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1. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
L’Associació per a la Recerca i l’Acció Social VINCLE va iniciar el seu treball l’any 2001,
a partir d’un grup de professionals amb experiència en el camp de la inclusió social i el
desenvolupament comunitari, des de la participació de les polítiques socials de
l’administració pública i des del treball en el Tercer Sector. D’aquest grup, l’any 2004, va
néixer l’Associació per la Recerca i l’Acció Social. L’Associació té la missió de promoure
la inclusió social de persones i col·lectius en risc, des del seu hàbitat social, assolint
processos de conscienciació, millora, apoderament i desenvolupament comunitari per
tal de contribuir a la igualtat d’oportunitats i construir una societat més solidària, justa i
cohesionada. VINCLE vol ser una entitat cohesionada, sostenible i independent, un
referent de qualitat i especialitzat en les dinàmiques d’inclusió residencial i social amb
perspectiva comunitària, dels diferents col·lectius socials en risc d’exclusió.
VINCLE contempla valors que regeixen la seva metodologia d’actuació, d’entesa vers
la intervenció socioeducativa i que es relacionen amb l’acció voluntària i la gestió de les
persones que la desenvolupen:


Innovació i creativitat: S’afirma la voluntat d’incorporar dia a dia l’anàlisi, el
disseny i la implementació d’accions i processos amb fórmules creatives que
permeten adequar-se a una realitat constantment en canvi, per assolir els reptes
que es tenen plantejats.



Excel·lència: Pretensió de créixer i millorar en el saber i el saber fer, amb la
voluntat d’excel·lir en els serveis i programes propis en benefici de les persones
amb les quals es treballa. Així es cerca la coherència entre objectius, processos,
mètodes i resultats, el més útils possible per a les persones.



Igualtat i justícia social: Es creu en el treball orientat a la igualtat d’oportunitats,
de tracte i en la superació dels factors que incideixen en l’exclusió de persones
i col·lectius. S’entén com a capacitat legal, social i política de totes les persones
per a participar plenament en tots els àmbits, sot criteris de desenvolupament
sostenible.



Transparència: És important la claredat, l’honestedat i la fluïdesa de la
informació i la comunicació a tots els nivells de les relacions humanes i
institucionals. S’entén com un dels pilars de la cohesió social.
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Democràcia i participació: S’entén que tot ciutadà té quelcom a escoltar, dir,
aportar i ser tingut en compte en la construcció social del que és comú. En aquest
marc, els projectes i accions, de l’entitat, orientats a l’apoderament, tenen en
compte la seva opinió i decisió en la totalitat dels processos en els que estan
immersos.



Compromís: Amb el convenciment en les aptituds i possibilitats de les persones
per transformar les seves situacions, estructures i dinàmiques empobridores,
excloents i opressives, els tècnics de l’entitat es vinculen amb el procés de les
persones per tal de complir els pactes que s’hi estableixen.



Respecte: L’actuació de l’associació pren en consideració la capacitat de les
persones per autodeterminar-se. Es té en compte les creences, costums,
interessos, maneres de ser i d’actuar de les persones amb les que es treballa en
un marc de defensa de la dignitat humana, desenvolupant la capacitat d’empatia
i escolta.

2. INTRODUCCIÓ

L’equitat de gènere és un valor irrenunciable en tots els àmbits, i VINCLE no n’és una
excepció. En la construcció de les nostres identitats influeix tant la naturalesa com la
cultura o societat en la qual vivim. Cada cultura i cada societat, i en cada moment històric
construeix i defineix el que és masculí i el que és femení de manera diferent. És així que
es realitza una construcció sociocultural de gènere. En les nostres societats aquesta
construcció ha anat acompanyada d’una jerarquia entre gèneres, una desigual
distribució del poder i del reconeixement social, l’anomenem hetero-patriarcat, amb
greus conseqüències en la generació de desigualtats en tots els àmbits: econòmic,
social, familiar, cultural, polític. Per això cal analitzar com la perspectiva de gènere
s’expressa en els diferents àmbits de la vida, quin és l’abast de la desigualtat i actuar-hi
en conseqüència per a corregir-la i superar-la. En aquest pla d’equitat fa referència
únicament identitat de gènere, les discriminacions pel que fa la orientació sexual i
l’expressió de gènere s’inclouran en el protocol d’assetjament.
VINCLE inclou en la seva Missió la contribució a la igualtat d’oportunitats i la construcció
d’una societat més solidària. És evident que la igualtat d’oportunitats ara mateix és una
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fal·làcia perquè ni es dóna, ni es garanteix igualtat de resultats atès els obstacles de
diversa naturalesa que troben les dones en el seu recorregut vital. Entenem que el
gènere té conseqüències en la vida de les persones, en la seva trajectòria vital, les seves
oportunitats de desenvolupar-se lliurament, les possibilitats de gaudir dels drets de
ciutadania. Per això i tenint en compte el context de desigualtat també a nivell de gènere;
assumim aquesta perspectiva com a element indefugible de VINCLE.
En aquest sentit prenem en consideració tres elements bàsics de partida a nivell molt
general. En primer lloc, el fet que existeix un desigual accés a les oportunitats, recursos
i espais de participació per part de les dones. En segon lloc, la necessitat de potenciar
la presa de consciència de les dones com a subjectes actives del seu propi
desenvolupament i del de l’entorn, i que reverteixi positivament en l’àmbit comunitari. I
en tercer lloc, la importància de valorar aquells aspectes de la categoria de gènere
femení socialment menys valorats (habilitats entorn de la “ciutadania”) com a eines de
transformació que poden incidir en el seu enfortiment i reconeixement social.
El compromís social de VINCLE està doncs, vinculat a la tasca reivindicativa en pro de
la Igualtat entre homes i dones, i per tant, en el desenvolupament d’accions i mesures
destinades a equilibrar les desigualtats existents. Aquesta és una pràctica que volem ho
impregni tot: la Missió, l'organització i la cultura organitzativa, la coresponsabilitat i
l’activitat.
La incorporació de la perspectiva de gènere i l’adopció de mesures d’equitat és una
aposta de futur per a contribuir a la lluita contra la desigualtat i la discriminació vers les
dones, a la vegada que aporta beneficis a les entitats: motivació, implicació, aprofitament
del talent, coherència.
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3. METODOLOGIA D’ELABORACIÓ

El Pla d’Equitat de Gènere és un encàrrec de l’equip de Direcció. Per a fer-ho efectiu
s’ha nomenat una Comissió de treball amb persones tècniques amb interès pel tema,
de diferents projectes de VINCLE, amb diferents responsabilitats i en diferents territoris,
assegurant-ne la diversitat. Amb tot són persones que en la seva trajectòria i formació
tenen coneixement de les polítiques actives d'equitat de gènere i coneixen la
metodologia i dissenys dels Plans d’equitat.
L’elaboració del Pla s’ha realitzat considerant diferents fases metodològiques:
(3.1.)Diagnòstic; (3.2.) L’elaboració del Pla; i (3.3) Planificació cronològica i
responsabilitats.

3.1. DIAGNÒSTIC
Amb l’objectiu de conèixer i dibuixar l’escenari actual de l’entitat, s’ha realitzat una
diagnosis comptant per un cantó amb totes les treballadores de l’entitat i d’altra banda,
fent un anàlisi exhaustiu de les dades i materials de l’entitat.
Aquest és un pas imprescindible per avaluar l’estat de l’Entitat des de la perspectiva de
gènere, i establir mesures cap a una major equitat. Tanmateix els resultats del diagnòstic
serveixen com a punt de partida per avaluar els impactes de la implementació del Pla
Per poder recollir les aportacions de totes les persones de l’entitat, es va realitzar una
dinàmica participativa -Work Café- en unes jornades on participa la majoria de
l’entitat. Aquesta jornada va permetre sensibilitzat entorn als temes treballats i també
percebre la visió que les participants tenen, fent una pluja d’idees i opinions entorn als
següents eixos:


Assetjament sexual i per motiu de sexe



Conciliació temps personal i del treball



Conciliació personal i cures



Aspectes estratègics de Vincle



Comunicació i llenguatge



Projectes amb perspectiva de gènere i d’empoderament

7|Pàgina

D’altra banda, s’han emprat diferents mètodes de recollida de dades en els diferents
eixos delimitats:
EIX DE TREBALL

Transversalitat de gènere

Representativitat de les
dones

MATERIALS PER REALITZAR EL DIAGNÒSTIC
 Recull de dades
 Anàlisi del pla estratègic 2014-201
 Recull de dades

Polítiques
retributives

 Recull de dades: contractació, salarial, conveni

Formació

 Recull de dades: hores i tipologia del 2015 al
2020.
Qüestionari Sobre l’experiència de teletreball:

Condicions
Laborals

S’ha volgut aprofitar la intensa i àmplia experiència
Conciliació
vida personal
i laboral

de teletreball en la situació de confinament per la
pandèmia del COVID 19, amb la finalitat d’extreure’n
aspectes útils i millorables, traslladables a la situació
de “normalitat”.

Prevenció de riscos laborals

 Anàlisi del material formatiu de riscos laborals
Qüestionari sobre l’assetjament: es tractava
d’identificar les possibles experiències entorn a

Assetjament sexual i per raó aquest tipus d’agressions, tant de procedència
de sexe

interna amb companys de l’Entitat, com de
procedència externa amb persones usuàries o
participants dels projectes i serveis de VINCLE.
Anàlisi de:
 La pàgina web principal de Vincle.
 Els articles publicats dins de l’últim butlletí de

Comunicació corporativa

Vincle, destinat al confinament.
 Les memòries del 2015 al 2019.
 Els correus interns informatius i
institucionals de l’entitat.
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 Els informes de projecte de l’entitat.
 D’altres documents de l’entitat com circulars,
comunicacions, documents entre plantilla, ets.
 De la imatge de l’entitat.

Introducció de la
perspectiva de gènere

Qüestionari

analític

sobre

perspectiva

de

gènere/igualtat de gènere en els projectes i
serveis realitzat per l’equip de coordinació.

S’ha buscat informació complementària per a completar el diagnòstic utilitzant diferents
fonts: Conveni, informes Confederació, Taula tercer Sector, informes periodístics,
Institut Català de les Dones, Centre de serveis a les Associacions (Torrejussana Ajuntament de Barcelona) i dades d'administració i de programes de VINCLE.
Finalment, la Comissió s’ha anat reunint mensualment des de la tardor del 2019 i
quinzenalment des del març de 2020. Sobre el guió del Pla, elaborat entre les
participants, s’ha anat treballant combinant la feina individual i l'harmonització i
globalització del conjunt.

3.2. ELABORACIÓ DEL PLA
En aquesta fase, s’ha acordat un guió de treball complert i les diferents persones de
la Comissió han treballat sectorialment i acordant sistemes compartits de treball de
manera quinzenal durant 14 mesos. Els resultats s’han anat treballant de manera
unitària i consensuada.
Els resultats es presenten a Direcció, que aprova la primera proposta i es presenten a
la totalitat de l’Equip en general, per entrar en debat i recollir suggeriments i
modificacions.
Finalment la Junta Directiva de l’Associació l’aprova i se’n tramita el seu Registre.
El Pla es penja a la web, a la pestanya de transparència, i es comença a aplicar el febrer
de 2021.
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3.3. CRONOLOGIA I RESPONSABILITATS INTERNES
L’elaboració i aprovació d’aquest pla suposa un procés de treball amb fases
específiques de desenvolupament, i l’articulació de diferents responsabilitats. En
aquesta graella es mostra esquemàticament el procés:

QUÈ

QUAN
Novembre-

Diagnòstic: Recollida de dades
Diagnòstic:

Recollida

Desembre 2019
de

valoracions i idees de futur.

2019

Introducció, Bases legals, marc
conceptual
Diagnòstic:

12 Desembre

Complementació

i

sistematització de continguts
Objectius i planificació accions

Aprovació

QUI
Administració, i AMQ
Comissió

Gènere.

Jornada Participativa

Febrer-Març 2020

Comissió Gènere

Gener-Juliol 2020

Comissió Gènere

Setembre-

Comissió gènere

Desembre 2020
Gener 2021

Comitè Executiu ampliat

Gener 2021

Comissió Gènere+ CE

Aprovació Junta Directiva

Febrer 2021

Direcció

Registre Públic Pla d’equitat

Febrer 2021

Administració

Presentació

a

l’Equip.

suggeriments

Eines i guies

Recull

i

A partir de març
2021

Comissió gènere
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4. BASES LEGALS EN MATÈRIA D’IGUALTAT

Durant la història, les dones han patit diferents tipus de discriminació, abusos i
desigualtats. En les últimes dècades, s’ha avançat en matèria de reconeixement de la
igualtat efectiva entre les dones i els homes davant de la llei.
Els fonaments legals en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones es troben
a l’àmbit internacional, l’àmbit europeu, a l’àmbit estatal i a l’àmbit català. Aquests
documents i aquestes lleis són eines imprescindibles per combatre la discriminació que
en l’actualitat encara existeix i eradicar-la.

4.1.

A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

Dins de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948, en el seu segon article es
recull que:
“Tots els sers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets...” i segueix el
segon article exposant que “tota persona té tots els drets i llibertats proclamats a
la Declaració, sense distinció alguna per raça, color, sexe, idioma, religió, opinió
política o de qualsevol altre índole, origen nacional o social, posició econòmica,
naixement o qualsevol altra condició”
(Declaració Universal de Drets Humans, 1948, article 2.1.).
La igualtat entre homes i dones és un principi jurídic universal reconegut i recollit dins
de diversos documents internacionals sobre drets humans. Destaquem el de la
Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
(CEDAW), que va ser aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides en 1979,
i va ser ratificat per Espanya en el 1983. En aquest document es parla sobre l’adopció
de mesures per part dels estats membres, assenyalant que:
“L'adopció per part dels Estats de mesures especials de caràcter temporal
encaminades a accelerar la igualtat de facto entre l'home i la dona no es
considerarà discriminació en la forma definida en aquesta Convenció, però de
cap manera no comportarà, com a conseqüència, el manteniment de normes
desiguals o separades; aquestes mesures cessaran quan s'hagin assolit els
objectius d'igualtat d'oportunitat i tracte”.
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A més, les Nacions Unides van organitzar quatre conferències mundials sobre la
dona: Mèxic en el 1975, Copenhague en el 1980, Nairobi en el 1985, i Beijing en el
1995. Va ser la conferència de Beijing la que va marcar un punt d’inflexió important dins
de l’agenda global per a la igualtat de gènere. Un dels motius va ser perquè es va crear
la Declaració de Beijing, i la seva Plataforma d’Acció aprovat per unanimitat pels 189
països. En aquesta conferència es parla, i s'aconsegueixen acords, per primera vegada
de la problemàtica relacionada amb la imatge de la dona dins dels mitjans de
comunicació, el llenguatge inclusiu i no sexista, i la sexualització de la dona.
Cal mencionar també a l’Organització Internacional de Treball (OIT), on la Declaració
sobre la igualtat d'oportunitats i tracte per a totes les dones treballadores (1975), en el
seu primer article exclou totes les formes de discriminació per raó de sexe que no
reconeguin o redueixin la igualtat, i també es declara sobre el tracte positiu, que quan
es dirigeixi a l'objectiu d'aconseguir la igualtat i s'estableixi transitòriament, no serà
considerat discriminatori.

4.2.

A L’ÀMBIT EUROPEU

La igualtat entre dones i homes és un dels principis fonamentals del dret comunitari
europeu. Els objectius en aquests àmbit és garantir la igualtat d’oportunitats i de tracte
entre ambdós sexes, i lluitar contra la discriminació per raó de sexe. Destaquem:
Pel qual es va constituir la CEE i en la que es
Tractats de Roma al 1957

garantia la igualtat de retribució entre
treballadors masculins i femenins.

Tractats de Maastricht
al 1993

Tractats d’Amsterdam
el 1999

El qual implicava el reconeixement de la
implantació de mesures d’acció positiva a
favor de les dones.
Ampliava el principi d’igualtat i no discriminació
més enllà de la matèria salarial, amb la
prohibició de tota classes de discriminació per
raó de sexe i també ètnic, religió, discapacitat,
edat, orientació sexual, etc. En aquest tractat es
va autoritzar als Estat membres a implementar
mesures

positives

i

legislatives

que

afavorissin el sexe infra-representat.
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Les directives comunitàries són normes d’obligat compliment per part dels Estats
membres, destinades a garantir uns mínims comuns. Han de ser traspassades i
adaptades a la legislació de cada Estat, amb un ampli marge de concreció. Destaquen
les Directives:
2000/78/EC: Relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte
a la feina i a l’ocupació.
2002/73/C: Relativa a l’aplicació del principi d’igualtat en l’accés a la feina, a la
formació i promoció professional i a les condicions de treball.
2004/113/CE:

Relativa

a

aplicar

el

principi

d’igualtat

en

l’accés

i

subministraments de béns i serveis.
2006/54/CE: En la que es fa una nova redacció de disposicions anteriors en
l’àmbit de l’ocupació que incorpora jurisprudència del tribunal de Justícia
europeu.
2010/41/UE: Relatiu a la igualtat de tracte en l’exercici d’una activitat autònoma.

4.3.

A L’AMBIT ESTATAL

La legislació espanyola en matèria d’igualtat entre homes i dones es deriva dels articles
9.2, 14 i 35 de la Constitució de 1978. És doncs un principi constitucional que s’ha anat
incorporant a la legislació espanyola. En aquest sentit cal prendre en consideració:
L’Estatut dels treballadors (amb el text refós pel reial Decret legislatiu del 24 març
1995) destaquen en els articles 4, 17 i 28, el dret a no ser discriminats directament en el
treball per raó de sexe; el respecte per la intimitat i protecció en ofenses per diferents
raons, entre elles la sexual; s’anul·la qualsevol conveni o precepte que contingui
discriminació favorable o adversa en l’ocupació; i el dret a la igualtat de remuneració per
un treball pel mateix valor
La llei orgànica 03/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, va significar el
reconeixement que la igualtat formal davant la llei és insuficient per a eliminar els
obstacles que dificulten la igualtat plena per a les dones. L’objectiu bàsic és assolir i
garantir una igualtat efectiva i real entre homes i dones, a través de la prevenció de la
discriminació, de les polítiques actives en tots els àmbits de la vida, l’assumpció del
principi de transversalitat i la integració de la perspectiva de gènere en tot l’ordenament
jurídic estatal.
Mesures que s’han establert són: prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe,
plans d’Igualtat a les empreses, instauració de permisos de paternitat i ampliació dels
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de maternitat, dret de conciliació, mesures d’acció positiva, plans estratègics, instauració
del principi de presencia equilibrada en les llistes electorals, requeriment per a un ús no
sexista de la llengua, introducció de la variable sexe en l’elaboració d’estudis, creació
de nous organismes.

4.4.
2006

A L’ÀMBIT CATALÀ

L’Estatut d’Autonomia de 2006 estableix en l’article 19 que totes les dones tenen
dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb
dignitat, seguretat i autonomia, així com de participar en condicions d’igualtat
d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats. Igualment, exposa
les obligacions dels poders públics en matèria d’aplicació de la perspectiva de
gènere.
Llei 03/2007 de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. Radica en

2007

la prevenció de conductes discriminatòries i en la previsió de polítiques actives per
a fer efectiu el principi d’igualtat. Pretén assolir la igualtat real efectiva entre dones i
homes, ser un marc general per a l’adopció d’accions positives. I també pretén
promoure l’adopció de mesures concretes a favor de la igualtat a les empreses,
situant-les en el marc de la negociació col·lectiva, perquè siguin les parts, lliurement
i responsablement, les que n’acordin el contingut.

2008

La llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista confereix a
la violència una visió àmplia de les diferents tipologies i àmbits on es pot manifestar,
reconeixent l’assetjament com a forma de violència en l’àmbit laboral
La Llei 107/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes a Catalunya, vol donar

2015

resposta efectiva al repte de garantir l’aplicació pràctica de la normativa.
Concretament pretén executar una política que garanteixi els drets de les dones,
assolir una societat en que homes i dones siguin lliures en l’àmbit públic i en privat,
per desenvolupar les seves capacitats personals i prendre decisions sense les
limitacions imposades pels rols tradicionals en funció de sexe.

2019

El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de
la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i
l’ocupació estableix que:
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“La igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes és un dret bàsic de les
persones treballadores. El dret a la igualtat de tracte entre dones i homes ha de
suposar l’absència de qualsevol discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i,
especialment, les derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i
l’estat civil. El dret a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes suposa, així
mateix, la seva equiparació en l’exercici dels drets i en el compliment de les
obligacions de tal manera que hi hagi les condicions necessàries perquè la seva
igualtat sigui efectiva en el treball i l’ocupació. Per això, són contràries al dret a la
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes les discriminacions directes
i indirectes; l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe; la discriminació
per l’embaràs, la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars o l’exercici dels drets
de coresponsabilitat de la vida personal, familiar i laboral; les represàlies com a
conseqüència de les denúncies contra actes discriminatoris; i els actes i les
clàusules dels negocis jurídics que constitueixin o causin una discriminació per raó
de sexe”.
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5. ÀMBIT TEMPORAL I PERSONAL

El Pla d’equitat de Associació per la Recerca i l'Acció Social VINCLE, té una vigència
de quatre anys, des de la seva aprovació per la Junta Directiva en coordinació amb
l’equip directiu de l’entitat i la Comissió de Gènere, fins finalitzar 2024.
S’avaluarà anualment i durant l’últim any de vigor del Pla, s’avaluarà la consecució del
conjunt dels seus objectius, en relació al diagnòstic per establir els objectius i les
mesures del Pla d’equitat següent.
Aquest Pla d’Equitat afecta a totes les persones vinculades a l’entitat, independentment
dels projectes i serveis en els que es treballi, i del tipus de contracte o relació que s’hi
estableixi.
Vincle informarà als diferents organismes amb qui té compromisos i relacions
contractuals, de la implementació del Pla.
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6. MARC CONCEPTUAL I CONTEXTUAL
6.1.

MARC CONTEXTUAL

Dins de la nostra societat, la igualtat de gènere és un dels eixos claus que es treballen
en els diferents àmbits i contextos socials.
La llei per la igualtat efectiva entre homes i dones ens mostra a la seva exposició de
motius que:
“La violència de gènere, la discriminació salarial, la discriminació en les pensions
de viduïtat, el fet que hi hagi més desocupació femenina, l’encara escassa
presència de les dones en llocs de responsabilitat política, social, cultural i
econòmica, o els problemes de conciliació entre la vida personal, laboral i
familiar, demostren que la igualtat plena, efectiva, entre dones i homes, la
perfecta igualtat que no admet poder ni privilegi per a uns ni incapacitat per a
altres...”
Degut a aquest, és necessari que les entitats incloguin dins de les seves normatives,
accions per combatre de forma directa aquestes desigualtats i discriminacions
amb l'objectiu de eliminar-les. Es fa necessari i cal un gran esforç per promoure la
igualtat real entre les dones i els homes dins de les entitats socials, ja que creiem que
són aquestes entitats les que deuen promoure l’exemple i eliminar tots els obstacles i
estereotips que impedeix aconseguir aquesta igualtat efectiva.
L’Organització Internacional del Treball (OIT) és una de les organitzacions
internacionals que més s’ha focalitzat en les polítiques d’igualtat dins de l’àmbit laboral,
exposant que el treball s’ha de poder exercir en igualtat de condicions i sense cap tipus
de distinció, independentment de que la persona s’identifiqui com home o com dona,
aquest és un dret fonamental.
“Promoure oportunitats perquè els homes i les dones puguin aconseguir un
treball decent i productiu en condicions de llibertat, equitat, seguretat i dignitat
humana” (OIT, 1999),
És un dels objectius principals que ens traslladen des de la OIT, i és en aquests tipus
d’objectius en els que basen el nostre treball i el nostre esforç.
Malgrat tot, encara queda molt por fer. La nostra societat té molt present els estereotips
assignats a cada gènere i hi ha segregacions horitzontals importants. La societat
avança, i cada vegada està molt més conscienciada de la importància de la lluita contra
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les desigualtats i les discriminacions, i com cada vegada és més important introduir la
perspectiva de gènere als nostres projectes i a la nostra vida en general. A vegades la
discriminació es fa de forma molt subtil i passa desapercebuda, tant per les persones
que ho fan que no son conscients del dany que provoquen com per les persones que
ho reben es resignen. Per aconseguir conquistar la equitat dins de la nostra entitat cal
proposar i dur a terme diferents accions, millores i avenços, cal ser proactives. En
nosaltres està intentar aconseguir una societat més igualitària.

6.2.

MARC CONCEPTUAL

A continuació es pot veure algunes definicions sobre els conceptes als que ens
referim quan parlem d’aquestes desigualtats, que trobem dins de la Llei orgànica 3/2007,
de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes:
Pla d’igualtat (Article 46.16)
Conjunt ordenat de mesures adoptades després de fer una diagnosi de la situació,
tendents a assolir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes
i a eliminar la discriminació per raó de sexe.
Discriminació directa per raó de sexe (Article 6.1. ):
La situació en què es troba una persona que sigui, hagi estat o pugui ser tractada,
atenent el seu sexe, de manera menys favorable que una altra en situació comparable.
Discriminació indirecta per raó de sexe (Article 6.2.) :
La situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres posa persones
d’un sexe en desavantatge particular respecte a persones de l’altre sexe, llevat que
aquesta disposició, criteri o pràctica es puguin justificar objectivament atenent una
finalitat legítima i que els mitjans per assolir aquesta finalitat siguin necessaris i
adequats.
Discriminació per embaràs o maternitat (Article 8):
Constitueix discriminació directa per raó de sexe qualsevol tracte desfavorable a les
dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat.
Assetjament sexual o per raó de sexe (Article 7.1. i 7.2.):
L’assetjament sexual és “qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual
que tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en
particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu”, i l’assetjament per
raó de sexe com “qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d’una persona,
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amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn
intimidatori, degradant o ofensiu”.
Principi d’igualtat de tracte (Article 3):
El principi d’igualtat de tracte entre dones i homes suposa l’absència de qualsevol
discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i, especialment, les derivades de la
maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i l’estat civil.
Principi d’igualtat de tracte (Article 5):
El principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, aplicable en l’àmbit
de l’ocupació privada i en el de l’ocupació pública, s’ha de garantir, en els termes que
preveu la normativa aplicable, en l’accés a l’ocupació, fins i tot en el treball per compte
propi, en la formació professional, en la promoció professional, en les condicions de
treball, incloses les retributives i les d’acomiadament, i en la afiliació i la participació en
les organitzacions sindicals i empresarials, o en qualsevol organització els membres de
la qual exerceixin una professió concreta, incloses les prestacions concedides per
aquestes.

