el redactat per a la incorporació al nostre conveni, i finalment validi i aprovi el 
protocol definitiu. 
 
Definició d’uns barems específics on quedin establerts que és concretament 
assetjament sexual i/o per raó de sexe. 

                                                 
3 Aquest seguiment fa referència només a aquesta acció, ja que al final del capítol 4 trobem el seguiment general de tot el pla. 
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Realització d’un llistat on quedin explicitades totes aquestes conductes. 
 
Establiment d’un codi sancionador en el qual quedi reflectit quina sanció 
correspon a cada conducta en concret. 
 
Realització d’accions formatives per formar al nostre personal envers el tema 
assetjament sexual i/o per raó de sexe, així com de la existència i funcionament 
d’un protocol en aquest sentit. 
 
Accions comunicatives/informatives per tal de fer visible el protocol (revistes, 
díptics, panells informatius interns, intranet, etc) 
 
Crear circuits i procediments per aclarir dubtes i poder orientar el nostre 
personal. 
 
Designació de dues o tres persones de referència que garanteixin aquest circuits i 
procediments  -detecció, consulta, etc- de possibles conductes sospitoses.  
 
Contractació de dues persones expertes pel seguiment i assessorament en la 
realització, operativització i seguiment del protocol. 

 
 

Calendari 

 
Setembre 2011 
Reunió de seguiment grup de treball/persones expertes per validació i 
seguiment de la feina feta fins el moment.  
 
Novembre 2011 
Concreció de persones membre de la comissió negociadora que validarà les 
conductes i sancions establertes en aquest sentit 
 
Reunions informatives per tal d’informar al personal del protocol i la seva 
evolució.  
 
Formació d’assetjament sexual i/o per raó de sexe a tot el personal que encara 
no estigui format en aquesta qüestió. La idea és que en aquesta data la gran 
majoria –si no el 100%- tingui coneixements en el tema 
 
Desembre 2011 
Reunió expertes/grup de treball per resolució de dubtes finals un cop validat el 
protocol així com de plantejaments d’estratègies de difusió i posada en marxa 
del projecte. 
 
Gener-Febrer 2012 
Validació, redactat final i difusió del protocol. 
 
Designació de les persones de referència. 
 
Febrer 2012 
Enquesta a tot el personal en relació al funcionament del protocol (aquesta 
enquesta serà referent a tot el pla d’igualtat) 
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4.3  Acció núm.1.  CREACIÓ GUIA LLENGUATGE NO SEXISTA  
 
4.3.1 Introducció 
Aquesta línia de treball respon a la necessitat de contribuir a l’eliminació del llenguatge sexista 
en les activitats de la nostra organització a través de diverses accions, com ara l’elaboració 
d’un manual, sessions formatives amb el personal que produeix textos escrits, circuit per a la 
resolució de dubtes, etc. 
 
A l’hora de començar a desenvolupar aquesta política es va considerar adient començar amb 
la edició d’una guia de consulta per a aquesta qüestió.  
 
4.3.2 Desenvolupament 

A qui s’adreça? 

 
A tota l’organització, però especialment a tot el personal que produeix textos 
escrits. 
 

Objectiu general 

 
Dotar l’organització d’una guia  que estableixi les pautes bàsiques a l’hora de 
redactar textos que eliminin el llenguatge sexista, amb estratègies pràctiques i 
exemples que facilitin la seva aplicació. 
 
 

Justificació 

El llenguatge és un mirall que reflecteix la societat que l’utilitza, una eina que 
vehicula el nostre pensament, organitzant-lo i estructurant-lo, incorporant 
creences, valors, prejudicis i estereotips. Per això, la persistència de pràctiques 
discriminatòries en l’ús de llenguatge no és cap altra cosa que un senyal de la 
presència generalitzada de sexisme en la nostra cultura. 
 
Amb la paraula, fem existir o fem invisibles persones i col·lectius, perpetuem 
determinats rols i estereotips. Però també la paraula és una eina per a la 
transformació: fer patent la presència de les dones en la llengua és una manera 
de visualitzar i de donar valor al seu paper en la societat. 
 
En aquest sentit, per aconseguir que la nostra organització no utilitzi un 
llenguatge sexista caldrà: 
 
 -Elements comunicatius  per a l’ús de llenguatge no sexista: a 
 partir de la constatació que és un  aspecte complicat i que genera 
 molts dubtes, s’elaborarà un manual que recollirà els principals 
 aspectes d’aplicació. 
 
