
Hi ha estudis que mostren que totes les diversitats demogràfiques 
encara no es consideren factors determinants per establir la composició
dels membres del Consell d’Administració

Fase 1.- La Diversitat en el Consell d‘Administració

Consell d’Administració

Compromís corporatiu

Els perfils crítics que es consideren 
són:

Gènere
Nacionalitat d’origen (perquè
s’assumeix que inclou cultura, 
raça, religió, estil de vida)
Edat

…essent la nacionalitat d’origen el 
factor més determinant

Investigació
Elizabeth Trallero



Fase 2.Població laboral diversa

Recerca
Reclutament – ampliar fonts 
de recerca:

VIP´s recluta cambrers d’escoles 
d’hosteleria a Sud Amèrica, que arriben a 
ser directors de negoci

Selecció

Promoció Retenció

Funció Recursos Humans

Incloure criteris de diversitat
ideal a candidats: 

Spencer Stuart té establerta la pràctica
d’oferir un menú de candidats amb perfils
diversos per contribuir a les necessitats de 
globalització i innovació de les empreses

Mobilitat – temporal, per projectes 
o definitiva:

Air Products té establerta una política de 
mobilidad local i internacional de curta
durada, de llarga durada i per projectes, 
per introduir innovació en una estructura 
tradicionalment ingeniera acostumada a 
repetir allò establert.

Motivació i remuneració: 

CUMMINGS ENGINE- dissenya motors
dièsel. Considera als seus empleats como a
“socis” de l’èxit de l’empresa. Va reduir
d’11 a 3 niveles. Les vendes van crèixer un 
34% entre 1990-1995.



Fase 3- Inclusió

No entris

Entra i no et farem cas

Entra i comportat como nosaltres

Entra i serem un nou grup



El procés d’Inclusió”

Sensibilització

Adonar-se de les      
diferències, 
Les seves causes i
Els seus efectes

Acceptar

Apreciar la nova 
contribución que fan 

persones d’altres perfils

Incloure:

Adoptar les diferències
com a aportacions

positives que 
contribueixen a la 

innovació, eficàcia i
satisfacció personal 



Formació en inclusió de la Diversitat
seminaris de sensibilització que proporcionen eines i exercicis per 
desenvolupar la capacitat d’acceptar i potenciar la diversitat de la resta

Fase 5 - Formació

Programes Formació

Desenvolupament personal

Desenvolupament personal (habilitats 
SIETAR) 

Gestió del temps
gestionar temps
reunions
marcar prioritats
Delegar

Interculturalitat

Relacions interpersonals

Comunicació
verbal, corporal, escolta activa



Identificar barreres que impedeixen a les personas contribuir amb tot el seu 
potencial als objetius corporatius i personals

Fase 6- Anàlisi de Barreres

Metodologies

Qualitat de l’entorn laboral

Anàlisi de Barreres – detectar barrares perquè
la persona pugui contribuir al màximo al seu 
lloc de treball

i pugui Conciliar vida professional, familiar i
personal augmentant el grau de satisfacció i
fidelitat

Metodologies
Entrevistes amb direcció
Sessions amb comandaments intermitjos
‘Focus groups’ amb empleats/des
Enquesta a tots/es empleats/des
Sessions de Metaplan



Fase 7 - Claus per la Política de Diversitat i Conciliació

Treball / Família / Persona

Anàlisi de barreres que tenen les persones
per optimitzar la seva aportació a l’organizació

Disseny de programes de Conciliació que 
permeten armonitzar vida laboral, familiar 
i personal   

Creació d’entorn de satisfacció per les
persones en el seu temps de treball, en el seu 
temps en família i en el seu temps personal. 

