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1. EL PLA D’IGUALTAT 

 

Segons la Llei orgànica 3/2007 d’igualtat efectiva entre dones i homes, un pla d’igualtat és «un 

conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar una diagnosi de situació, tendents a 

aconseguir en l’organització la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la 

discriminació per raó de sexe». 

Tot i  que l’associació estigui formada per persones jurídiques i que l’estructura de l ‘organització sigui 

actualment molt reduïda, es planteja el disseny del pla d’igualtat com a un dels eixos fonamentals ja 

que pertoca de manera directa a la missió de la nostra entitat: la inclusió social. 

Per això juntament amb l’objectiu de la promoció de la igualtat de gènere al si de l’organització, aquest 

pla tracta de donar resposta a una sèrie de necessitats identificades en matèria de igualtat de gènere, 

com són: 

 El lideratge efectiu del pla a través de la implicació, decidida i convençuda de la junta directiva. 

 La revisió dels models organitzatius i de funcionament dels projectes incorporant la 

perspectiva de gènera en tots els nivells de participació. 

 La creació a l’associació  d’una comissió d’igualtat que  vetllarà per la posada en pràctica 

exitosa del pla i mantindrà actualitzades les accions de sensibilització internes i les mesures 

preventives.  

 La importància de visibilitat tant interna com externa del pla. 

 La concreció de l’impacte intern i extern esperat. 
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2.  MARC NORMATIU 

Al llarg de les darreres dècades s’ha desenvolupat un marc legislatiu en matèria d’igualtat entre dones 

i homes amb l’objectiu d’eliminar qualsevol tipus de desigualtat o discriminació, directa o indirecta, per 

raó de sexe que permet que la lluita contra aquesta forma de discriminació disposi alhora d’una 

estratègia i una eina d’eradicació.  

És a partir de les primeres declaracions de drets humans, que es reconeix la igualtat entre dones i 

homes com un dret universal i aquest ha evolucionat en l’àmbit internacional des de la Primera 

Declaració sobre Drets Humans  l’ONU, El Consell d’Europa i la OIT així com a l’àmbit comunitari 

destacant la  Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea., adoptada al desembre del 2000, però 

amb efectes jurídics des de l’any 2010 que al seu capítol III, article 23, consagra la igualtat entre dones 

i homes i estableix que ha de ser garantida en tots els àmbits, inclosos l’ocupació, el treball i la 

retribució, i possibilita l’adopció d’accions que afavoreixin el sexe menys representat. En l’àmbit estatal 

destaca la  llei orgànica 2/2007 que desenvolupa l’obligació constitucional dels poders públics a 

promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin 

reals i efectives, remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la 

participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social, així com les derivades 

del marc normatiu comunitari en matèria d’igualtat. 

En l’àmbit català l’Estatut d’Autonomia de l’any 2006, propugna els drets de les dones en el capítol I. 

Drets i deures de l’àmbit civil i social, concretament en l’article 19: 

1. Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a 

viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de 

discriminació. 

2. Les dones tenen dret a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots els 

àmbits públics i privats. 

 

Aquest marc normatiu ofereix a les entitats i organitzacions públiques i privades una eina per articular 

la implantació de mesures que vetllin per l’acompliment dels principis fonamentals en matèria 

d’igualtat. 
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3.  DIAGNOSI 

CULTURA DE L’ORGANITZACIÓ  

 

La cultura organitzativa identifica la forma de ser d'una organització, la defineix i diferència d'altres. 

En la cultura es determina quins són els valors i creences que constitueixen la seva essència, 

manifestant-se en els seus costums, hàbits i sobretot formes d'actuació i té efectes sobre les 

persones que la formen, i una clara influència en tots els processos de gestió de persones com ara la 

selecció, la promoció, la formació interna, etc.  

Un dels objectius de l’anàlisi qualitativa del present diagnòstic ha estat esbrinar quin és el nivell 

d’integració del valor de la igualtat entre dones i homes a l’associació. 

Per a l’anàlisi d’aquest àmbit de caire qualitatiu s’ha demanat l’opinió a persones que formen part de 

l’associació en diferents àmbits a membres de les entitats que formen part de l’associació, a persones 

que formen part de les comissions, la junta directiva i l’equip professional. 