L’equip de treball va considerar que era imprescindible treballar des d’un bon 
començament creant un element base. 
 

Metodologia 

 
En primer lloc un cop que el grup de treball per a la igualtat va decidir per 
unanimitat la creació d’aquest element comunicatiu com a línia d’acció d’aquest 
pla, es va passar a definir l’equip de treball que lideraria tot el procés. Aquest 
grup, anomenat Taula Tècnica de Llenguatge no sexista –TTL- està format pel 
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personal responsable de tots els elements comunicatius escrits tant a nivell 
intern com extern de la nostra organització: 
 
 -Andrea Comajuncosas. Directora Comunicació. Membre del grup per a 
 la igualtat 
 -Núria Ruíz de Azúa. Responsable departament d’atenció al client. 
 -Dolores Quintana. Responsable departament administració 
 
Creació d’un element àgil, clar i entenedor que mantingui l’equilibri entre 
l’estructura formal de la llengua i una expressió de les idees i de la realitat més 
justa i equitativa, i que pugui ser relacionat amb posterioritat amb: 

 
  -L’Establiment de pautes generals específiques per a la consolidació 
 d’un llenguatge igualitari i no discriminatori. 
 
  -La sensibilització de tot el personal de la nostra organització envers la 
 importància d’aquest fet 

Calendari  

 
Març 2011 
Creació de l’equip de treball promoció llenguatge no sexista. 
 
Primera reunió de la TTL. Explicació de l’encàrrec a realitzar per part de l’Andrea 
Comajuncosas a la resta de la taula i plantejament de la ruta de treball. 
 
Abril 2011 
Segona reunió TTL. Confecció i redactat guia 
 
Sessió de treball amb les persones responsables de cada departament per 
contrastar el glossari dels termes més usuals de cada àrea. 
 
Reunió amb personal del Centre Normalització lingüística per a l’assessorament 
envers el contingut  i plantejament de la guia. 
 
Tercera reunió TTL. Recollida de propostes. Redactat guia. 
 
Maig 2011. 
Quarta reunió TTL . Posada en comú de la feina feta i preparació redactat final. 
 
Juny 2011 
Presentació guia no sexista 
Edició de la guia 

Seguiment 

 
La direcció de comunicació s’encarregaria de fer un seguiment permanent del 
manual i la seva aplicació. 
 
Al cap de 6 mesos, sessió formativa de reforç de les pautes del manual, resolució 
de conflictes i dubtes en l’aplicació i revisió de textos reals previs i posteriors al 
manual, sempre amb una voluntat constructiva.  
 
Revisió dels circuits establerts i reajustament en funció de les necessitats 
detectades 
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4.3.3 Línies previstes 

 

Metodologia 

 
Designació de l’Andrea Comajuncosas i la Dolores Quintana com les persones 
encarregades del control i seguiment dels elements aplicats. Aquestes dues 
persones seran doncs les persones que hauran d’estblir els circuits adients per a 
que qualsevol persona de l’organització que tingui dubtes envers qüestions 
lingüístiques d’aquesta mena sàpiga on dirigir-se. 
 
Sessió formativa per presentar el manual, els circuits establerts per a les 
consultes, bibliografia de consulta, etc. A partir de les principals pautes 
establertes, es treballaran  diverses propostes de resolució, casuística, etc. 
 
Lliurament del manual als centres de treball del Secretariat (Centre Cívic 
Cotxeres de Sants, Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs, Centre Esportiu Municipal 
l’Espanya Industrial, Centre Esportiu Municipal la Bordeta). 
 
Difusió a través del butlletí de comunicació interna “El tauler informatiu”. 
 
Difusió a través del manual d’acollida, que es lliura al nou personal que s’integra 
a l’organització. 
 
