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No estem aquí…



Però sí que estem aquí…







CONCEPTES CLAU



Sexe i Gènere…

Dones i homes ens diferenciem, en primera instància, perquè tenim
característiques fisiològiques i sexuals amb les quals naixem. A això li anomenen
"sexe“ i és un concepte que parteix de les nostres característiques biològiques:

o Hormonals
o Cromosomes
o Genitals

Gènere:

El conjunt de característiques i
normes socials econòmiques, polítiques,
culturals, psicològiques, jurídiques,

Sexe:

Entenem el gènere com un Sistema
simbòlic que construeix les categories
femení i masculí. Aquest Sistema està

basat en relacions de poder i
subordinació, que al mateix temps

contribueix a mantenir-les.
Així no descriu només la realitat sinó

que explica el perquè de les 
desigualtats

assignades a cada sexe diferencialment
i d'acord a un ordre preestablert.



Fa referència a un sistema d’organització social en el qual sexe i gènere
són assimilats i, per tant, determina una única forma de mirar el món.

Components bàsics:
•Binarisme (home-dona)
•Desequivalència de poder entre ambdós (androcentrisme)

Es crea un sistema de desigualtat on l’ home i “allò” masculí té una 
posició major de poder i mecanismes per mantenir aquesta situació 

(violència).
“Sensació de no tenir escapatòria a aquest sistema”.

SISTEMA SEXE-GÈNERE



Papers socials que s'espera que exerceixin dones i homes.

A les dones se'ls assigna un paper principal en l'esfera
vida privada. -> Rol reproductiu

domèstica i la

Als homes se'ls assigna un paper principal en la vida pública.
productiu.

-> Rol

Il·lustracions de Maria Vidal 
(Dibuixant el gènere, 2013)

ROLS DE GÈNERE



Els rols de gènere s’emmarquen en un patró o conjunt 
de conductes que es consideren apropiades per a 

homes i dones dins d'una cultura específica.

Estereotips de gènere
Són sobregeneralitzacions, irreals, injustes, que no 
tenen en compte les particularitats de les persones

ESTEREOTIPS DE GÈNERE



https://youtu.be/gGhwwp-
mA4s

https://youtu.be/gGhwwp-mA4s
https://youtu.be/gGhwwp-mA4s


Exemples:

Homes Dones

Estabilidad emocional Inestabilidad emocional

Mecanismos de autocontrol Falta de control

Dinamismo, agresividad Pasividad, ternura

Tendencia al dominio Sumisión

Afirmación del yo Dependencia

Aspecto afectivo poco
definido

Aspecto afectivo muy
marcado

Aptitud para las ciencias Aptitud para las letras

Racionalidad, franqueza y 
valentía

Intuición, frivolidad, miedo

ESTEREOTIPS DE GÈNERE



Sistemes de reforç i punició

ESTEREOTIPS DE GÈNERE



Estereotips masculins Estereotips femenins

Més forts i no ploren 
Millors als esports 
Més valents
Tenen les coses clares
Dominants 
Sexuals

Dòcils i delicades 
Sensibles i emocionals 
Febles
Millors al camp 
relacional 
Sumisses 
Absència de desig

Rols masculins Rols femenins

Bon líder 
Proveïdor 
Responsabilitat 
Domina l´esfera 
pública
Activitats productives 
Representació política

Cuidadores 
Ocupacions de la cura 
Activitats reproductives 
Segon pla

ROLS I ESTEREOTIPS DE GÈNERE



Model de socialització masculina Model de socialització femenina

Control del món exterior: abocats a l'èxit, la 
independència i la dominació

Més propi el món interior de l'afecte, els 
sentiments i la cura

Atribuir a factors
interns l'èxit (capacitat, esforç...) i a factors

externs els fracassos
( infortuni, injustícia...)

Atribuir a factors externs l'èxit (la sort, l’ajuda 
d’altres persones) i a factors internes els 

fracassos (incapacitat, falta de destresa...)

