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RESUM 

 
La comunicació corporativa i les relacions públiques són actius estratègics i amb un pes cada               

vegada més important en l’estratègia del projecte d’empresa actuals. La normativa Llei            

orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes regula la necessitat i               

obligatorietat de què les empreses dissenyin i apliquin plans d'igualtat interns. El Reial             

Decret-llei 6/2019 d’1 de març promou mesures urgents, més específiques, amb més            

obligatorietat, controls i sancions.  

 

Per implementar aquesta política d’igualtat és necessari vincular a totes les àrees de             

l’empresa. Liderar aquesta iniciativa correspondrà en primer terme a l’alta direcció, seguit            

de la direcció i/o representació sindical. A més, la creació d’una comissió negociadora i              

paritària per obrir una comunicació transparent i transversal respon a una obligatorietat. 

 

En aquest sentit les àrees de recursos humans, comunicació i relacions públiques han             

d’informar, formar i motivar a tota la plantilla, així com comunicar, persuadir i sensibilitzar a               

tota la plantilla respectivament, perquè siguin partícips de la implantació del valor de la              

igualtat en la identitat de l’empresa. Es posa de palès la interfuncionalitat d’aquestes àrees i               

el protagonisme de la comunicació corporativa i la gestió de les relacions amb els públics               

com a nexe que articula aquesta política estratègica en l’empresa.  

 

L’empresa esdevé conscient del seu potencial com a agent de canvi i els treballadors i               

treballadores del seu valor en el desenvolupament d’aquesta responsabilitat social          

corporativa. El pas cap a una empresa socialment responsable succeeix quan la            

responsabilitat social s'integra a la cultura corporativa i l'empresa la sent com a identitat              

pròpia. 

 

La comunicació té la capacitat de la difusió del pla d'igualtat d’oportunitats en l’àmbit intern               

i extern de l'empresa. Aquesta difusió és més que una extensió de coneixement, és un               

assumpte de cultura corporativa i relacions amb els diversos públics de l’empresa que             

reverteix  en la seva reputació corporativa. 
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Per això, a les campanyes de comunicació i relacions públiques es conjuguen accions             

presencials i virtuals. Els canals de comunicació corporatius tradicionals es combinen amb            

els digitals: web corporativa, blogs, intranet, xarxes social, etc. que projecten un            

protagonisme creixent. La gestió de la comunicació integral i multicanal esdevé el repte dels              

professionals de la comunicació que han vist com en els últims anys s’han ampliat les seves                

funcions al valor dels intangibles: reputació, marca, responsabilitat i cultura corporativa. 

 

Paraules clau: 

Comunicació corporativa, Llei orgànica 3/2007, pla d’igualtat, relacions públiques, cultura          

corporativa, reputació corporativa, responsabilitat social corporativa. 
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ABSTRACT 

 
Corporate communication and public relations are strategic assets and with an increasingly            

important weight in the current company project strategy. Organic Law 3/2007 for the             

effective equality of women and men regulates the need and obligation for companies to              

design and implement internal equality plans. Royal Decree Law 6/2019 of March 1,             

promotes urgent, more specific measures, with more mandatory, controls and penalties. 

 

To implement this equality policy it is necessary to link all areas of the company. Leading                

this initiative will correspond first to senior management, followed by management and / or              

union representation. In addition, the creation of a negotiating and joint commission to             

open a transparent and transversal communication responds to an obligatory nature. 

 

In this sense, the areas of human resources, communication and public relations must             

inform, train and motivate the entire workforce, as well as communicate, persuade and             

sensitize the entire staff respectively, because they are participants in the implementation            

of the value of equality in the identity of the company. The interfunctionality of these areas                

and the role of corporate communication and the management of relations with the public              

as a link that articulates this strategic policy in the company is patent. 

 

The company becomes aware of its potential as an agent of change and the workers of its                 

value in the development of this corporate social responsibility. The step towards a socially              

responsible company happens when social responsibility is integrated into the corporate           

culture, and the company feels it as its own identity. 