Tanmateix, la creença en la igualtat de totes les persones independentment del sexe, edat, capacitats, 

procedència, estatus i cultura és el fonament bàsic de l’associació per a treballar per a la inclusió social 

de tots el col·lectius. Tot i així, dins cadascun dels col·lectius, hi ha persones susceptibles de patir 

discriminació i uns dels motius amb major incidència és la qüestió de genera, ja que és el que compte 

amb major grau de diversitat i té formes de discriminació integrades a totes les cultures i per això la 

planificació d’incidència en matèria de gènere cal desenvolupar-la  dins cada projecte. 

 

DADES QUANTITATIVES 

 

ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 Membres de l’entitat 
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 Projectes  

 

Als projectes de l’entitat, orientats sempre a la inclusió social, desenvolupen un pla d’inclusió propi, 

que inclou els professionals dedicats a cada projecte i les persones participants, que pertanyen a 

col·lectius en risc d’exclusió.  

La variabilitat de perfils a cada projecte, fa necessari adaptar la planificació i les eines específiques 

amb respecte a la perspectiva de gènere. 

 



 

Associació Local d’Entitats per la Inclusió 

C/ Topete 23  08221 Terrassa – Barcelona 

www.alei.cat 

 

PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE 

 

 No es disposa de dades sobre casos d’assetjament sexual i per raó de sexe els últims anys. 

 No s’han realitzat formacions sobre prevenció d’assetjament sexual i per raó de sexe. 

 

 

ACCÉS A L’OCUPACIÓ 

 

Nombre i percentatge de persones treballadores segregades per sexe.  

 

 Distribució de la plantilla per sexe i per tipus de contracte: 

                        
 

 Baixes de personal segregades per sexe en els darrers anys.  

 

                   
 

 Incorporacions l’últim any, per sexe i tipus de contracte, categories professionals.  

 

 

 

Homes

•0

Dones

•100% dels 
professionals

•100% contracte 
indefinit

•50% jornada complerta

•100% baixes definitives

•100% entre 25-35 anys

Homes

•66% baixes definitives

•100% entre 55-65 anys

Dones

Homes 0%

Dones 100% 
incorporacions

100% entre 30-40anys

100% contracte 
indefinit

50% jornada 
complerta50% jornada parcial
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CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Actualment l’equip de professionals està format exclusivament per dones. 

 

PROMOCIÓ  

Actualment la plantilla està formada exclusivament per dones i no hi ha establert cap mecanisme de 

promoció ja que l’estructura professional és molt reduïda. 

 

FORMACIÓ 

No hi ha un pla de formació per als professionals, sent una decisió personal accedir a formacions 

externes, tot i que es facilita des de l’organització a través de la flexibilització dels horaris. 

 

RETRIBUCIÓ 

Tots els càrrecs de la junta i les comissions s’exerceixen de forma voluntària, sense cap retribució 

econòmica ni en espècie. 

Les retribucions del personal són fixes i s’estableixen per contracte, atenen a la categoria professional.  

 

USOS DEL TEMPS, CONCILIACIÓ 

 

 Distribució de la plantilla per hores setmanals de treball i per sexe  

 

 

 

 

DADES QUALITATIVES 

 

PARTICIPACIÓ 

 

 No hi ha mecanismes específics per garantir una participació equilibrada a les assemblees, ja 

que de fet la participació és majoritàriament femenina. 

 

 Les juntes directives són escollides cada 4 anys per l’assemblea de socis i els membres de la 

junta directiva ho són a títol personal i no en representació de les seves entitats. La 

presentació de candidatures està regulada pels estatus de l’entitat, que no fan al·lusió a la 

qüestió de gènere. 

 

 No s’observen barreres internes o externes per a la incorporació de dones a la junta directiva 

ni a les comissions de treballs que s’organitzen de forma autònoma. 

 

 

100% Dones 50% jornada 
complerta

40h setmanals

50% jornada parcial 30h setmanals
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COMUNICACIÓ 

 

 Els canals de comunicació interna que es fan servir habitualment a l’entitat s’adapten de 

manera que siguin accessibles a tothom: 

 Assemblea: Les comunicacions generals es fan a través de e-mail i en accions concretes 

s’utilitzen grups de whatsapp i telèfon. Es fa una reunió de socis al menys dues vegades 

a l’any. 