Sentir-se còmodes en situacions 
competitives: des de la infància motivació a 

l’assoliment

No sentir-se còmodes en situacions 
competitives: menys entrenades i menys 

autoestima
Vivència del temps lliure més com a 

realització d'activitats
Vivència del temps lliure més de caràcter 

relacional

Guía básica para la introducción del enfoque de género 
en los equipamientos para adolescentes de Gipuzkoa, 2007

SOCIALITZACIÓ DE GÈNERE



https://youtu.be/MB-ySGEYF10

https://youtu.be/MB-ySGEYF10


“La violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la
discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de
relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans
físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les
coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o
psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat.”

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret a les dones a erradicar la violència masclista

VIOLÈNCIES MASCLISTES



Les micro-agressions o micro-violències es 
normalitzen en societat a través de la música, 

publicitat, cinema o qualsevol altra 
manifestació cultural. Es reprodueixen de 

manera subtil i estableixen la base per a altres 
violències

VIOLÈNCIES MASCLISTES



LLINDAR DE
VISIBILIDAD

LLINDAR DE 
TOL.LERÀNCIA

Violència física
i sexual

Violència 
Psicològica
Comportaments 

confusos

Actituds i 
comportaments 
de desigualtat

VISIBLE

NO 
VISIBLE

Piràmide de la violència

VIOLÈNCIES MASCLISTES



La desigualtat entre homes i dones es perpetua. En 
els darrers 12 anys s'ha anat reduint però en els 

últims 2 anys s'ha frenat i en alguns sectors ha 
augmentat, sobretot en l'àmbit dels llocs de presa 

de decisió i de les TIC.

Segons demostra l'indicador d'igualtat de gènere elaborat per l'Observatori Dona, Empresa i 
Economia (ODEE) i la Cambra de Comerç de Barcelona.



CONTEXT DE PARTIDA



Aquesta és la realitat 
al 2022



ALGUNS CONCEPTES 
AL VOLTANT DE

L’ANÀLISI DEL MERCAT 
LABORAL EN CLAU DE 

GÈNERE

 La divisió sexual del treball (esfera 
pública/esfera privada)

 Segregació horitzontal i vertical (terra
enganxifós i sostre de vidre)

 Bretxa salarial i feminització de la
pobresa

 Barreres d’oportunitats d’accés
 Sobrecàrregues de treball i cures
 Gestió del temps i qualitat de vida
 Violències masclistes a l’àmbit laboral



CONDICIONS LABORALS



Major precarietat i més dificultats de les
dones per accedir al mercat de treball.
• Dones amb estudis primaris (19,4%) tenen

uns percentatges d’ocupació al voltant de
20 punts per sota dels masculins.

• De les persones aturades amb estudis
superiors, elles representen el 62% i ells el
38%.

• Contractes a temps parcial són utilitzats
més sovint per a la contractació de dones
(el 79,9% de les persones ocupades a
temps parcial són dones).

• 8 de cada 10 dels llocs de treball més ben
pagats a Espanya estan ocupats per
homes .D

• De mitjana a Catalunya la dona
treballadora cobra 5.300 euros menys al
cap de l’any que un home. És més d’un
terç del sou.

FUGA DE TALENT FEMENÍ



Desigualtats en el mercat laboral – Bretxa salarial

La bretxa salarial és la diferència del 
salari mitjà de les dones respecte del 
salari mitjà dels homes expressada en 

forma de percentatge



CO-RESPONSABILITAT I 
TASQUES DE CURES



El 70% de les tasques de la llar encara
les fan les dones.

El salari que cobren els homes i les
dones no determina qui dels dos dedica
més hores a la llar. Invariablement, és
la dona, tingui el salari que tingui, qui
dedica més hores a la cura de la llar i a
la família.

La diferència entre homes i dones a
l’hora de demanar excedències per
cuidar familiars és abismal. A
Catalunya, el 2017 gairebé 7.000
dones 
demanar

(concretament 6.917) van 
excedència amb aquesta

finalitat. Els homes que ho van fer no
van arribar als 600.



Teletrabajar y facilitar el teletrabajo de los hombres



REPRESENTACIÓ DE LES 
DONES A LES EMPRESES



• A l’Ibex, de les 35 empreses:
o El percentatge de dones en el conjunt de

Consells d'Administració ha estat del
24,7%

o El percentatge de conselleres executives 
no arriba al 5%

o Una sola dona és presidenta d’un consell
d’administració

• A l'empresa, la presència de dones als
consells d'administració no supera el 19%

• A les direccions i gerències les dones
representen un 31% i la diferència salarial a
nivell de direcció entre dones i homes és d'un -
20%.