 

The communication has the ability to disseminate the equal opportunities plan in the             

internal and external scope of the company. This diffusion is more than an extension of               

knowledge, it is a matter of corporate culture and relations with the diverse audiences of               

the company that reverts to its corporate reputation.  

 

Therefore, the presence and virtual actions are combined with communication and public            

relations campaigns. Traditional corporate communication channels are combined with         

digital ones: corporate website, blogs, intranet, social networks, etc. that project a growing             
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role. The management of integral and multichannel communication takes on the challenge            

of communication professionals who have seen how in recent years their functions have             

been extended to the value of intangibles: reputation, brand, responsibility and corporate            

culture. 

 

 

Key words 
Corporate communication, Organic Law 3/2007, equality plan, public relations, corporate          
culture, corporate reputation, corporate social 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 TEMA 

 

La igualtat de tracte i oportunitats és un dret reconegut en la Llei orgànica 3/2007 , per a la                  1

igualtat efectiva de dones i homes. A l’article 46 es defineix els continguts del pla d’igualtat                

per desenvolupar aquesta llei en l’empresa.  

 

Si bé l’àrea de recursos humans és l’àrea responsable d’executar el pla d’igualtat, la              

comunicació i les relacions públiques tenen una implicació directa. L’èxit del pla recau en              

aconseguir el compromís de tota la plantilla. 

 

L’article 47 de la mateixa llei fa èmfasi en “garantiza el acceso de la representación legal de                  

los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras,              

a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus                

objetivos” . Per tal de complir aquesta exigència legal el vincle entre l’àrea de recursos               

humans, comunicació i relacions públiques esdevé estratègic.  

  

És en aquest punt on neix el plantejament de la pregunta principal d’aquest treball: Quin és                

el paper de la comunicació corporativa i les relacions públiques en el pla d’igualtat d’una               

empresa? Perquè són rellevants? 

 

L'administració pública facilita els documents guia per elaborar el pla d’igualtat i el divideix              

en cinc fases: negociació del diagnòstic, elaboració del diagnòstic, disseny, aprovació i            

registre, execució i seguiment, i avaluació.  

 

Analitzant diferents plans d’igualtat es pretén trobar resposta a quins són els elements             

principals que la comunicació corporativa i les relacions públiques posen al seu servei. És a               

dir, quines accions de comunicació i relacions públiques es duen a terme a les empreses per                

assolir els objectius fixats en aquesta matèria. 

 

1 Espanya. Llei Orgànica  3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
(«BOE» 71, de 23-3-2007.) 

 



 

El tema d’aquest estudi neix de la motivació personal que presenta el repte de conciliar la                

vida familiar i professional. Resulta motivador poder investigar la transcendència de la            

comunicació i les relacions públiques en el desenvolupament de la política d’igualtat en el si               

de l’empresa i com aquesta esdevé agent de canvi social. 

 

El principi d’igualtat d’oportunitats és valuós com idea de justícia social i de progrés, però no                

és exclusiu de la perspectiva de gènere, sinó des de qualsevol entorn en què es pugui                

generar desigualtat (religió, discapacitat, edat, la identitat de gènere o sexual). 

 

L’agent d’igualtat és un nou perfil professional emergent que es va posicionant al mercat              2

laboral de manera paral.lela al cumpliment de l’obligatorietat per part de les empreses.             

("Información mesual de mercado de trabajo de formación profesional", 2019). 

 

Els coneixements previs són els assolits al grau de Comunicació i en concret del perfil optatiu                

en l’àmbit de la comunicació corporativa i les relacions públiques. L'elecció d’aquest perfil             

bé donat per la trajectòria professional en l'organització d'actes i esdeveniments per            

l’empresa privada i l’administració pública. Així com l’experiència laboral posterior en dues            

organitzacions no governamentals. 

 

Tanmateix la realització del curs en línia de 30 hores al juliol 2019 en “Sensibilización en                

igualdad de oportunidades” a la Escuela Virtual de Igualdad ha ajudat per fer una              

introducció acadèmica sobre igualtat, junt a la lectura plans d’igualtat d’empreses i articles             

relacionats. 