 Junta directiva: Es fan servir els mateixos canals que a l’assemblea i també es disposa 

d’accés a un dropbox per poder ampliar informació sobre documents incorporats en els 

informes. En determinades ocasions s’utilitza un mitjà imprès i es reuneix al menys dues 

vegades al mes. 

 Equip de treball: L’equip de treball es comunica fa servir tots els canals de comunicació 

on-line i off-line, fent servir programes i eines específiques per a diferents tipus de 

tasques. 

 La imatge de l’entitat, tant interna com externa, transmet els valors d’igualtat no només entre 

dones i homes, si no entre totes les persones. 

 No hi ha hagut una difusió interna i posada en comú de les pràctiques en matèria d’igualtat de 

gènere. 

 No hi ha una guia o protocol propi sobre comunicació inclusiva i llenguatge no sexista per a 

l’ús intern i extern de l’organització. Es consulta la Guia d’usos no sexistes de la llengua i la 

Guia de comunicación inclusiva.  No s’han realitzat però formacions sobre comunicació 

inclusiva. 

 

 

USOS DEL TEMPS, CONCILIACIÓ 

 

 Les reunions i assemblees es fan en horaris que responen a les necessitats manifestades de 

la majoria dels assistents i es revisen per adaptar-ho. 

 Es tenen en compte els requeriments específics de les dones per a poder conciliar les seves 

responsabilitats familiars amb les socials i laborals en primer lloc atenen a l’horari flexible i a 

una activitat que en general es desenvolupa entre les 9h i les 17h. 

 La plantilla està actualment formada en exclusiva per dones, pel que no es pot segregar en 

quina mida la flexibilitat horària és més utilitzada per dones o homes o es fa més ús dels 

permisos 

 

PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE 

 

 No s’ha realitzat fins ara cap estudi per detectar possibles situacions d’assetjament sexual. 

 No hi ha cap protocol d’intervenció i prevenció davant l’assetjament sexual i per raó de sexe 

ni cap persona responsable o comitè per a prevenir, detectar i denunciar els casos 

d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/3nwqowct2xkl3g2/c2f7c918-5382-11e4-8f3f-000c29cdf219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bst02frkj58eo4o/Guia-comunicacion-inclusiva.pdf?dl=0
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ACCÉS A L’OCUPACIÓ 

 

 Quins factors determinen que l’entitat iniciï un procés de selecció i contractació?  

Les necessitats de l’entitat i els projectes que es desenvolupen. 

 Quin sistema de selecció de candidatures s’utilitza a l’entitat?  

La selecció es fa de forma directa. La junta directiva rep i valora les candidatures, entrevista i 

selecciona els professionals. Participa d’aquest procés la coordinació, que en determinats 

casos, en funció del lloc de treball, pot entrevistar en una primera fase les candidatures. 

 Qui i com se sol·licita la incorporació de nou personal o la creació d’un nou lloc de treball?  

Des de la coordinació, que supervisa i gestiona els projectes, es detecten noves necessitats 

professionals i presenta informe a la junta directiva, que valora i decideix. 

 Qui i com es defineixen els perfils requerits per cada lloc de treball?  

Es tenen en compte diferents criteris i es prioritzen les competències personals i 

professionals. Els perfils concrets es defineixen inicialment des de la coordinació atenen a les 

necessitats detectades e informades i la junta directiva els revisa i modifica en cas que sigui 

necessari abans de fer pública una oferta.  

 Es fan publicacions internes de les vacants disponibles a l’entitat?  

La primera comunicació de les vacants es fa internament a les entitats sòcies que poden fer 

difusió interna i externa de la mateixa.  

 Quines són les característiques que se cerquen en les candidatures? 

 A banda de les característiques professionals, es valora la sensibilitat de la persona, la 

conscienciació amb les situacions d’injustícia social en tots els àmbits, la versatilitat i la 

motivació personal per a treballar al sector social y de serveis a les persones. 

 S’observen barreres internes, externes o sectorials per a la incorporació de dones a l’entitat?  

En l’actualitat no. 