• Dins de les àrees funcionals clàssiques,
sobresurt la presència femenina en recursos
humans amb el 32,2%

Si es té en compte la mida de les empreses, les
dones tenen especials dificultats per accedir a les
companyies més grans.

SOSTRE DE VIDRE I TERRA ENGANXIFÓS



Mercat laboral: Les dones a les empreses



https://retina.elpais.com
/retina/2017/07/10/tale nto/1499695006_20657
2.html

Bretxa en la formació superior

https://retina.elpais.com/retina/2017/07/10/talento/1499695006_206572.html
https://retina.elpais.com/retina/2017/07/10/talento/1499695006_206572.html
https://retina.elpais.com/retina/2017/07/10/talento/1499695006_206572.html


ASSETJAMENT SEXUAL



•Les dones sense contracte pateixen assetjament sexual a la feina dues vegades i mitja més que les dones
amb contracte indefinit; és a dir, a major desprotecció en la relació contractual, majors possibilitats de ser
assetjada sexualment.

•Quasi el 70% de les situacions d’assetjament sexual viscudes són exercides pel cap o superior



https://www.ara.cat/societat/assetjament-sexual-
treballadores_0_2243175742.html

https://www.ara.cat/societat/assetjament-sexual-treballadores_0_2243175742.html


https://www.eldiario.es/cyl/trabajadora-
Konecta-Valladolid-encuentra-
camara_0_950855687.html

https://www.eldiario.es/cyl/trabajadora-Konecta-Valladolid-encuentra-camara_0_950855687.html


TEMPS PROPI



LA TRANSVERSALITZACIÓ DE GÈNERE A 
LES EMPRESES



A. Tinc una situació de 
desigualtat de gènere

B. Resolc aquesta 
situació. Incorporo la 
PdG

A

B

Incorporar la 
perspectiva de gènere 

NO es realitza d’una 
manera estàndard.

Requereix un 
coneixement i 

interpretació de cada 
context i situació



DETERMINANTS DE LES DESIGUALTATS DE GÈNERE

NIVELL ESTRUCTURAL DE LES DESIGULATATS DE GÈNERE

ESPECIFICITATS DE L’EMPRESA

1

2

3

MIRADA DELS I LES PROFESSIONALS



Recull tres possibles nivells de treball per la transversalització de 
gènere:

1. L’empresa com a organització

2. Els i les professionals

3. La incidència en l’àmbit o sector de l’empresa



Parlem de revertir les desigualtat estructurals que pateixen les dones que també 
es veuen reflexades en l’àmbit laboral ja que aquest no és impermeable a 

estereotips, creences i desigualtats que operen en la nostra societat.

De què parlem quan parlem d’Igualtat 
entre dones i homes en l’àmbit laboral?



Errors més comuns de la planificació sense perspectiva de gènere:

 Invisibilitzar les dones suposant que en esmentar als homes s'inclou també a
les dones. Els homes són el paradigma a partir del qual es planifica ->
androcentrisme.

 No tenir en compte les relacions de poder. Per exemple, assumint que la llar
funciona com una unitat socioeconòmica dins de la qual hi ha igualtat en el
control dels recursos i en la presa de decisions.

 Les persones no participen a les decisions sobre la planificació, i quan ho fan, la
majoria són homes.

 No es pren en consideració les desigualtats estructurals de gènere, com
per exemple la divisió sexual del treball o la violència masclista.

Roxana Volio: “La Planificación estratégica con
perspectiva de género”.

Què passa quan NO introduïm la 
perspectiva de gènere en la nostra
pràctica profesional?



PER ON COMENÇO?

*EL COMPROMÍS DE L’EMPRESA
*LA COMISSIÓ D’IGUALTAT
*EL PLA D’IGUALTAT



L’estratègia d’igualtat no és un afegit, forma 
part de la gestió i el dia a dia de l’ens.

Tot i que considerem que són valors 
incorporats a l'ADN de l’ens, cal dotar-se 

d'instruments concrets com el Pla d'Igualtat, 
per assegurar-ne la transversalització.



El pla d'igualtat és un document que consta d'una sèrie de mesures
consensuades entre les figures representants del personal i de
l’entitat per assegurar la consecució dels objectius de igualtat de
gènere.