 

 

2 Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes y Promotoras de Igualdad de Oportunidades 
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1.2 JUSTIFICACIÓ 

 

L’elecció del tema de la igualtat d'oportunitats pel treball de recerca sorgeix per què és un                

tema present a l'agenda pública i a escala global. Existeix molta documentació sobre             

comunicació corporativa i/o comunicació en igualtat, relacions públiques i igualtat. No           

resulta tan senzill trobar informació específica sobre el paper de la comunicació i les              

relacions públiques en l’execució concreta d’un pla d’igualtat d’oportunitats.  

 

Més enllà de l’aplicació pròpia de la llei, la implementació del pla d’igualtat no es pot assolir                 

plenament sense la comunicació corporativa, i en concret de la gestió de la comunicació              

interna i les relacions públiques, responsables sobre manera d’implicar al personal en el             

projecte d’igualtat de l’empresa.  

 

D’altra banda, la igualtat d’oportunitats es presenta com un dels intangibles de la             

responsabilitat social corporativa (RSC) més importants en l’entorn de l’empresa dels últims            

anys i amb una perspectiva de continuïtat perllongada. La llei ha formulat per assolir el seu                

èxit uns mecanismes d'informació, comunicació i participació molt explícits (constitució de           

la comissió d'igualtat paritària i permanent, procediments de negociació, etc.) que           

impliquen i connecten l'àrea de comunicació de l'empresa amb la totalitat de la plantilla. 

 

S’espera que el resultat d’aquest treball de recerca pugui ser útil a receptors de diferents               

disciplines com la comunicació, les relacions públiques, els recursos humans o el món de              

l’empresa en general.  

 

1.3 OBJECTIUS 

 

L’objectiu principal és posar valorar el paper de la comunicació corporativa i les relacions              

públiques per assolir el pla d’igualtat d’oportunitats a una empresa amb èxit. 

 

Es pretén evidenciar que existeix una interfuncionalitat entre l’àrea de comunicació,           

relacions públiques i la de gestió de recursos humans en el cas pràctic d’implementació del               
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pla d’igualtat. És necessari assolir un projecte de comunicació corporativa consonant amb            

les funcions requerides del pla d’igualtat en benefici del projecte d’empresa. 

 

Per justificar aquest objectiu principal és necessari identificar i explicar els elements            

principals de la comunicació corporativa i les relacions públiques al servei del pla d'igualtat              

de l’empresa.  

 

A continuació fer una exemplificació mitjançant plans d’igualtat d’oportunitats d’empreses          

que formen part de la Red DIE , així com les accions de comunicació i relacions públiques                3

que en llurs casos han desenvolupat per assolir el pla amb èxit. 

 

També obrir una reflexió sobre la gestió de la comunicació i el seu impacte tant en l'entorn                 

de l'empresa com en l'àmbit social, per mitjà de la responsabilitat social corporativa i/o              

l’evolució cap a empresa socialment responsable. 

 

1.4 MARC TEÒRIC 

 

En primer lloc es presenta una introducció a la normativa en matèria d'igualtat             

d'oportunitats i específica per a empreses. Així com la consulta de monogràfics            

complementaris disponibles en webs com per exemple www.igualdadenlaempresa.com. 

 

Per tenir una idea de la situació actual s’han consultat dades estadístiques de l’Institut              

d’Estadística de Catalunya junt amb la Cambra de Comerç de Barcelona, sobre polítiques per              

a la igualtat de gènere implantades a les empreses, el registre oficial de plans d’igualtat de la                 

Generalitat de Catalunya, així com el registre oficial de plans d'igualtat de les empreses              

REGCON ("Registro de acuerdos colectivos", 2020). 

 

La introducció teòrica sobre conceptes clau de la comunicació corporativa com: identitat,            

cultura i imatge corporativa s’estableix en base de teòrics com: (Rodríguez; Jiménez, 2007);             

(Jaworski; Kolhi, 1993) o (Sanz de la Tajada, 2004) i L’informe anual sobre tendències en               

3 Red de empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa” (Red DIE) 
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reputació i gestió d'intangibles, Approaching the future 2019 (Corporate Excellence i           

CANVAS, 2019). 