Medició i avaluació dels resultats dels programes 
de conciliació per contribuir a 
resultats de l’empresa

Balanç

La Conciliació és l’arte de gestió dels temps per generar eficàcia en el lloc de 
treball i harmonia en la vida familiar i personal



El paquet de programes de recolzament a la família i a la persona permet a l’empleat
dedicar la seva atenció i temps a tots els aspectes de la seva vida, amb qualitat i alt
grau de satisfacció 

Conciliació Llar,  Família i Persona

Tipus de programes

Família - Persona

Recolzament a la família
Cura dels fills
Cura dels grans i d’altres dependents
Serveis de consergeria ( reparaciones,

càtering, compres, bugaderia, 
etc.)

Recolzament en moments de mobilitat
( habitatge, formació cultural, 
escoles, idioma, etc)

Assessoria legal i fiscal
Programes prejubilació
Assegurances
Tiquets menjar
Despeses viatges
Temps sabàtic
Beques d’estudis



El paquet de programes de conciliació, permet a l’empleat dedicar la seva
atenció i el seu temps a tots els aspectes de la seva vida professional amb un 
alt grau de satisfacció, cosa que genera eficàcia i excel·lència en el treball

Conciliació Professional, Laboral

Tipus de programes

A l’empresa

Temps flexible
Treball a distància
Grups d’interès, innovació i creativitat
Xarxes de recursos
Formació especialitzada
Formació en transculturalitat
Pla de Carrera
Mentoring
Coaching
Valoració per resultats
Programes intraemprenedors
Programes de prejubilació i jubilació
Mobilidad interna
Mobilidad internacional
Participació en esdeveniments i congressos
Participació en beneficios



Fase 8.- Eficàcia - De la Planificació a la Implementació

Empleat -
Implementacions

Caps Intermitjos - Accions

Directors d’Àrea – Estratègies

Gerència- Políticas

La decisió es pren a la cúpula, però els qui han d’implementar el Pla
Estratègic són els empleats – d’aquí la importància d’involucrar TOTS/ES les 

persones en el procés



Fase 9 Mesurar i Avaluar

Mètriques

L’objectiu últim de tota estratègia
empresarial és la seva contribució als
resultats corporatius; ja sigui de grans
empreses o PIMES
La medició provoca l’acció

Criteris per mesurar resultats:
•L’assignació de recursos financers i
tecnològics,
•el comportament dels seus recursos 
humans.
•inversió en programes i polítiques 
internes i externes
•planificació estratègica de futur

Programes

El “Business Case “ de la Gestió de la inclusió de la Diversitat,
Contribució al compte de resultats



Fase 9 Mesurar i Avaluar

Metodologias

TANGIBLES
•enquestes a empleats, 
•indicadors costos i beneficis 
•informes d’empresa, 
•base de dades de RR.HH. 
•anàlisi del mercat, 
•anàlisi comptable i de costos
•quadre de comandament
•mesurar eficàcia per programa 

INTANGIBLES –
•emprar estudis d’actitut dels empleats, de 
clients, de proveïdors, i d’accionistes

Programes

“ El què no es pot mesurar no es fa “ 
Shell



Costos de la no-implementació de programes de Diversitat
i Conciliació

• + Costos directes del capital humà

• - productivitat i eficàcia

• + costos derivats d’imatge negativa

• + costos legals

• + recursos financers



Beneficis Corporatius

• beneficis tangibles: increment vendes, millor eficàcia etc.
• beneficis intangibles: més motivació, ambient laboral etc.
• beneficis econòmics: a través d’accions concretes- exemples:

– Reforçar el seu valor a llarg termini 
– Generar oportunitats per beneficis a curt-mitjà termini: 
– Altres programes relacionats amb els beneficios 
– El treball a distància estalvia a l’empresa impacte sobre infrastructura transport i 

àpats, entre d’altres.  
– La cura infantil i a gent gran redueix l’absentisme i manca de puntualitat. 
– El treball a temps parcial redueix el pagament d’hores extra. 