CONCEPTES CLAU EN RELACIÓ A LA IGUALTAT DE GÈNERE
Sexe
Característiques biològiques que defineixen un ésser humà com a dona o com a home
Gènere:
Construcció social i cultural basada en les diferències biològiques entre els sexes que
assigna diferents característiques emocionals, intel·lectuals i comportaments a dones i
homes, variables segons la societat i l’època històrica. El gènere configura les relacions
socials i de poder entre homes i dones.
Estereotips i rols de gènere:
Conjunt de qualitats i característiques psicològiques i físiques que una societat assigna
a homes i dones. Impulsen a les persones a fer unes tasques i unes funcions, i a tenir
un comportaments considerats propis d’homes o dones.
Androcentrisme:
Visió del món i de la cultura centrada en el punt de vista masculí. És una manera de
veure i entendre la realitat social que pren l’home i el masculí com a referència universal,
com a centre i com a mesura de totes les coses, de manera que obvia les experiències
i els coneixements femenins, fins i tot la seva pròpia presència.
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Sexisme:
Conjunt d’actituds que es caracteritza pel menyspreu o la desvaloració de tot el que són
i fan les dones, ideologia basada en la superioritat masculina.
Discriminació per raó de sexe (Convenció de l’ONU, 18 desembre del 1979):
Es produeix quan una persona és tractada de manera diferent per la seva pertinença a
un determinat sexe i no a partir de la seva aptitud o capacitat individual. Tota distinció,
exclusió, restricció o preferència per raó de sexe que tingui per objectiu o per resultat
limitar o anul·lar el reconeixement, el gaudi o l’exercici per a la dona de les llibertats
fonamentals en les esferes política, econòmica, social, cultural i civil o qualsevol altre
àmbit.
Equitat de gènere:
Imparcialitat de tracte a partir del gènere, que pot significar tant una igualtat de tracte
com un tractament que, tot i ser diferent, es pot considerar equivalent en termes de
drets, beneficis, obligacions i oportunitats.
Igualtat real:
Possibilitat que dones i homes puguin desenvolupar-se en igualtat de condicions i
oportunitats en qualsevol àmbit de la seva vida, així com en la presa de decisions sense
limitacions per raó de sexe, de manera que es confereixi el mateix valor i consideració
als diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d’homes.
Interseccionalitat:
Mètode d’investigació social en què s’analitzen simultàniament gènere, ètnia, classe,
sexualitat i altres diferències socials. La desigualtat entre dones i homes interactua amb
altres formes de desigualtat, com la classe social, l’ètnia, l’orientació sexual, la diversitat
funcional o l’edat. La relació entre les diferents formes de desigualtat no és d’addició
sinó d’articulació —intersecció— i dona lloc a identitats i formes d’opressió específiques.
Mainstreaming:
Implica la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els instruments i intervencions,
en tots els àmbits i els nivells, amb l’objecte de generar condicions que garanteixin la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes i l’absència d’un tracte discriminatori.
Igualtat de gènere (article 2 de la Llei 17/2015, del 21 de Juliol, d’igualtat):
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La condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament
personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere
tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de
dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits.

CONCEPTES DE L’ÀMBIT LABORAL:
Bretxa salarial de gènere:
Diferència entre el salari mitjà de les dones i dels homes expressat percentualment
Discriminació salarial:
Situació en què persones que fan treballs iguals, equivalents o d’igual valor perceben
una retribució diferent, sense justificació objectiva i raonable, perquè són de sexes,
races, religions o idees diferents.
Conciliació de la vida personal, familiar i professional:
Possibilitat d’una persona de compatibilitzar els temps, interessos, obligacions i
necessitats dels àmbits personal, familiar i professional i poder desenvolupar-se igual
en tots.
Coresponsabilitat:
Assumpció equitativa per part d'homes i dones de les responsabilitats, drets, deures i
oportunitats associats a l'àmbit domèstic, familiar i de les cures.
Sostenibilitat de la vida:
Concepte introduït per l’economia feminista que reivindica que les vides humanes dignes
de ser viscudes haurien de ser l’objectiu principal del sistema econòmic, produint un
desplaçament del benefici econòmic com a interès
principal de l’economia actual. En aquest sentit, el concepte de sostenibilitat de la vida
implica també reconèixer quins son els treballs i temps per a les tasques domèstiques i
de cura per tant que siguin comptabilitzades en l’economia formal
Representació paritària de gènere:
Suposa una representació equilibrada entre dones i homes, de manera que cap dels
dos gèneres no tingui una presència ni superior al 60% ni inferior al 40%.
Segregació horitzontal:
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Concentració en determinades ocupacions que, en el cas de les dones, generalment es
caracteritzen per una remuneració, un reconeixement i un valor social inferiors.
Segregació vertical:
Concentració en determinats llocs de treball que, en el cas de les dones, generalment
es caracteritzen per ser els de responsabilitat més baixa i menys remuneració.
Sostre de vidre:
Barrera invisible que dificulta o obstaculitza l’accés de les dones als nivells més alts de
poder, de decisió o de responsabilitat d’una empresa, de manera que les seves carreres
professionals queden estancades en les categories o els nivells organitzatius

Terra enganxós:
Fa referència a les circumstàncies originades per les responsabilitats i càrregues
familiars que mantenen moltes dones atrapades a la base de la piràmide econòmica.
Aquestes circumstàncies imposen a les dones una "adhesivitat" a les responsabilitats i
càrregues afectives i emocionals que en l'àmbit domèstic acaben recaient sobre elles,
atrapant-les i dificultant, alentint o impedint la seva sortida i realització personal lluny de
l'àmbit familiar.
Indicadors de gènere:
Un indicador és la representació d'un fenomen que mostra la realitat i ens proporciona
informació concreta; pot ser un valor (absolut, relatiu o percentatge), una percepció, un
fet o una mesura; i ens permet analitzar una situació al llarg del temps, detectar-hi canvis
o millores. Els indicadors de gènere tenen la funció fonamental de caracteritzar i/o
quantificar les desigualtats i diferències existents entre homes i dones en relació amb
les seves percepcions, actituds, accés i control sobre els recursos, i sobre la seva
influència en els àmbits de poder i decisió. No es limiten a la desagregació de les dades
per gènere, encara que és una de les condicions necessàries per a l'anàlisi de gènere.

Dades desagregades per gènere:
Recollida, sistematització i tractament de dades i informació estadística per sexe, per tal
de fer possible una anàlisi comparativa de gènere.

Sexisme en el llenguatge:
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Utilització del masculí com a genèric, parlant en femení només per referir-se a
determinades professions o categories professionals. L’androcentrisme en el llenguatge
es manifesta fonamentalment en el pla lèxic (a través de l’ús del masculí com a genèric)
i en el pla sintàctic (quan, per exemple, l’ordre de la frase es construeix prenent com a
subjecte principal l’home o el masculí). El sexisme en el llenguatge es posa de manifest
quan en el discurs, el text o el missatge s’utilitzen estructures o paraules que tendeixen
a excloure o invisibilizar a les dones en la llengua.
Llenguatge inclusiu no sexista:
És un llenguatge que evita el biaix cap a un sexe i que tracta a tothom amb el mateix
respecte sense amagar, excloure o jerarquitzar a cap dels dos.
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7. DIAGNOSIS DE GÈNERE DINS DE L’ENTITAT
El present diagnòstic s’ha desglossat en els següents 7 eixos:
7.1. TRANSVERSALITAT DE GÈNERE
7.2. REPRESENTATIVITAT DE LES DONES
7.3. CONDICIONS LABORALS
7.3.1. POLÍTIQUES RETRIBUTIVES
7.3.2. FORMACIÓ
7.3.3. CONCILIACIÓ VIDA PERSONAL I LABORAL
7.4. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
7.5. ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE GÈNERE
7.6. COMUNICACIÓ CORPORATIVA
7.7. INTRODUCCIÓ DE LA PRESPECTIVA DE GÈNERE EN ELS NOSTRES
PROJECTES
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7.1.

TRANSVERSALITAT DE GÈNERE

7.1.1. INTRODUCCIÓ

La transversalitat de gènere suposa la integració de la perspectiva de gènere en tots
els àmbits de la política i la societat, posant atenció a la realitat diferenciada i desigual
de les dones i els homes i dissenyant accions que hi donin resposta, de manera que tota
l’actuació treball i en benefici de l’equitat de gènere. Inclou el compromís de contribuir a
eliminar desigualtats de gènere, corregir procediments i mètodes de treball i impulsar
tendències de canvi social. No es tracta d'una aplicació esporàdica de mesures
puntuals, sinó de l'aplicació de polítiques transversals de gènere que suposin un canvi
estructural i social.
La transversalitat de gènere afecta el

funcionament, l’organització i la cultura

organitzativa de l’Entitat i la mateixa governança de VINCLE.
Entenem la governança com al conjunt de principis, regles, pràctiques i mètodes
relatives a l’administració, la direcció i la gestió de l’entitat, i a la interacció de tots els
agents implicats en ella: els equips professionals, les persones col·laboradores
externes, les persones participants en els nostres serveis i projectes, les empreses i
entitats proveïdores, plataformes i organitzacions amb qui treballem o fem xarxa, i la
societat en general.
L’objectiu de la governança és garantir que l’entitat serveixi per a les finalitats que
va ser creada i que, per tant, actuï de forma eficaç, eficient i de qualitat.
7.1.2. DIAGNOSIS GENERAL
La perspectiva de gènere a VINCLE ha estat implícita en els nombrosos serveis i
projectes i realitzats, en la mateixa estructura, organització, funcionament i en els
diferents àmbits d’actuació. Això ha comportat que en aquests darrers anys, s'hagin fet
activitats, projectes, grups de treball i formacions amb perspectiva de gènere, segons
es va apuntar en el Pla Estratègic de 2014-2017.
Destaquem:


Jornada Estiu amb tots els equips (any 2007): Anàlisi imatge i comunicació
no sexista. Orientacions generals.



Formació sobre la perspectiva de gènere als serveis, amb tots els equips (any
2015).



Grup de treball de gènere (2015-2016): Reflexió sobre l’empoderament de
gènere, anàlisi de la situació en els programes de Vincle a través d’un qüestionari
amb l’objectiu d’identificar els factors que incideixen en la desigual participació
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d’homes i dones en els projectes i serveis. La intenció era generar una guia per
a la perspectiva de gènere de les actuacions. No es va finalitzar per canvis de la
plantilla, fins pràcticament l’extinció del grup.


I un primer intent de diagnòstic de Vincle el 2017 que no va finalitzar per
extinció del contracte de la persona responsable de la seva execució.



S’han ideat, dissenyat i realitzat alguns projectes d’empoderament de
gènere al llarg d’aquests anys:
-

Dones generadores de convivència a Salt i Girona.

-

Dones generant convivència a Campclar.

-

Taller de fotografia participativa amb dones gitanes romaneses a Barcelona.

-

Accions específiques amb dones dels horts socials a Manlleu.

-

Grup de salut sexual amb dones immigrades a Manlleu.

-

Pla Igualtat Celrà (2018-2019)

-

A Blanes, participem a taula sobre mutilació genital femenina.

-

A Rubí, participem a la redacció del protocol sobre detecció mutilació genital
femenina.



-

SIPHO: Proposta de bateria d’indicadors de gènere a l’aplicatiu municipal.

-

Tarragona: Imagina Campclar: apoderament gènere femení.

-

Bon Pastor: Comissió Dones de Districte

-

Girona: Taula mutilació genital femenina i matrimonis forçosos.

En molts altres projectes i serveis s’han tingut en compte les necessitats
específiques de les dones que en formaven part (Programes de Reallotjament,
Atenció socioeducativa en Assentaments, Acompanyaments den situacions de
Remodelació, en els serveis d’acollida a la Immigració, etc.) sense que això hagi
estat sistemàtic.

Tanmateix, no hi hagut un plantejament definit i explícit de l’opció feminista en
l’estratègia de l’Entitat, fins al moment de decidir la necessitat de fer el present Pla
d’Equitat i operativitzar-lo, el 2019.
En aquest sentit observem:


VINCLE és una organització molt feminitzada, que com d’altres, s’orienta al treball
de cures i suport emocional en un sentit molt ampli, que inclou la transformació social
pel bé comú. Tot i que l’Entitat és altament feminitzada, no té incorporada
explícitament la perspectiva de gènere en la Missió i la Visió.



El Tercer Sector està força feminitzat, i concorrem en els concursos en el nivells
salarials d’acord a un Conveni que està per sota dels nivells salarials de
l’Administració, i d’altres sectors, reproduint desigualtat.
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VINCLE es situa com a organització mitja, i reprodueix molts dels models
estudiats en el marc del Tercer Sector.



La participació a plataformes feministes, es dona només a nivell personal.
Persones de VINCLE estan adscrites al DDIPAS, però no s’hi participa amb
regularitat. No som actives en el plantejament que es pugui fer a la Taula,
de l’Administració o al conjunt del país.



La cultura organitzativa s’ha construït amb les persones integrants de l’organització,
al llarg del temps, en la que s’ha combinat diferents accents dins d’un marc de valors
àmpliament construït i consensuat. El valor de l’equitat de gènere ha estat poc
rellevant en la implicació de la direcció, en la percepció de les persones que
componen la plantilla, en la imatge i informació que es dona.



Fins ara les dades no s’han segregat per gènere, i per tant no s’ha pogut avaluar
l’impacte de les actuacions des d’aquesta òptica, ni tampoc planificar mesures
d’equitat de gènere correctores de la desigualtat



La voluntat de VINCLE d’incorporar la perspectiva de gènere a nivell global falta
reflectir-la en l’estratègia general de l’Entitat, en el Pla Estratègic, i en la voluntat
d'incidència en general.



La mobilitat laboral d’un percentatge significatiu dels equips degut a la temporalitat
dels programes i serveis de Vincle, fa que els recorreguts i aprenentatges de
l’organització s’hagin de fer presents i reiterar.
7.1.3. RELACIÓ DE PUNTS FORTS I FEBLES
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

 S’ha fet un recorregut que, tot i que

 La manca d’explicitació i definició de la

puntual i sense un plantejament

perspectiva de gènere en la Missió, Visió,

definit d’incidència estratègica, ha

cultura organitzativa i imatge de VINCLE
 La mobilitat laboral dels equips en un

comportant aprenentatge, sensibilitat,
obertura i praxi en la perspectiva de

percentatge significatiu fa que calgui fer

gènere de l’Entitat.

un esforç especial per a l’assumpció del

 La decisió i implicació de la Direcció en
el present Pla d’Equitat de Gènere.

Pla per part de la totalitat de les persones
participants.

 La constitució d’un grup de treball  La manca de segregació de dades per
(Comissió de Gènere) per al disseny i

gènere no permet avaluar l’impacte de de

acompanyament de la posta en marxa

les accions de l’Entitat ni planificar en

del

perspectiva de gènere.

Pla,

incorporant

el

talent

i

predisposició de les participants
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7.1.4. OBJECTIUS I ACCIONS
Obj.1.1. Incloure la perspectiva de gènere en la Missió i Visió de l’Entitat de manera
que impregni transversalment tota actuació de l’Entitat, i incorpori el Pla d’Equitat
en el seu fer global.
Acció A1. Plantejar a l’Assemblea de l’Entitat la modificació de la Missió i la Visió, per
incloure l’orientació de gènere i fer-la efectiva.
Obj.1.2. Vincular la perspectiva de gènere als models de governança democràtica
i transparent.
Acció A2. Dissenyar una guia per a orientar la governança amb perspectiva de gènere.
Acció A3. Actualitzar i ampliar la web pel que fa a la pestanya de transparència i
incloure’n el Pla d’Equitat.
Obj. 1.3. Vetllar per a que els equips participin i s’impliquin en l’aplicació del Pla
d’Equitat.
Acció A.4. Possibilitar la participació de totes les persones treballadores de Vincle en la
proposta del Pla d’Equitat abans de ser aprovat.
Acció A.5. Incloure els aspectes essencials del Pla en el Dossier de Benvinguda de les
persones que s'incorporen als equips per primera vegada.
Acció A.6. Establir una formació específica destinada als equips directius i de
coordinació, per tal que puguin vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere en
totes les activitats.
Obj. 1.4. Incorporar el Pla d’Equitat al Pla Estratègic de Vincle 2021-2025
Acció A.7 Fer efectiva la coordinació entre la Comissió de Gènere i l’equip responsable
del Pla Estratègic per a incorporar-ne el Pla d’Equitat.
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7.2.

REPRESENTATIVITAT DE LES DONES

7.2.1.

INTRODUCCIÓ

Es defineix paritat com la presència equilibrada de dones i homes en els diferents àmbits
de la societat, sense que hi hagi cap privilegi o discriminació. Aquest equilibri es basa
en la premissa que cap dels dos sexes no sigui representat per més del 60%, ni menys
del 40%.
Si aquesta paritat la traslladem en el món laboral ens trobem que la representativitat de
la dona continua essent desequilibrada, ja que la desigualtat entre gèneres continua
essent una de les discriminacions laborals més presents avui en dia, tant per accedir a
una feina com en la promoció i ascens del lloc de treball. Les dones es concentren
bàsicament en llocs de menor poder i responsabilitat, topant amb l’anomenat “sostre
de vidre” que fa referència a les barreres invisibles que dificulten o impedeixen a les
dones l’accés al poder, als nivells de decisió més alts de responsabilitat, de manera que
queden estancades les seves carreres professionals o polítiques en les categories o els
nivells organitzatius més baixos.
Diferents estudis conclouen en que:


La taxa d’ocupació de les dones a Catalunya és del 48,7%, 10 punts menys que
la dels homes.



Les dones representen el 31,4% dels càrrecs de direcció i gerència, tot i que són
el 57% de les persones científiques i intel·lectuals.



La taxa d’atur és major en les dones (14,4%) en dos punts percentuals, en
comparació amb la dels homes (12,5%) tenint en compte que només es
comptabilitzen com a aturades les persones que busquen activament feina.



A Espanya els llocs directius ocupats per dones és del 13,9%.

Les dades anteriors detallen la representativitat de les dones en el món laboral en
general, però si aquesta representació de la dona la portem en el tercer sector social, al
qual és el que pertany la nostra entitat, VINCLE, ens trobem que les dades canvien. En
el tercer sector la prevalença de dones és major, això és degut que és un sector
adreçat a l’atenció i cura de les persones, on es relaciona aquestes tasques amb la
feminitat. Tot i així, les dones que es troben en aquest sector, majoritàriament, es situen
en la part inferior de la piràmide, tant pel tipus d’activitat com pels salaris.
En resum podem dir que:


Hi ha una distància de 27 punts entre les dones assalariades en el conjunt del
mercat laboral (47%) i les dones assalariades en el tercer Sector (74%)
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En aquelles activitats vinculades amb les tasques reproductives com són
l’atenció amb infants i persones grans, és on més concentració hi ha de dones.



Els homes se situen predominantment en els àmbits d’activitat socialment
més reconeguts, com són els vinculats a la salut, i fent tasques d’estructura.



Les dones semblen percebre més oportunitats en els càrrecs de direcció i
gerència en el tercer Sector social, el qual pot ser un espai de projecció
professional i d’estabilitat. Pels homes aquest sector pot ser un entorn de pas, i
fins i tot, de palanca cap a altres àmbits professionals.



Els homes que ocupen càrrecs directius o presidències ho fan en entitats
amb volums econòmics més alts, amb forma jurídica de fundació i constitució
després del 1990 (organitzacions amb estructures més sòlides). Els homes amb
càrrecs executius també s’ubiquen més en organitzacions de segon nivell o
superior.



El 55% de les dones directores i gerents treballa en entitats amb un volum
econòmic inferior al milió d’euros, mentre que el 56% dels homes ho fa en
entitats amb un volum superior.



El 38% de les dones directores i gerents treballa en fundacions i el 39% en
entitats religioses, mentre que el 54% d’homes treballa en fundacions.



El 10% de les dones directores i gerents treballa en entitats de segon nivell o
superior, mentre que en el cas dels homes aquesta xifra és del 14%



El 50% de dones directores i gerents treballa en entitats constituïdes abans de
1980, mentre que el 53% dels homes treballa en entitats constituïdes després de
1990.

Les xifres observades mostren aquesta desigualtat de gènere en l'entorn laboral i és per
això que actualment i des de ja fa uns quants anys que s'està treballant per revertir-ho i
aconseguir la paritat laboral i la inserció de la dona en les feines remunerades a partir
de diferents mecanismes. La selecció de personal és una de les fórmules que s'utilitzen
per ampliar la representativitat de la dona en l'entorn laboral, és un procés que engloba
diferents plans i estratègies per a poder trobar el perfil laboral més adient per a cobrir un
lloc vacant. Aquests processos estan canviant, havent de suscitar noves estratègies per
intentar integrar la igualtat d’oportunitats dins les organitzacions i entitats. Al igual que
la promoció interna de les persones dins d'una institució, aquesta ha d’estar regida per
una sèrie de bones pràctiques que garanteixin la igualtat d’oportunitats entre la plantilla,
indiferentment del gènere, facilitant així l’accés per cobrir determinats llocs de treball.
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7.2.2.

DIAGNOSIS GENERAL

La diagnosi que s’ha realitzat analitza el present àmbit d’actuació amb el mesurament
de la representativitat de les dones a l'entitat com també aquesta representació en les
diferents categories i nivells de responsabilitat de la nostra entitat.

COMPOSICIÓ BASE SOCIAL
ASSOCIACIÓ PER SEXE

Sòcies
60%

COMPOSICIÓ JUNTA
DIRECTIVA PER SEXE

Socis
40%

Dones
50%

Homes
50%

Destaca una petita desproporció entre la
base social de l’entitat i la composició de la Junta Directiva. No així, de la participació
habitual que es situa en el 5%.

ESTRUCTURA DE VINCLE SEGONS
GÈNERE
60

Homes

Dones

50
40
30
20
10
0
Direcció-Gerència

Equip directiu

Coordinació
direcció Programes

Equip tècnic

PERCENTATGE DE DONES I
HOMES A L'EQUIP
Homes
17%

Dones
83%

L’estructura

tècnica

de

Vincle manté una proporció similar entre l’equip tècnic i els equips de direcció i
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coordinació pel que fa a la participació d’homes i dones. Tot i que destaca la gran
desproporcionalitat entre homes i dones en el conjunt.

DONES I HOMES PER FRANGES D'EDAT
70
60
50
40
30
20
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0
1954-1964

1967-1974

1977-1984

Núm. Globals

Dones

1985-1995

TOTALS

Homes

PERCENTATGE GÈNERE I FRANGES D'EDAT
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1954-1964

1967-1974
Núm. Globals

1977-1984
Dones

1985-1995

TOTALS

Homes

Segons aquests gràfics, s’observa la tendència a augmentar la proporció de dones
en les franges d’edat més joves i els homes en franges d’edat majors.
De l’anàlisi general dels gràfics observats es determina que la plantilla de VINCLE és
una plantilla feminitzada, situació bastant comuna en les entitats del nostre sector
social. A la distribució de la plantilla des del punt de vista de gèneres, no existeix cap
discriminació entre homes i dones a l’hora d’assumir càrrecs de responsabilitat
tenint en compte el percentatge de dones (83%) i homes (17%) en el total de l’equip.
Per tant, segons la participació s’extreu que l’estructura tècnica de VINCLE manté una
proporció similar entre l’equip tècnic i els equips de direcció i coordinació.
Per tant, tenint en compte el conjunt i la representació desequilibrada entre dones i
homes en les diferents organitzacions del sector social; podem parlar que en la nostra
organització existeix un equilibri entre dones i homes en funció del tipus de
categoria professional, equilibri entre dones i homes en els llocs sense
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comandament. Si bé caldria tenir cura en la segregació horitzontal, quan a paritat i
equilibri en l’equip tècnic; encara que no existeix discriminació per raó de sexe o gènere,
sinó pel conjunt de dades generals que s’extreuen del mateix sector.
En els processos per seleccionar el personal quan hi ha alguna vacant es procura oferir
de manera externa i interna a l’entitat. Es realitza la recollida dels CV i d’aquests se'n fa
un primer cribratge tenint en compte aspectes com la formació i titulació, trajectòria i
experiència, adaptació al lloc de treball i equip, i interessos de la persona, però en cap
moment es fa una discriminació pel gènere sinó que es miren les competències
personals dels currículums i que són necessàries pel lloc de feina ofertat.
Actualment alhora de publicar una oferta laboral no es fan distincions de gènere en la
redacció escrita d’ofertes laborals però tampoc hi ha una visibilització expressa dels
gèneres i potser aquest fet s'hauria de reforçar.
7.2.3.

RELACIÓ DE PUNTS FORTS I FEBLES, I ASPECTES DE MILLORA
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

 Hi ha una paritat i representació de la

 Hi ha una gran desproporcionalitat

dona dins de l'entitat i no es pot parlar

entre dones (82%) i homes (18%) dins

de “sostre de vidre” en el context de la

de l'entitat.

nostra entitat.

 VINCLE no disposa cap protocol o guia

 La promoció de la plantilla es realitza

de comunicació oral i escrita no sexista

sempre que és possible, a partir de

per publicar ofertes laborals i tenir en

criteris objectius i segons necessitats

compte durant els processos selectius.

dels llocs de treball.
 En cas d’igualtat en les competències
i requisits demanats en l'oferta
laboral, Vincle intenta compensar amb
la diferencia de composició de l’equip
pel que fa al gènere.

7.2.3.1.


ACCIONS DE MILLORA

Poder incloure en les ofertes laborals que la selecció de personal està oberta a
tots els gèneres.
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7.2.4. OBJECTIUS I ACCIONS
Obj. 2.1. Garantir la promoció del principi d’igualtat d’oportunitats en l’accés, la
selecció i la promoció.
Acció A.8. Incloure a la guia de comunicació inclusiva un apartat per ofertes laborals.
Obj. 2.2. Continuar treballant per equilibrar la composició de la plantilla entre
gèneres.
Acció A.9. Revisar de forma anual la distribució de la plantilla de l’entitat per gènere
Obj. 2.3. Disposar de formació en igualtat per afavorir el reclutament i la promoció
i la importància de donar visibilitat al gènere femení en ofertes laborals, processos
selectius i promoció interna.
Acció A.10. Espai de reflexió i formació en igualtat d’oportunitats a les persones
encarregades de fer processos de selecció.
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7.3.