Les directrius que marqui el manual es tindran en compte en la redacció dels 
materials corporatius (documentació d’assemblea, memòries anuals, conveni 
col·lectiu, butlletins d’informació interna/externa, notes de premsa, etc.). En 
aquest sentit l’any 2012 es presenta amb dues cites importants: 
 -Redacció de nou conveni col·lectiu. 
 -Modificació dels estatuts de la nostra entitat amb criteris de llenguatge 
no sexista. 
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4.4 Acció núm. 3. PROJECTE COEDUCACIÓ 
 
4.4.1 Introducció 
Aquesta línia de treball és la que més temps va portar a l’hora de tenir el vistiplau de la 
majoria del grup de treball. En primer lloc varem observar que un projecte com el coeducatiu 
tot i estar plenament relacionat amb la igualtat d’oportunitats respecte del gènere, si que 
podia quedar una mica despenjat pel que fa a l’àmbit laboral. És per aquest motiu que ens 
vam dirigir al departament d’empresa i Ocupació, que va garantir el bon enfocament que 
prenia l¡acció sempre i quan el treball quedés focalitzat en la persona treballadora.  
 
Així ho hem fet i tot i que apostar per la coeducació plantejava uns problemes de concepció 
del projecte que les altres línies no presentaven, cal dir que ens va semblar innovador –
després de veure les accions que d’altres organitzacions havien realitzat- treballar un tema de 
coeducació. 
 
Com hem dit, però, el fet de triar aquest línia de treball presentava dubtes com d’una banda el 
caràcter que un tema com la coeducació té com element molt focalitzat al treball i resultat 
envers als nens/es i de l’altra el destinar els nostres esforços no a la totalitat del planter sinó 
únicament al personal de monitoratge. Per això vam trobar clares raons que justificaven 
aquesta elecció: 
 

-és un dels sectors de personal de l’organització amb més projecció, ja que 
bàsicament està integrat per persones joves que poden tenir un llarg recorregut a 
l’organització i dintre del món laboral. 

-percentualment, tenen una alta presència en el conjunt de l’organització 

51; 54%

21; 22%

23; 24% Personal  esports

Personal  manteniment i
neteja

Personal  adminis tració i

atenció a l  cl ient

 
-la visibilitat i projecció externa de les activitats del monitoratge esportiu és molt 
elevada, ja que sovint es converteix en l’element que està en contacte directe amb 
les persones usuàries.  
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És per tot això que considerem que dotar de pautes específiques vinculades a la igualtat 
d’oportunitats i la coeducació a aquest sector de personal és una oportunitat, ja que es poden 
generar dinàmiques internes molt interessants que més endavant tinguin una incidència en el 
servei esportiu que s’ofereix a la ciutadania. 
 
En aquest sentit el treball que se’ns presentava era dirigir i organitzar la nostra feina envers el 
monitor/ora que treballa amb la canalla, en el seu coneixement, la seva visió i les seves 
actituds concretament envers la coeducació, i de manera més genèric envers la igualtat 
d’oportunitats dintre d’un àmbit laboral.  És en aquest esforç que es desplega aquesta acció 
núm. 3, el Projecte de Coeducació.    
 
 
4.4.2 Desenvolupament 

A qui s’adreça? 

 
A tot el personal esportiu. Fent especial insistència en el monitoratge encarregat 
de dur a terme activitats esportiva amb menors. 
 

Objectius generals 

 
Dotar l’organització d’unes pautes a través de les quals el nostre personal 
esportiu pugui  revisar el seu currículum explícit i ocult, possibilitant l’anàlisi i la 
comprensió dels elements sexistes i discriminatoris en la seva pràctica docent. 
 
Oferir eines i recursos per a facilitar el canvi cap a una pràctica esportiva 
coeducativa, motivant i animant el monitoratge perquè se senti implicat en 
aquest procés cap un model de centre més igualitari i plural. 
 
Donar eines per reflexionar sobre la coeducació com a eina de transformació i 
canvi. 
 

Justificació 

 
L’acció en aquest cas es centra en l’establiment d’unes línies de treball de tipus 
docent de cara al nostre monitoratge esportiu que ha d’ésser introduït i 
interioritzat per aquest com un element més dintre de la seva pràctica diària.  
 
Això anirà acompanyat d’un manual/guia que hem editat amb aquesta finalitat. 
 

Metodologia 

 
De la mateixa manera que en les altres línies de treball es va decidir crear una 
taula tècnica per desenvolupar aquesta acció. Aquesta taula (Taula Tècnica 
Coeducació) combina aspectes tècnics esportius amb aspectes relacionats amb 
la igualtat d’oportunitats.  
 