 

CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Actualment la plantilla està formada en exclusiva per dones, però val a dir que es tracta 

d’incorporacions recents i que totes dues ocupen actualment llocs de treball que havien estat ocupats 

per homes als darrers 5 anys.  

 

RETRIBUCIÓ 

No aplica anàlisis qualitatiu en aquest aspecte, però tot i així en relació a la categoria professional es 

té en compte a l’hora d’avaluar un increment salarial per sobre de conveni l’acompliment personal i 

l’assoliment d’objectius, per a confirmar que aquests estiguin alineats amb dita categoria.  
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CONCLUSIONS 

 

● Estructures de l’entitat  

Totes les estructures de l’entitat compten amb una major presència de dones que d’homes 

tot i que no hi mecanismes específics a nivell d’associació per equilibrar la participació a la junta 

directiva i les comissions. 

No s’ha fet a nivell intern cap formació específica en matèria d’igualtat, ja sigui per qüestió de 

gènere o d’altres condicions motiu de discriminació en l’àmbit institucional. 

Tot i que no s’observen barreres internes per a la incorporació de dones a la junta directiva ni 

a les comissions de treballs, no s’ha fet servir un criteri de usos del temps facilitadors ja que 

aquest s’organitzen de forma autònoma.   

 

● Treballadors/es 

L’equip de treball està format per dues dones (coordinadora i integradora), per tant no hi ha 

diferències jeràrquiques, salarials ni en l’accés a la feina vinculades al gènere.  

Degut al nombre reduït de persones no hi ha establert un pla de formació, tot i que es revisa i 

comparteix informació sobre cursos i altres opcions formatives de l’àmbit social (incloent la 

igualtat de gènere, diversitat sexual i cultural, discapacitat, salut mental, etc.).  

Es planifica l’activitat laboral dins d’uns marges horaris i respectant necessitats personals per 

a la conciliació de l’activitat laboral amb la social, personal i familiar. 

La comunicació interna es fa amb mitjans accessibles per les persones implicades. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

1. Incorporació de mesures de formació i sensibilització explícites internes i externes 

2. Revisió dels models organitzatius i de funcionament de l’entitat i dels projectes incorporant 

la perspectiva de gènere en tots els nivells de participació. 

3. Creació a l’associació  d’una comissió d’igualtat que  vetlli per la posada en pràctica exitosa del 

pla i mantingui actualitzades les accions de sensibilització internes i les mesures preventives. 

4. Concreció de l’impacte intern i extern esperat. 
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4. DISSENY 

 

L’elaboració del pla s’ha fet a partir de les necessitats detectades en la diagnosi, establint objectius 

generals, objectius específics i la proposta d’actuacions en diferents àmbits per a assolir-los.  

Objectius generals 

1. Promoure la igualtat de tracte i no discriminació per motiu de gènere 

2. Promoure la igualtat de tracte i no discriminació per motius d’origen, ètnia, creences, diversitat 

funcional, salut mental, etc. 

Objectius específics 

1.1. Integrar a la cultura dels projectes el valor de la igualtat de gènere. 

1.2. Fomentar i promoure la presència de dones entre les persones participants 

1.3. Garantir un entorn segur, saludable i eliminar o reduir riscos amb perspectiva de 

gènere. 

 

2.1. Integrar a la cultura dels projectes el valor de la no discriminació en funció de 

diferents eixos (diversitat cultural, orientació sexual, etc.). 

2.2. Garantir un entorn segur, saludable i eliminar o reduir riscos amb perspectiva 

interseccional. 

 

P la d’acció 

● Associació 

 Inclusió a la sol·licitud d’alta de nous socis l’acceptació del pla d’igualtat de l’entitat. 

 Participació a les enquestes en matèria d’igualtat de totes les entitats membres, pel 

que han de facilitat el contacte de la persona encarregada de la seva distribució 

interna. 

 Incorporar a la primera assemblea ordinària anual un punt específic a l’ordre del dia per 

explicar les accions i la planificació anual en matèria d’igualtat. 

 

● Junta directiva 

 Participar dels seguiments i avaluació del pla que realitzarà la comissió d’igualtat. 

 Promoure la participació dels socis a les activitats de sensibilització proposades. 
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● Coordinació 

 Revisar opcions de formació i informació en matèria d’igualtat de gènere. 