Segons l’art. 46 de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres:

«2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad
podrán contemplar, entre otras, las cuestiones de acceso al empleo,
clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones,
ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad
entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar y la
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de género «

QUÈ ÉS EL PLA D’IGUALTAT?

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115#:%7E:text=El%20principio%20de%20igualdad%20de,familiares%20y%20el%20estado%20civil.


FUNCIONS DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT

1. Assegurar que a l’ens es compleix el principi d'Igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.
2. Informar el personal de l’entitat sobre tots els passos fets per desenvolupar el Pla d’Igualtat.
3. Sensibilitzar tota la plantilla de la importància d'incorporar la Igualtat d'Oportunitats a la política de l’ens, i la 

necessitat que participi activament en el desenvolupament de les diferents fases que se succeiran per posar en 
marxa el Pla d'Igualtat.

4. Facilitar tota la informació necessària per fer la diagnosi en igualtat.
5. Validar i aprovar el diagnòstic realitzat.
6. Realitzar, examinar i debatre les propostes d’accions que es proposin, resultants del diagnòstic sobre la igualtat 

d’oportunitats aprovat.
7. Aprovar el pla d’igualtat que es posarà en marxa.
8. Impulsar la difusió del pla d'igualtat dins de l’ens i promoure'n la implantació.
9. Realitzar el seguiment i l'avaluació del pla d'igualtat:

• constatar la relació o no de les accions previstes i el grau de participació de la plantilla.
• registrar que els mitjans utilitzats són els que estaven previstos al disseny de l'acció.
• controlar si les accions s'han realitzat d'acord al calendari previst.
• identificar els problemes que puguin sorgir durant el desenvolupament del pla d'Igualtat, buscant i 

proposar les solucions als mateixos.
• formular recomanacions per al millor desenvolupament del pla.
• adaptar les accions en funció de les contingències no contemplades al pla.



LA COMISSIÓ D’IGUALTAT

L’objectiu final de la comissió és vetllar i garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com 
informar i/o assessorar al personal de l’entitat en matèria d’igualtat

Comissió negociadora (comissió igualtat)
 La comissió negociadora està constituïda de forma paritària per la part empresa i la part social o 

de representació de les persones treballadores. 
 Com a regla general per part de les persones treballadores participen el comitè d’empresa, 

delegats i delegades de personal, o bé la secció sindical. 
 La composició de la part social a la comissió negociadora serà proporcional a la seva 

representativitat
 S’haurà de promoure la composició equilibrada entre dones i homes en cada una de les 

ambdós parts de la comissió negociadora
 Poden assistir a les negociacions persones expertes (sense veu ni vot)

QUI FORMA LA COMISSIÓ D’IGUALTAT 

LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
Reial Decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre



Igualtat de tracte entre dones i homes

Igualtat de tracte i oportunitat en l’accés a la 
ocupació, la formació, la promoció i les 
condicions laborals

Discriminació directa i indirecta

Agressió sexual i assetjament per raó de sexe

Accions positives

Segregació 
horitzontal i vertical

PARAULES CLAU DEL PLA D’IGUALTAT



FASES DEL PLA D’IGUALTAT

COMPROMÍS DE L’ENS I 
POSADA EN MARXA PI DIAGNOSTIC INICIAL I 

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ 
D’IGUALTAT

DISSENY DEL PLA 
D’IGUALTAT AVALUACIÓ

Seguiment anual (mínim dos 
cops l’any)

1 432



ELS 9 AMBITS D’ACTUACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT

1.Procés de selecció i contractació.
2.Classificació professional.
3.Formació.
4.Promoció professional.
5.Condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes.
6.Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
7.Infrarepresentació femenina.
8.Retribucions.
9.Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

LA COMISSIÓ D’IGUALTAT: EL PLA D’IGUALTAT

Eina: PROTOCOL
Qui: Comissió del 

protocol



ACCÉS IGUALITARI AL LLOC DE
TREBALL

CULTURA I GESTIÓ
ORGANITZATIVA

PROMOCIÓ I
DESENVOLUPAMENT

PROFESSIONAL (inclou formació 
interna i continua)