CONDICIONS LABORALS

7.3.1. INTRODUCCIÓ
La incorporació de la dona en el mercat de treball i el seu accés a les universitats són
uns dels elements principals que dibuixen el nou funcionament de l'entorn laboral per
acabar amb les segregacions horitzontals i verticals, i ha permès que puguin optar a
categories laborals que tradicionalment han estat ocupades per homes.
Ara bé, encara existeix una divisió sexista de l’entorn laboral, on el gènere determina les
oportunitats laborals. La segmentació laboral s’explica perquè les dones s’estan
començant a formar en professions categoritzades tradicional i històricament com a
formacions masculines.
Aquesta incorporació de les dones en el mercat de treball s'enfronta a una realitat
reticent d'incorporar els nous canvis.
“Els mecanismes discriminatoris que operen en la societat i en el mercat de
treball responsables de la desigualtat de gènere, poden impedir que l'economia
tregui profit dels beneficis dels recursos laborals femenins i pot agreujar les
diferències que hi ha entre els homes i les dones. L'afluència de les dones en el
mercat no ha transformat suficientment les representacions socials per tal que
es demostrin la diversitat d'experiències de les dones i de les seves aportacions
en el mercat de treball i en els espais públics. La socialització continua repercutint
de manera negativa en la igualtat de desenvolupament i d'expectatives entre els
homes i les dones. Tot i que la formació rebuda per ambdós gèneres, tant a nivell
escolar com a nivell universitari, és la mateixa, els objectius de les dones encara
estan reduïts a un mapa molt menys ampli a nivell de possibilitats educatives i
vocacionals”
De manera general, sobre el tema que ens ocupa, diferents estudis conclouen que:


La bretxa salarial a Catalunya, mesurades en hores entre dones i homes, és
del 14,7% (a la UE és del 16,7%).



El salari brut anual que més evidencia la diferència entre dones i homes és del
tram d’edat de més de 55 anys amb una diferència de 10.417€ anuals, sent
també destacable la precarietat de les dones joves. La diferència salarial bruta
anual més significativa entre dones i homes es troba en les ocupacions més
precàries.



La taxa de pobresa per a les dones a Catalunya és del 25,4%, un punt i mig per
cent més que la dels homes.
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El temps mitjà que les dones destinen al treball remunerat és de 2h. 1min., i el
dels homes és de 3h 3min. diaris, mentre que el temps mitjà destinat a la llar i la
família en el cas de les dones és de 4h i el dels homes és de 2 h.



El tram salarial més freqüent entre les dones directores i gerents es situa entre
el 12.000 i 24.000 euros bruts anuals i en el cas dels homes entre els 25.000 i
36.000.



Per poder fer la diagnosis general d’aquest apartat hem de diferenciar tipologies
de contractes i tenir en compte les dades diferenciant-les per gèneres, i després
serà possible parlar d’apartats més específics i entrar-hi en detall: polítiques
retributives i salarials, formació i conciliació.

7.3.2. DIAGNOSIS GENERAL
A nivell estructural ens trobem en que VINCLE es troba en un sector que, actualment,
es molt feminitzat i que la majoria de llocs de treball són d’obra i servei, i per tant
subjectes a temporalitat (regits per projectes amb data d’inici i finalització), i en alguns
casos es tracta de jornades reduïdes (menys hores d’una jornada complerta), i on les
persones que demanen la conciliació, majoritàriament, són dones. Tot i això, en el
següent gràfic podem observar que resulta molt irrellevant la diferència de sexes pel que
fa al tipus de contracte:

% DE CONTRACTES D'OBRA
I SERVEI PER GÈNERE

% DE CONTRACTES
INDEFINITS PER GÈNERE
Homes
14%

Homes
18%

Dones
82%

Dones
86%

Es considera irrellevant la diferència de sexes si tenim en compte l’estructura tècnica de
VINCLE; 83% dones i 17% homes.
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TIPUS DE CONTRACTE PER FRANGES D'EDAT I GÈNERE
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Si revisem els tipus de contractes per franges d’edat i gènere podem veure que els
contractes indefinits es reparteixen de manera força igualada, en números absoluts, en
les diferents franges d’edat. En contrapartida destaca el predomini dels contractes
d’obra i servei pel que fa a les franges més joves i dones; en el cas dels homes queda
una mica més igualat.

CONTRACTES D'OBRA I SERVEI PER FRANJA D'EDAT I GÈNERE
50
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El nombre de contracte d’obra i servei d’homes i de dones és força proporcional al
nombre de presència d’uns i altres.

HORES DE TREBALL SETMANAL PER GÈNERE
40
30
20
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0
38,5 i 37

34 i 20
Num persones

19,25 i 17,5
Dones

5 i 10

Homes
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S’observa el predomini de dedicacions horàries de jornada complerta o quasi completa
en el conjunt del personal assalariat de VINCLE. Resulta irrellevant les diferències entre
homes i dones en relació hores setmanals de treball.

7.3.2.1.

POLÍTIQUES RETRIBUTIVES I SALARIALS.

El present àmbit d’actuació es centra en la igualtat retributiva. El principi d’igualtat
retributiva estableix que a llocs de treball iguals o d’igual valor els hi correspon igual
retribució sense fer distincions de cap tipus.
En aquest aspecte, la diagnosi de gènere i igualtat d’oportunitats de l’entitat determina
que les retribucions són equilibrades entre dones i homes, que no s’aprecia
discriminació per raó de gènere pel fet de regir-se a partir de les taules salarials
establertes en el conveni col·lectiu de l’Acció Social. La política salarial es cenyeix a
l’assenyalada per conveni, sense distinció d’homes i dones; en tot cas existeixen
algunes diferències salarials en concepte de responsabilitat en estructura o en serveis
exigits per l’administració contractant.
Fent el diagnòstic centrant-nos en el sou brut per hora entre dones i homes, s’observa
que en proporció total no existeix discriminació ni diferenciació per retribució i gènere.
S’adjunta taula i gràfic (més específic):
Sou en € brut/hora

Dones

Homes

Totals

7,35-10,20 €

10

3

13

10,36-13,13 €

28

5

33

13,86-16,43 €

16

0

16

20-24,33 €

2

1

3

TOTALS

56

9

65

FRANGES SALARIALS EN PREU BRUT/ HORA
35
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Totals
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7.3.2.1.1.

RELACIÓ DE PUNTS FORTS I FEBLES:
PUNTS FORTS

 Es segueix el que determina les

PUNTS FEBLES
 Es tracta de llocs de treball temporals

taules salarials del conveni col·lectiu

amb contractes d’obra o servei (regits

que pertoca en cada cas combinat

per

amb el preu del Servei que s’ha

finalització) i en moltes casos jornades

concertat amb l’organisme

reduïdes (menys hores d’una jornada

contractant.

complerta).

projectes amb data

d’inici

i

 Tenir i aplicar un mateix conveni
col·lectiu per tota la plantilla; fent
d’aquesta manera que no hagin
variacions importants en condicions
laborals.
 Valoració de la política retributiva
existent en l’entitat: a llocs de treballs
iguals o d’igual valor els correspon
igual retribució.

7.3.2.1.2.

OBJECTIUS I ACCIONS

Obj.3.1. Vetllar per la igual retribució per homes i dones. Garantir l’equitat de
gènere en les condicions retributives dels treballadors i treballadores i fer-ne les
dades públiques.
Acció A.11. Fer pública la informació anual de les retribucions diferenciada per gènere.
Fer constar la informació al la pestanya de transparència de la pàgina web de l’entitat.
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7.3.2.2.

FORMACIÓ

La formació també és un element molt important a tenir en compte, així totes les
persones que formen part de l’associació poden millorar les seves capacitats i
coneixements i poden desenvolupar millor les seves funcions i responsabilitats, però
també per al seu quefer diari i les activitats que duen a terme.
Cal destacar que des de l’any 2015, VINCLE ha fet formació relacionada en temes de
gènere pel personal de l’entitat.
S’adjunta una taula informativa de la formació realitzada a VINCLE en els darrers cinc
anys:
ANYS

TEMÀTICA

HORES

INTERN/
EXTERN

Px

2015

Innovació (Jornada estiu)
Perspectiva de Gènere
Treball educatiu amb famílies en dificultats
Pobresa energètica
El professional com a recurs
Lideratge i innovació social
Famílies segle XXI. Transformar-se o morir
Drets humans com a estratègia d'intervenció
Altres

5
4
20
15
5
100
15
5,5
<3

I
I
E
E
E
E
E
E

Tot
Tot
3
1
2
1
1
3

2016

Pobresa energètica
WordPress i xarxes
Congrés Taula tercer Sector
Habitatge en entorns urbans
Constitucionalització drets bàsics
Model integratius relacional en pèrdues
Curs Excel
Altres

8
10
10
5,5
5,5
7
10
<3

I
I
E
E
E
E
E

17
9
5
1
1
1
3

2017

Jornada estiu: gestió amb Mindfulness
Jornada nadal: Eines de coaching aplicades als equips
Tècniques de coaching aplicades a famílies
Mediació
Excel II

5
5
15
20
15

I
I
I
E
E

18
25
12
4
1

2018

Comunicació eficaç
Jornada: Abordatge salut mental en contextos comunitaris
Millora competències contractació
Habilitats directives
Serveis primera acollida
Habilitats comunicatives
Congrés SSB

10
2
25
5
5
5
10

I
I
E
E
E
E
E

25
20
2
3
2
1
1

40 | P à g i n a

Exclusió residencial
Violències masclistes
Congrés pobresa energètica

4,5
9
8

E
E
E

1
1
3

Curs Excel
Curs horticultura
Curs planificació i avaluació
Curs gestió emocional
Ètica tangible
Direcció i Gestió Entitats no Governamentals
2019 Fòrum habitatge i Rehabilitació
Acció comunitària. Rol de les Entitats
Jornada: Equitat gènere
Licitació pública
Fòrum habitatge. Cohousing
Habitatge assequible
Aprendre a aprendre

12
25
12
12
4
42
7
5
4
60
5
5
30

E
E
I
!
I
E
E
E
I
E
E
E
E

2
1
10
35
35
1
5
2
35
1
1
1
1

Mediació i resolució de conflictes
Repensant pràctica amb les comunitats
Taller habitatge buit
Anàlisi i reptes polítiques habitatge sensellarisme
Direcció i gestió d'Entitats no Lucratives
Presentació informe FOESSA
Lideratge d’Equips
2020 Gestió de l'agressivitat
Tècniques distància emocional per personal mediació
Reptes COVID
Contenció física i emocional: maneig agressivitat
Tallers pràctica de la mediació
Mindfulness
Gamificació i educació
Prevenció racisme a l’escola
Avaluació

40
15
5
5
96
5
30
30
12
8
20
10
15
30
30
5

E
E
E
E
E
E
I
I
E
E
E-I
E
E
E-I
E-I
E

1
1
1
1
1
1
8
20
1
1
1
1
1
1
2
3
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7.3.2.2.1.

RELACIÓ DE PUNTS FORTS I FEBLES:
PUNTS FORTS

 Facilitació de la formació interna com
externa.
 Anualment s’elabora un Pla Formatiu en

PUNTS FEBLES
 Falta d’un registre de les persones
que no realitzen la formació i, tenir
en compte els motius pels quals no

conjunt amb l’equip de coordinació per tal

realitzen

de formar sobre les necessitats i

personals,

interessos dels equips de treball.

conciliació, horaris, etc. (esbrinar si

 Temàtiques variades, duració i
participació desigual: segons dades
extretes de les formacions realitzades des
de 2015.
 Realització de 2 jornades anuals (estiu i

la

existeix

formació;
dificultats

alguna

motius
en

la

discriminació

invisible)
 Desconeixement de si no es pot
assistir a les formacions per temes
de conciliació. Pot passar en

hivern) que hi participa tota la plantilla. Es

formació externa, fora d’hora de la

tracten temes d’interès i necessaris per la

jornada. En aquests casos no hi ha

realització de les tasques tenint en

un plantejament fet i la conciliació

compte els valors de l’entitat.

pot posar interrogants i dubtes.

 Facilitació de formació en hores laborals
(dins la jornada).
 No s’identifica diferenciacions ni

 Referint-nos a l'assistència a les
formacions realitzades, no tenim
dades

segregades

per

sexes

discriminacions de gènere a l’hora de

assistència. Oferir formació de

participar i formar-se:

manera telemàtica i/o fer traspàs

o

Formació de manera igualitaria i

de la informació rebuda a persones

sense distincions per a tot l’equip.

que no poden participat en la

Programa formatiu sense diferències

formació per causes justificades.

o

de gènere.
o

 Destacar que des de l’any 2016 no

Pla formatiu té en compte les

hi ha hagut continuïtat de la

necessitats de totes les persones.

comissió

de

gènere

fins

a

l’actualitat.
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7.3.2.2.2.

OBJECTIUS I ACCIONS

Obj. 3.2 Garantir que la formació s’ofereixi de manera igualitària i sense
distincions.
Acció A.12. Avaluar l’assistència en les formacions a partir d’una plantilla on constin les
dades segregades per gènere.
Obj. 3.3. Vetllar que les empreses que ofereixen les formacions tinguin en compte
el llenguatge no sexista i no facin distincions per raó de sexe o gènere.
Acció A.13. Exigir que les empreses formadores tinguin perspectiva de gènere en la
formació i material utilitzat. Tenir-ho en compte i incloure-ho en el conveni.
Obj. 3.4. Facilitar la formació a totes les persones que conformen l’entitat i, facilitar
en aquells casos que sigui necessari la conciliació, en horaris laborals, en línia o
a distància; així com tenir accés a la informació i formació que s’ha rebut de
manera presencial.

Acció A.14. Realitzar cursos i formació establint alternatives com la formació en línia o
a distància.
Acció A.15. Utilitzar la plataforma GDrive per compartir la informació de la formació
rebuda.

43 | P à g i n a

7.3.2.3.

CONCILIACIÓ VIDA LABORAL I PERSONAL

El temps és un recurs desigualment distribuït i, en aquesta diferent distribució, el gènere
n’és un factor clau (i no és pas l’únic, l’edat, la situació sòcio-econòmica o la procedència
ètnica són d’altres factors importants).
Així, degut a rols socials de gènere, dones i homes no disposen de la mateixa manera
del seu temps, n’és un exemple clar l’elevada prevalença de l’anomenat fenomen de la
“doble jornada” femenina (“triple jornada” o “triple presència” si tenim en compte el
desgast psicològic i emocional): les dones estan presents de forma massiva al mercat
laboral formalment reconegut alhora que assumeixen la major part de les tasques
domèstiques, de cura i d’atenció a les persones.
D’aquesta manera, repensar l’organització horària al món de les organitzacions és un
factor clau per atorgar a les persones treballadores majors oportunitats de conciliar la
vida laboral amb la vida personal i familiar.
Es tracta però, d’una estratègia del tot insuficient per revertir la desigual distribució dels
temps per motius de gènere: per tal d’assolir un accés igualitari al temps de lleure i de
desenvolupament personal cal subvertir els rols de gènere pel que fa a la cura i a les
tasques considerades reproductives, és a dir, és necessària la coresponsabilitat
d’homes i dones en el sosteniment de la vida.
Conciliar és un procés que comporta buscar l’equilibri i la coexistència dels tres temps:
el de la vida professional, el de la vida familiar i el de la vida personal. En aquest sentit,
les polítiques de conciliació demanen la implicació de tots els agents institucionals,
empresarials, sindicals i socials per aconseguir avançar vers una nova cultura en
l’organització de la societat.
De la Jornada de Nadal 2019 se n’extreu que la plantilla de la nostra entitat està satisfeta
en relació a les mesures de conciliació personals i laborals preses fins al moment.
Apareixen comentaris i valoracions positives pel que fa a la informació rebuda sobre la
temàtica des de les diferents coordinacions dels equips, així com la resposta que s’ha
donat en casos que ha estat necessària la implementació d’alguna de les mesures de
conciliació.
Les conclusions que es van extreure de la jornada participativa per abordar la qüestió:


Flexibilitat horària; en casos puntuals i de necessitat s’ofereix aquesta mesura per
conciliar la vida personal i laboral.



Informar de drets i recursos disponibles. Bona comunicació i comprensió per part de
la coordinació.

Hi ha una bona relació entre els equips que facilita aquestes

coordinacions i el treball diari.


En casos necessaris, quan la persona treballadora ho sol·licita i es compleixen els
requisits per poder obtenir una excedència, VINCLE ho facilita.
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S’ofereix sistemes de control personal del temps de treball transparents, comptes de
temps, etc., que han demostrat ser útils per augmentar la capacitat d'autogestió
personal del temps; oferint-ho com una opció eficaç.



En ocasions que el servei ho permet, s’ofereix poder realitzar l’eina de teletreball com
a eina conciliadora. Per tant, el teletreball es contempla com a mesura positiva per a
la conciliació personal i laboral.



Facilitar la formació; gràcies a oferir la formació dins de la jornada laboral aquest fet
facilita la conciliació personal i laboral amb la formació.



Des de l’entitat es té en compte les persones que estan treballant en una jornada
reduïda, intentant i possibilitant l’augment d’hores de qui té aquestes jornades
parcials.



Si les tasques i l’activitat laboral demanen que hi hagi desplaçaments aquests són
costejats per l’entitat, sempre afavorint la utilització del transport públic.

Aprofitant la situació viscuda pel confinament durant la crisis del COVID-19, des de la
comissió de gènere s’ha passat una enquesta a totes les persones que treballen a
l’entitat per conèixer, apart de les seves opinions sobre la conciliació dins l’entitat i els
aspectes que es podrien millorar, com han viscut aquesta situació de teletreball durant
el confinament, com s’han sentit, quines necessitats han sorgit, i quines mesures creuen
que es poden extreure d’aquesta situació per implementar-les dins de la vida quotidiana.
De manera més concreta, és demana l’opinió personal de les persones treballadores
per esbrinar si veuen el teletreball com una mesura de conciliació positiva en un context
“normal” (sense una situació de pandèmia).
Dades sobre l’enquesta: han respost un total de 44 persones del total de la plantilla
que es tracta d’un total de 74 persones. D’aquestes 44 persones que han respost
l’enquesta, 39 són dones i 5 són homes.
De manera general s’extreu algunes conclusions que serien extrapolables a una situació
de “normalitat” per poder implementar el teletreball com a una eina de conciliació
adequada (Annex 11.1. Enquesta de conciliació i teletreball amb respostes i algunes
conclusions):


El 9.1% han patit dificultats de concentració relacionades al fet de treballar en el
seu domicili.



El 93.2% de les persones que han contestat l’enquesta no tenen problemes per la
utilització d’espais al seu domicili.



Un 68.2% comenta que els materials i recursos els han funcionat correctament
durant aquest període.
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Un 65.9% els ha funcionat correctament i sense problemes la connectivitat a
internet.

Gràcies a l’enquesta realitzada es pot identificar quins aspectes s’ha de tenir en compte
abans d’implementar la mesura del teletreball; per fer-ho de manera eficaç i amb la major
comoditat possible per a realitzar les tasques que es deriven del treball diari a distància.
Se n’extreu que cal tenir en compte:

 Situació personal de les persones.
 Dificultats de concentració en el domicili.
 Espai dins del domicili.
 Recursos informàtics i connectivitat.
 Tipologia del projecte i servei prestat.

7.3.2.3.1.

RELACIÓ DE PUNTS FORTS I FEBLES:
PUNTS FORTS

 Facilitació d’informació per part de l’equip

PUNTS FEBLES
 Incidència

política

a

de coordinació/ direcció sobre les

administracions:

mesures de conciliació personal i laboral.

posicionament clar que aposti per

 En casos necessaris, s’estudia la viabilitat

un

polítiques de conciliació a través
d’ECAS i la Confederació.

de les mesures de conciliació que es
poden aplicar i es faciliten.

falta

les

 Poques alternatives de conciliació.

 Bona predisposició per part de l’entitat.

Poden no ser adequades en

 La formació realitzada dins de la jornada

projectes que la seva base és la

laboral facilita la conciliació personal i

intervenció

laboral.

persones.

7.3.2.3.2.

directa

amb

les

OBJECTIUS I ACCIONS

Obj. 3.5. Facilitar mesures de conciliació personal, familiar i laboral.
Acció A.16. Definir i visibilitzar les mesures de conciliació possibles a VINCLE i pactar
les que siguin viables segons la tipologia de cada servei i la institució contractant.
Acció A.17 Potenciar l’ús de les eines del G Suite.
Obj. 3.6. Informar a les entitats contractants de VINCLE tinguin en compte les
mesures de conciliació.
Acció A.18. Fer visibles i donar informació sobre l’existència de mesures per a la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral a les entitats contractants.
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7.4.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

7.4.1. INTRODUCCIÓ
La necessitat d’integrar la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció de
riscos laborals es fa evident quan tenim en compte les desigualtats de gènere de
manera integral. Tenir en compte la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció
de riscos laborals té clarament un efecte positiu en les condicions de treball en general
i un impacte també molt favorable pel desenvolupament organitzacional, professional i
personal de cada treballadora.
Si som conscients de les desigualtats de gènere i com influeixen en els riscos laborals
podrem aplicar polítiques i pràctiques preventives que protegeixin la salut laboral de
totes les persones treballadores i contribuir a erradicar les desigualtats de gènere en
l'àmbit laboral. Introduir aquesta mirada significa tenir en compte les diferències en
l’exposició als riscos que es donen als equips de treball i les diferències en l’impacte
que tenen en homes, dones i altres identitats.
En general, les pràctiques preventives estan adreçades als riscos relacionats amb els
accidents de treball de manera que es deixen en un segon pla els riscos ergonòmics i
psicosocials, als quals estan majoritàriament més exposades les dones.
Hi ha una segregació per gènere important en el mercat laboral: les dones i els homes
estan exposats a diferents entorns de treball i diferents tipus d'exigències i tensions a la
feina. Treballen en diferents sectors i activitats, això s’ha de tenir en compte en totes les
accions i polítiques preventives.
D'altra banda, la perspectiva de gènere també s’ha de tenir en compte en el disseny dels
llocs de treball, l'organització dels diferents espais, dels horaris, així com dels equips,
les eines de treball i la gestió organitzativa, ja que freqüentment aquests aspectes són
dissenyats majoritàriament seguint un model masculí que no inclou a les necessitats i
realitats de tota la plantilla.
No tenir en compte les diferències anatòmiques, fisiològiques i psicosocials en el disseny
i elecció d'aquests equips, llocs de treball, etc. no només no respecta el principi preventiu
d'adaptació del treball a la persona, sinó que desconeix la necessària perspectiva de
gènere en la gestió de l'activitat preventiva. Això provoca a les dones danys derivats del
treball, aquests danys tenen a veure amb la salut psicològica i emocional de les
persones, un àmbit sovint intangible i invisible
Homes i dones no participen de la mateixa manera als diferents tipus d’associacions o
organitzacions cíviques, socials, culturals, empresarials o polítiques. Les dones tenen
una major presència a les entitats que treballen sobre aquells àmbits associats
tradicionalment a la feminitat –la família, l’àmbit privat, la cura-:
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Participant d’aquests espais, sovint es viuen angoixes i malestars que porten a la
desmotivació, la crispació, el “burnout” i desànim. Són conflictes derivats de les
diferents visions del projecte, la feina de les dinàmiques de poder, de les
mancances en la participació i democràcia interna, de la gestió dels conflictes, de la
conciliació i la tensió entre la feina i vida personal, de la desigual distribució de tasques
i treballs, i de les violències.
Aquests aspectes estan travessats, per un entramat de relacions de poder
interseccional, en el context d’un sistema capitalista i patriarcal, que empeny les entitats
a un ritme i un funcionament basat en el productivisme que sovint no té en compte
les necessitats de les persones i les cures. La perspectiva de la sostenibilitat de la
vida sorgeix de les aportacions de l’economia feminista i implica reconèixer quins son
els treballs i tasques reproductives i posa en valor la importància de les cures perquè
les vides humanes i les relacions siguin sostenibles a nivell global però també a escala
local i en la nostra quotidianitat laboral. Així doncs, esdevé un mecanisme de
supervivència i transformació per tal que les organitzacions tinguin en compte les
necessitats de les persones que hi treballen i s’atengui i es valori la dimensió
reproductiva del treball.
7.4.2. DIAGNOSIS GENERAL
A través de l’anàlisi de les activitats formatives i els recursos sobre prevenció de riscos
laborals S’ha detectat que des de l’entitat actualment si que s’està oferint una formació
orientada als riscos psicosocials i està orientat al treball i a la realitat dels treballadors i
treballadores encara que hi ha alguns aspectes que es podrien millorar i desenvolupar.
Les propostes que es van extreure de la jornada participativa per abordar la qüestió de
les cures i els riscos psicosocials són:


Generar espais estructurats per compartir com està cadascú individualment i
compartir les emocions que ens genera el treball



Tenir accés a eines de gestió emocional individual i pels equips.



Formació en eines la gestió de conflictes.



Formació sobre cures, treball col·lectiu i lideratge



Formació sobre l’autogestió física, emocional i estrès



Generar espais de trobada informals per crear equip tant en els equips petits
com a nivell territorial.



Aprofitar les trobades d’estiu i nadal per treballar la cohesió d’equip



Incloure a les reunions dinàmiques de grup per gestionar tensions i dificultats



Contemplar el treballar més acompanyades.



Atendre els aspectes “invisibles” i el malestar fruit de treballar a l’àmbit social.
48 | P à g i n a

7.4.3. RELACIÓ DE PUNTS FORTS I FEBLES, I ASPECTES A MILLORAR
PUNTS FORTS
 Actualment alguns equips ja

PUNTS FEBLES
 No s’inclouen les cures i els riscos

incorporen les cures i la dimensió més

psicosocials de manera majoritària, ni

emocional a les reunions.

com a manera de fer de VINCLE.

 En la formació de riscos laborals ja
s’inclou informació sobre els riscos
psicosocials i la gestió de l’estrès.
 Generalment des de Vincle s’escolten
i es tenen en compte les necessitats
personals.
 Des d’alguns equips i les
coordinacions es treballa la cohesió i

 Es treballen els riscos psicosocials
només a nivell individual.
 Falten espais de sensibilització sobre
la importància de la gestió de l'estrès i
les càrregues de treball.
 No hi ha diagnòstics sobre els riscos
psicosocials concrets en els diferents
serveis

les dinàmiques de treball.

ASPECTES A MILLORAR


Treballar els riscos psicosocials i les cures a nivell grupal i estructural en tots els
nivells organitzatius de vincle.



Millorar la cohesió dels equips.



Anàlisi de dinàmiques i càrregues de treball que minimitzin l’estrès.



Introducció de les cures i la dimensió emocional de forma transversal.

7.4.4. OBJECTIUS I ACCIONS
Obj. 4.1. Vetllar per reduir els riscos laborals psicosocials
Acció A.19 Realitzar una diagnosi profunda sobre el benestar de les persones
treballadores i els equips de Vincle posant atenció als indicadors d’estrès i malestar.
Acció A.20. Identificar a través de l’anàlisi de la diagnosi en quins àmbits cal aprofundir
i cal introduir canvis per reduir els riscos psicosocials.
Acció A.21. Introduir les cures i la dimensió emocional de forma transversal a través de
la formació externa i l’aprenentatge de formes de comunicació no violenta.
Obj. 4.2. Millorar la cohesió dels equips per reduir els riscos psicosocials
Acció A.22 Establir moments informals de cohesió́ fora de l’espai de treball. Conèixer
les persones de l’equip en un entorn de relació que no sigui el laboral o de voluntariat
per fer créixer els vincles i els lligams, i separar entre la persona i el rol que exerceix.
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7.5.

ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE GÈNERE

7.5.1. INTRODUCCIÓ
L’assetjament sexual o per raó de gènere ha sigut i segueix sent un problema que
sorgeixen en l’àmbit laboral, i que tradicionalment les dones han hagut d’afrontar soles
i silenciades, sense suport explícit de l’entitat amb la que estableix un contracte laboral.
Aquests fenòmens són la manifestació més patent de la desigualtat que encara
persisteix en la nostra societat i atempten contra un nombre significatiu de drets bàsics
de les persones com el dret a la intimitat i a la dignitat, a la llibertat sexual, a la no
discriminació per raó de gènere, a la seguretat i a la integritat física i moral.
A més, aquests actes impossibiliten l’assoliment de la igualtat real entre dones i
homes, tant en l’esfera laboral com en altres àmbits. Aquests tipus d’assetjaments són
molt poc visibles socialment i continuen generant situacions discriminatòries i d’abús de
poder.
A partir d’aquests principis, l’Associació per la recerca i acció social, VINCLE

es

compromet a generar i mantenir un espai de treball segur, digne i respectuós per a
totes les persones que formen part del nostre equip. Pel que no seran permesos ni
tolerats comportaments d’aquest tipus sota cap circumstància.
Així, presentem el marc elaborat

per a la prevenció i intervenció davant

l’assetjament sexual o per raó de gènere en la nostra entitat. Primerament, fent un
recorregut per la diagnosis realitzada a l’entitat, els punts forts i febles d’aquesta i els
objectius i accions estratègiques i concretes per combatre l’assetjament.
7.5.2. DIAGNOSIS GENERAL
El qüestionari anònim que es va enviar, es va realitzar sota la premissa el podia
respondre qui tingués quelcom a dir. Aquest va ser contestat per 7 de 73 persones. En
aquest qüestionari es van abordar les següents qüestions:


Existència d’experiències d’assetjament sexual o per raó de gènere amb
companys de l’entitat o persones externes a l’entitat dins del marc laboral.



En cas de la presència d’aquestes experiències de violència quina va ser la
reacció de la persona agredida.



Recopilació de les mesures necessàries per aturar les situacions
d’assetjament.

En cap dels espais participatiu, va sorgir experiències d’assetjament per part de cap
company de la mateixa entitat. Pel contrari, tant en les jornades com en el qüestionari
es varen detectar situacions d’assetjament sexual o per raó de gènere

amb

persones de fora de l’entitat durant la jornada de treball.
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En aquesta mateixa línia, durant les jornades va esdevenir la diferenciació de 2
escenaris on es proposava la necessitat de promoure les accions:
1. En l’espai de treball intern de l’entitat, és a dir, les dinàmiques d’assetjament
que es poden dur a terme entre persones treballadores.
2. En les relacions entre les treballadores i les persones usuàries dels diferents
programes i serveis.
És en el segon punt on des d’algun servei de l’entitat es treballa amb la premissa bàsica
d’anar sempre acompanyades a les primeres visites a domicili. No obstant, va aparèixer
la necessitat de localitzar altres actuacions específiques d’aquesta tipologia en altres
programes per combatre aquestes situacions. Com també, donar visibilitat als
possibles casos d’assetjament.
Les propostes que es van fer en ambdós espais participatius per tal de abordar i eliminar
l’assetjament a VINCLE són:


Construir un espai confidencial, en format de comissió, que tingui com a
objectiu la recollida, acompanyament i resposta de les possibles situacions
d’assetjament sexual i per raó de gènere.



Donar-li visibilitat i fer públic el posicionament de VINCLE sobre
l’assetjament, i la tolerància 0 entorn a aquestes situacions.



Donar a conèixer la tasca que es fa des del Grup de Treball de Gènere de Vincle.



Implementar espais formatius per dotar d’eines a les tècniques, o espais per
compartir eines entre les tècniques.



Obtenir coneixements legals sobre què fer.



Crear un full d’incidències per registrar situacions d’assetjament, i així poder
quantificar les situacions que es donen i també poder donar-li visibilitat.



Establir protocols d’actuació per situacions d’assetjament i donar-los a
conèixer.



Promoure el treball en equip per acompanyar situacions d’assetjament.

7.5.3.

RELACIÓ DE PUNTS FORTS I FEBLES, I ASPECTES A MILLORAR
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES
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 Hi ha una clara implicació per part

 L’entitat no té definit un protocol de

de les persones que treballen a

prevenció

l’entitat per eliminar i visibilitzar les

d’assetjament sexual o per raó de sexe.

situacions d’assetjament sexual o
per raó de sexe.
 No s’han detectat situacions
d’assetjament sexual o per raó de

i

actuació

en

situacions

 No hi ha un protocol clar contra
l’assetjament sexual o per raó de sexe a
l’entitat.
 Tot

i que certs programes, tenen

sexe entre les persones membre de

mesures per fer front a l’assetjament-

l’entitat.

com anar en parelles a primeres visites
domiciliaries- no hi ha una postura clara i
global que donin resposta a tots els
programes de l’entitat.
 No hi ha un el canal de comunicació
específic

perquè

qualsevol

persona

membre de l’entitat pugi denunciar o
consultar sobre la temàtica.

ASPECTES A MILLORAR


Crear un protocol de prevenció i actuació en situacions d’assetjament.



Publicitar el posicionament de Vincle sobre l’assetjament.



Promoure els espais formatius i informatius sobre la temàtica.

7.5.4.

OBJECTIUS I ACCIONS

Obj. 5.1. Implementació del protocol de Prevenció de l'Assetjament Sexual per raó
de gènere, i de l'assetjament moral o mobbing
Acció A.23. Realitzar un protocol d'actuació dirigit a tots els treballadors i totes les
treballadores per la prevenció de l'assetjament sexual o per raó de gènere.
Acció A.24. Garantir l’accessibilitat del protocol per a tots els treballadors i totes les
treballadores
Obj. 5.2. Sensibilitzar a tot el personal en matèria d’assetjament sexual i per raó
de gènere.
Acció A.25. Crear canals d’informació i formació per promoure la sensibilització de les
persones treballadores entorn a l’abordatge de l’assetjament.
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7.6.

COMUNICACIÓ CORPORATIVA

7.6.1. INTRODUCCIÓ
El llenguatge és un vehicle de comunicació i expressió. Al mateix, temps és un aspecte
característic de les identitats de les persones, comunitats i pobles. El llenguatge però,
transcendeix més enllà d’això i esdevé un aspecte que estructura i modela el pensament
i, com a conseqüència, també les societats. Així doncs la llengua com a mitjà
comunicatiu i com a producte social i cultural reflecteix una realitat.
La lluita històrica dels moviments feministes i de les dones per la igualtat ha transcendit
a tots els àmbits i també a la comunicació i al llenguatge, evidenciant la necessitat de
qüestionar formes d’expressió sexistes, andrògines i masclistes.
El problema no recau tan sols en la llengua com a sistema sinó que també es troba en
els usos que des de les comunitats s’ha anat acceptant i compartint com a correctes.
Cal distingir però entre dos aspectes: per una banda l'androcentrisme lingüístic i per altre
banda l’ús del llenguatge sexista.
Un exemple molt clarificador sobre l’androcentrisme lingüístic és el del concepte “home”
o “l’evolució de l’home” utilitzant-se per parlar de tota la humanitat. Aquesta perspectiva
dona a conèixer una visió parcial de la realitat i la situa en la centralitat. És a dir, situa
els homes i la visió masculina del món com a un “tot” universalitzador que representa a
tothom.
El sexisme lingüístic és l'ús no discriminatori del llenguatge que es fa per raó de sexe.
El llenguatge no és sexista en si mateix, ho és la utilització que en fan les persones. Si
el llenguatge s’utilitza correctament, també pot contribuir a la igualtat i a la visibilització
de la dona. El sistema lingüístic castellà i català dins del nostre país, ens ofereix moltes
possibilitats perquè no es produeixi discriminació sexual en el seu ús. Existeixen
diversos recursos lingüístics que no requereixen desdoblar contínuament, utilitzant
estratègies i recursos que posseeix la nostra llengua, respectant la gramàtica.
Pel que fa al llenguatge sexista fa referència a formes d’expressió, paraules, frases fetes
amb connotacions pejoratives que situen històricament a les dones en un pla
d’inferioritat i que se’n deriven d’actituds sexistes de menyspreu, desvalorització de tot
allò que recau en les dones o que està vinculat amb la feminitat.
En relació a la imatge es reprodueixen també aquests dos aspectes esmentats que es
concreten amb estereotips de gènere de manera més evident o més subtil.
Per tant, els usos gramaticals i del llenguatge van acompanyats d’actituds que
reprodueixen una determinada visió del món que no representa la realitat i alhora
aquesta visió construeix fets que són discriminatoris, generen opressió vers les dones i
alimenten les relacions de poder.
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A més, dins del món social, ens trobem que és un sector molt feminitzat, pel que fa a
què en els equips hi hagi moltes més dones que homes, una oportunitat més per trencar
amb aquest sexisme que ens imposen des de la societat. ¿Per què continuem dins
d’aquest àmbit utilitzant el masculí genèric si hi ha més dones que homes treballant-hi?
Per tot l’esmentat, des de VINCLE com a potencials agents de canvi i transformació
social volem assolir una consciència social igualitària, no discriminatòria que es vegi
reflectida en les nostre llenguatge i comunicació tant interna com externa i a la vegada
esdevenir exemple i model per a altres.
Creiem que és essencial cuidar el llenguatge, la imatge i la comunicació en qualsevol
estratègia que vetlli per la igualtat de gènere.
7.6.2. DIAGNÒSTIC GENERAL
Per tal de valorar la forma de comunicació, la imatge i el llenguatge que s’empra a
l’entitat, s’ha realitzat un anàlisis ampli de materials i també s’ha recollit l’anàlisi de la
plantilla de l’entitat (es poden veure els detalls d’aquest anàlisi en l’apartat 3.Metodologia
de l’elaboració: com i qui ha elaborat el pla).
Pel que fa a l’equip humà de l’entitat es considera que en termes generals es fa un ús
del llenguatge respectuós i no sexista, per exemple, s’explica que es revisen els
documents que es presenten, tant del redactat com del llenguatge que s’utilitza. No
obstant, entorn a l’ús diferenciador del llenguatge entre dones i homes hi ha diversitat
de criteri, hi ha persones que no els hi convenç la diferenciació constant de home/dona
(ex. Treballadors/es).
En aquesta línia, l’equip creu que seria útil comptar amb un protocol per fer front a
les possibles situacions d’ús del llenguatge sexista que ens trobem i així poder-lo
reduir. També es detecta la necessitat de promoure espais formatius per millorar l’ús
que fem del llenguatge.
D’altra banda, si realitzem un anàlisi més metòdic i material dels components de
l’entitat observem:

PÀGINA WEB,
DOSSIER DE
PRESENTACIÓ DE
VINCLE

En termes generals es fa ús d'un llenguatge no sexista.
Per exemple, en relació a la interculturalitat es té en
compte la diversitat en el llenguatge que s’utilitza. No
obstant, hi ha situacions que podrien modificar-se per
millorar aquest punt:
 Quan es parla de persones sempre s’utilitza el
inclusiu, però quan es parla sobre algun cas
concret no, per exemple, quan es diu tècnic,
ciutadà, cadascun, dels immigrants, els
professionals…
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ARTICLES PUBLICATS
EN L’ÚLTIM BUTLLETÍ1

MEMÒRIES DEL 2015
AL 2019

CORREUS INTERNS
DE L’ENTITAT

INFORMES DELS
PROJECTES DE
L’ENTITAT

S’observa la mateixa qüestió que en l’anàlisi previ.
S’utilitza en termes generals un llenguatge no sexista i
inclusiu, però en situacions com: tècnic, ciutadà,
cadascun, dels immigrants, ets., no s’utilitza.
També detectem que hi ha un apartat, present en tots els
articles, que apareix en masculí genèric: “Col·laboradors”
A partir del 2016 observem com es comença a utilitzar un
llenguatge inclusiu.
Observem que depenent la persona que envia el correu
electrònic, aquest utilitza un llenguatge inclusiu o no. Per
tant, es detecta una diferenciació en la sensibilitat entorn
al tema de les persones que composen l’entitat.
No hi ha un format global d’escriptura a l’entitat, pel
que depèn la persona tècnica fa un ús o no del llenguatge
inclusiu.
S’utilitza més el llenguatge inclusiu quan es parla de
persones que quan es fa referència a titulacions o
persones que pertanyen a col·lectius concrets.
S’observa una evolució positiva de l’ús del llenguatge
en els mateixos projectes. Detectant una diferència entre
els documents d’un mateix projecte que es van redactar
fa 2 anys i els documents més actuals.
Els document que ens fan arribar altres entitats i
organitzacions no sempre mostren un llenguatge inclusiu,

ALTRES DOCUMENTS
DE L’ENTITAT
(CIRCULARS,
COMUNICACIONS,
DOCUMENTS ENTRE
PLANTILLA…)

LA IMATGE DE
L’ENTITAT

1

Es detecta una evolució en l’ús del llenguatge inclusiu
per part de les persones que treballen a l’entitat.
I també igual que en anàlisis anteriors s’observen
diferències entre persones i els seus redactats, el que
mostra que manca un protocol o guia d’ús del
llenguatge conjunt que doni unes directius clares..

No s’ha detectat ninguna imatge dins de la pàgina web
que promogui els estereotips o els rols de gènere
Hi ha imatges per igual que mostren homes i dones, tant
quan es parla sobre els projectes i els àmbits amb els que
es treballa des de VINCLE, com quan es parla dels equips
tècnics que desenvolupen aquests projectes.

Butlletí de bones pràctiques durant èpoques de la Covid-19
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7.6.3. RELACIÓ DE PUNTS FORTS I FEBLES, I ASPECTES DE MILLORA:
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

 Hi ha bones comunicacions amb tota

 No existeix cap protocol o guia de

la plantilla i es pot utilitzar per arribar
a tots i totes les treballadores.
 Hi ha una clara implicació per part de
les persones que treballen a l’entitat
per incloure el llenguatge inclusiu dins
dels seus escrits.
 Es visibilitza els dos gèneres en la

comunicació oral i escrita no sexista.
 No existeix cap pla de comunicació que
permet a les treballadores seguir o
adquirir eines sobre aquest àmbit.
 Es veu molta diferència de expressió
escrita dependent de la persona que
redacta el correu, l’informe o la

major part dels documents,

memòria. Aquest indica que no hi ha un

visibilitzant al mateix temps que hi ha

consens entre totes les persones que

majoria de tècniques treballant a

treballen

l’entitat.

importància de l’ús del llenguatge

 No es detecta cap expressió que
tingui un rerefons sexista, ni amb
estereotips, ni amb rols de gènere.

a

VINCLE

sobre

la

inclusiu.
 Falten espais de sensibilització sobre
la importància de visibilitzar al gènere
femení.

ASPECTES A MILLORAR


En relació a la imatge corporativa es podria cuidar més la introducció de les
diferents realitats que ens rodegen com la diversitat sexual tant d’orientació com
de identificació.



Oferir formacions a tota la plantilla sobre la importància d’un ús del llenguatge
inclusiu per afavorir la sensibilització.



Fomentar un consens sobre l’ús del llenguatge, de la comunicació i de la imatge
que es vol dur a terme.



No hi ha un posicionament clar entorn a l’ús del llenguatge.

7.6.4. OBJECTIUS i ACCIONS
Obj. 6.1. Vetllar perquè la comunicació de l’entitat, tant interna com externa, tant
oral com escrita (incloent les imatges, continguts, correus electrònics, pàgina
web, ets), transmeti valors d’igualtat entre dones i homes.
Acció A.27. Revisar la pàgina web per modificar el llenguatge i assegurar que s’utilitza
un llenguatge inclusiu en tots els apartats.
Acció A.28. Incloure directrius i propostes per d’ús del llenguatge no sexista i inclusiu
en el Pla de Comunicació de l’entitat, pendent d’elaborar.
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Acció A.29. Creació d’una guia d’ús del llenguatge, imatge i continguts no sexistes i
inclusius.
Obj. 6.2. Sensibilitzar a tota la plantilla sobre la importància de un bon ús del
nostre llenguatge dins dels documents que es fan servir per la comunicació, tant
entre els i les companyes com amb les entitats i organitzacions amb les que es
treballa.
Acció A.30. Oferir una formació no presencial (per poder arribar a tota la plantilla) sobre
llenguatge inclusiu i no sexista.
Acció A.31. Incorporar i fer trasllat de la visió de VINCLE sobre el bon ús del llenguatge
no sexista i inclusiu a totes les persones que comencen a treballar a l’entitat.
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7.7.

INTRODUCCIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE DINS
DELS NOSTRES PROJECTES

7.7.1. INTRODUCCIÓ
La incorporació de la perspectiva de gènere i l’adopció de mesures d’igualtat, encara
que pugui semblar un esforç afegit a les complicades tasques diàries, és una aposta de
futur per a contribuir a la lluita contra la desigualtat i la discriminació vers les dones
En la nostra societat hi ha una clara jerarquia entre els gèneres, on el poder i el
reconeixement social s’assignen a allò considerat masculí en detriment del femení. Així,
les funcions, les expectatives, les tasques a realitzar, les responsabilitats a assumir i les
construccions culturals a l’entorn de cadascun dels sexes, arriben a determinar que les
dones no tinguin el mateix accés, reconeixement i possibilitats de participació que els
homes en tots els àmbits de la vida social, política, econòmica i cultural.
Quan estem intervenint des del nostre programa, la nostra tasca té un paper molt
destacat en poder generar aquests mecanismes d’igualtat de gènere tot i que en
ocasions no en som conscients d’aquest fet. Poder saber si atenem a més homes o
dones, si hi ha més dones o homes en el càrrec de presidència d’una comunitat, si hi ha
més dones o més homes que aproven el curs, si es resolen més situacions de
desnonament en dones o en homes.... Aquest saber ens donarà coneixements per si
estem actuant amb igualtat de gènere o per contra si hi ha desigualtat en les nostres
tasques tot i que fins a dia d’avui no n’érem conscients.
Si treballem AMB les persones i no només PER les persones, veurem que la categoria
del gènere i la seva aplicació en el desenvolupament de programes és fonamental per
crear una societat amb unes igualtats per a dones i homes.
Dintre dels programes socials que aborda qualsevol entitat hem de diferenciar dos tipus
de projecte:


Projectes d’igualtat de gènere: es tracta de projectes que tenen per objectiu
principal fomentar la igualtat efectiva (real) entre homes i dones en algun àmbit
determinat. Per exemple, des de l’entitat VINCLE portem a terme el programa
Imagina Campclar, un programa dedicat a l’empoderament de la dona a través
de la fotografia. Dins de l’entitat VINCLE actualment hi ha 2 programes dins
aquest registre un 7% del total dels programes de Vincle.



Projectes amb perspectiva de gènere: aquests projectes tenen altres objectius
generals però, per tal de vetllar per la igualtat i evitar discriminacions de gènere,
presten atenció a les diferències entre les necessitats, condicions i situacions de
les dones i els homes, a l’hora de planificar, executar i avaluar les seves
actuacions. Aquests haurien de ser el 93% dels programes de VINCLE, però
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actualment tan sols són el 25% dels programes que segreguen les dades de les
persones implicades per gèneres. La resta de programes, el 68% no tenen un
plantejament de gènere definit, aquí és on es vol actuar, a que tots els
projectes que no siguin d’igualtat de gènere siguin amb perspectiva de
gènere.
Aplicar l’enfocament de gènere és més que incloure la variable del gènere a les nostres
intervencions. La perspectiva de gènere té un potencial explicatiu respecte les relacions
entre dones i homes en cada un dels diferents programes socials. Significa aprendre a
mirar el programa des d’una altre visió, veient realitats que fins a dia d’avui eren
invisibles.
Posar-se les ulleres de gènere significa canviar el punt de vista, la forma de mirar la
realitat, entendre que la realitat la componen dones i homes i que les nostres accions
suposen transformacions que tenen efectes diferents en funció del gènere. Enfocar el
programa des del gènere significa aprendre a fer-nos preguntes, preguntes que posin
en evidència lo que ja és obvi i que desvelin lo invisible de l’acció diferencia per gènere
del programa.
L’objectiu de la perspectiva de gènere és la transversalitat d’aquest concepte en tots els
àmbits de qualsevol acció que es planifiqui, en totes les àrees i tots els nivells. És una
estratègia per aconseguir que les preocupacions i experiències de les dones, igual que
les dels homes, siguin part integrant en l’elaboració, engegada, control i avaluació de
les accions i dels programes, amb l’objectiu final d’aconseguir la igualtat de gènere.
Per tant és important aquesta incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes
perquè:


Permet aproximar-se més a les necessitats i a la realitat de tothom.



Fa els projectes més eficients.



Contribueix al desenvolupament d’una societat més justa i igualitària.

7.7.2. DIAGNOSIS GENERAL
Actualment des de l’entitat no es té com a objectiu la perspectiva de gènere en els
projectes, aquest fet és veu reflectit en els gràfics següents, on es mostra el nombre de
projectes que té l’entitat amb perspectiva de gènere amb un 26% (8 projectes), els
projectes d’empoderament o d’igualtat de gènere amb un 6% (2 programes) i per últim
hi ha els programes indefinits que són més de la meitat dels projectes de VINCLE el
68% (21 programes), és a dir programes que el seu objectiu no és la igualtat de gènere
però que tampoc tenen en compte la perspectiva de gènere. Tampoc les memòries
d’aquests darrers anys segreguen les dades de les persones implicades per gèneres ni
es disposa de cap indicador referent al gènere.
59 | P à g i n a

Aquesta variable de projectes indefinits, no hauria d’existir a l’entitat, ja que com hem dit
en el punt anterior els programes socials es distingeixen en dos termes, els que l’objectiu
final és la igualtat de gènere, o els que el gènere no és un objectiu de treball però sí que
és té en compte la perspectiva del gènere en aquests.

PROJECTES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
Perspectiva
de gènere
26%

Indefinit
68%

Apoderament
de gènere
6%

PROJECTE AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
PERSPECTIVA DE GÈNERE

8

APODERAMENT DE GÈNERE

2

INDEFINIT

21
0

5

10

15

20

25

Per part de l’equip de VINCLE es considera que:


No es té en compte aquest aspecte



Amb la redacció del projecte no es té en compte però a nivell personal hi ha
personal tècnic que hi posa la seva part en aquest aspecte promovent la
participació de les dones en les activitats.



Hi ha equips que han volgut treballar introduint la perspectiva de gènere en les
intervencions que es fan però a vegades es fa difícil perquè hi ha persones que
tenen algunes dinàmiques masclistes molt arrelades i es desenvolupen funcions
socials amb criteri sexista.



L’únic indicador actual de detecció és el de diferenciació d’homes i dones en la
participació i assistència als serveis i no és general en tots els programes de
l’Entitat.
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Amb algun programa pensen que seria important, però en el moment no es fa
res perquè tampoc saben com introduir-ho perquè és un servei d'urgències i per
tant no poden canviar qui assisteix

7.7.3. RELACIÓ DE PUNTS FORTS I FEBLES, I ASPECTES DE MILLORA
PUNTS FORTS
 Hi ha personal tècnic de l’entitat que
tenen en compte el gènere en els seus
projectes, tot i que aquest tema no es

PUNTS FEBLES
 Falta de redacció dels projectes amb
perspectiva de gènere.
 Falta de coneixement per part del

tingui en compte en la redacció del

personal tècnic de com introduir la

projecte.

perspectiva de gènere en el seu

 El personal tècnic de l’entitat mostra

projecte.

interès pels temes de gènere
ASPECTES DE MILLORA


Tenir un document amb un quadre extensiu d’indicadors de gènere.



Redactar els projectes en perspectiva de gènere en la seva justificació, disseny i
execució.



Donar coneixements al personal tècnic de com introduir la perspectiva de gènere en
els seus projectes.
7.7.4. OBJECTIUS I ACCIONS

Obj. 7.1. Formar a les persones treballadores de l’entitat Vincle en relació a
projectes amb perspectiva de gènere.
Acció A.31. Formació específica en introducció de la perspectiva de gènere en els
projectes.
Acció A.32. Formació específica en la detecció de possibles situacions de violències en
les dones amb les quals intervenim.
Obj. 7.2. Redactar programes amb perspectiva de gènere.
Acció A.33. Fer un manual de suport perquè el disseny dels nous projectes sigui amb
perspectiva de gènere.
Obj. 7.3. Aconseguir que tots els projectes de l’entitat tinguin perspectiva de
gènere.
Acció A.34. Disposar d’uns indicadors definits en relació la perspectiva de gènere de
cada programa.
Acció A.35. Posar un apartat d’indicadors de gènere en la planificació anual, en les
avaluacions i memòria final de cada un dels programes.
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7.8.


CONCLUSIÓ DEL DIAGNÒSTIC GENERAL

VINCLE és una organització molt feminitzada, que com d’altres, s’orienta al treball de
cures i suport emocional en un sentit molt ampli.



El Tercer Sector està força feminitzat, i concorrem en els concursos en nivells baixos
salarials d’acord a un Conveni que està per sota dels nivells salarials de l’Administració,
i d’altres sectors, reproduint desigualtat.



VINCLE es situa com a organització mitja, i reprodueix molts dels models estudiats en
el marc del Tercer Sector



No hi ha diferències rellevants pel que fa a la política salarial i contractual a l’interior de
l’Entitat



No hi ha diferències rellevants pel que fa a la proporcionalitat en els òrgans de direcció
i estructura de VINCLE en perspectiva de gènere.



L’aspecte més feble de l’Entitat és la indefinició dels programes i serveis, així com el
conjunt de VINCLE, en la perspectiva de gènere.



Persones de VINCLE estan adscrites al DDIPAS, però no s’hi participa amb regularitat.
No som actives en el plantejament que es pugui fer a la Taula o a l’Administració



Existeixen estratègies de conciliació personal i de temps, tot i que cal avançar en la
sistematització d’aquestes, adaptant-ho a la diversitat de serveis, programes i
compromisos establerts.



No s’ha implementat cap pla de prevenció i control de l’assetjament sexual. Cal fer-ho,
tenint en compte el nivell intern i també eines de treball a nivell extern quan l’equip tècnic
treballa en oficines externes i també en domicilis.



L’ús del llenguatge inclusiu i no sexista s’ha desenvolupat de manera diferenciada
segons equips. Calen eines globals i sistemàtiques per a un ús extensiu d’aquest.



No hi ha implantat cap recull d’indicadors per avaluar l’impacte del gènere ens els
projectes, això fa que la gran majoria d’aquests siguin projectes indefinits, sense una
visió de la perspectiva de gènere.