 Elaborar protocols específics d’assetjament sexual  

 Elaborar protocols genèrics d’assetjament o discriminació per altres causes. 

 Creació, distribució i seguiment d’ enquestes de valoració en diferents eixos de 

discriminació per tal de disposar de dades concretes en la valoració respecte al 

tractament segons gènere, orientació sexual, origen, creences religioses, diversitat 

funcional, etc. 

 Incloure a l’espai on es desenvolupem les activitats informació pràctica relacionada 

amb la lluita contra la violència masclista i la igualtat de gènere en general (per 

exemple: telèfons d’atenció, informació divulgativa d’activitats locals…). 

 Proposta d’activitats per tal de formar i sensibilitzar tant a nivell intern com extern, 

com entrevistes col·lectives i grups de discussió, com a eina de diagnosi permanent. 

● Projectes.  

 Revisar i avaluar els plans d’igualtat específics dels projectes de l’entitat. 

 

Fases 

Les fases per implementar les accions d’aquest són: 

  

 

 

 

 

 

 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

Presentació del pla d'igualtat a l'assemblea

Aprovació dels plans d'igualtat per la junta directiva

Acceptació del pla d'igualtat pels socis

Incorporació d'acceptació del pla al formulari de 

sol·licitud d'alta

Creació de la comissió d'igualtat

Seguiment del pla 

Avaluació de la implantació del pla

Creació de protocols específics d’assetjament sexual 

Creació de protocols genèrics d’assetjament o 

discriminació per altres causes

Creació i distribució d'enquestes

Participació a les enquestes

Comunicació interna d'opcions de formació i informació 

en matèria d'igualtat

Activitats de sensibilització



 

Associació Local d’Entitats per la Inclusió 

C/ Topete 23  08221 Terrassa – Barcelona 

www.alei.cat 

Indicadors 

 

 Instruments i mètodes 

Els instruments que es fan servir es creen específicament el que ens permet adaptar-ho de 

forma que sigui el  més funcional i útil possible i que al mateix temps serveixi per recopilar 

dades i informació.  

- Enquestes de valoració sobre els recursos: Serviran per conèixer el grau de satisfacció de les 

entitats amb la informació facilitada, el grau d’utilitat de les eines disponibles com els 

protocols i guies per elaboració de plans propis i activitats proposades. 

- Enquestes de valoració del tracte d’igualtat: Serviran per conèixer el grau d’integració dels 

valors d’igualtat en diferents nivells organitzatius de les entitats sòcies i per detectar els 

punts en cal fer més incidència a nivell intern.  

- Entrevistes col·lectives i grups de discussió: Serviran per valorar a nivell qualitatiu el grau 

d’integració dels valors d’igualtat i per detectar, des de l’experiència de les entitats, quins 

aspectes requereixen més incidència a nivell extern. 

 

 Temps i els recursos dedicats. 

- La creació inicial dels instruments requereix una inversió de temps inicial més 

important per part de la coordinació. 

- La comissió d’igualtat es reuneix trimestralment. 

- La distribució i seguiment d’enquestes així com el seguiment dels plans d’igualtat de 

projectes, disseny d’accions de sensibilització i comunicació d’altres accions als socis 

es destinaran de mitjana 8 hores mensuals de la coordinació. 

- El pressupost pel desenvolupament de les accions de sensibilització forma part 

inicialment dels pressupostos del projecte al que s’integren i es definiran des de la 

coordinació. 

- A l’avaluació general del pla i la creació d’informes es destinara una sessió de la 

comissió d’igualtat i les hores necessàries de la coordinació. 

 Mecanismes de comunicació sobre el funcionament i resultats del pla. 

- S’incorporen com a punt específic a la memòria anual i es comuniquen a l’assemblea. 

- La memòria anual estarà disponible a la web de l’entitat. 

 Persones responsables del seguiment i avaluació del pla. 

- El seguiment i l’avaluació inicial es responsabilitat de la comissió d’igualtat. 

- La avaluació final es farà per la junta directiva a partir de l’informe de la comissió 

d’igualtat. 