La TTC ha estat encarregada del disseny, desenvolupament i operativització, 
d’aquest  projecte, i de la realització d’un manual/guia que ha de servir om hem 
dit sent seguit pel grup d’igualtat.  
 
El grup està format per: 
 
  -Elizabeth Cabello: Monitora esportiva, membre del comitè d’empresa i     
 membre del grup d’igualtat. En aquest sentit juga un paper doble dintre 
 d’aquest grup de treball i és la persona que actua de frontissa entre el 
 grup d’igualtat i aquest de coeducació. 



  Juny 2011 

 
PLA D’IGUALTAT EN RELACIÓ AL GÈNERE DINTRE L’ÀMBIT LABORAL Secretariat d’Entitats Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

39 

 
 -Tere Iriarte: Responsable  d’Esports del Centre Esportiu la Bordeta. 
 
 -Carles Carvajal: Coordinador d’activitats esportives Centre Esportiu 
 l’Espanya Industrial. 
 
 -Víctor Bermúdez: Responsable d’Esports del Centre Esportiu Espanya 
Industrial. 

 
 
El grup de treball va establir els següents elements com a guia del seu treball: 
 
 -Sensibilitzar  sobre la configuració del principi d'igualtat i no 
 discriminació per raó de sexe en l'àmbit esportiu.  
 
 -Desenvolupar mitjançant les propostes d’una guia a on quedin 
 establertes les pautes bàsiques en coeducació i que ha de passar a ser 
 un element bàsic en el dia a dia de la nostra organització. 
 
 -Facilitar la pràctica professional amb recursos intel·lectuals i tècnics 
 per a realitzar accions positives destinades a la igualtat de gènere. 
 
 -Motivar al monitoratge a crear i inventar activitats físiques que 
 permetin similars nivells  d'execució . 
 
 -Crear formularis nous per valorar i avaluar els grups amb les mateixes 
 exigències sense diferències, de manera que ningú per raó de sexe 
 parteixi d'una situació de desigualtat o tingui especials dificultats per  
 arribar als mateixos objectius.  
 
 -Donar les eines adients per dur a terme projectes que incentivin, 
 motivin i treballin l'autoestima, creativitat i la resolució de problemes 
 mitjançant pràctiques i jocs. 
 
 -Ajudar a detectar exclusions socials mitjançant sociogrames per a 
 prestar especial atenció a nens i nenes amb dificultats de socialització. 
 

 
 Realització d’una guia pel monitoratge 

La TTC va decidir que era imprescindible poder tenir un element guia escrit per 
reforçar tot allò que es començarà a treballar en la temporada 2011/2012. 
 
En aquest sentit s’ha redactat un manual/guia que ha de servir d’element 
d’acompanyament en tot el procés. Aquest manual –que no és  de redacció 
pròpia- s’ha fet recopilant i estructurant conceptes i formats que el grup va 
establir com a línia de treball. 

 
La principal funció del manual és servir de guia en el desenvolupament dels 3 
mòduls de treball que planteja el projecte 
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Calendari 

Març 2011. 
Creació de la Taula Tècnica de Coeducació. Primera reunió i començament del 
projecte de coeducació del Secretariat. 
 
Abril 2011 
Segona reunió de treball. Presentació de diverses propostes i activació del pla 
amb tres mòduls principals. Creació de dos subgrups de treball pel redactat i 
desenvolupament del treball 
 
Maig 2011 
Elaboració del manual/guia. 
 
Juny 2011 
Finalització i edició manual/guia. 
Tercera reunió de treball i redactat final. 

 
 
Seguiment 
 
 

 
El plantejament del seguiment d’aquest grup s’ha fet des de dues vessants 
diferenciades: 
 
-Grup d’igualtat tutela el treball tècnic del TTC. Aquest tutelatge s’ha fet 
mitjançant una reunió i el seguiment de la documentació lliurada. Aquest 
“control” s’està centrant en el protagonisme que el nostre treballador ha de tenir 
en tot moment, deixant com a actor secundari a la canalla.  
 El seguiment es farà en reunions mensuals a on el segon grup explicarà la 
evolució del projecte. 
 
-Grup de coeducació envers el desenvolupament pràctic del projecte. Els caps de 
departament, que en aquest cas han integrat el grup de coeducació són els 
encarregats de fer el control del monitoratge i el nivell d’assoliment dels 
conceptes en un treball de camp, seguiment directe.  
En aquest nivell farem servir les reunions setmanals a on es valoren aspectes 
tècnics dels monitors/ores. El grup de coeducació es reunirà mensualment per 
fer les valoracions adequades. 
 