La voluntat de VINCLE d’incorporar la perspectiva de gènere a nivell global falta reflectirla en l’estratègia general de l’Entitat, en la definició de la Missió i Visió, en el Pla
Estratègic, en el funcionament habitual i en la incidència en general.
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8. QUADRE D’EIXOS, OBJECTIUS I ACCIONS
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9. METODOLOGIA D’APLICACIÓ
La direcció del Pla depèn orgànicament de la direcció de l’Entitat, la qual delegarà a la
Comissió de gènere i a la seva coordinació l’impuls de la implementació i gestió
d’aquest, així com del seguiment tècnic.
Moltes mesures impliquen a diferents àrees i diferents responsables, els quals
procuraran cenyir-se al cronograma definit.
El cronograma inicial es desplega al llarg dels quatre anys de durada del Pla i procura
equilibrar les accions en el temps. Amb tot, passat el primer any de rodatge del Pla, es
valorarà la seva adaptació a la realitat i es modificarà segons la seva viabilitat

9.1.


BASES METODOLÓGIQUES

Els valors de Vincle: Compromís, respecte, Innovació i creativitat, Excel·lència,
igualtat i justícia social, democràcia i participació així com també el concepte de
persona impregnen la concepció del Pla.



S’entén que el Pla està immers en un marc cultural heteropatriarcal, en aquest sentit
es tindran en compte les possibles contradiccions que sorgeixen, sobre les
quals es buscarà una orientació positiva enfocada a solucions.



La gestió del Pla haurà de combinar el seguiment de la implementació de les accions
i els seus resultats, amb la resolució d’incidències que puguin sorgir.



Modelació i adaptació proactiva al desenvolupament organitzatiu de l’Entitat. Fer
sinergia amb altres aspectes transversals com la interculturalitat, la qualitat...

Fases d’aplicació del pla:

1.

Revisió i recollida d’aportacions per part del agents clau de l’entitat (Direcció
de l’entitat, persones tècniques, ets). Arran d’això, es procedirà a l’aprovació per part
de la Junta Directiva de l’associació del Pla d’Equitat 2021-2024.

2.

Inscriure el Pla d’Equitat al registre Públic de Plans d’Igualtat de les
organitzacions.

3.

Comunicació i difusió tant interna com externa. Informació als agents clau de
les

corresponsabilitats

entorn

als

objectius.

La

Comissió

de

Gènere

s’encarregarà de parlar amb les àrees implicades en els eixos per fixar objectius.

4.

Avaluació del pla.
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10.

AVALUACIÓ DEL PLA

10.1. TIPUS D’AVALUACIÓ
Aquest és un aspecte fonamental per a guiar la implementació i desenvolupament del
Pla. També per a identificar-ne els impactes en els quatre anys i poder avançar en els
següents anys.
L’avaluació es farà des de tres òptiques interrelacionades entre sí. Cada aspecte conté
els seus ritmes i els seus tipus d’indicadors:
TIPUS

INDICADORS

TEMPORALITAT

La gestió del pla, el procés desplegament:
Prioritàriament
Què s’ha fet, que no i com.
quantitatius
Tindrà com a base l’acompliment de les accions,
el seu cronograma, els mètodes emprats, i la
participació

Quatrimestral

Els resultats: Té a veure amb l’acompliment dels Quantitatius i
objectius específics
qualitatius.

Anual

L’impacte del Pla: Són els canvis aconseguits en Prioritàriament
relació al diagnòstic inicial i amb els objectius qualitatius
generals i la finalitat del Pla.

A la finalització,
després del 4 anys

10.2. AGENTS


El conjunt del personal de VINCLE.



Les persones voluntàries de VINCLE.



Els equips de coordinació i de Direcció.



Les persones amb les que treballem a través dels serveis i projectes.



La Comissió de Gènere.



Les Entitats i Administracions amb qui treballem.

10.3. SISTEMES D’ARTICULACIÓ DE DADES I INDICADORS


Els espais de valoració dels programes i serveis, especialment per a la valoració
de la perspectiva de gènere en les actuacions.



Qüestionaris orientats al personal, voluntariat, persones participants i Entitats, quan
s’escaigui i segons les diferents accions.



Espais específics de treball entre l'àrea d'administració i la C. Gènere



Espais específics de treball entre l’àrea tècnica de programes i la C. Gènere



Observatori de la C. Gènere. Es dissenyarà un bateria d’aspectes i indicadors a
observar i un sistema propi de registre.
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10.4. AVALUACIÓ PER EIXOS DE TREBALL
10.4.1. TRANSVERSALITAT DE GÈNERE

CATEGORIA

QUÈ VOLEM MESURAR

Impacte

El Pla d’Equitat és assumit per
l’Entitat en tots els nivells, es
desenvolupa transversalment,
es reflecteix al Pla Estratègic,
tothom sap com participar-hi i
es visibilitza externament

INSTRUMENT

Actes reunions
Registre
consultes web
Relació mesures
adoptades en
tots els nivells
Qüestionari

Productes

Activitats

Recursos

El Pla estratègic assumeix el
Pla E.
S’amplia la visió incorporant la
perspectiva de gènere.
Guia orientativa per a direcció.
Pestanya transparència inclou
el Pla E.
El Pla es nodreix també amb
les aportacions de tota la
plantilla.
El dossier de Benvinguda
inclou aspectes essencials del
Pla.
Es compta amb material
formatiu.
Núm. reunions.
Efectivitat de les reunions.
Significativitat de les
participants.
Núm. Sessions i càpsules
formatives.
Protocol Benvinguda.

Redacció de la
visió
Pla Estratègic

RESPONSABLES
DE RECOLLIR
L’INDICADOR
Secretaria Junta
directiva.
Responsable
Comunicació

C. Gènere

Equip. Redactor Pla
Estratègic

C. Gènere

Arxiu documental Responsable
Comunicació
Web
Actes reunió
Dossier
Benvinguda
Material formatiu

Actes
Qüestionaris
satisfacció
Signatures
recepció

Secretaria Junta
directiva.
C. Gènere
Equip Pla Estratègic
Equip Coordinació

Actes reunions

C. Gènere

Registre hores
de dedicació
Factures

Àrea administració

Hores dedicació participants.
Costos Materials suport
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10.4.2. REPRESENTATIVITAT DE LES DONES

CATEGORIA

Impacte

Productes

QUÈ VOLEM MESURAR

INSTRUMENT

RESPONSABLES
DE RECOLLIR
L’INDICADOR

L’entitat treballa incorporant
la perspectiva de gènere en la
plantilla i en les noves ofertes
laborals perquè el gènere no
sigui un factor condicionant.

Taules de
contractació
actualitzada per
gèneres

Inclusió dins la guia de
comunicació un apartat per
les ofertes laborals

Arxiu documental

Sessions formatives sobre
perspectiva de gènere per
persones encarregades de la
selecció de personal

Sessions de
formació

Taules actualitzada de %
segregat per gènere de
persones treballant a l’entitat

Arxiu documenta

Nombre d’entrevistes
laborals segregades per
gènere

Registre

Personal encarregat
de la selecció de
personal

Nombre de nous contractes
anuals segregats per
gèneres

Contractes
laborals signats

Administració

Nombre de persones
participants a la formació

Registres de la
formació

Nombre d'hores de formació
Cost de la formació
Cost de la guia

Registres de la
formació
Factures

Administració

Relació de
mesures
adoptades
C. Gènere

AMQ

Administració

Activitats

Recursos
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10.4.3. CONDICIONS LABORALS

CATEGORIA

Impacte

Productes

QUÈ VOLEM MESURAR
L’entitat facilita les mesures de
conciliació personals, laborals i
familiars que puguin aplicar-se
en cada programa sense
afectar negativament al servei o
a l’entitat contractant; així com
possibilitar l’accés de tota la
plantilla a les diferents accions
formatives que es duguin a
terme.

Registres de
mesures de
conciliació
aplicades per
programes.
Registre de
formacions que
es realitzen amb
mesures de
conciliació

Continuar vetllant per la igualtat
retributiva i per no establir
distincions per raó de gènere en
aquest aspecte; fent pública la
informació extreta de les
avaluacions que se’n facin.

Informe que
s'extreu de
l’avaluació sobre
l’anàlisi de les
retribucions
diferenciada per
gèneres.

Nº de persones, i satisfacció de
les persones que han gaudit de
les mesures de conciliació (ja
sigui en activitats formatives
com en les tasques del servei
prestat).

Registre de
mesures de
conciliació
aplicades (en
programes i
formacions).

Satisfacció de les
entitats contractants amb el
servei prestat utilitzant mesures
de conciliació.

Qüestionari
d’avaluació.

Nº de persones que han
necessitat de mesures de
conciliació.
Activitats

Nº de formacions que s’han
realitzat amb mesures de
conciliació i de la informació
compartida telemàticament.
Nº de serveis prestats amb
mesures de conciliació.

Recursos

INSTRUMENT

RESPONSABLES
DE RECOLLIR
L’INDICADOR
Àrea d’execució
dels programes

Àrea formativa

Administració

Àrea d’execució
dels programes
Àrea formativa

Administració

Registres de les
mesures.
Registre de les
formacions.
Registre de la
informació
compartida.
Dades extretes
del qüestionari de
valoració

Nº d’entitats formadores amb Registre de les
formacions
perspectiva de gènere.

Àrea d’execució
dels programes

Àrea formativa

Àrea d’execució
dels programes

Àrea formativa

68 | P à g i n a

10.4.4. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

CATEGORIA QUÈ VOLEM MESURAR

Impacte

Productes

Activitats

INSTRUMENT

RESPONSABLES DE
RECOLLIR
L’INDICADOR

L’Entitat coneix quin son
els indicadors d'estrès i
els riscos psicosocials
del personal.

Resultat de la
diagnosi

Disseny d’accions per
reduir riscos o
compensar-los.

Relació d’indicadors

L’Entitat incorpora en la
gestió dels equips les
cures, la comunicació no
violenta i eines
d'assertivitat.

Relació de mesures
adoptades

L’Entitat promou d’espais
de cohesió dels equips.

Relació de mesures
adoptades.

Plantilla d’indicadors per
avaluar l'estrès i els
riscos psicosocials.

Informe amb les
principals indicadors.

C Gènere

Identificació prioritzada
de la causa de riscos i
proposta de mesures.

Document d'anàlisi
dels riscos
psicosocials de la
plantilla.

C Gènere

Nombre de qüestionaris
realitzats.

Nombre de
qüestionaris
realitzats.

C Gènere

Diferents formacions
sobre cures i CNV
segons el rol que es
realitza dins l’entitat.

Llista de les
formacions
realitzades i
participació en
cadascuna.

Àrea de formació

Dues trobades informals
a l’any fora de l’àmbit
laboral per facilitar la
cohesió.

Llistat de trobades
segons equips.

Coordinadores
tècniques

C Gènere

C Gènere

C Gènere i Àrea de
formació

Coordinadores
tècniques
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10.4.5. ASSETJAMENT SEXUAL O PER RAÓ DE GÈNERE

CATEGORIA

QUÈ VOLEM MESURAR

Detectar assetjament
sexual o per raó de
gènere.

Impacte

Prevenir l’assetjament a
l’entitat
Assegurar el coneixement
de la plantilla sobre les
eines que té en contra de
l’assetjament.
Sensibilitzat sobre
l’assetjament sexual o per
raó de gènere

Productes

Activitats

INSTRUMENT

RESPONSABLES DE
RECOLLIR
L’INDICADOR

Qüestionari de
detecció
d'assetjament (1
vegada l’any).

C. Gènere

Qüestionari adreçat
a la plantilla de
Vincle.

Coordinadors/es dels
diferents programes
Responsable de les
activitats formatives.

Qüestionari adreçat
a la plantilla de
Vincle.

Protocol realitzat
Nº de demandes per temes
d’assetjament
Nº de professionals que
han fet la formació.

Arxiu documental
Registre de les
demandes
Registre
d’assistència

C Gènere

Nº reunions per acordar el
protocol

Actes de les
Reunions

C Gènere

Sessió de presentació del
protocol a través de
plataforma digital (meet,
zoom…)

Document de
gravació.

Responsable de les
activitats formatives

Responsable de
l’activitat formativa

Mail d’enviament
col·lectiu

Gravació de la sessió de
presentació i enviament a la Registre
plantilla.
d’assistència.
Formació sobre
l’assetjament sexual o per
raó de sexe gènere .

Recursos

Nº de sessions
formatives.

Nº d’hores dedicades a la Registre de les
formacions
formació

Responsable formació
i C. Gènere
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10.4.6. COMUNICACIÓ CORPORATIVA

CATEGORIA

QUÈ VOLEM
MESURAR
L’ús del llenguatge i
comunicació inclusiva
en la pàgina web de
Vincle.
La inclusió de la
perspectiva de gènere
en el model de
comunicació de Vincle.

Impacte

Vetllar perquè hi hagi
una comunicació no
sexista a Vincle.

INSTRUMENT

Revisió de la web

RESPONSABLES DE
RECOLLIR
L’INDICADOR
Responsable de
comunicació.

Apartat de bon ús de
llenguatge en el Pla de
comunicació

Qüestionari a la
plantilla de Vincle per
conèixer l’ús del
llenguatge que fan.

C. Gènere

Que la plantilla sigui
coneixedora de la guia
Sensibilitzar a la
plantilla en l’ús del
llenguatge no sexista.
Sensibilitzar les noves
professionals sobre l’ús
del llenguatge no
sexista.
Productes

Activitats

Recursos

Qüestionari per
observar la
sensibilització de la
plantilla entorn al
tema

C. Gènere

Àrea de selecció de
Infografia entregades
per nº de professionals personal
noves

Apartat en el pla de
comunicació de Vincle.

Nº de directrius i
propostes pel bon ús
del llenguatge

C. Gènere i
responsable de
comunicació

Guia de comunicació

Arxiu documental

C Gènere

Sessió de presentació
de la guia (mitjà online).

Registre
d'assistència.
Correu de difusió de la
Guia de comunicació

C. Gènere

Registre
d'assistència.
Sessió formativa sobre
el llenguatge no inclusiu. Grau de satisfacció
amb la formació

Professional
formadora

Definició
de
criteris Nº d’indicadors
bàsics de l’ús del
llenguatge no sexista ala
web.

C. Gènere
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10.4.7. INTRODUCCIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE DINS DELS
NOSTRES PROJECTES

CATEGORIA

Impacte

Productes

QUÈ VOLEM MESURAR

Recursos

RESPONSABLES DE
RECOLLIR
L’INDICADOR

Que tots els projectes de Memòries de
l’entitat tinguin incorporada programa
la visió de la perspectiva de
gènere.

Equip Coordinació

Formació en introducció de
la perspectiva de gènere en
els programes.

Nombre
formacions
realitzades

Tècnic/a formació

Formació per la detecció de
possibles situacions de
violència en les dones quan
intervenim.

Nombre de
formacions
realitzades

Manual de suport per la
redacció de nous projectes.

Document

Taula d’indicadors en
relació la perspectiva de
gènere per utilitzar en els
projectes.

Activitats

INSTRUMENT

Tècnic/a formació

Document

C. Gènere

Equip coordinació

Especificar o avaluar els
indicadors de gènere de en Document
la planificació, avaluació i
memòria de cada programa.

Equip coordinació

Gràfic actualitzat del
nombre de programes
segons si són amb igualtat
o amb perspectiva de
gènere.

Document

C. Gènere

Nombre de programes que
tenen indicadors amb
perspectiva de gènere.

Memòries

C. Gènere

Nombre d’equips de
programes que han
participat en les formacions.

Registres de
formació

Tècnic/a formació

Factures

Administració

Cost de la formació
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11.

PLA D’ACCIONS 2021-2024

11.1. TRANSVERSALITAT DE GÈNERE

Obj. 1.1. Incloure la
perspectiva de
gènere en la Missió i
Vissió

(A.1.) Plantejar
a l'Assemblea de
l'Entitat.

Obj 1.2. Vincular la
perspectiva de
gènere als models de
governança
democràtica i
transparent.

Obj. 1.3. Vetllar per a
que els equips
participin i
s’impliquin en
l’aplicació del Pla
d’Equitat.

(A.2.)Dissenyar
una guia per a
orientar la
governança

(A.4.)Possibilitar
la participació de
totes les
treballadores en
el Pla d’Equitat.

(A.3.)Actualitzar i
ampliar la web i
incloure’n el Pla
d’Equitat.

(A.5.) Incloure els
aspectes clau en
el Dossier de
Benvinguda.

Obj. 1.4. Incorporar
el Pla d’Equitat al Pla
Estratègic 2021-2025

(A.7)Fer efectiva
la coordinació
entre la Comissió
de Gènere i
l’equip del Pla
Estratègic per a
incorporar-ne el
Pla d’Equitat.

(A.6.) Establir una
formació
específica
destinada als
equips directius i
de coordinació
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Objectiu de referència:

Incloure la

Acció A.1 Plantejar a l’Assemblea de

perspectiva de gènere en la Visió de

l’Entitat la modificació de la Visió, per

l’Entitat

incloure l’orientació de gènere i fer-la

transversalment

de

manera
tota

que

impregni

actuació

de

l’Entitat, i incorpori el Pla d’Equitat en el

efectiva.

seu fer global
Descripció: Fer proposta d’ampliació

Temps per trimestre i any:

de la visió de VINCLE en el disseny del

2021

2022

2023

2024

Pla Estratègic 2021-2024.

X

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Instrument

L’Assemblea de l’Entitat ha tingut
l’oportunitat d’ampliar la visió en
perspectiva de gènere.

Responsables de
recollir l’indicador

Acta reunió

Secretaria Junta
directiva

Productes La visió incorpora la perspectiva de
gènere

Redacció de
la visió

Equip redactor Pla
estratègic

Activitats

Núm. reunions

Actes

Secretaria; Junta
directiva

Recursos

Núm. participants treballadores i
sòcies

Acta
assemblees

Secretaria Junta
directiva

Responsabilitats:
Persones participants
Equip redactor Pla
estratègic

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Coordinadora de la comissió de
gènere

Àrea/Equip motor
Equip de direcció

Mitjans:
Materials
Inespecífic, els relatius al Pla Estratègic

Costos
Inespecífic, els relatius al Pla Estratègic

Mecanismes de difusió:
la difusió del pla estratègic
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Acció A.2. Dissenyar una guia per a
orientar la governança amb perspectiva
de gènere.

Objectiu de referència:

Vincular la

perspectiva de gènere als models de
governança democràtica i transparent.
Temps per trimestre i any:

Descripció: Elaborar una guia-resum

2021

amb els elements transversals del Pla.

1
3

2022

2023

2024

X

1

2

1

2

1

2

4

3

4

3

4

3

4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Instrument

La
Direcció
compta
amb Qüestionari
orientació per a l’assumpció del
Pla

Responsables de
recollir l’indicador
C. Gènere

Productes Guia realitzada

Arxiu
documental

C. Gènere

Activitats

Actes

C. Gènere

Núm. reunions

Responsabilitats:
Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Coordinadora de la comissió de gènere

Persones
participants
Junta Directiva
Comitè executiu

Àrea/Equip motor
Comissió de Gènere

Mitjans:
Materials
Dossier

Costos
Temps elaboració guia: 5 hores
Temps qüestionari: 2 hores

Mecanismes de difusió:
els propis de la web.
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Acció A.3. Actualitzar i ampliar la web
Objectiu de referència:

pel que fa a la pestanya de
transparència i incloure’n el Pla

Vincular la

perspectiva de gènere als models de

d’Equitat

governança democràtica i transparent.
Temps per trimestre i any:

Descripció: Penjar el Pla d’Equitat i les

2021

2022

2023

2024

guies resultats

X

2

X

2

X

2

X

2

3

4

3

4

3

4

3

4

a la pestanya

de

transparència de la web

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Instrument

Visibilització
opció Registre
perspectiva de gènere
consultes web
Núm. consultes a web

Productes Pestanya transparència
completada

Web

Responsables de recollir
l’indicador
Tècnica comunicació

Tècnica de comunicació

Responsabilitats:
Persones participants
Públic en general i equip de
Vincle en particular

Persones responsables de
l’acció i l’avaluació
Tècnica comunicació

Àrea/Equip motor
Direcció General

Mitjans:
Materials

----

Costos

-----

Mecanismes de difusió:
Reunions de presentació de la guia.
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Acció A.4. Possibilitar la participació de
totes les persones treballadores de

Objectiu de referència:

Vincle en la proposta del Pla d’Equitat

que els equips participin i s’impliquin en

abans de ser aprovat.

l’aplicació del Pla d’Equitat.

Descripció: Fer presentació del Pla al

Temps per trimestre i any:

conjunt

de

l’equip,

possibilitar

Vetllar per a

2021

2022

2023

2024

l’intercanvi i aportació de les participants

1

2

1

2

1

2

1

2

per a incloure al Pla

3

4

3

4

3

4

3

4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Instrument

Tota la plantilla coneix el Pla Relació de
i hi participa activament
mesures
adoptades

Responsables de
recollir l’indicador
C. Gènere

Productes Elements a incorporar,
canviar o confirmar

Acta Reunió

C. Gènere

Activitats

Nº Reunions

Acta Reunió

C. Gènere

Recursos

% de participants en relació
al total de la plantilla

Acta Reunió

C. Gènere

Responsabilitats:
Persones participants
Personal de l’Entitat i
voluntariat

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
C. Gènere

Àrea/Equip motor
C. Gènere i Direcció
general.

Mitjans:
Materials
Plataforma online

Costos
Temps laboral, 2 hores

Mecanismes de difusió:
Mail convocatòria
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Acció

A.5.

Incloure

els

aspectes

essencials del Pla en el Dossier de

Objectiu de referència:

Benvinguda

que els equips participin i s’impliquin en

de

les

persones

que

s'incorporen als equips per primera

Vetllar per a

l’aplicació del Pla d’Equitat.

vegada.

Descripció: Introduir un capítol sobre

Temps per trimestre i any:

el Pla de l’equitat i la responsabilitat de

2021

2022

les persones de VINCLE per a fer-lo

X

2

1 2 1 2 1 2

efectiu en el dossier de benvinguda (a

3

4

3

4

2023

3

4

2024

3

4

construir en breu)
Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Instrument

Les persones que s’incorporen a Signatura de
VINCLE coneixen i participen en el coneixement de
Pla
Pla

Productes Inclusió essència del Pla al dossier
Activitats

Dossier

Responsables de
recollir l’indicador
C. Gènere

Responsable AMQ

Percentatge de persones noves
que tenen el dossier en relació a
noves contractacions i
col·laboracions (100% òptim)

Responsabilitats:
Persones participants
Personal de Vincle,
Voluntariat, estudiants
Coordinació i responsables
de projectes

Persones responsables de
l’acció i l’avaluació
AMQ

Àrea/Equip motor
Equip de Coordinació

Mitjans:
Materials
Informàtics. Preveure alguna impressió

Costos
Temps d’elaboració: 2 h específicament.

Mecanismes de difusió:
Sessions de benvinguda del personal nou, personal de pràctiques i voluntariat
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Acció

A.6.

Establir

una

formació

específica destinada als equips directius

Objectiu de referència:

i de coordinació, per tal que puguin

que els equips participin i s’impliquin en

vetllar

l’aplicació del Pla d’Equitat.

per

la

incorporació

de

la

Vetllar per a

perspectiva de gènere en totes les
activitats.
Tres

Descripció:

“càpsules”

formatives, una genèrica en la que es
treballa

el

paper

de

direcció

i

Temps per trimestre i any:
2021

2022

2023

2024

coordinació en el Pla , un altra sobre la

1 X 1 2 1 2 1 2

perspectiva de gènere en els projectes i

X

4

3

4

3

4

3

4

serveis, una tercera sobre el rol de
coordinació en l’avaluació del Pla.
Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Instrument

Els
equips
directius
tenen Relació de
coneixement del Pla i saben com mesures
aplicar-ho.
adoptades

Responsables de
recollir l’indicador
C. Gènere

Productes Material formatiu

Dossier

Persona Formadora

Activitats

Actes reunions

C. Gènere

Nº càpsules formatives
Nº i significativitat de les
participants

Responsabilitats:
Persones
participants
Equip de coordinació

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Direcció tècnica i C. Gènere

Equip directiu

Àrea/Equip motor
Direcció técnica i C.
Gènere

Mitjans:
Materials
Dossier de treball

Costos
Temps laboral: 6 hores participants i 4
hores preparació

Mecanismes de difusió:
Interns ordinaris
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Acció A.7. Fer efectiva la coordinació
entre la Comissió de Gènere i l’equip

Objectiu de referència:

responsable del Pla Estratègic per a

Pla d’Equitat al Pla Estratègic de Vincle

incorporar el Pla d’Equitat.

2020-2025

Descripció:

Temps per trimestre i any:

Establiment de dues

Incorporar el

sessions min. de coordinació: 1 per a

2021

definir aspectes a ser incorporats al Pla

1 X 1 2 1 2 1 2

Estratègic, i 2 per situar en mètodes i

3

4

2022

3

4

2023

3

4

2024

3

4

coordinar-ne la temporalitat.

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Existeixen canals de comunicació Relació de
eficients entre el Pla Equitat i Pla mesures
Estratègic
adoptades

C. Gènere

Productes Incorporació Pla Equitat al Pla
Estratègic

Pla Estratègic

Equip redacció PE

Activitats

Actes reunions

Equip PE i
coordinació
C Gènere

Efectivitat reunions

Responsabilitats:
Persones participants
Equip disseny Pla
Estratègic

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Equip Pla Estratègic

Àrea/Equip motor
Direcció General

Mitjans:
Materials
------------

Costos
Temps

Mecanismes de difusió:
Exempt de difusió

80 | P à g i n a

11.2. REPRESENTATIVITAT DE LES DONES

Obj. 2.1. Garantir la
promoció del principi
d'igualtat d'oportunitats
en l'accés, la selecció i la
promoció

(A.8) Establir una
guia per a la
utilització d’un
llenguatge no
sexista dins dels
processos selectius i
de promoció de
l’organització.

Obj 2.2. Continuar
treballant per equilibrar
la composició de la
plantilla entre gèneres

(A.9) Revisar de
forma anual % de
contractacions noves
i la distribució de la
plantilla de l’entitat
per gènere

Obj. 2.3. Disposar de
formació en igualtat per
afavorir el reclutament i
la promoció en ofertes
laborals, processos
selectius i promoció
interna.

(A.10) Formar en

igualtat
d'oportunitats a les
persones
encarregades de
seleccionar a les
noves persones
treballadores de
l'entitat.
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Acció A.8. Incloure a la guia de

Objectiu de referència:

comunicació inclusiva un apartat per

promoció

les ofertes laborals.

d’oportunitats en l’accés, la selecció i la

del

Garantir la

principi

d’igualtat

promoció d’ofertes laborals.