Fabricant d’equips informàtics

• Objetiu corporatiu – Incrementar marge de beneficis
• Estratègia– Reduir costos en el servei a clients alhora que s’incrementa el volum de negoci i

grau de satisfacció dels clients.
• Programa de Diversitat - 3.000 empleats/des treballen a distància en l’àrea d’atenció al client

– Contribució a la conciliació vida professional i personal   
– Increment en grau de satisfacció de clients
– Triplica el volum de servei a clients
– 97% satisfacció dels empleats/des

Indicadors de costos Indicadors de beneficis
Disseny Estalvi infrastructura
Equips domicilis Volum negoci
Formació Satisfacció empleats
Gestió i seguiment Impacte medi ambient
Altres Altres



Productor de vi

• Objetiu corporatiu – Guanyar el compromís i lleialtat de tots els residents de la 
zona/ciudad.  Eliminar conflicte que pugui sorgir per treball temporal d’inmigrants

• Estratègia – Crear treball per a totes les persones amb discapacitat de la regió
• Programa Diversitat – Crear treball directe i crear unitats de producció on els treballadors

siguin persones amb discapacitat

Indicadors de costos Indicadors de beneficis
Costos de disseny Absentisme
Acord con Adm local Inclusió immigrants

i ONG que formen a Estabilitat social – no vagues
Persones amc discapacitat Productivitat

Costos implementació Atraure talent local
Altres Altres



Grup Alimentació

• Objetiu Corporatiu - Ampliar a noves activitats i sectors.
• Estratègia- Atraure i retenir empleats/des per noves

activitats de negoci.
• Programa de Diversitat - Reclutar i formar dones familiars dels

treballadors actuals per jornades de 4 hores diàries.

Indicadors de costos Indicadors de beneficis
Disseny Nou volum de negoci
Negociació sindicats Número noves unitats negoci
Formació Estabilitat social i compromís 
Transport Satisfacció empleats
Altres Altres



Entitat Financera

• Objetiu Corporatiu - Ampliar volum de negoci
• Estratègia- Captar nous sectors de la població
• Programa de Diversitat - Oferir servei de remeses a immigrants 

amb atenció personalitzada en empleats/des 
de les seves nacionalitats d’origen.

Indicadors de costos Indicadors de beneficis
Disseny Volum de negoci
Publicitat Número de nous clients
Formació Venda de nous productes

financers
Altres Satisfacció clients i

empleats
Altres



Fase 10- Comunicació

Objectius de la comunicació

Comunicacions – internes
Eix de tota la política de Diversitat
arribar a TOTS 
Retro-informació 
Anàlisi de l’eficàcia dels missatges
Grau de comprensió
Aliniació d’accions amb els objetius corporatius
Incloure a TOTA la població de l’organització en els missatges 
(Programes, reconeixements, sensibilització….)

Comunicació – externa
Extensió de política de Diversitat a agents externs (Suppliers
Diversity)
Responsabilitat Social Corporativa amb dimensió de Diversitat
Adequar els missatges per atendre les diferents necessitats, 
cultures i perfils demogràfics que conformen el conjunt dels
clients de l’organització-

Sistema de comunicació

Comunicar-se amb TOTS és l’eix de la política d’inclusió de la Diversitat



Fase 11- Extensió Externa de la Política de Diversitat

Exemples

Empreses dins de Proveïdors
Diversos (Supplier Diversity
Europe):
Accenture Corporate
Express Merrill Lynch
Adecco Credit 
Pfizer Hewlett-Packard
Williams Lea Citigroup
IBM Cisco Systems
Deutsch Bank Goldman Sachs
SuisseMorgan Stanley
Cristil-Mayers Squibb
Capital Consulting
Well, Gotshal & Manges

Proveïdors

Extensió de política de Diversitat als proveïdors



Compromís Social Corporatiu amb dimensió de Diversitat
Estendre a públics externs la política d’inclusió de la Diversitat que 

l’empresa implementa cap als seus públics interns

Fase 12- Compromís Social Corporatiu

Rigor en implementació

Extendre política interna a públic externo

“El principal compromís corporatiu és el de 
guanyar diners per poder fer accions que millorin
la societat”

TQ TECNOL

Complir amb les normes internacionals
establertes como:
Norma Internacional SA8000
Global Compact – 10 principis de Nacions Unides
Certificació Lloyd´s
Fundació +Familia i Ministeri de Treball

Cas: AVON 
Visió:  “És l’empresa que més cuida de la bellesa de la 
dona”
Programa:  Dedica 3M$ a accions que recapten fons per la 
investigació del càncer de mama.  Als EUA 1 de cada 3 
dones té risc de patir algun tipus de càncer de mama a la 
seva vida.
Per Avon, la bellesa integral de la dona inclou la seva salut.
Política de Responsabilitat Social és conseqüent amb la seva
afirmació corporativa cap a la dona.