 

L’exposició sobre la comunicació interna i externa en els plans d’igualtat es fonamenta en              

l’aportació teòrica d’autors com: (Westphalen; Piñuel, 1993) o (Pintado ; Sánchez, 2014).  

 

L’explicació de la interfuncionalitat de les àrees de comunicació, relacions públiques i la de              

gestió de recursos humans en la implementació del pla d’igualtat, s’ha consultat autors             

com (Le Gall, 1992) i en l’específic sobre digitalització a (Gavilán; Abril i Avello, 2014).  

 

En l’exploració teòrica sobre relacions públiques, responsabilitat social corporativa aplicada          

en el cas concret dels plans d’igualtat, ha estat fonamental les aportacions de (Black, 2004),               

(Xifra; Lalueza,2009),  (Túñez; Costa,2014) i (De Mateo, 2014).  

 

A continuació s’han contrastat aquests coneixements amb les estratègies de comunicació i            

relacions públiques d’empreses dels plans d’igualtat d’empreses de la RED DIE que han             

acceptat col·laborar amb aquest treball: Grupo Carac, EmteSPORT, Mutua Balear, IKEA i            

INDRA, i fer una anàlisi de les seves estratègies de comunicació. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

Per començar, la metodologia d’aquest treball ha estat definir el significat d’un pla d’igualtat              

sostingut per la normativa vigent. Explicar quines empreses hi estan obligades al seu             

compliment i els motius pels quals altres empreses tot estant exemptes també el decideixen              

realitzar. A continuació, fer una anàlisi quantitativa en partir d’estadístiques sobre l’estat            

actual de les polítiques d’igualtat en l’empresa. 

 

Així com, exposar les àrees involucrades en l’execució del pla d’igualtat i en concret la               

interfuncionalitat entre les àrees de recursos humans, comunicació i relacions públiques. 
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El punt següent ha estat explicar conceptes claus de la comunicació corporativa, i el              

protagonisme de la comunicació interna/externa sustentat en les noves tendències de la            

matèria en el món empresarial. 

 

A partir d’aquí, identificar els elements principals, eines i canals que la comunicació             

corporativa, així com les tècniques de relacions públiques, posa a l’abast per desenvolupar             

el pla d’igualtat. Per tant la seva definició i justificació, com per exemple: comunicació              

corporativa, comunicació interna/externa, difusió interna i externa, identitat, imatge i          

reputació social corporativa, cultura empresarial, relacions públiques a les xarxes social,           

organització d’actes, etc. 

 

En darrer lloc, fer una anàlisi més empírica de la realitat actual a partir de l’observació i                 

anàlisis de les estratègies de comunicació i relacions públiques dels plans d’igualtat de cincs              

empreses membres de la Red DIE que han acceptat col·laborar en aquest treball:             

EmteSPORT, Grupo CARAC, IKEA Ibérica, INDRA i Mutua Balear.  

 

S’ha emprat la tècnica qualitativa de l’entrevista en profunditat o entrevista-qüestionari dels            

professionals de l’àrea de comunicació de les empreses anteriorment citades: 

 

● Patricia Fonollá:  Directora de Comunicació de Mutua Balear 

● Luzia Gallo Garma:  Responsable d’Igualtat d’EmteSPORT  

● Maria Antonia García Carballal: Responsable de Comunicació Externa per a les àrees            

d'Innovació, RRHH i Talent, Responsabilitat Social Corporativa i Transport d’Indra 

● Tania Menéndez Fernández: Responsable d’Igualtat d’Oportunitats i Mànager del         

Distintiu en Conciliació efr® de Grupo CARAC, 

● Maria Rodero: Communication Specialist d’Ikea 

 

Els testimonis han estat de gran valor tant per les seves aportacions, com per les diferents                

accions comunicatives i de relacions públiques que exemplifiquen una estratègia de           

comunicació de 360 graus, o integral, que a partir del pla d’igualtat reverteix en la               

responsabilitat i reputació corporativa.  
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2. PLA D’IGUALTAT A LA EMPRESA 

 

2.1 MARC LEGAL 

 

Com apunta Xifra (2010) “Les organitzacions operen en un entorn legal cada dia més              

complex. A la legislació interna dels països ha de sumar-se la normativa de la Unió Europea i                 

altres acords internacionals.” (pàg. 49). 