Descripció:

Disposar d’un document

Temps per trimestre i any:

alhora de publicar una oferta laboral

2021

2022

amb criteris no discriminatoris, a part de

X

X

1 2 1 2 1 2

ser una eina d’utilització pel llenguatge

3

4

3

4

2023

3

4

2024

3

4

inclusiu pel personal encarregat de fer la
selecció o promoció de personal.
Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Que hi hagi un llenguatge inclusiu Ofertes
en els processos de selecció
publicades

Productes Apartat ofertes laborals en la guia
de comunicació inclusiva
Activitats

Instrument

Arxiu
documental

Satisfacció i ús del manual per part Qüestionari de
de les persones encarregades de la satisfacció
selecció de personal Satisfacció i
ús del manual per part de les
persones encarregades de la
selecció de personal

Responsables de
recollir l’indicador
Responsable dels
processos de
selecció
C Gènere

C. Gènere

Responsabilitats:
Persones participants
Personal encarregat de la
selecció de personal

Persones responsables de
l’acció i l’avaluació
C. Gènere

Àrea/Equip motor
Equip directiu

Mitjans:
Materials
Document guia

Costos
Cost d’hores de redacció i actualització
de la documentació per part de
professionals de la Comissió.

Mecanismes de difusió:
Exempt de difusió
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Acció A.9. Revisar de forma anual la

Objectiu de referència:

distribució de la plantilla de l’entitat per

treballant per equilibrar la composició de

gènere.

la plantilla entre gèneres.

Descripció:

Tenir

unes

taules

Continuar

Temps per trimestre i any:

dinàmiques on s’especifiqui el gènere

2021

de les persones noves que entren a

1 2 1 2 1 2 1 2

l’entitat de forma anual i per programes.

3

X

2022

3

X

2023

3

X

2024

3

X

I tenir un sumatori total de persones que
treballen

a

l’entitat

segregat

per

gèneres.
Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Instrument

Posar a la memòria anual de
l’entitat el nombre de personal
treballant a l’entitat segregat per
gènere

Responsables de
recollir l’indicador

Memòria anual

Equip directiu

Productes Taules actualitzades d’equips de
treball segregades per gèneres.

Arxiu
documental

Administració

Activitats

Contractes
nous firmats.
Finalitzacions
de contracte
firmats

Administració

Registrar les noves contractacions
entrants i les finalitzacions de
contracte a l’entitat segons gènere.

Responsabilitats:
Persones
participants
---------------

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Equip administració i recursos humans

Àrea/Equip motor
Equip directiu

Mitjans:
Materials
Taules dinàmiques

Costos
Cost d’hores d’actualització de la
documentació per part de professionals
d’administració i recursos humans.

Mecanismes de difusió:
Memòria anual.
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Acció A.10. Espai de reflexió i formació

Objectiu de referència: Disposar de

en igualtat d'oportunitats a les persones

formació en igualtat per afavorir el

encarregades de fer processos de

reclutament

selecció

importància de visibilitzar al gènere

i

la

promoció

i

la

femení en ofertes laborals, processos
selectius i promoció interna.
Descripció: Fer formació específica a

Temps per trimestre i any:

les persones encarregades de fer la

2021

selecció de personal per tenir en compte

1 2 1 2 1 X 1 2

diferents aspectes relacionats amb el

3

4

2022

3

4

2023

3

4

2024

3

4

gènere durant la selecció o promoció
interna per noves ofertes laborals.
Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Que les persones
encarregades de fer la
selecció de personal tinguin
formació i coneixements en
perspectiva de gènere

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Qüestionari de
formació

Professional
encarregat de la
formació

Productes Material de les sessions

Arxiu documental

Professional de la
formació per l’entitat

Activitats

Núm. sessions formatives
Número i significativitat de
les persones participants

Registre de sessions
Registres de
participació i càrrec

Professional
encarregat de
realitzar la formació

Recursos

Nombre de professionals que Registre de sessions
han impartit les formacions.
Nombre d’hores de formació

Professional de la
formació per l’entitat

Responsabilitats:
Persones participants

Persones responsables de
l’acció i l’avaluació
Persones encarregades de la Tècnica en formació

Àrea/Equip motor
Direcció Tècnica

selecció de personal
Mitjans:
Materials
Material de la formació

Costos
Curs de formació per experts.

Mecanismes de difusió: Correu electrònic informatiu
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11.3. CONDICIONS LABORALS

Polítiques retributives i salarials

Obj. 3.1. Vetllar per la
igual retribució per
homes i dones.
Garantint l’equitat de
gènere en les condicions
retributives i fe-ne les
dades públiques
(A.11) Fer pública la
informació de les
retribucions diferenciada
per gènere. Fer constar la
informació al Pla de
transparència de l’entitat.

Formació

Obj. 3.2. Garantir que la
formació s’ofereixi de
manera igualitària i sense
distincions.
(A.12.) Avaluar
l'assistència en les
formacions a partir
d'una plantilla on
constin les dades
segregades.
Obj. 3.3. Vetllar que les
empreses que ofereixen
les formacions tinguin en
compte el llenguatge no
sexista i no facin
distincions per raó de
sexe o gènere.
(A.13.)Prioritzar que
empreses formadores
tinguin perspectiva de
gènere en la formació i
material utilitzat.
Obj. 3.4. Facilitar la
formació a totes les
persones de l’entitat i
facilitar la conciliació
familiar i laboral.

Conciliació vida personal i
laboral
Obj. 3.5. Facilitar
mesures de conciliació
personal, familiar i
laboral.
(A.16.) Definir i
visibilitzar les mesures
de conciliació possibles i
viables segons la
tipologia de cada servei.
(A.17) Potenciar l’ús de
les eines del GSuite.

Obj. 3.6. Informar a les
les entitats contractants
de VINCLE tinguin en
compte les mesures de
conciliació.

(A.18.) Fer visibles i
donar informació
sobre les mesures de
conciliació de la vida
personal, familiar i
laboral a les entitats
contractants.

(A.14.) Realitzar cursos i
formació establint
alternatives per la
conciliació familiar i
laboral.
(A.15.)Utilitzar la
plataforma GDrive per
compartir la informació
de la formació rebuda
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11.3.1. POLÍTIQUES RETRIBUTIVES
Acció A.11. Fer pública la informació

Objectiu de referència: Vetllar per la

anual de les retribucions diferenciada

igual retribució per homes i dones.

per gènere. Fer constar la informació

Garantir l’equitat de gènere en les

al la pestanya de transparència de la

condicions retributives dels treballadors

pàgina web de l’entitat

i treballadores i fer-ne les dades
públiques.

Descripció:
Donar a conèixer les
dades respecte a les retribucions
diferenciada per gènere, atenint-se a
criteris de transparència establerts i amb
la finalitat de fer les dades públiques.
Temps per trimestre i any:

2021

2022

2023

2024

1 2 1 2 1 2 1 2
3

X

3

X

3

X

3

X

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Informar públicament de les dades
extretes després d’analitzar les
retribucions diferenciades per
gènere

Instrument

Informe inclòs
al Pla de
Transparència
de l'entitat

Productes Visibilitzar la informació extreta de Arxiu
documental
taules de retribució separades per

Responsables de
recollir l’indicador
Direcció

Administració

gènere
Responsabilitats:
Persones participants
Plantilla i societat en
general

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Administració

Àrea/Equip motor
Direcció

Mitjans:
Materials
Exempt de materials específics.

Costos
Hores de dedicació per fer-ne la difusió a
la pàg. web

Mecanismes de difusió: Pàgina web (pestanya de transparència)
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11.3.2. FORMACIÓ
Acció A.12. Avaluar l’assistència en les

Objectiu de referència:

formacions a partir d’una plantilla on

garantint que la formació s’ofereixi de

constin les dades segregades per

manera igualitària i sense distincion

Seguir

gènere.
Descripció: Emplenar una plantilla de
cada formació per obtenir un registre
segregat per gèneres de les persones
que assisteixen a les formacions. Així
poder tractar les dades de manera més
precisa
i
veure
si
existeixen
problemàtiques referents a l’accés a la
formació ocultes..

Temps per trimestre i any:
2021

2022

2023

2024

X 2 X 2 X 2 X 2
3

4

3

4

3

4

3

4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Detectar dificultats d'accessibilitat
per gènere a les formacions de
l’Entitat.

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Incloure
pregunta
d'accessibilitat
al qüestionari
d’avaluació
formativa.

Responsable de
formació

Productes Plantilla d’assistència

Arxiu
documental

Responsable de
formació

Activitats

Plantilla
d’assistència

Responsable de la
formació

% de persones participants a les
formacions segregades per sexe.

Responsabilitats:
Persones
participants
Plantilla de l’entitat

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Responsable de la formació

Àrea/Equip motor
Àrea formativa i
Equips de coordinació

Mitjans:
Materials
Exempt de materials específics.

Costos
Cost d’hores d’actualització de la
documentació per part de l’àrea
formativa

Mecanismes de difusió: Exempt de difusió.
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Acció

A.13.

les

Objectiu de referència: Vetllar que les

tinguin

empreses que ofereixen les formacions

perspectiva de gènere en la formació i

tinguin en compte el llenguatge no

material utilitzat. Tenir-ho en compte i

sexista i no facin distincions per raó de

incloure-ho en el conveni.

sexe o gènere.

empreses

Prioritzar
formadores

que

Descripció: Prioritzar a les empreses
formadores que tenen en compte la
perspectiva de gènere, tant en el
llenguatge emprat per part de les
persones formadores com en els
materials facilitats. Serà important fer-ho
constar als convenis, a partir de
diferents ítems.

Temps per trimestre i any:
2021

2022

2023

2024

X 2 X 2 X 2 X 2
3

4

3

4

3

4

3

4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Que en totes les formacions
que es realitzen a l’entitat hi
hagi perspectiva de gènere, i
no hi hagi discriminació per
raó de sexe.

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Qüestionari de
valoració de les
formacions.

Responsable de
contractar
formacions.

Productes Tenir els documents amb les
condicions que han de tenir
les empreses contractades.

Arxiu documental

Àrea de formació

Activitats

Nº formacions realitzades on
es té en compte la perspectiva
de gènere alhora de realitzar i
impartir la formació.

Registre de les
formacions i
acompliment dels
ítems inclosos en el
conveni.

Àrea de formació

Recursos

Nº entitats formadores

Registre de les
formacions

Àrea formacio

Responsabilitats:
Persones
participants
Plantilla de l’entitat

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Àrea formativa

Àrea/Equip motor
Àrea formativa

Mitjans:
Materials
Exempt de materials específics.

Costos
Cost d’hores d’actualització i
comprovació per part de les persones
responsables
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Mecanismes de difusió: Exempt de difusió.
Acció

A.14.

Realitzar

cursos

i

Objectiu de referència:

Facilitar la

formació establint alternatives per la

formació a totes les persones que

conciliació familiar i laboral.

conformen l’entitat i, facilitar en aquells
casos que sigui necessari la conciliació

Descripció

Esbrinar

la

familiar i laboral; així com tenir accés a

coordinació de cada equip la dificultat

la informació i formació que s’ha rebut

d’assistència

de manera presencial.

per

des

de

participar

en

formacions (en el cas que n’hi hagi). En
aquests casos, serà necessari facilitar
alternatives.

Temps per trimestre i any:
2021

2022

2023

2024

X 2 X 2 X 2 X 2
3

4

3

4

3

4

4

3

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar
Que tota la plantilla de l’entitat
rebi la formació sense
discriminacions ni
diferenciacions.

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Registre de
formacions

Àrea formativa

Productes Nº de persones que han
necessitat una mesura de
conciliació..

Registre de
demandes

Àrea de formació

Activitats

Registre de
formacions
realitzades

Àrea de formació

Nº de formacions realitzades
amb mesures de conciliació

Responsabilitats:
Persones
participants
Plantilla de l’entitat

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Àrea formativa

Àrea/Equip motor
Àrea formativa

Mitjans:
Materials
Documents per portar a terme les sessions

Costos
Hores de dedicació.

Mecanismes de difusió: Correu electrònic per informar a totes les persones de la
plantilla de les formacions i demanar si tenen alguna dificultat per assistir-hi.
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Acció A.15. Utilitzar la plataforma

conformen l’entitat i, facilitar en aquells

GDrive per compartir la informació de

casos que sigui necessari la conciliació

la formació rebuda

familiar i laboral; així com tenir accés a
la informació i formació que s’ha rebut

Descripció: Potenciar i utilitzar la

de manera presencial.

plataforma GDrive per compartir i rebre
informació rebuda en formacions. I,
d’aquesta

manera,

evitar

possibles

Temps per trimestre i any:
2021

2022

2023

2024

X X 1 2 1 2 1 2

desigualtats de gènere

3

Objectiu de referència:

4

3

4

3

4

4

3

Facilitar la

formació a totes les persones que
Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Tothom pugui rebre la
informació de les formacions
realitzades

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Registre de
Àrea formativa
persones que tenen
accés a la carpeta
compartida de
formacions

Productes Satisfacció de les persones
que reben la informació

Qüestionari adreçat
a la plantilla de
l’entitat

Àrea de formació

Activitats

Registre de la
informació
compartida

Responsable de
l’àrea formativa

Nombre de formacions amb
informació compartida

Responsabilitats:
Persones
participants
Plantilla de l’entitat

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Àrea formativa

Àrea/Equip motor
Àrea formativa

Mitjans:
Materials
Informació compartida de les diferents
formacions

Costos
Hores de dedicació.

Mecanismes de difusió: Dossier
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11.3.3. CONCILIACIÓ PERSONAL I LABORAL
Acció A.16. Definir i visibilitzar les

Objectiu de referència: Facilitar

mesures de conciliació possibles a

mesures de conciliació personal,

VINCLE i pactar les que siguin viables

familiar i laboral.

segons la tipologia de cada servei i la
institució contractant.
Descripció:
Tenint en compte les
mesures de conciliació possibles dins de
cada programa, oferir i gestionar les que
sigui viable la seva aplicació, tant pel
servei prestat com per l’entitat
contractant.

Temps per trimestre i any:
2021

2022

2023

1

2

3

X 3 X 3 X 3 X

1

2

1

2

2024

1

2

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Què volem mesurar

Instrument

Les persones que necessiten
d’una mesura de conciliació
puguin gaudir-ne sense que
això afecti al servei prestat o a
la institució contractant.

Registre de les
mesures de
conciliació aplicades

Àrea d’execució de
programes

Productes Satisfacció de les entitats
contractants amb el servei.
Satisfacció de les persones
treballadores de l’entitat que
han necessitat la mesura de
conciliació.

Registre de les
mesures de
conciliació aplicades

Àrea d’execució de

Activitats

Registre de les
mesures de
conciliació aplicades

Àrea d’execució de
programes

Impacte

Nº de mesures de conciliació
aplicades per servei

Responsables de
recollir l’indicador

programes

Responsabilitats:
Persones
participants
La plantilla de Vincle

Persones responsables de
l’acció i l’avaluació
Àrea d’execució de programes

Àrea/Equip motor
Àrea d’execució de programes

Mitjans:
Materials
Costos
Els necessaris per dur a terme cada tipologia Les hores dedicades per les persones
de conciliació (per exemple: mòbil, portàtil,
responsables.
etc. en teletreball)
Mecanismes de difusió: Incloure en el dossier anual.
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Acció A.17. Potenciar l’ús de les eines

Objectiu de referència: Facilitar

Gsuite.

mesures de conciliació personal,
familiar i laboral.

Descripció: Per a la realització de
tasques, traspàs d’informació, reunions,
etc. i, facilitar la conciliació laboral i
personal, caldrà potenciar totes les
eines de la plataforma Gsuite (Meet,
Correu, Calendar…)

Temps per trimestre i any:
2021

2022

2023

2024

X 2 X 2 X 2 X 2
X 4 X 4 X 4 X 4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Tothom té accés a les unitats
compartides de Vincle.

Productes Nombre de programes amb
accés a unitats compartides.

Activitats

Instrument

Carpetes de la
unitat compartida.
Arxiu documental
compartit en
carpetes dels
programes

Satisfacció de les persones
Qüestionari adreçat
que han utilitzat les eines de la a la plantilla de
plataforma Gsuite.
l’entitat

Responsables de
recollir l’indicador
Àrea d’execució de
programes
Àrea d’execució de
programes

Àrea d’execució de
programes.

Responsabilitats:
Persones
participants
Tota la plantilla

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Àrea tècnica

Àrea/Equip motor
Àrea tècnica

Mitjans:
Materials
Gsuite

Costos
Les hores de dedicació + els costos
derivats de la plataforma Gsuite

Mecanismes de difusió: Exempt de difusió; àrea tècnica s’encarregarà de fer-ne la
difusió corresponent en el seu equip.
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Acció

A.18.

informació

Fer
sobre

visibles

i

l’existència

donar
de

Objectiu de referència: Demanar
que les entitats contractants de

mesures per a la conciliació de la vida

VINCLE tinguin en compte les mesures

personal, familiar i laboral a les entitats

de conciliació.

contractants.
2021

Descripció: Informar sobre les mesures
de conciliació que té establertes Vincle
i, facilitar a les empreses/institucions
contractants ho facilitin (en el marc de
les condicions contractuals signades).
Temps per trimestre i any:

2022

2

3

X 3 X 3 X 3 X

1

2

2024

1

1

2

2023

1

2

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Les entitats contractants
estiguin informades de les
mesures de conciliació
possibles i així puguin
respectar-les.

Instrument

Conveni

Productes Satisfacció de les entitats
contractants amb les mesures
de conciliació i servei prestat

Qüestionari adreçat
a les entitats
contractants

Activitats

Registre de
mesures de
conciliació aplicades

Nombre de mesures de
conciliació aplicades per
programa

Responsables de
recollir l’indicador
Equip de direcció

Àrea d’execució de
programes
Àrea d’execució de
programes

Responsabilitats:
Persones participants
Entitats/ institucions
contractants

Persones responsables de l’acció i
Àrea/Equip motor
l’avaluació
Direcció de programes/ coordinació
Direcció de programes

Mitjans:
Materials
Exempt de materials

Costos
Hores de dedicació

Mecanismes de difusió: pàgina web, documents de subvenció i licitació .
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11.4. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE GÈNERE

Obj. 4.1. Vetllar per reduir els riscos
laborals psicosocials

(A.19) Fer diagnosi sobre el
benestar de les persones
treballadores i els equips de
Vincle posant atenció als
indicadors d’estrès i
malestar.

Obj 4.2. Millorar la cohesió dels equips per reduir
els riscos psicosocials

(A.22) Establir moments informals
de cohesió fora de l’espai de treball.

(A.20) Analitzar la informació
extreta de la diagnosi i
evaluar en quins àmbits cal
aprofundir i cal introduir
canvis per reduir els riscos
psicosocials
(A.21) Formació al personal
sobre l’ètica de les cures,
comunicació no violenta i
assertivitat
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Acció A.19. Realitzar una diagnosi
sobre el benestar de les persones

Objectiu de referència:

Vetllar per

treballadores i els equips de Vincle

reduir els riscos laborals psicosocials

posant atenció als indicadors d’estrès i
malestar.
Temps per trimestre i any:
Descripció: Realització d’una diagnosi
sobre el benestar de les persones que
treballen a l’entitat. Es realitzarà a totes
les persones, des de direcció fins als
tècnics de programes. L’enquesta es
realitzarà tenint en compte el llistat
d’indicadors d’estrès, malestar i els
riscos psicosocials.

2021

2022

2023

2024

1 X 1 2 1 2 1 2
X

4

3

4

3

4

4

3

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar
L’Entitat coneix quin son els
indicadors d'estrès i els riscos
psicosocials del personal

Instrument

Resultat de la
diagnosi

Productes Plantilla d’indicadors per
avaluar l'estrès i els riscos
psicosocials

Informe amb les
principals indicadors

Activitats

Nº de qüestionaris
realitzats

Nº de qüestionaris realitzats

Responsables de
recollir l’indicador
C. Gènere

Responsabilitats
Persones
participants
Treballadores
VINCLE
Mitjans:

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
C. Gènere

Materials
Enquesta, document de bolcatge, llistat
d’indicadors

Àrea/Equip motor
C. Gènere

Costos
Hores dedicades

Mecanismes de difusió: Correu electrònic.
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Acció A.20. Identificar a través de

Objectiu de referència: Vetllar per

l’anàlisi de la diagnosi en quins

reduir els riscos laborals psicosocials

àmbits cal aprofundir i cal introduir
canvis

per

reduir

els

riscos

psicosocials.
2021

Descripció: A partir de l’enquesta i
diagnosi s’analitzaran aquells indicadors
més significatius pel que fa als riscos
psicosocials i es proposaran altres
accions per implementar.

2022

2023

2024

1 2 1 2 1 2 1 2
3 X 3 4 3 4 3 4

Temps per trimestre i any:
Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar
Disseny d’accions per reduir
riscos o compensar-los

Productes Identificació prioritzada de la
causa de riscos i proposta de
mesures

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Relació d’indicadors

C Gènere

Document d'anàlisi
dels riscos
psicosocials de la
plantilla

C Gènere

Responsabilitats
Persones
participants
Treballadores
VINCLE

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
C Gènere

Àrea/Equip motor
Comissió de gènere i
comissió de riscos
laborals. Area
d'administració

Mitjans:
Materials

Costos

Mecanismes de difusió: Recursos
interns de Vincle
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Acció A.21. Introduir les cures i la

Objectiu de referència: Vetllar per

dimensió

reduir els riscos laborals psicosocials

emocional

de

forma

transversal a través de la formació
externa i l’aprenentatge de formes de
comunicació no violenta.

Descripció: Formació al personal que
coordina els equips sobre lideratge
conscient i cures per introduir en el seu
dia a dia i formació sobre cures,
comunicació no violenta i assertivitat a
tot el personal de Vincle.

2021

2022

2023

2024

1 X X 2 1 2 1 2
3

X

3

4

3

4

4

3

Temps per trimestre i any:
Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Instrument

L’Entitat incorpora en la gestió
dels equips les cures, la
comunicació no violenta i
eines d'assertivitat

Relació de mesures
adoptades

Productes Diferents formacions sobre
cures i CNV segons el rol que
es realitza dins l’entitat

Llista de les
formacions
realitzades i
participació en
cadascuna

Activitats

Nº de participants

Satisfacció de les
persones
participants

Recursos

Nº d’hores de dedicació a les
formacions

Responsables de
recollir l’indicador
C. Gènere

Responsable de
metodologia i qualitat

Responsable de
metodologia i qualitat

Responsabilitats
Persones participants
Coordinació dels equips
i Treballadores VINCLE
Mitjans:
Materials
Materials de la formació

Persones responsables de
l’acció i l’avaluació
Comissió de gènere

Àrea/Equip motor
Àrea de formació

Costos
Per consultar

Mecanismes de difusió: Correu electrònic intern
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Acció A.22. Establir moments
informals de cohesió́ fora de l’espai
de treball. Conèixer les persones de
l’equip en un entorn de relació que
no sigui el laboral o de voluntariat
per fer créixer els vincles i els
lligams, i separar entre la persona i
el rol que exerceix.

Objectiu de referència: Millorar la

Descripció: A través de la creació
d’espais de cohesió dels equips de
treball i de les persones treballadores de
Vincle es facilitarà la coneixença de les
persones de l’equip en un entorn distès
dins per fer créixer els vincles i els
lligams, i separar entre la persona i el rol
que exerceix. Es promouran també
espais informals de trobada entre els
equips petits i la coordinació.

Temps per trimestre i any:

cohesió dels equips per reduir els riscos
psicosocials

2021

2022

2023

2024

1 2 1 2 1 2 1 2
X

4

X 4 X 4 X 4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Què volem mesurar

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Impacte

L’Entitat promou d’espais de
cohesió dels equips.

Relació de mesures
adoptades

C. Gènere

Activitats

Dues trobades informals a
l’any fora de l’àmbit laboral per
facilitar la cohesió.

Llistat de trobades
segons equips

Coordinadores
tècniques

Responsabilitats
Persones
participants
Treballadores
VINCLE
Mitjans:

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Tota la plantilla

Materials

Àrea/Equip motor
Coordinació dels
equips

Costos

Propis de l’acció

Mecanismes de difusió: Canals interns de Vincle
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11.5. ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE GÈNERE

Obj. 5.1. Implementació del protocol
de Prevenció de l'Assetjament Sexual
per raó de sexe, i de l'assetjament
moral o mobbing

(A.23.) Realitzar un protocol
d'actuació dirigit a totes les
persones per la prevenció de
l'assetjament sexual o per
raó de sexe.

Obj 5.2. Sensibilitzar a tot el personal en
matèria d’assetjament sexual i per raó de
sexe.

(A.25.) Crear canals d’informació i
formació per promoure la
sensibilització de les persones
treballadores entorn a l’abordatge
de l’assetjament.

(A.24.) Garantir l’accessibilitat
del protocol per a tots els
treballadors i totes les
treballadores.
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Acció A.23. Realitzar un protocol

Objectiu de referència: Implementació

d'actuació

del

dirigit

a

tots

els

protocol

de

Prevenció

de

treballadors i totes les treballadores

l'Assetjament Sexual per raó de sexe, i

per la

de l'assetjament moral o mobbing

prevenció de l'assetjament

sexual o per raó de sexe.

Temps per trimestre i any:
Descripció: Realització del document
de protocol, per a
la prevenció i
abordatge de l’assetjament sexual i per
raó de sexe per donar resposta a les
possibles situacions que es vagin
donant.

2021

2022

X

1 2 1 2 1 2

X

2023

2024

3 4 3 4 3 4 3 4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Detectar i
tractar l’assetjament sexual o
per raó de sexe.
Prevenir l’assetjament a
l’entitat.

Productes Protocol realitzat
Activitats

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Qüestionari de
detecció
d'assetjament (1
vegada l’any)

C. Gènere

Arxiu documental

Nº reunions per acordar el
protocol

Registre
Reunions

de

C Gènere

les C Gènere

Responsabilitats
Persones
participants
C Gènere

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
C Gènere

Àrea/Equip motor
C Gènere, àrea
d’abordatge de
l’assetjament sexual o
per raó de sexe.

Mitjans:
Materials
Document del protocol

Costos
Cost d’hores de redacció i actualització de la
documentació per part de professionals de la Comissió.

Mecanismes de difusió: Pàgina web i mail.
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Acció A.24. Garantir l’accessibilitat

Objectiu de referència: Implementació

del

del

protocol

per

a

tots

els

treballadors i totes les treballadores

protocol

de

Prevenció

de

l'Assetjament Sexual per raó de sexe, i
de l'assetjament moral o mobbing

Descripció:
Definir
diferents
mecanismes de difusió i implementació
del protocol perquè totes les persones
de la plantilla siguin coneixedores del
Protocol i tinguin clar els canals
d’informació, els tempos i la gestió que
es farà dels possibles casos denunciats.