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
NO SEXISTA

PARITAT EN ELS DIFERENTS
LLOCS DE TREBALL

PRESÈNCIA DE DONES EN LLOCS 
DE RESPONSABILITAT

CONCILIACIÓ VIDA PERSONAL I
LABORAL (coresponsabilitat)

SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS

CONDICIONS LABORALS 
IGUALITÀRIES (RETRIBUCIONS I LLUITA 

CONTRA LA BRETXA SALARIAL)

PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT 
ASSETJAMENT SEXUAL I PER 

RAÓ DE SEXE

DIMENSIONS DEL PLA D’IGUALTAT

ESTRATÈGIA TRANSVERSAL CAP  AL’EQUITAT DE L’ENS : presència en espais, 
incidència en el seu sector, projectes innovadors, promoció de la presència de 
dones al seu sector, promoció de la corresponsabilitat en les cures…



https://www.youtube.com/watch?v=g978T58gELo&feature=youtu.be

EXEMPLES BONES PRÀCTIQUES

https://www.youtube.com/watch?v=g978T58gELo&feature=youtu.be


IDEES CLAU I REPTES EN CLAU DE GÈNERE

• Bretxa salarial de gènere i els seus determinants
• Segregació vertical
• Segregació horitzontal
• Mesures de conciliació
• Cultura d’empresa
• Prevenció i actuació en assetjament sexual i per 

raó de sexe

Estratègiespelfom
entde

la
igualtata

lesem
preses



https://www.youtube.com/watch?v=zqSISPX4PEE

Reflexionem al voltant de maternitat i treball…

https://www.youtube.com/watch?v=zqSISPX4PEE


“A L’EMPRESA, 
IGUALTAT”



La Fundació SORLI neix l’any 2019
amb un ambiciós objectiu: impulsar la
igualtat efectiva entre homes i dones
en entorns de treball lliures de violèn-
cies masclistes.

Per fer realitat aquest objectiu, la Fun-
dació aposta per sensibilitzar, formar,
acompanyar i connectar entre sí els
diferents agents socials que cerquen
la igualtat de gènere.

Per què és important la igualtat a l’empresa?

1.La igualtat suposa l’acceptació de la diferència.

2.Una societat desigual és una societat que per- met
les violències masclistes.

3.La igualtat és una obligació jurídica (Llei d’Igual- tat
03/2007).

4. La igualtat és un dret (Declaració Universal de Drets
Humans, Carta Social Europea, Constitució espanyola).

5.La igualtat és motor de progrés social.

6. Igualtat rima amb rendibilitat.

7.Igualtat rima amb talent i amb diversitat.

8.La igualtat és un valor cabdal de 
l’empresa socialment responsable.

QUI SOM

-1-



5. Perquè la Fundació obre a l’empresa
portes de diàleg amb tot el ventall
d’agents polítics i socials en matèria
d’igualtat.

6. Perquè la Fundació acompanya
l’empresa en el camí cap a la igualtat.

7. Perquè l’empresa es beneficia dels
avantatges del treball en xarxa.

8.Perquè la Fundació exerceix d’altaveu
i corretja de transmissió de la tasca
realitzada en el món empresarial.

9.Perquè tota empresa que avui aposti
per la igualtat efectiva pot esdevenir
demà un referent en el tema.

1.Perquè tota empresa té l’obligació
jurídica d’elaborar i implantar un pla
d’igualtat.

2. Perquè la nostra societat reclama uns
entorns lliures de violències mas- clistes.
Les empreses hi tenen un paper clau.

3. Perquè un entorn igualitari és més
beneficiós per a l’empresa, el seu
personal i el conjunt de la societat.

4.Perquè està demostrat: a més igualtat, més
competitivitat, més talent i més
rendibilitat.

PER QUÈ T’INTERESSEM?

-2-



Sensibilització 
i lobby 

empresarial

Acompanyament 
i assessorament 

tècnics

Estudis i 
I+D

QUÈ FEM

hola@fundaciosorli.org | www.fundaciosorli.org 392 457 366 -3-

mailto:hola@fundaciosorli.org
http://www.fundaciosorli.org/


Si tens un minut… Deixa’ns una ressenya
Google!



Moltes gràcies

Berta Canals i Renau
hola@fundaciosorli.org
www.fundaciosorli.org

Organitza:

Amb el suport de:

mailto:hola@fundaciosorli.org
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