 

La Llei orgànica 3/2007, del 22 de març transposa de la Directiva 2006/54, que recull i                

consolida els drets a la igualtat i la no discriminació de la legislació de la Unió Europea.                 

Aquesta normativa pretén incidir en diversos àmbits, com la seguretat social, la violència de              

gènere en el lloc de treball o en el tema en què s’articula aquest treball de recerca: els plans                   

d'igualtat en les empreses. 

 

El Reial Decret-llei 6/2019 d’1 de març, promou la necessitat de mesures urgents per a               

garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, com a reacció a uns                

resultats insuficients als esperats. Alguns dels articles dels plans d'igualtat a destacar són: 

 

1. L’obligatorietat de les empreses a elaborar i aplicar un pla d'igualtat passa de més de 250                 

treballadors a més de 50 treballadors i en un termini de temps de tres anys. Preveu que                 

tindrà efecte sobre més de 24.000 empreses: 

● de 151 a 250 persones treballadores, a partir del 7 de març de 2020  

● de 101 a 150 persones treballadores, a partir de 7 de març de 2021  

● de 50 a 100 persones treballadores, a partir de 7 de març de 2022 

També serà obligatori: 

● Quan el conveni aplicable a l'empresa ho digui 

● Quan l'autoritat laboral ho estipuli en substitució de sancions 
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2. L’obligatorietat de la negociació col·lectiva amb la representació laboral de treballadors            

(comitès d'empresa, delegats de personal, etc.) el diagnòstic de l’empresa en qüestió sobre             

igualtat. 

3. El pla d'igualtat ha de tenir una estructura determinada i un contingut mínim. 

4. Es crea un registre oficial de plans d'igualtat de les empreses. L’empresa està obligada a                

registrar l'acord de manera telemàtica a través del REGCON.  

5. El pla d'igualtat ha d’estar registrat per optar a concursos públics. 

6. Es considera infracció greu no complir les obligacions que en matèria de plans d'igualtat               

estableixen l'Estatut dels Treballadors o el conveni col·lectiu que sigui d'aplicació.  4

 

2.2 DEFINICIÓ 

 

La Llei orgànica 3/2007, del 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes defineix                  

els plans d'igualtat d’oportunitats a les empreses com un "conjunt ordenat de mesures,             

adoptades després de realitzar un diagnòstic de 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 “(article 46). 

 

Per assolir l'objectiu principal, els plans d'igualtat podran contemplar, entre altres,           

continguts d'accés a l'ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions,          

ordenació del temps de treball, per afavorir, en termes d'igualtat entre dones i homes, la               

conciliació laboral, personal i familiar, i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de               

sexe. 

 

El pla d’igualtat s’organitza en cinc fases: 

1. Fase negociació del diagnòstic de l’empresa en particular. 

2. Fase d’elaboració del diagnòstic: identificar els obstacles i fixar objectius a assolir. 

3. Fase disseny, aprovació i registre: fixar les estratègies per resoldre les desigualtats             

detectades. 

4 Exemple de sentència sancionadora a empresa que va aprovar el Pla d'Igualtat sense haver 
arribat a cap acord amb la representació legal dels treballadors: 
https://www.cgt-telemarketing.es/docattach/930/sentencia_pi_unisono.pdf 
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4. Fase d’execució i seguiment: implementar estratègies per corregir desigualtats i mesures            

per garantir el seu progrés. 

5. Fase d’avaluació:  sistemes de control dels objectius fixats. 

 

2.3 ESTAT ACTUAL 

 

El 21 d’octubre de 2019 a la presentació de la campanya d'UGT: "Els teus drets no es                 

negocien, es compleixen", Cristina Antoñanza, vicesecretaria general, denuncià: “(...) a 30 de            

juliol de 2019, els plans d'igualtat no arriben al 15% de les empreses de més de 250                 

treballadors i amb prou feines el 8% de totes les empreses ha complert amb aquesta               

obligació legal. El grau de compliment d'aquesta obligació fins ara ha estat simbòlic i llunyà,               

com passa en alguns casos en l'Administració Pública". (Salario Mínimo, Registro de Jornada             

y Planes de igualdad: tres derechos a cumplir por ley, 2019). 