Temps per trimestre i any:
2021

2022

2023

2024

1 2 1 2 1 2 1 2
X

X

3 4 3 4 3 4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Què volem mesurar

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Impacte

Que tota la plantilla de l’entitat
conegui el protocol i les eines
en contra l’assetjament

Qüestionari adreçat
a la plantilla de
Vincle

Coordinadors/es dels
diferents programes

Activitats

Sessió de presentació del
protocol a través de
plataforma digital (meet,
zoom…)
Gravació de la sessió de
presentació i enviament a la
plantilla.

Document de
gravació.

C Gènere

Mail d’enviament
col·lectiu

C Gènere

Nº de demandes per temes
d’assetjament

Registre de les
demandes

C. Gènere

Producte

Responsabilitats:
Persones participants
Totes les persones
treballadores de Vincle

Persones responsables de
l’acció i l’avaluació
C. Gènere

Àrea/Equip motor
C. Gènere .Àrea
d’abordatge i
prevenció de
l’assetjament sexual o
per raó de gènere.

Mitjans:
Materials
Document amb la Planificació de l'estratègia de
difusió, document del protocol, correus electrònics.

Costos
Hores remunerades que les tècniques de
la comissió destinin a la difusió.

Mecanismes de difusió: Presentació en una de les jornades generals de Vincle.
També difusió mitjançant web i @
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Acció A.25. Crear canals d’informació

Objectiu de referència: Sensibilitzar a

i

tot el personal en matèria d’assetjament

formació

per

sensibilització

de

promoure
les

la

persones

sexual i per raó de gènere.

treballadores entorn a l’abordatge de
l’assetjament.
Temps per trimestre i any:
Descripció: Definir formacions i també
difondre els materials, perquè tota la
plantilla de Vincle estigui formada en
matèria d’assetjament sexual o per raó
de sexe. Aquestes unitats formatives les
pot realitzar algú de la Comissió de
Gènere.

2021

2022

2023

2024

1 2 X X 1 2 1 2
3

4

3

4

3

4

3

4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Què volem mesurar

Instrument

Impacte

Sensibilitzat sobre
l’assetjament sexual o per raó
de gènere

Qüestionari adreçat
a la plantilla de
Vincle.

Responsable de les
activitats formatives.

Activitats

Formació sobre l’assetjament
sexual o per raó de gènere
online.

Registre
d’assistència.
Nº de sessions
formatives.

Responsable de
l’activitat formativa

Recursos

Nº hores dedicades a la
formació.

Registre de les
formacions

Responsable de
l’activitat formativa.

Qüestionari de
satisfacció
Registre
d’assistència

Responsable de
l’activitat formativa.

Productes Nº de professionals que han
fet la formació
Satisfacció de les
professionals de Vincle

Responsables de
recollir l’indicador

Responsabilitats
Persones participants
Tota la plantilla de Vincle

Persones responsables de
l’acció i l’avaluació
Responsable de Formació

Àrea/Equip motor
Àrea de metodologia i qualitat

Mitjans:
Materials
Material per a les formacions (material didàctic).

Costos
Les hores remunerades que es destinin a la
formació de la plantilla.

Mecanismes de difusió: pàgina web, mail i difusió a tracés de E. Coordinació.
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11.6. COMUNICACIÓ CORPORATIVA
Obj. 6.1. Vetllar perquè la
comunicació, tant interna com
externa, tant oral com escrita
transmeti valors d’igualtat entre
dones i homes.

(A.26) Revisar la pàgina web
per modificar el llenguatge i
assegurar que s’utilitza un
llenguatge inclusiu en tots els
apartats.
(A.28.) Incloure directrius i
propostes per d’ús del
llenguatge no sexista i inclusiu
en el Pla de Comunicació de
l’entitat, pendent d’elaborar.
(A.29) Creació d’una guia d’ús
del llenguatge, imatge i
continguts no sexistes i
inclusius.

Obj 6.2. Sensibilitzar a tota la plantilla sobre la
importància de un bon ús del nostre llenguatge
dins dels documents que es fan servir per la
comunicació.

(A.30) Oferir una formació no
presencial (per poder arribar a tota
la plantilla) sobre llenguatge inclusiu
i no sexista.

(A.31.) Incorporar la visió de
VINCLE sobre el bon ús del
llenguatge no sexista i inclusiu al
Dossier de Benvinguda de l’entitat,
per a totes les persones que
comencen a treballar a Vincle.
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Acció A.26. Revisar la pàgina web per

com externa, tant oral com escrita

modificar el llenguatge i assegurar

(incloent

que s’utilitza un llenguatge inclusiu

correus electrònics, pàgina web, ets),

en tots els apartats.

transmeti valors d’igualtat entre dones i

les

imatges,

continguts,

homes.
Objectiu de referència: Vetllar perquè
la comunicació de l’entitat, tant interna
2021

Descripció: Revisar i treballar per fer
els canvis pertinents a la pàgina web,i
així fer un bon ús del llenguatge inclusiu.

2022

2023

2024

1

2

X

X X X X X X X

X X X X X X

Temps per trimestre i any:
Indicadors d’avaluació:
Categoria

Què volem mesurar

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Impacte

L’ús del llenguatge i
comunicació inclusiva en la
pàgina web de Vincle.

Revisió de la web

Responsable de
comunicació.

Producte

Definició de criteris bàsics de
l’ús del llenguatge no sexista
per la web.

Nº d’indicadors

C. Gènere

Responsabilitats:
Persones participants
Persones de la comissió,
responsables de la pàgina web i del
seu contingut
Mitjans:

Persones responsables
de l’acció i l’avaluació
C. Gènere

Materials
Llistat d’indicadors (incorporats en la guia de
comunicació)

Àrea/Equip motor
C. Gènere

Costos
Hores destinades a la revisió de la
pàgina web
Hores per a la creació dels indicadors.

Mecanismes de difusió: Pàgina web
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Acció A.27. Incloure directrius i

Objectiu de referència: Vetllar perquè

propostes per d’ús del llenguatge no

la comunicació de l’entitat, tant interna

sexista i inclusiu en el Pla de

com externa, tant oral com escrita

Comunicació de l’entitat, pendent

(incloent

d’elaborar.

correus electrònics, pàgina web, ets),

les

imatges,

continguts,

transmeti valors d’igualtat entre dones i
homes.
Temps per trimestre i any:
Descripció: Incorporar al Pla de
Comunicació general de l’Entitat, un
apartat específic d’ús del llenguatge no
sexista, on hi hagi propostes i directius a
seguir pel bon ús.

2021

2022

2023

2024

1

2

1 2 1 2 1 2

X

X 3 4 3 4 3 4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Què volem mesurar

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Impacte

La inclusió de la perspectiva
de gènere en el model de
comunicació de vincle

Apartat de bon ús
de llenguatge en el
Pla de comunicació

Responsable de
comunicació.

Producte

Apartat en el pla de
comunicació

Nº de directrius i
propostes pel bon
ús del llenguatge

C. Gènere i
responsable de
comunicació

Activitats

Nº reunions amb el pla de
comunicació

Registre i actes de
les reunions

C. Gènere i
responsable de
comunicació

Responsabilitats
Persones participants
Persones encarregades de la
e comunicació

Persones responsables de
l’acció i l’avaluació
Responsable de comunicació

Àrea/Equip motor
C. Gènere i
responsable de
comunicació

Mitjans:
Materials
Apartat en el Pla de comunicació amb directrius i
propostes

Costos
Hores destinades a la creació d’aquest
apartat

Mecanismes de difusió: Pàgina web
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Acció A.28. Creació d’una guia d’ús

Objectiu de referència: Vetllar perquè

del llenguatge, imatge i continguts no

la comunicació de l’entitat, tant interna

sexistes i inclusius.

com externa, tant oral com escrita
(incloent

les

imatges,

continguts,

correus electrònics, pàgina web, ets),
transmeti valors d’igualtat entre dones i
homes.
Descripció: Elaboració d’una guia per a
l’ús no sexista del llenguatge a Vincle,
on es descriuen diferents recursos per a
l’ús no sexista del llenguatge en els
diferents recursos i canals (webs,
documents,
correus,
informes
professionals, ets)

Temps per trimestre i any:
2021

2022

2023

2024

1

2

1 2 1 2 1 2

X

X 3 4 3 4 3 4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Vetllar perquè hi hagi una
comunicació no sexista a
Vincle

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Qüestionari a la
plantilla de Vincle
per conèixer l’ús del
llenguatge que fan.

C. Gènere

Productes Guia de comunicació

Arxiu documental

C Gènere

Activitats

Registre
d'assistència.
Correu de difusió de
la Guia de
comunicació

C. Gènere

Sessió de presentació de la
guia (mitjà online)

Responsabilitats
Persones
participants
C. Gènere

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
C. Gènere

Àrea/Equip motor
C. Gènere. Àrea de
comunicació

Mitjans:
Materials
Guia de comunicació del llenguatge no sexista

Costos
Hores destinades a la realització i difusió de
la Guia de comunicació.

Mecanismes de difusió: Web, correus electrònics, meet.
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Acció A.29. Oferir una formació no

Objectiu de referència: Sensibilitzar a

presencial (per poder arribar a tota la

tota la plantilla sobre la importància de

plantilla) sobre llenguatge inclusiu i

un bon ús del nostre llenguatge dins dels

no sexista.

documents que es fan servir per la
comunicació,

tant

entre

els

i

les

companyes com amb les entitats i
organitzacions amb les que es treballa.
Descripció: Realitzar una formació pel
bon ús del llenguatge no sexista, a tota
la plantilla de Vincle.

Temps per trimestre i any:
2021

2022

2023

2024

1 2 X X 1 2 1 2
3

4

3

4

3 4 3 4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Què volem mesurar

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Impacte

Sensibilitzar a la plantilla
en l’ús del llenguatge no
sexista.

Qüestionari per observar
la sensibilització de la
plantilla entorn al tema.

C. Gènere

Activitats

Sessió formativa sobre el
llenguatge no inclusiu .

Registre d'assistència.
Grau de satisfacció amb
la formació .

Professional
formadora

Registre d'assistència.
Qüestionari de satisfacció

Professional
formadora

Registre de les
formacions

Àrea de formacions

Productes Nº de persones
participants.
Satisfacció del curs.
Recursos

Nº d’hores dedicades.

Responsabilitats:
Persones
participants
Tota la plantilla de
Vincle

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Professional formadora, i C. Gènere,
Encarregada de formacions

Àrea/Equip motor
Àrea formativa de
Vincle i Comissió de
vincle.

Mitjans:
Materials
Recursos didàctic de la formació, plataforma no
presencial.

Costos
Hores destinades a la formació i persona
formadora.

Mecanismes de difusió: Mail, pàgina web i difusió en el butlletí
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Acció A.30. Incorporar i fer trasllat de

Objectiu de referència: Sensibilitzar a

la visió de VINCLE sobre el bon ús

tota la plantilla sobre la importància de

del llenguatge no sexista i inclusiu a

un bon ús del nostre llenguatge dins dels

totes les persones que comencen a

documents que es fan servir per la

treballar a l’entitat.

comunicació,

tant

entre

els

i

les

companyes com amb les entitats i
organitzacions amb les que es treballa.
Temps per trimestre i any:
Descripció: Establir un petit protocol
per traspassar a les persones que iniciïn
l’activitat laboral noves a l’entitat,
indicant l’existència de la Guia de bona
comunicació, entre altres recursos.

2021

2022

2023

2024

1 2 X X 1 2 1 2
3

4

3

4

3 4 3 4

.

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Què volem mesurar

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Impacte

Sensibilitzar
les noves Infografia
professionals sobre l’ús del entregades per nº
llenguatge no sexista
de professionals
noves

Àrea de selecció de
personal

Producte

Apartat en el dossier de
benvinguda

Dossier de
Benvinguda

Àrea de selecció de
personal

Activitats

Reunió d’inici del programa

Registre de reunió i
acta

Àrea de selecció de
personal

Responsabilitats
Persones participants
Noves professionals de l’entitat i
professionals de l’àrea de selecció
de personal.
Mitjans:

Persones responsables
de l’acció i l’avaluació
Professionals de l’àrea de
selecció de personal.

Materials
Breu infografia amb informació bàsica

Àrea/Equip motor
Àrea de Selecció de
personal

Costos
Hores de dedicació

Mecanismes de difusió: Infografia informativa.
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11.7. INTRODUCCIÓ DE LA PRESPECTIVA DE GÈNERE DINS DELS
NOSTRES PROJECTES

Obj. 7.1. Formar a les
persones treballadores de
l’entitat Vincle en relació a
projectes amb perspectiva
de gènere.

(A.31) Formació
específica en
introducció de la
perspectiva de
gènere en els
projectes

(A.32) Formació
específica en la
detecció de
possibles situacions
de violències en les
dones amb les quals
intervenim.

Obj 7.2. Redactar els
programes amb
perspectiva de gènere.

(A.33) Fer un manual
de suport perquè el
disseny dels nous
projectes sigui amb
perspectiva de
gènere.

Obj. 7.3. Aconseguir que
tots els projectes de
l’entitat tinguin
perspectiva de gènere

(A.34) Disposar d’uns
indicadors definits en
relació la perspectiva
de gènere de cada
programa.

(A.35.) Posar un
apartat d’indicadors
de gènere en la
planificació anual, en
les avaluacions i
memòria final de
cada un dels
programes.
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Acció A.31. Formació específica en

Objectiu de referència: Formar a les

introducció de la perspectiva de

persones

gènere en els projectes..

Vincle en relació a projectes amb

treballadores

de

l’entitat

perspectiva de gènere..

Descripció: Realitzar una formació pel
bon ús del llenguatge no sexista, a tota
la plantilla de Vincle.

Temps per trimestre i any:
2021

2022

2023

2024

1 2 1 X 1 2 1 2
3

4

3

4

3 4 3 4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Que el personal tècnic
de l’entitat tingui els
coneixements de com
introduir la perspectiva
de gènere en els seus
programes

Qüestionari avaluació

Producte

Nombre de persones
participants
Satisfacció de les
persones participants

Registre assistència
Qüestionari de satisfacció

Responsable de
conduir la formació

Activitats

Sessions de formació

Nº de sessions de
formació

Tècnic/a en formació

Recursos Nombre hores de
formació
Nombre entitats
contractades per la
formació

Responsable

de

conduir la formació

Registre d’hores de
formació
Registre de entitats
contractades

Tècnic/a en formació

Responsabilitats:
Persones
participants
Tot el personal de
Vincle
Mitjans:

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Tècnic/a en formació

Materials
Material per les formacions (mat. didàctic)

Àrea/Equip motor
Àrea metodologia i
qualitat.

Costos
Les hores remunerades que es destinin a la
formació de la plantilla.

Mecanismes de difusió: Web, mail i difusió mitjançant els equips de coordinació
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Acció A.32. Formació específica en la

Objectiu de referència: Formar a les

detecció de possibles situacions de

persones

violències en les dones amb les quals

Vincle en relació a projectes amb

intervenim.

perspectiva de gènere..

Descripció: Tenir uns coneixements,
eines i recursos per poder detectar,
prevenir i saber com actuar davant una
situació de violència vers la dona en el
projecte en el qual s’està intervenint.

treballadores

de

l’entitat

Temps per trimestre i any:
2021

2022

2023

2024

1 2 1 2 1 2 1 X
3

4

3 4 3 4 X

4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Impacte

Què volem mesurar

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Que el personal tècnic de
l’entitat tingui els
coneixements en la
detecció de situacions de
violència de gènere

Qüestionari avaluació

Producte

Nombre de persones
participants
Satisfacció de les
persones participants

Registre assistència
Qüestionari de
satisfacció

Responsable de
conduir la formació

Activitats

Sessions de formació

Nº de sessions de
formació

Responsable de
conduir la formació

Recursos Nombre hores de
formació

Responsable

de

conduir la formació

Registre d’hores de
formació
Registre de entitats
contractades

Tècnic/a en formació

Responsabilitats:
Persones
participants
Tot el personal de
Vincle
Mitjans:

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Tècnic/a en formació

Materials
Material per les formacions (mat. didàctic)

Àrea/Equip motor
Àrea metodologia i
qualitat.

Costos
Les hores remunerades que es destinin a la
formació de la plantilla.

Mecanismes de difusió: Web, mail i difusió mitjançant els equips de coordinació
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Acció A.33. Fer un manual de suport

Objectiu

perquè

programes amb perspectiva de gènere.

el

disseny

dels

nous

de

referència:

Redactar

projectes sigui amb perspectiva de
gènere.
Descripció: Tenir una eina on
s’especifiqui els diferents apartats i
punts a tenir en compte en quan a la
perspectiva de gènere en el projectes
per poder utilitzar en la redacció de nous
contractes, concursos i licitacions. Un
exemple de temes a tenir en compte
són:
Formacions
específiques,
indicadors, manual d’assetjament, etc..
Indicadors d’avaluació:
Categoria

Temps per trimestre i any:
2021

2022

1 2 1
3

4

2023

2024

2 1 2 1 2

X X 3 4 3 4

Què volem mesurar

Instrument

Impacte

Coneixement de fer redacció de
projectes amb perspectiva de
gènere per part de l’equip
encarregat de redactar nous
projectes tècnics
Comptar amb elements bàsics
per incorporar la perspectiva de
gènere en el disseny dels
projectes

Projectes tècnics
presentats

C. Gènere

Producte

Manual

Arxiu documental

C. Gènere

Activitats

Satisfacció i ús del manual per
part de les persones
encarregades de la redacció de
projectes
% de redacció de nous projectes
incloent la perspectiva de gènere

Qüestionari de
satisfacció

C. Gènere

Arxiu documental

Responsables de
recollir l’indicador

Direcció de
programes

Responsabilitats:
Persones
participants
Equip coordinació

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Àrea metodologia i qualitat

Àrea/Equip motor
Àrea de direcció

Mitjans:
Materials
Exempt de materials

Costos
Les hores dedicades per fer el manual

Mecanismes de difusió: Correu electrónic
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d’uns

Objectiu de referència: Aconseguir

indicadors definits en relació la

que tots els projectes de l’entitat tinguin

perspectiva

perspectiva de gènere.

Acció

A.34.

de

Disposar

gènere

de

cada

programa.
Descripció Tenir definits un seguit
d’indicadors que contemplin la visió del
gènere per poder-los consultar i així
poder-los aplicar per part del personal
de l’entitat en els projectes que es
porten a terme.

Temps per trimestre i any:
2021

2022

2023

2024

1 2 1 2 1 2 1 2
3

4

X 4 3 4 3 4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Què volem mesurar

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Impacte

Que els equips de treball apliquin Memòria del
els indicadors de gènere definits programa
en un document.

Coordinació

Producte

Llistat amb possibles indicadors
de perspectiva de gènere en
projectes

Arxiu documental

C. Gènere

Activitats

Reunions equips de programes

Acta reunions

Acta reunions

Responsabilitats:
Persones participants
Totes les persones de
l’entitat
Mitjans:

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Equip de Coordinació

Materials
Exempt de materials

Àrea/Equip motor
Àrea metodologia i
qualitat

Costos
Exempt de costod

Mecanismes de difusió: Exempt de difusió
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Acció

A.35.

d’indicadors

Posar
de

un

gènere

apartat

Objectiu de referència: Aconseguir

en

que tots els projectes de l’entitat tinguin

la

planificació anual, en les avaluacions

perspectiva de gènere.

i memòria final de cada un dels
programes.
Temps per trimestre i any:
Descripció: En la planificació i
avaluació anual de l’entitat, tenir un
apartat específic on es reflexin objectius
i indicadors de gènere del projecte.

2021

2022

2023

2024

1 2 1 2 X X 1 2
3

4

3 4

3 X 3 4

Indicadors d’avaluació:
Categoria

Què volem mesurar

Instrument

Responsables de
recollir l’indicador

Impacte

Tots els programes de l’entitat
Memòria, planificació Coordinació
recullin indicadors per valorar la i avaluació del
perspectiva de gènere en el
programa
seu treball

Producte

Afegir nous paràmetres entorn
la perspectiva de en els
registres d'activitat dels
programes.
Afegir indicadors de gènere en
la planificació i corresponen
avaluació anual

Activitats

Reunions per treballar la
Actes de reunió
inclusió dels indicadors de cada
programa.

Registres 'activitats
Document
planificació i
avaluació

Coordinació

Coordinació

Responsabilitats:
Persones participants
Totes les persones de
l’entitat
Mitjans:

Persones responsables de l’acció i
l’avaluació
Àrea metodologia i qualitat

Materials
Exempt de materials

Àrea/Equip motor
Àrea metodologia i
qualitat

Costos
Exempt de costos

Mecanismes de difusió: Reunions d’equip de programa
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12. CRONOGRAMA RESUM DEL PLA D’ACCIONS
ÀREA

OBJECTIU

ACCIÓ

2021
1

2

3

2022
4

1

2

3

2023
4

1

2

3

2024
4

1

2

3

4

1.1.Incloure la
A.1. Plantejar a
perspectiva de gènere en l’Assemblea de l’Entitat la
la Missió i Visió
modificació de la Missió i
la Visió.
1.2. Vincular la
perspectiva de gènere
als models de
governança democràtica
i transparent.

A.2.Dissenyar una guia
per a orientar la
governança amb
perspectiva de gènere.

1.3. Vetllar per a que els
equips participin i
s’impliquin en l’aplicació
del Pla d’Equitat.

A.4. Possibilitar la
participació de totes les
treballadores de Vincle
en la proposta del Pla
abans de ser aprovat.

TRANSVERSALITAT DE
GÈNERE

A.3.Actualitzar i ampliar
la web pel que fa a la
pestanya de
transparència i incloure’n
el Pla d’Equitat.

A.5. Incloure els aspectes
essencials del Pla en el
Dossier de Benvinguda
de les persones que
s'incorporen noves
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A.6. Establir una formació
específica destinada als
equips directius i de
coordinació, per vetllar
per la incorporació de la
perspectiva de gènere en
totes les activitats.

REPRESENTATIVITAT DE
LES DONES

1.4. Incorporar el Pla
d’Equitat al Pla
Estratègic de Vincle
2021-2025

A.7.Fer efectiva la
coordinació entre la
Comissió de Gènere i
l’equip responsable del
Pla Estratègic per a
incorporar-ne el Pla
d’Equitat.

2.1. Garantir la
promoció del principi
d’igualtat d’oportunitats
en l’accés, la selecció i la
promoció d’ofertes
laborals

A.8. Incloure a la guia de
comunicació inclusiva un
apartat per les ofertes
laborals.

2.2. Continuar treballant
per equilibrar la
composició de la
plantilla entre gèneres.

A.9. Revisar de forma
anual la distribució de la
plantilla de l’entitat per
gènere

2.3. Disposar de
formació en igualtat per
afavorir el reclutament i
la importància de
visibilitzar al gènere
femení en ofertes
laborals, processos

A.10. Espai de reflexió i
formació en igualtat
d'oportunitats a les
persones encarregades
de fer processos de
selecció.
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selectius i promoció
interna.
3.1. Vetllar per la igual
retribució per homes i
dones i donar-li
POLÍTIQUES
visibilitat. Garantir
RETRIBUTIVES
l’equitat de gènere en
I SALARIALS
les condicions
retributives I fer-ne les
dades públiques.
3.2. Garantir que la
formació s’ofereixi de
manera igualitària i
sense distincions.
CONCILIACIÓ
LABORAL

FORMACIÓ

3.3. Vetllar que les
empreses que ofereixen
les formacions tinguin en
compte el llenguatge no
sexista i no facin
distincions per raó de
sexe o gènere.
3.4. Facilitar la formació
a tota l’entitat i, facilitar
en aquells casos que
sigui necessari la
conciliació familiar i
laboral; així com tenir
accés a la informació i
formació que s’ha rebut
de manera presencial.

A.11. Fer pública la
informació de les
retribucions diferenciada
per gènere. Fer constar la
informació al la pestanya
de transparència de la
pàgina web de l'entitat.
A.12. Avaluar l’assistència
en les formacions a partir
d’una plantilla on constin
les dades segregades per
gènere.
A.13. Prioritzar a les
empreses formadores
que tenen perspectiva de
gènere en la formació i
material utilitzat. Tenirho en compte i incloureho en el conveni.
A.14. Realitzar cursos i
formació establint
alternatives per la
conciliació familiar i
laboral.
A.15.Utilitzar la
plataforma GDrive per
compartir la informació
de la formació rebuda.
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3.5. Facilitar mesures de
conciliació personal,
familiar i laboral.

CONCILIACIÓ
VIDA
PERSONAL I
LABORAL
3.6. Informar a les
entitats contractants de
VINCLE que tinguin en
compte les mesures de
conciliació

4.1. Vetllar per reduir els
riscos laborals
psicosocials

PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS

A.16. Definir i visibilitzar
les mesures de
conciliació possibles a
VINCLE i pactar les que
siguin viables segons la
tipologia de cada servei i
la institució contractant.
A.17. Potenciar l’ús de les
eines del GSuite.
A.18. Fer visibles i donar
informació sobre
l’existència de mesures
per a la conciliació de la
vida personal, familiar i
laboral a les entitats
contractants.
A.19. Realitzar una
diagnosi sobre el
benestar de les
treballadores i els equips
posant atenció als
indicadors d’estrès i
malestar.
A.20. Identificar a través
de l’anàlisi de la diagnosi
en quins àmbits cal
aprofundir i cal introduir
canvis per reduir els
riscos psicosocials.
A.21. Introduir les cures i
la dimensió emocional de
forma transversal a través
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de la formació externa i
l’aprenentatge de formes
de comunicació no
violenta
4.2. Millorar la cohesió
dels equips per reduir
els riscos psicosocials.

A.22. Establir moments
informals de cohesió́ fora
de l’espai de treball.
Conèixer les persones de
l’equip en un entorn de
relació́ que no sigui el
laboral o de voluntariat
per fer créixer els vincles i
els lligams, i separar entre
la persona i el rol que
exerceix.

5.1.Implementació del
protocol de Prevenció
de l'Assetjament Sexual
per raó de gènere, i de
l'assetjament moral o
mobbing

A.23.Realitzar un
protocol d'actuació dirigit
a tots els treballadors i
totes les treballadores
per la prevenció de
l'assetjament sexual o per
raó de gènere.
A.24. Garantir
l’accessibilitat del
protocol per a totes les
treballadores.
A.25. Crear canals
d’informació i
formació per promoure
la sensibilització de les
treballadores entorn a
l’assetjament.

ASSETJAMENT SEXUAL I PER
RAÓ DE GÈNERE
5.2. Sensibilitzar a tot el
personal en matèria
d’assetjament sexual i
per raó de gènere.
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6.1.Vetllar perquè la
comunicació de l’entitat,
tant interna com
externa, tant oral com
escrita, transmeti valors
d’igualtat entre dones i
homes.