-De cara al final de temporada 2011/2012 estan previstes unes sessions de treball  
 

 
 
LÍNES D’ACCIÓ IMPLANTACIÓ PROJECTE COEDUCACIÓ 
 
S’han dissenyat 3 mòduls de treball on es combinaran accions formatives teòriques i d’altres 
més pràctiques. 
 
Aquets mòduls estan dissenyats perquè el nostre monitoratge vagi treballant i assimilant 
durant la temporada 2011/2012 un nou concepte que haurà d’anar introduint en la seva 
pràctica diària. 
 
És important remarcar que el treball es fa envers el nostre personal la qual cosa vol dir que 
l’objectiu últim de l’acció és que aquest prengui consciència de la importància d’un element 
com la coeducació, i d’aquest manera introduir i formar en igualtat d’oportunitats.  
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El total del personal esportiu està estabilitzat més o menys en unes 45 persones, però 
d’aquestes un 10% són únicament socorristes aquàtics i s’ha decidit deixar-los fora d’aquest 
grup. Per tant parlem de treballar envers un global de 40 persones.  
 
Un dels temes que més han preocupat a la Taula Tècnica de Coeducació ha estat el diferent 
nivell del nostre personal pel que fa a aspectes pedagògics –diferents itineraris curriculars-.  
 
L’espai on tindrà lloc les diferents sessions serà la  Sala Atles al Centre Esportiu La Bordeta.  
Aprofitant que es tracta d’unes jornades esportives que ha de realitzar el personal de les dues 
instal·lacions esportives s’ha decidit que els dos grups de treball fossin mixtos, vol dir meitat de 
cada instal·lació per fomentar la relació entre gent que normalment no està en contacte i de 
forma segura s’enriqueix el procés formatiu. 
 
Com ja hem indicat, la Taula Tècnica de Coeducació està integrada en la seva totalitat per 
persones dedicades al mon de l’esport amb una àmplia experiència. Tres dels quatre membres 
de la taula són persones amb una certa responsabilitat dintre de la nostra organització –amb 
personal al seu càrrec- i la quarta és l’Elizabeth Cabello, membre del comitè d’empresa i del 
grup per a la igualtat. L’Elizabeth és la gran impulsora d’aquesta línia de treball. 
 
 
MÒDUL I. Sensibilització i primeres aproximacions. 
Objectiu: 
Introducció a conceptes clau dintre del món de la igualtat i la coeducació. Donar eines per a la 
comprensió i importància d’un treball d’aquests característiques.  
 
Metodologia: 
Es treballarà en dos grups de 20 persones cadascun. 
 
Dues  sessions de 1,5 hores. 
Divendres 2 setembre 
Divendres 16 setembre. 
 
Les sessions com es habitual hauran de ser en divendres ja que és el dia de la setmana en què 
les activitats dirigides baixen en nombre i hi ha més disponibilitat horària. 
 
 Primera sessió teòrica. 
 Persones responsables: Elizabeth Cabello i Víctor Bermúdez 
 -Presentació de les línies de treball i del manual/guia.  
 -Sondeig enveres coneixements previs.  
 -Primers conceptes d’igualtat i coeducació.  
 -Establiments de primers elements a ser controlats pels responsables de departament. 
  -Comentaris esteriotipats. 
  -Plantejament de classes envers l’alumnat.  
   
 Segona sessió teòrica 
 Persones responsables: Elizabeth Cabello i Carlos Carvajal. 
 -Presentació i discussió envers el quadre: ESTERIOTIPS HOME/DONE. Veure 
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 manual/guia 
 A partir d’aquí  s’han de treballar elements ja plantejats en la primera sessió..  
 -Es passarà un petit qüestionari per poder valorar nivell d’assoliment d’allò explicat i el 
 nivell d’interiorització dels conceptes clau pel que fa a  la igualtat. 
 
És important la prova de valoració que es farà a la segona sessió ja que un no assoliment de 
conceptes clau impossibilitaria un accés al mòdul II de manera òptima. 
 