Tendències

TENDÈNCIES DE FUTUR

Indicadors de l’escenari que és precís monitoritzar 
pel seu impacte en la 

creixent diversitat dels entorns 
i en la necessitat de gestionar-la 

per a que treballin a favor 
en lloc de en contra 

del desenvolupament personal i corporatiu



Retar estereotips

• L’Índia avui és líder en Tecnologia de software
• Brasil lidera l’energia alternativa de l’automòbil 
• La Xina ja té 600.000 llicenciats en ciència aplicada 
• Korea és líder industrial 
• El G7 (països més industrialitzats) ja no fabriquen !!

– Estan en l’economia del valor afegit



Canvi Demogràfic

Mai abans en la història de la humanitat les persones havien
hagut de gestionar canvis culturals i socials tan 
transcendentals en la vida d’una persona.

A l’Unió Europea:
• més persones més grans de 50 anys que joves menors de 18 
• per cada 2 jubilats només hi haurà 1 persona activa laboral.
• al 2050 el 50% de la població tindrà més de 50 anys. 
• al 2050 Espanya serà el país amb la població més vella del món.  
• al 2016 ( d’aquí a 8 anys) hi haurà un dèficit d’un 70% de directius en 

el nivell d’edat d’entre els 35 i els 50 anys.



5 Generacions

• Generació tradicional
– Resistent al canvi, traballar és un deure, esforç per mantenir-se al dia davant el 

progrés, enfocat cap a l’estalvi, visió convencional de la família, recerca de la 
jubilació.  Van veure entrar la TV a casa i van utilitzar el segell com a sistema de 
comunicació.

• Generació “Baby Boom”
– Progressista i orientada a la qualitat, alta competència, lleial, treballa moltes hores, 

fortes xarxes socials, orgull en el treball, busca fórmules per extendre la seva vida 
activa. Van inventar Internet com a sistema de comunicación.

• Generació X
– Autosuficient i independient, accepta la inseguretat en el treball, emergeix en un 

entorn tecnològic, forçat per la societat i l’economia a una nova dimensió de la 
família. Van crear la Web com a espai de comunicació.

• Generació Y
– Més nivell d’educació, creix en famílies de doble treball i de poca solidesa

d’estructura, “compra ara i paga després”, consciència global, sempre disponible, 
frena drets.  Van assumir la digitalització.

• Generació ‘Milenium’
– Arriba aquesta generació que viu en la globalitat, rebutja barreres i esquemes fixos, 

vol gaudir amb allò que fan…. Saben viure en un món virtual…. I per a ells/es 
Michael Jackson sempre ha sigut blanc!



Tecnologia de la informació

• La tecnologia de la informació
encongeix el món
• Apropa a persones i entitats creen 
una comunitat única global
• Potencia la xarxes: operar així
representa un gran avantatge
competitiu
• Permet noves formes de treball
• Estableix noves relacions
interactives entre agents de l’entorn
• Crea objectius comuns
• El cost de la fractura tecnològica / 
digital,  és l’obsolescència



TEMPS – patró obsolet de mesura

• el 43% dels seus empleats/des 
està disposat a guanyar menys 
per tal de gaudir de més 
temps lliure  ( 78% homes)

• 46% dels executius volen reduir
el seu temps de treball

•77% homes i 67% dones opten 
per fer tele-treball

• 80% dels directius volen 
treballar part del temps des de 
casa

Una enquesta realitzada per una gran multinacional a la seva plantilla demostra que el 
temps és un recurs que és imperatiu gestionar per atendre les noves necessitats de 
les seves persones