 Tipus d’avaluació a realitzar 

- L’avaluació que es du a terme és a la vegada quantitativa (ex: enquestes de valoració 

de recursos i de tracte inclusiu, participació, etc...) i qualitativa (ex: enquestes de 

valoració de tracte inclusiu i activitats de sensibilització) 
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 Sistema d’indicadors per a portar a terme el seguiment i l’avaluació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius
Promoure la 
igualtat de tracte i 
no discriminació per 
motiu de gènere

Integrar a la cultura dels 
projectes el valor de la 
igualtat de gènere.

Participació a les enquestes del 80% 
d'entitats

Paricipació a les activitats específiques del 
30% d'entitats

Garantir un entorn segur, 
saludable i eliminar o 
reduir riscos amb 
perspectiva de gènere.

Difusió d'informació específica 
semestralment

Difusió trimestral de formacions 
específiques

Comunicació semestral de la disponibilitat de 
protocols i altres recursos.

Promoure la 
igualtat de tracte i 
no discriminació 
per motius 
d’origen, ètnia, 
creences, diversitat 
funcional, salut 
mental, etc.

Integrar a la cultura dels 
projectes el valor de la no 
discriminació en funció de 
diferents eixos (diversitat 
cultural, orientació 
sexual, etc.).

Participació a les enquestes del 80% 
d'entitats

Paricipació a les activitats generals del 40% 
d'entitats

Garantir un entorn segur, 
saludable i eliminar o 
reduir riscos amb 
perspectiva 
interseccional.

Difusió mensual a les entitats de les 
activitats obertes dels projectes

Participació de professionals i usuaris de 
les entitats socies en dos activitats a l'any

Valoració mitjana de 7/10 sobre l'accessibilitat 
a les activitats de tots els col·lectius
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5. IMPLANTACIÓ 

Una vegada posat en marxa el Pla d’Igualtat es planteja un seguiment d’aquest cada sis mesos per tal 

de verificar la realització de les accions previstes i els seus resultats. 

A partir d’aquesta valoració, es faran les revisions pertinents i es procedirà a actualitzar periòdicament 

aquest pla per tal de corregir les possibles desviacions que puguin sorgir i aportar-hi les mesures si és 

necessari. 

 

6. AVALUACIÓ 

 

Els objectius d’aquesta fase són: 

 

 Conèixer el grau d’acompliment dels objectius del pla.  

 Analitzar el desenvolupament del procés del pla.  

 Reflexionar sobre la continuïtat de les accions (si es constata que es requereix més temps per 

a corregir les desigualtats).  

 Identificar noves necessitats que requereixin accions per a fomentar i garantir la igualtat de 

gènere a l’organització d’acord amb el compromís adquirit. 

 

 

EIX 1: Avaluació de resultats EIX 2: Avaluació del procés EIX 3: Avaluació de l’impacte 

 Grau d’acompliment 

dels objectius 

plantejats en el pla 

d’igualtat.  

 Nivell de correcció de 

les desigualtats 

detectades en el 

diagnòstic. 

 Grau de consecució 

dels resultats esperats.  

 Nivell de 

desenvolupament de 

les accions del pla.  

 Grau de dificultat 

trobat/percebut en el 

desenvolupament de 

les accions.  

 Tipus de dificultats i 

solucions portades a 

terme.  

 Canvis produïts en les 

accions i 

desenvolupament del 

pla atenent a la seva 

flexibilitat.  

 Grau d’acompliment de 

la igualtat 

d’oportunitats a 

l’entitat.  

 Canvis en la cultura 

organitzativa.  

 Reducció de 

desequilibris a la 

presència i participació 

de dones i homes 

 

 

 

 



 

Associació Local d’Entitats per la Inclusió 

C/ Topete 23  08221 Terrassa – Barcelona 

www.alei.cat 

 

7. COMUNICACIÓ 

Una part important de tot el procés, és també la previsió de la comunicació dels resultats d’aquest Pla 

d’Igualtat. 

 

Cal informar totes les persones membres de l’entitat de la creació de la Comissió d’Igualtat, de qui la 

integra, de quines accions desenvoluparà i dels resultats del Pla d’igualtat. La manera de portar a terme 

la distribució de la informació serà utilitzant els canals formals de comunicació de l’organització; és a 

dir, reunions informatives i comunicacions internes, entre d’altres. 

 

 