 
MÒDUL II. Igualtat i esport 
Objectiu. 
Treballar conceptes que interrelacionin la igualtat i l’esport. Relacionar allò explicat en el mòdul 
anterior amb el mon de l’esport.  
 
Metodologia: 
Una sessió de 1,5 hores. 
Divendres 7 d’octubre. 
Una xerrada professional de la docència. 
 
 Sessió teòrica 
 Persones responsables: Elizabeth Cabello i Víctor Bermúdez. 
 -Introducció històrica al binomi esport/igualtat. És farà de manera molt superficial, 
 indicant al personal que al manual/guia tenen tota la informació necessària. 
 -La sessió treballarà des  el com introduir un model coeducatiu en els nostres centres 
 esportius: 
  -D’aquest treball han de sortir propostes i encàrrecs per discutir en el següent  
  mòdul. Aquestes propostes s’hauran de dur a la pràctica en el dia a dia i cada  
  persona haurà de portar la seva experiència a la següent sessió. 
  -la sessió ha de concloure amb un compromís del personal en document 
  simbòlic per escrit. 
 
 Xerrada professionals docents escola proa. 
 Durada una hora 
 Data per confirmar 
 S’ha parlat amb el Carles Nuñez director de la escola proa per que durant el mes 
 d’octubre pugui fer una xerrada al nostre personal envers la experiència en la seva 
 escola de la coeducació. 
 
 
 
MÒDUL III. Eines metodològiques. De la teoria a la pràctica 
 
Objectiu: Portar a la pràctica allò aprés. Utilització de diferents elements pedagògics. Treball 
amb manual/guia. 
 
Com ja hem indicat en la presentació d’aquest document tot i que pugui resultar contradictori 
aquest darrer mòdul és el que menys importància té des del punt de vista del grup per a la 
igualtat d’oportunitats. La nostra feina en aquest sentit anirà encaminada a constatar el grau 
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d’assimilació del nostre personal de tot allò treballat en els mòduls I i II. 
A partir d’aquí la TTC farà servir el treball per donar un millor servei als nostres usuaris tenint 
un nou element a treballar i fer el seu seguiment. 
 
Metodologia 
Una sessió teòrica de 2,5  hores 
Divendres 21 d’octubre  
 
 Persones responsables.: Elizabeth Cabello, Víctor Bermúdez, Carlos Carvajal i Tere 
 Iriarte 
 Sessió final.  
 -Presentació d’elements pedagògics que poden servir per portar a la pràctic tot allò 
 treballat fins al moment 
 -Presentació per part del monitoratge dels elements treballats de forma pràctica a les 
 classes. 
 -Decisió envers que elements pedagògics s’hauran d’utilitzar en el desenvolupament de 
 les activitats. 
 -Dintre de la dinàmica que s’ha d’establir envers la decisió dels elements pedagògics els 
 responsables del grup hauran d’ésser capaços de fer una valoració final  de l’assoliment 
 i interiorització dels elements clau treballats durant tot el procés. 
 
 
Implantació: 
Cada dilluns  del mes de novembre el responsable de departament –tots dos membres de la  
TTC- es reunirà amb el seu personal on aquest farà lliurament d’un informe valoratiu envers la 
posada en pràctica de les dinàmiques pedagògiques establertes. Aquest informe que ha de ser 
relativament senzill ha de servir perquè el responsable pugui arribar a tota una sèrie de 
valoracions. 
 
 
RELACIÓ TAULA TÈCNICA COEDUCACIÓ-GRUP PER A LA IGUALTAT 
Durant la primera setmana del mes de desembre aquest dos grups tindran una taula de treball 
per treballar els següents temes: 
 
 -Lliurament per part de la TTC al grup per a la igualtat d’un informe final valorant tant 
 els resultats com tot el procés realtizat envers la coeducació 
 -valoracions del procés en dues línies: 
  -Assoliment del treballador de conceptes claus.  
  -Funcionament dels elements pedagògics introduïts.  
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4.5 SEGUIMENT 
Tot i que en la part de desenvolupament de cada acció ja existeix una part de seguiment, en 
aquest punt hem volgut obrir un capítol per ampliar i matisar una sèrie de temes en referència 
a com tenim pensat fer el seguiment de totes aquetes accions 
 
4.5.1 Enquesta  
Un element no comentat fins al moment –i creiem que serà molt important i amb una 
informació molt rellevant de cara a les línies previstes i  la seva implementació- és la realització 
d’una nova enquesta a tot el personal de la nostra organització. L’enquesta es farà el proper 
gener de 2012, just un any després de l’enquesta de la diagnosi i ens ha de servir com a punt 
de referència per observar els canvis de percepció –i efectius- que el personal té envers la 
igualtat d’oportunitats pel que fa al gènere en l’àmbit laboral en la nostra organització. 
 