Mobilitat del talent

Nacionalitat d’origen dels Nous Residents a Espanya
33.9% d’Àsia central i Sud-est 29.4% Centre i Sud-Amèrica
13.8% UE ampliada                   12.1% Nort d’Àfrica



Segle XXI -femení

Tot i que avui les dones només
ocupen el 6.8% de llocs de presa
de decisió, 
i el 2% en consells d’administració

La tendència canviarà al respondre la 
següent pregunta: 

“¿què poden aportar les dones a    
les  empreses per potenciar 

la innovació i eficàcia en 
els

nous escenaris, que no
poden aportar els homes?”



PIMEs a Catalunya–
Base de la socio-economia del segle XXI

• 0.9% de les empreses de la UE tenen més de 500 empleats
• 7.1% tenen entre 10 i 500
• 92% tenen menys de 10 empleats
• Núm. D’autònoms…….
• Crean més del ….% dels llocs de treball
• Les administracions públiques creen -------
• I les grans empreses no han creat un lloc de treball net en 

els darrers 18 anys
• 2 de cada 3 noves empreses les munten dones 
• Els micro-crèdits a dones estan creant el sistema

empresarial en països en vies de desenvolupament



Les PIMEs són empreses

Model de gestió
• Han de realitzar totes les funcions empresarials

( investigar mercat, dissenyar producte/servei, comprar, administrar, pagar, finançar, vendre, 
fidelitzar clientes… i ser rendilbles)

– Amb menys recursos financers
– Amb menys recursos humans
– Externalizar part de le seves funcions sempre que no responguin al  “cor del seu negoci”

• La gestió de persones que traballen és més crítica en PIMEs que en 
corporacions

– Multifuncionalitat d’empleats/des
– Situació de partenariat amb empleats i col·laboradors
– Perfil divers per atendre nous perfils de clients i proveïdors
– Incloure agents externs com a part de l’empresa

• Proveïdors = font d’información del mercat
• Clients = font d’informació de noves tendències
• Administracions = font de recolzament per al seu desenvolupament



Estratègies per al liderat en les noves realitats

• Anàlisi d’oportunitats i riscos que presenta l’escenari 
extern actual per al desenvolupament personal i de les 
empreses, sense importar la seva mida

• Anàlisi de fortaleses i debilitats que actualment instrueixen
el comportament de les persones per la seva cultura, i las
organitzacions pels seus antecedents històrics, per 
fomentar la competitivitat i la productivitat en els nous i 
canviants escenaris



Contribució de l’entorn de Les 3 Viles 
al desenvolupament socio-econòmic 

• Entorn natural privilegiat
• Notòria qualitat de vida
• Disponibilitat de centres d’oci (marítim, golf, equitació, centres 

esportius…)
• Oferta de salut i bellesa
• Agricultura i gastronomia
• Oferta residencial / immobiliària acord amb el paisatge
• Alt nivell de formació dels seus residents 



Estratègies per al desenvolupament sostenible 
de Les 3 Viles

• Equilibri entre creixement i les infrastructures
• Comunicacions entre Les 3 Viles
• Potenciar les característiques de cadascuna (comerç, activitats)
• Respectar la qualitat de vida que busquen els seus residents
• Equilibrar l’oferta immobiliària
• Atraure i recolçar empreses netes que necessitin l’alta formació dels

seus habitants
– Tecnologia de la informació
– Gastronomia 
– Ecologia
– Audiovisuals
– Etc.

• Potenciar centres de cultura 
• Atraure centres docents i d’investigació
• Obrir-se a la globalització com a via d’enriquiment i sostenibilitat



Crear un entorn d’inclusió
Una regió preferida per viure, treballar i invertir en les persones 
atenent i respectant els seus perfils i necessitats diverses

Perquè són les persones
las que estan cridades a gestionar 

el desenvolupament social, cultural i econòmic 
del segle XXI

de ciutats, regions i empreses