COMUNICACIÓ CORPORATIVA

6.2. Sensibilitzar a tota
la plantilla sobre la
importància de un bon
ús del nostre llenguatge
dins dels documents que
es fan servir per la
comunicació, tant entre
els i les companyes com
amb les entitats i
organitzacions amb les
que es treballa.

A.26. Revisar la pàgina
web per modificar el
llenguatge i assegurar
que s’utilitza un
llenguatge inclusiu en
tots els apartats.
A.27. Incloure directrius i
propostes per d’ús del
llenguatge no sexista i
inclusiu en el Pla de
Comunicació de l’entitat,
pendent d’elaborar.
A.28. Creació d’una guia
d’ús del llenguatge,
imatge i continguts no
sexistes i inclusius.
A.29.Oferir una formació
no presencial (per poder
arribar a tota la plantilla)
sobre llenguatge inclusiu i
no sexista.
A.30. Incorporar la visió
de VINCLE sobre el bon
ús del llenguatge no
sexista i inclusiu al
Dossier de Benvinguda de
l’entitat, per a totes les
persones que comencen
a treballar a Vincle.
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7.1. Formar a les
persones treballadores
de l’entitat Vincle en
relació a projectes amb
perspectiva de gènere.

INTRODUCCIÓ DE LA
PERSPECTIVA DE GÈNERE DINS
DELS NOSTRES PROJECTES

7.2. Redactar els
programes amb
perspectiva de gènere.

7.3. Aconseguir que tots
els projectes de l’entitat
tinguin perspectiva de
gènere.

A.31. Formació
específica en introducció
de la perspectiva de
gènere en els projectes.
A.32 Formació específica
en la detecció de
possibles situacions de
violències en les dones
amb les quals intervenim.
A.33. Fer un manual de
suport perquè la redacció
dels nous projectes sigui
amb perspectiva de
gènere.
A.34. Disposar d’uns
indicadors definits en
relació la perspectiva de
gènere de cada
programa.
A.35. Posar un apartat
d’indicadors de gènere
en la planificació anual,
en les avaluacions i
memòria final de cada un
dels programes.
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13. ANNEXOS
13.1. Annex 1. Enquesta de conciliació i teletreball amb
respostes i algunes conclusions
1. Com és la teva situació personal en el teu domicili?

De les persones enquestades, un total de 44, exposem les respostes més significatives:


9 persones viuen amb les seves parelles que durant l’estat d’alarma estan
treballant fora de casa.
 13 persones viuen amb les seves parelles que durant aquest temps també estan
fent teletreball.
 10 persones viuen amb companyes de pis.
 8 persones viuen amb les seves famílies (progenitor o progenitora/germà o
germana/tiet o tieta…).
De les quals s’extreu que un 34% de les persones han conciliat el teletreball amb la
cura de menors i/o persones adultes dependents a càrrec:



12 persones que tenen menors d’edat a càrrec
3 persones que tenen persones adultes dependents a càrrec
Les següents preguntes han estat relacionades amb la situació viscuda durant la crisis
pel COVID-19 i a com les persones han sentit el teletreball durant aquesta situació:
2. Durant aquests dos mesos que portem ja en teletreball, com ha estat el teu
estat d’ànim?
Com es pot veure dins de la taula, el 54.5% de les persones enquestades s’han sentit
afectades per la situació però ho han pogut resoldre sense cap problema, sumat a un
18.2% que s’han sentit amb ansietat i angoixa, tot i que un 22.7% que ha portat bé la
situació i ho ha acceptat.
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3. Influeix l’estat d’ànim en el treball que realitzes?

En aquest sentit, només un 2.2% de les persones enquestades han tingut problemes
reals per concentrar-se durant el teletreball. La resta de les persones han respost en
percentatges similars expressant que durant el teletreball han aconseguit desconnectar
de la situació, i que ha sigut dur però han anat avançant.
4. És fàcil per tu teletreballar des de casa? Tens problemes de concentració?
De les 44 persones, quasi un 50% ha donat resposta expressant que la seva situació
l’ha permès treballar amb total tranquil·litat. Un 22.7% ha tingut menys temps degut al
fet de tenir persones a càrrec, i el mateix percentatge de persones ha tingut problemes
per treballar degut a la seva situació psicològica. Un 9% de les persones enquestades
tenen problemes per concentrar-se degut a l'habitatge en el que viuen.
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5. Disposes en el teu domicili un lloc tranquil on et sentis còmode?

Sobre aquesta qüestió, un 56.8% reconeix que té un despatx o un estudi en el seu
habitatge per treballar tranquil·lament. Un 6.8% expressa que ha sigut difícil trobar un
lloc per treballar, en front de un 36.4% que ha pogut usar les àrees comunes del seu
habitatge sense cap problema.
6. Disposes de material i els recursos electrònics adequats per poder
teletreballar?

7. Has tingut problemes de connexió durant aquests dies?
Quasi el 70% de les persones enquestades disposa de materials i recursos informàtics
amb connectivitat que funciona correctament, en front d’un 25% que ha tingut problemes
de vegades amb el seu ordinador i/o connectivitat durant aquests dies.

124 | P à g i n a

8. T’has pogut combinar els horaris de teletreball per tenir una major
conciliació familiar?
La valoració del 77% de la plantilla ha estat positiva a l’hora de respondre a la pregunta
sobre conciliació familiar i horaris de teletreball, responen que se li ha deixat fer l’horari
mòbil segons les seves necessitats. Un 18% de les persones enquestades expressa
que s’ha pogut organitzar a mitges combinant de vegades els horaris però que en certs
moments no ha pogut ser possible. Un 4% s’ha tingut que adaptar els horaris establerts
per

l’entitat

o

els

projectes

dins

dels

quals

treballen.

A continuació, es realitza un resum de les respostes a les preguntes obertes de
l’enquesta:

9. Quines diferències creus que hi ha entre el teletreball durant aquests
mesos i el teletreball com eina de conciliació dins de la normalitat?
Una part molt gran de la plantilla opina que a nivell psicològic hi ha molta diferència entre
treballar a casa durant l’Estat d'Alarma amb la situació del Covid19 que teletreballar
durant la normalitat.
En l’enquesta es reflecteix que en una situació normal de teletreball no totes les
persones que integren la unitat familiar o que viuen conjuntament amb la treballadora
es trobarien dins l’habitatge. Els infants i adolescents anirien a l’escola, es podria anar
a la biblioteca o a qualsevol altre lloc on es pugui estar més tranquil·la…
A continuació es detallen algunes de les respostes obtingudes en aquesta pregunta:
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Fent un teletreball dins de la normalitat es podria flexibilizar molt més els horaris,
perquè les persones dependents de les persones treballadores no estarien
necessitant del seu temps.



Hi ha hagut molta inseguretat durant el teletreball dins del confinament ja que
s’ha tingut que justificar molt més les feines; tant als programes com a l’entitat.
No es valora que des de casa es pugui treballar amb concentració i es pugui fer
una feina productiva.



Es valora molt el poder teletreballar dins de la normalitat quan es realitzen
informes, memòries, treball intern, ja que hi ha molta més concentració i no
s’utilitza temps per anar al lloc de treball.



Per poder fer un bon teletreball és necessari tenir una eina de accés a tota la
documentació de l’entitat, perquè per alguns treballs i gestions és necessari i fa
falta, i en aquest moment d’Estat d’Alarma no s’ha pogut accedir a tota la
informació.



Els projectes que es dediquen totalment a la intervenció directa no es poden fer
bé des de casa, durant aquests dies de confinament ha estat necessari
reinventar l’atenció directa i això ha causat més estrès i inseguretat.



Per poder fer un bon teletreball s’ha de disposar d'un mòbil de feina, en aquests
cas ens l’equip de professionals hem tingut d'adaptar-nos utilitzant els mòbils
personals de cadascuna.



La major part de la plantilla pensa que compaginar el teletreball amb treball
presencial dins d’un marc de normalitat pot ser una eina de conciliació molt bona
i efectiva. Sempre que aquest teletreball estigui molt més organitzat que el
teletreball obligatori per la crisi del coronavirus.



El teletreball augmenta les coordinacions entre l’equip i aquestes poden ser molt
bones pels programes i projectes.



És molt necessari valorar que per poder fer teletreball de manera eficient s’ha de
disposar tan d’un espai on es pugui treballar tranquil·lament com d’un equip i
eines informàtiques adequades.

Quins aprenentatges creus que has adquirit durant aquests dies (relacionats amb
la temàtica de teletreball i confinament), que et puguin ser útils durant la situació
de normalitat?
A mode de conclusió de les 44 respostes obtingudes:


En el nostre treball es molt important el contacte amb les persones amb les que
intervenim, fer-lo de forma no presencial dificulta el treball.



La importància d'organitzar bé el temps i tenir bons equips informàtics és
necessari per poder fer teletreball. Autonomia i responsabilitat personal.



S’han adquirit noves eines de comunicació i noves formes de treballar i
reinventar els projectes, la relació amb els equips s’ha incrementat i s’ha fet més
forts.



Aprenentatges sobre com gestionar l’estrès, com enfocar el treball, com
organitzar-nos, com coordinar-nos, treballar per objectius, la flexibilitat / capacitat
d'adaptació, ser capaç d'estar atentes a les necessitats que pugui mostrar la
població atesa, la productivitat de les reunions per videoconferència...
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S’ha après a utilitzar més recursos TICs com les xarxes socials, el treball per
documents compartits, plataformes per fer videoconferències, creació de
material per distribuir a la població, aplicacions mòbils…



La importància de les mesures higièniques durant aquests temps, i la gestió de
les emocions durant aquests dies per poder realitzar un bon treball.

10. En relació a les emocions que has sentit durant el confinament (por,
incertesa, inseguretat, angoixa…), com creus que han influït en el treball
que has realitzat, en tu concentració, en la productivitat…?
De les diferents respostes se’n conclou:


Aquests sentiments o emocions poden influir de forma negativa en la
concentració per treballar, alguns dies la motivació ha estat baixa, sobretot quan
ha passat més temps i seguim amb la mateixa situació d'incertesa.



Les persones s’han sentit més angoixades, més insegures afectant això a la
productivitat puntualment. Hi ha molta autoexigència durant aquests dies per
haver de justificar el treball i tenir la percepció de que no sembla que no es
treballa correctament a casa.



Hi ha hagut moltes preocupacions també per les persones amb les que es
treballa i com aquesta situació ha afectat a les seves vides.



Inseguretat sobre si s’han realitzat bons acompanyaments a les persones que
s’atenen des dels diferents serveis de l’entitat. Els estats d’ànims de les persones
treballadores podia estar baix i a més s’havia d’atendre a persones amb diverses
situacions complicades.



El fet de tenir persones a càrrec produeix dificultat per gestionar diferents
aspectes de la cura, i aquest pot influir directament en el treball que es realitza.



El fet de tenir altres tasques més complicades aquests dies, o el fet de perdre
alguna altra feina també ha afectat algunes persones que treballen en projectes
d’intervenció directa.



També hi ha moltes persones que, tot i que s’han sentit amb frustració i angoixa,
aquesta no ha afectat les seves tasques del lloc de treball.

11. Ha estat fàcil per a tu aconseguir desconnectar i separar la teva vida
professional de la teva vida personal i familiar durant el teletreball en la
situació de confinament? Has aconseguir planificar el teu temps invertit
tant en treball com en altres activitats?
En aquesta pregunta hi ha diferència entre les persones; hi ha persones que comenten
que les hi ha resultat fàcil organitzar-se el temps per poder diferenciar entre el temps de
treball i el temps personal, per aquest motiu hi ha comentaris de persones exposant que
han treballat les seves hores en els mateixos horaris (d’una situació normal), i que la
resta del temps diari han aconseguit desconnectar de la feina i dedicar-se a altres
tasques i activitats; en canvi, altres persones expliquen que els ha sigut molt difícil, tant
pels recursos informàtics, com per les emocions que han viscut durant el moment de
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confinament, com per la dificultat per organitzar-se i per l’increment del tasques de
treball durant aquests dies.
De les respostes se’n desprèn aquests percentatges:


El 54,5% ha especificat que ha pogut desconnectar i separar la vida professional
de la vida personal i familiar.



El 22,7% comenta que no ha pogut desconnectar de manera adequada.



El 22,7% explica que han pogut arribar a desconnectar i separar la vida laboral i
personal però amb algunes dificultats.

12. Que creus que cal per implementar el teletreball com a possibilitat de
conciliació en el futur?
En aquesta pregunta es detallen totes les respostes obtingudes:


“Considero que las colectividades de estranjeros con la que estamos trabajando necesita una
atencion directa atraves de las entrevistas personales. Estas personas no tienen ni la capacidad
de gestionas sus tramites via telematica y tampoco disponen de material /recursos electrònicos.”



“Per part de l'empresa un horari laboral flexible i adaptable a les necessitats de la persona
treballadora. Per part, del treballador una actitud receptiva a les noves tecnologies i bon
coneixement d'informàtica, ja que un mateix haurà de solucionar els problemes tècnics que puguin
aparèixer”.



“Suposo que depèn de cada servei. Penso que el teletreball, en els casos que es pot fer, és una
bona fórmula. L'eina del full horari de l'Intranet crec que ja és bona per això. És a dir, s'hi poden
reflectir les hores treballades i després, en el mateix full a la zona de tasques, especificar les hores
dedicades a teletreball i les d'atenció directa + les tasques fetes.”



“És una bona eina per una major conciliació familiar, com ja he apuntat per flexibilitat horària,
eficàcia del temps, menys riscos laborals. Ara, també potser una eina d'aïllament, dons compartir
un espai físic amb altres persones genera dinàmiques molt positives. En tot cas es pot implementar
el teletreball uns dies a la setmana, en alguns treballadors per la seva situació personal, la seva
capacitat d'adaptació.”



“Primer, tenir en compte la tasca que realitza cadascú, ja que hi haurà tasques que seran més
fàcils de realitzar-se fins una conciliació o un teletreball que altres. Per exemple, la gent que fa
100% del seu temps atenció directe, és difícil. Altres que fem atenció directe i també feina d'oficina
doncs potser es pot compaginar millor. També assegurar que les persones que fan teletreball
tinguin les eines i espais adients.”



“Que tothom disposi de recursos per poder dur a terme la feina a casa, la responsabilitat i
compromís de ser productiu, la predisposició de donar flexibilitat i confiança sempre que es
compleixin els objectius i les tasques encomanades. A vegades hi ha la creença del fet que
treballar a casa és sinònim d'escaquejar-se de la feina, de no rendir, de fer menys, etc., com en
totes les coses i situacions és possible que hi hagi casos però també passa el contrari que es pot
arribar a dedicar més temps perquè hi tens accés de forma lliure, de vegades es genera un
sentiment d'autoexigència excessiu, etc. Penso que s'hauria d'establir un sistema de control que
només permeti l'accés les hores pactades o bé regules les hores que s'hi dediquen. Per a mi és
important, segons el projecte, tenir una línia clara de treball i una bona organització.”



Per implementar el teletreball com a possibilitat de conciliació en el futur, crec que cal: 1)
Inicialment oferir el teletreball com a quelcom opcional. Penso que aquesta és la manera més
favorable per les persones treballadores i, de retruc, pels projectes. Així també podem conèixer
quin interès hi té el personal i com es desenvolupa en qui ho escull i qui no i en els projectes. 2)
Adaptar l'opció teletreball a les característiques dels projectes. La majoria de feines de VINCLE no
es poden desenvolupar amb el 100% de la jornada laboral de teletreball perquè hi ha atenció
directa, però sí part d'aquesta (més o menys segons el projecte), per tant, caldria dir, de cada
projecte, quin % de jornada laboral es pot fer a distància. Aquesta decisió crec que és favorable
prendre-la parlant amb els equips. 3) Cal adaptar l'opció del teletreball a les persones que hi
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treballen, però cuidant molt per part de l'empresa el respecte a la intimitat de les persones
treballadores. Amb la intimitat em refereixo a que no tinc clar que hagi de correspondre a l'empresa
preguntar la situació familiar present o futura (maternitat, espai físic...) i valorar si la persona pot
fer teletreball o no segons aquesta situació, sinó que cal potenciar que el propi personal analitzi
les seves preferències, possibilitats i necessitats. 4) Una qüestió a tenir en compte és: si les
persones volen fer teletreball però no tenen els mitjans disponibles (ordinador, internet...),
l'empresa ha d'assumir aquests costos? Si pot assumir-ne alguns però no tots, com es discrimina
a qui sí i a qui no? Es pot fer rotatiu? 5) Entendre el concepte de conciliació com quelcom ampli,
no només vinculat a la maternitat o paternitat sinó també a qui té persones grans o amb diversitat
funcional al seu càrrec, a qui estudia, a qui fa alguna altra feina parcial (ex: Universitat), a qui té
una afició gairebé professional (música, esport...), a qui triga molt temps a arribar a la feina, a qui
va en cotxe i vol reduir emissions de CO2, a qui es concentra millor treballant determinades tasques
sol/a i/o fora de l'oficina... I també entendre conciliació com possibilitat a la flexibilitat horària per
motius com els anteriors o d'altres. Penso que tot això, evidentment, ha d'anar acompanyat de la
cura del treball en equip, amb espais formals de reunions i responsabilitat constant amb la feina.
Però penso que totes les mesures de conciliació afavoriran el personal i, de retruc, també els
projectes. 6) Analitzar quin posicionament prenen institucions contractants i valorar si l'entitat pot
implementar el teletreball encara que hi hagi persones treballadores que no s'hi podran acollir. Des
del meu punt de vista, es pot tirar endavant encara que hi hagi persones que no s'hi puguin acollir,
tot i que cal intentar aconseguir-ho per a tothom en la mesura del possible.”



“M'agradaria mantenir els espais de treball al lloc de treball i la meva vida personal als espais
personals , casa. Però en cas que es realitzés crec que seria bo poder aportar material perquè no
tothom disposa d'una bona connexió a internet ni de un bon ordinador per teletreballar.”



“Creo que podría funcionar estudiar cada caso particular y cada proyecto para valorar su
implementación. Creo que hace falta incorporar en la entidad una mirada positiva sobre el tema, e
intentar trasladar esa mirada a las diferentes organizaciones que la contratan.”



“Penso que caldria conèixer experiències prèvies per poder determinar-ho, però així d'entrada que
tothom disposi dels recursos per realitzar teletreball i que es mantingui l'atenció a les necessitats
tant dels respectius serveis com a les personals / familiars.”



“Crec que podria ser una bona opció sempre i quan s'elabori un pla pensat i dirigit a les necessitats
del servei. Com a SIPHO hi han tasques que es poden gestionar amb teletreball però d'altres que
s'han de fer presencialment.”



“Crec que cal més alternatives de suport amb totes aquelles persones que tenen persones a càrrec
al mateix domicili, i també alternatives de suport per garantir el benestar de cadascuna, tant
individual com col·lectiu.”



“Tenir clar que les persones poden fer teletreball des de casa en el sentit de poder disposar del
material i que els agradi teletreballar perquè el fet de treballar des de casa hi ha gent que li causa
més estrès.”



“Cal tenir les eines adequades, s'ha d'aprendre a treballar per objectius. També hem de tenir molt
en compte mesures de seguretat i protecció de dades, perquè la informació amb la què es treballa
es d'alt risc.”



“En el meu cas, tenir una bona connexió d'internet a casa, una carpeta para arxius en el núvol, el








programa de registre de dades, horaris a triar i mantenir una bona coordinació amb l'equip de
treball.”
“Depèn del programa però és necessari molta coordinació amb els equips i combinar-ho amb feina
presencial. Tot i així, crec que és una bona opció i que es podria començar a implementar mica en
mica.”
“Un espai diferenciat en el domicili, adequat, propi i amb les eines necessàries on poder realitzar
la feina de forma correcta, amb la concentració que requereix el servei i la nostra intervenció.”
“Crec que resulta molt positiu per certes tasques i que la clau rau en un equilibri entre el teletreball
(sempre que es disposa d'un espai adequat) i el treball a l'oficina.”
“En el cas de SIPHO assenyalar un dia a la setmana o cada 15 dies, de teletreball per fer tasques
de gestió. Tot i que és complicat al nostre servei per si surten urgències.”
“Si, considero que la possibilitat de fer teletreball et permet organitzar millor tota la teva vida i
suposa un reconeixement i un vot de confiança vers els professionals.”
“Donar raons reals que facin que aquest mètode sigui un punt positiu i més productiu en el dia a
dia de les persones, tant en el món laboral com el temps de lleure.”
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“Pot ser interessant tot i que és cert que hi ha la necessitat de visites físiques, trobades i altres per
tal de treballar amb els usuaris altres aspectes.”
“Tenir les eines. GSuite i tot bolcat, ordinador, telèfon... i també les capacitats i habilitats com ara
de concentració, autonomia i ORGANITZACIÓ.”
“En el meu cas, disposar d'eines telemàtiques per poder treballar com si fos a l'oficina (no sé si
connexió a l'ordinador de Vincle, via remota).”
“Com he comentat abans, digitalitzar la documentació dels usuaris, expedients, etc. per poder
consultar-ho al moment i avançar ràpidament.”
“Tenir un bon equip informàtic, bona connexió a internet. Avaluar en quins casos el temps de
teletreball pot ser al 100% o pot ser mixt.”
“Cal que tothom disposi de material i de recursos electrònics adequats, ordinador, internet, xarxes
comunes, intranet, etc.”
“Una bona organització de la feina, no tots els llocs de treball crec que siguin possibles de
desenvolupar amb teletreball.”
“Observar necessitats tant a nivell de recursos o pautes per tal que pugui ser profitós i que no
generi frustració.”
“Donar flexibilitat en els horaris i repartir bé les hores d'atenció directa i les hores de treball
administratiu.”
“No crec que la meva feina es pugui fer amb teletreball, o com a mínim, no és la feina que vull fer.”
“Assegurar el mitjans tècnics necessaris. Compaginar les reunions telemàtiques i les presencials.”
“Si, crec que és una opció que s'hauria d'estudiar o si més no valorar cada cas individualment.”
“Crec que s'hauria de tenir en compte a les famílies amb nens i persones dependents a càrrec.”
“Pel camp concret de la mediació, només parcialment. Potser fins a un 20-30% de l'horari.”
“Facilitar recursos tecnològics per poder desenvolupar les tasques a realitzar.”
“Que disposem dels recursos necessaris per dur a terme el teletreball.”
“Sí, en certa mesura. No totalment. 3/2 dies crec que seria ideal.”
“Que tot es normalitzi i els fills puguin anar a l'escola.”
“Dinàmica de grups de treball i reunions online.”
“Si, crec que seria ideal un dia a la setmana”
“Pautes de treball clares i eines adequades”
“Més flexibilitat horària.”
“Voluntat política”

13. Has pensat alguna altra mesura de conciliació personal i familiar amb
l’àmbit laboral per les persones que no puguin fer teletreball?
Moltes de les respostes obtingudes coincideixen amb la proposta i demanda que feien,
per tant, aquí s’especifica de manera conjunta les mesures de conciliació personal i
familiar amb l’àmbit laboral per les persones que no puguin fer teletreball:
 Flexibilitat/adaptació horària.
 Horaris flexibles a l’entrada i sortida de la jornada.
 En els projectes que es pugui implementar el treball per objectius.
 Oferir l’oficina central de Vincle a les persones que estan en oficines
d’institucions contractants.
 Realitzar més hores en els horaris d'hivern per poder fer menys hores en l’estiu.
 Dividir tasques per poder realitzar algunes des de casa.
 Facilitar els recursos necessaris per poder fer teletreball.
 Introduir la jornada intensiva durant tot l’any.
 Adaptació dels espais i aprendre del que ja hem viscut.

13.2. Annex 2.Teletreball. Relació d’aspectes a tenir en compte
dins d’un marc de “normalitat”.
ASPECTES QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE DINS D’UN MARC DE
“NORMALITAT”. (PER IMPLEMENTAR EL TELETREBALL)


Situació personal de les persones:
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En una situació normalitzada, les persones que tenen fills o persones adultes
dependents podrien assistir a les institucions que pertoquen en cada cas (educatives,
salut, serveis socials...); per tant, la dificultat afegida de la cura de persones a càrrec en
horari laboral ja no seria una dificultat afegida. En total podríem parlar que el 100% de
les persones treballadores de l’entitat no tindrien dificultats per realitzar teletreball dins
d’un marc de normalitat (referint-nos en aquest aspecte).



Dificultats de concentració en el domicili:

S’extreu que només un 9.1% tenen dificultats de concentració pel fet de treballar en el
seu domicili, en una situació de normalitat, sense familiars ni persones a càrrec, un
90.9% no tindria dificultats o no en contempla.



Espai dins del domicili:

Un total del 93.2% de les persones que han contestat l’enquesta no tenen problemes
per la utilització d’espais al seu domicili (o tenen un habitació per utilitzar com a despatx
o bé poden utilitzar zones comunes per realitzar les tasques de teletreball). Aquests
percentatges són extrapolables dins d’un marc de normalitat.



Recursos informàtics i connectivitat:

Algunes persones enquestades han expressat que han tingut alguna dificultat afegida
amb els materials i/o recursos informàtics així com la connectivitat; tot i que, el
percentatge de persones que no han experimentat cap problemàtica ha estat més
elevat:



Respecte als materials i recursos informàtics:

-

68.2% els materials i recursos han funcionat correctament durant aquest període.

-

25% els materials i recursos els han funcionat correctament però ocasionalment han
experimentat algun problema.

-

respecte a la connectivitat d’internet:

o 65.9% els ha funcionat correctament i sense problemes
o 15.9% la connexió els ha comportat algun problema
Cal destacar que altres persones han experimentat problemes variats però que s’han
solucionat, ja bé adquirint el material informàtic o contractant internet al domicili. Tot i
això es destaca la necessitat de disposar de telèfon mòbil per realitzar les tasques
laborals.


Tipologia del projecte i servei prestat:

En alguns casos la tipologia de projecte i servei prestat no permet poder realitzar de
manera diària aquesta mesura de conciliació, per tant, caldrà tenir en compte altres
mesures de conciliació; sobre aquesta qüestió s’ha preguntat a l’equip de professionals
sobre altres mesures. Les persones que han respost a l’enquesta han especificat
algunes mesures alternatives al teletreball que poden ser eficaces:


Flexibilitat/adaptació horària.
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Horaris flexibles a l’entrada i sortida de la jornada.



En els projectes que es pugui implementar el treball per objectius.



Oferir l’oficina central de Vincle a les persones que estan en oficines
d’institucions contractants.



Realitzar més hores en els horaris d'hivern per poder fer menys hores en l’estiu.



Dividir tasques per poder realitzar algunes des de casa.



Facilitar els recursos necessaris per poder fer teletreball.



Introduir la jornada intensiva durant tot l’any.



Adaptació dels espais i aprendre del que ja hem viscut.
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