En aquest sentit, l’enquesta constarà de dos grans blocs: 
 
 -Bloc I.  
 Serà molt semblant al fet servir durant la diagnosi. Es tornarà a preguntar de manera 
 molt genèrica envers els temes clàssics d’aqueta qüestió. Estem valorant inclús la 
 possibilitat de presentar exactament les mateixes preguntes amb les mateixes opcions 
 però amb un format diferent, per d’aquesta manera poder tenir una comparació més 
 exacta entre opinions 2011 i opinions 2012 un cop posat en marxa el pla. 
 
 -Bloc II 
 Aquest bloc es centrarà en preguntes sobre els temes que s’estaran treballant. Hem de 
 pensar que per el gener 2012 el protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe 
 estarà a punt de ser presentat, la coeducació estarà en ple funcionament, de la 
 mateixa manera que la política del llenguatge no sexista.  
 Les preguntes estaran focalitzades en dues direccions: 
 
  -S’ha fet alguna cosa en relació a aquestes polítiques 
  -Grau d’aprofitament d’allò que s’ha fet. 
 
Tal i com podem observar les expectatives dels resultats d’aquesta enquesta són bàsiques per 
valorar el resultat de la nostra feina. 
 
4.5.2 Aplicacions de les diferents polítiques. 
D’altra banda, el fet que les accions finalitzades tinguin cabuda dintre d’un projecte més ampli 
fa que el seguiment d’aquestes tingui a veure precisament amb el desenvolupament de les 
polítiques: 
 
 Formació en assetjament sexual i/o per raó de sexe. 
 Sens dubte el fet d’elaborar un protocol d’assetjament funcionarà com un element de 
 seguiment ja que ens respondrà al grau d’assoliment de coneixements que el grup per 
 a la igualtat ha aconseguit. Recordem que aquest grup és l’encarregat de dissenyar, 
 operativitzar i fer el seguiment d’aquest pla 
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 -Projecte Coeducació 
 Les diferents relacions que s’han d’establir per implantar el projecte, amb la Taula 
 Tècnica de Coeducació liderant el procés, ens faran veure quin grau d’assoliment 
 d’objectius s’estan aconseguint. En la part destinada al desenvolupament del projecte 
 queden explicitades les diferents accions amb feedback establertes per a aqueta 
 qüestió. 
 
 -Guia per a llenguatge no sexista 

L’eliminació del llenguatge no sexista és una qüestió que principalment es farà efectiva 
a partir de la sensibilització del personal. La guia que s’ha editat serà un element de 
reforç molt important, a l’hora que ajudarà a visualitzar aquest element, que és 
transversal a tota l’organització i a tots els seus àmbits de treball. El seguiment i 
l’anàlisi de les comunicacions orals i escrites (una mena d’auditoria lingüística) servirà 
per avaluar el grau d’acompliment i/o evolució, tot i que també caldrà valorar aspectes 
més intangibles com la sensibilització cap a aquesta qüestió. 

 
4.5.3 Responsables de departament 
En la nostra organització tenim 7 responsables de departament. Aquetes persones fan una 
funció de frontissa en tot el referent a la comunicació entre empresa i col·laboradors. És per 
aquest motiu que són els responsables en recollir comentaris i opinions en tot allò que 
succeeix en la nostra organització.  
 
En aquest sentit han de ser per tant elements molt valuosos a l’hora de proporcionar 
informació del funcionament de les accions/polítiques que pel que fa a la igualtat tot just en 
aquest moment estem posant en marxa.  
 
4.6 ELEMENTS PARAL·LELS AL PLA D’IGUALTAT 
A continuació presentem 4 línees d’acció que en el seu moment varen estar presentades com 
a possibles accions a desenvolupar dintre del pla però que van quedar excloses per votació que 
va dur a terme el grup d’igualtat. Les volem apuntar ja que tot i no pertànyer a les accions 
principals si que estem treballant sobre elles. No hem volgut que quedessin plasmades dintre 
del pla perquè no podem treballar de manera intensa envers tantes línies la qual cosa vol dir 
que a en un moment concret el que presentem en aquest capítol pot quedar aturat. 
 
4.6.1 Temes detectats a la diagnosi 
A continuació presentem dues línies d’acció que vam detectar com a susceptibles de millora i 
envers les quals volem actuar properament.  
 
 A. Elements comunicatius 
 Un dels temes que la diagnosi ha evidenciat com un punt feble de la nostra 
 organització –i no només pel que fa al tema d’igualtat- és la manera que tenim de 
 comunicar, o millor dit de no comunicar. Tot i els esforços fets en els darrers temps 
 hem pogut comprovar com  les nostre persones treballadores no saben un nombre 
 important d’elements importants que estem treballant en el dia a dia.  
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 En aquest sentit estem duent a terme tota una sèrie d’accions per a minimitzar 
 aquesta qüestió. Una d’elles és la consolidació del “Tauler Informatiu” com a  revista 
 interna per les nostres persones treballadores.  
 
 
 B. Selecció del personal 
 Fins al dia d’avui la selecció es feia seguint el següent esquema: 
 
  -Entrevista prèvia amb el responsable de RRhh. 
  -segona entrevista amb responsable de departament i RRH. 
  -darrera entrevista –amb prova d’aptitud si és el cas- amb responsable de  
  departament, RRHH i direcció del centre de treball 
 

 A partir d’aquest pla i més concretament de la seva diagnosi varem pensar de la 
 idoneïtat d’establir alguna mena de protocol per a que la transparència 
 d’aquests processos fos més clara –hem de tenir en compte que a l’enquesta el 
 personal valora positivament el procediment i no creu veure discriminació-.  
 
 De fet ja s’ha començat a treballar i s’està valorant la possibilitat d¡’introduir 
 una figura de qualitat per donar més transparència a aquests processos.   
 
 
4.6.2 Nous projectes 
El temps que ens ha tocat viure està ple de noves situacions, d’una nova quotidianitat  que ens 
ha portat a organitzar la nostra vida de manera que les preses, el control del temps, la 
necessitat de ser una persona activa ens ha creat tota una sèrie d’ansietats que la nostra salut 
acaba pagant. El Secretariat d’Entitats és una organització –com hem vingut veient- en la que 
creiem important treballar envers qüestions emocionals del nostre personal, tot i que d’una 
manera en algun sentit superficial, intentant donar eines que puguin servir en aquest sentit. 
 
El que presentem a continuació són dues línies més de treball que hem posat en marxa i que 
tot i no pertener al pla tenen prou relació amb aquest. Un problema de temps i infraestructura 
ens fa impossible poder desenvolupar d’una manera més profunda aquests elements, però 
considerem adient presentar-les.  
 
 A. Formació Intel·ligència emocional. 
 Fa un parell d’anys varen començar un projecte amb un coach professional per tal de 
 donar formació “emocional” a dos grups de la nostra organització que creiem que eren 
 les que més podien patir aquesta mena d’estrès. D’una banda els caps de 
 departament, i de l’altra el personal que tenia un contacte directe amb el client –
 bàsicament el personal de les diferents recepcions- L’acollida d’aquest projecte va ser 
 tant positiva que vam decidir ampliar-lo. En aquest sentit durant aquest 2011 hem 
 començat quatres sessions de coaching grupal amb gent de la nostra organització que 
 ha tingut interès en realitzar-lo. Han estat quatres sessions de quatre hores, i en 
 aquest moment estem valorant els resultats.  
 
 B. Tallers de Relaxació. 
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 Al proper setembre, i seguint en la línia ja esmentada, hem possat en marxa un  nou 
 projecte a través del qual volem oferir al treballador –fora d’hores de feina- la 
 possibilitat d’assistir a una sèrie de tallers per apropar-se i aprendre tècniques de 
 relaxació que tant efectives estan demostrant ser per combatre l’estrès. Aquest tallers 
 els farem a les nostres instal·lacions –com ja sabeu tenim dues instal·lacions esportives 
 amb sales perfectament adequades-. Volem destacar que fins al moment hem fet 3 
 sessions introductòries i el 75 % del assistents han estat dones. 
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5. ANNEXOS 
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