 

Al mes de gener de 2019 hi havia 4.700 empreses de més de 250 persones registrades per la                  

seguretat social a Espanya ("Empresas inscritas en la Seguridad Social en enero de 2019",              

2019). A dia 4 de gener de 2020 només 585 havien enviat un pla d'igualtat al Registre de                  

Convenis i Acords Col·lectius (REGCON, 2020). 

 

L’Institut d’Estadística de Catalunya elabora conjuntament amb la Cambra de Comerç de            

Barcelona, un mòdul d'actualitat empresarial on recull informació en l’àmbit de la igualtat             

de gènere a l'empresa. En concret sobre polítiques empresarials d'igualtat de gènere on un              

dels seus indicadors és el % d'establiments amb plans d’igualtat segons la seva grandària. 

 

Les dades estadístiques més recents sobre plans d’igualtat a Catalunya són del tercer             

trimestre del 2018, on el 49,1% de les empreses no havien implantat polítiques per a la                

igualtat de gènere, enfront del 29,2% que sí en el moment de l’enquesta. ("Idescat.              

Enquesta de clima empresarial. Per grandària de l'establiment. Catalunya", 2019) 
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Polítiques per a la igualtat de gènere implantades a les empreses en els darrers 5 anys. Per                 
grandària de l'establiment 

Catalunya. 3r trimestre del 2018 

 Menys de 10 ocupats De 10 a 49 ocupats De 50 ocupats o més Total 

Pla d'igualtat 

Sí 10,8% 14,8% 29,7% 19,9% 

No 65,5% 57,1% 32,4% 49,1% 

Ja en tenia 22,1% 27,2% 35,4% 29,2% 

NS/NR 1,7% 0,9% 2,5% 1,8% 

 

Fig. 1. Recuperat de “Mòdul d'actualitat empresarial de l'Enquesta de clima empresarial”,            

Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona, 2019. Recuperat de 

 https://idescat.cat/pub/?id=clem&n=11175 

 

El registre de plans d’igualtat de la Generalitat de Catalunya permet fer una cerca per àmbit                

geogràfic d´administracions públiques i institucions, o per empreses i organitzacions. ("Plans           

d'igualtat registrats", 2020) A més hi ha informació sobre el municipi, la vigència, l’activitat              

econòmica, el total de persones treballadores (homes i dones), si compten amb una             

comissió d’igualtat i/o amb un agent d'igualtat. I on també és possible descarregar el pla               

d’igualtat en format PDF. 

 

L’Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades gestiona el Distintivo de              

Igualdad en la Empresa (DIE) que reconeix la tasca d'empreses i entitats compromeses amb              

la igualtat. És un certificat honorífic, sense dotació econòmica i amb vigència de tres anys               

prorrogables. Un dels avantatges de formar part de la Red DIE és que augmenta la               

competitivitat de l’organització, ja que pot comptar com a criteri de valoració segons la llei               

de contractes del sector públic. Actualment i després de vuit convocatòries, la xarxa compta              

amb 148 empreses i altres tipus d'entitats molt diverses, en què treballen un total de               
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gairebé 257.000 persones (el 33,8% són pimes ). Des de la web de l’Instituto de la Mujer es                 5

pot accedir al llistat d’empreses i  als seus  plans d’igualtat. 

 

La mateixa institució convoca ajudes a les petites i mitjanes empreses i altres entitats amb               

una plantilla d’entre 30 i 49 persones treballadores en plantilla per a l'elaboració i              

implantació de plans d'igualtat. 

 

L’administració general de l’estat, les comunitats autònomes i els ajuntaments han           

organitzat campanyes de comunicació en matèria de sensibilització de les polítiques           

d’igualtat entre homes i dones.  

 

A continuació uns exemples de campanyes que tenen com a marc l‘entorn laboral i la               

promoció dels plans d’igualtat a empreses i organitzacions: 

 

 

Fig. 2 Recuperat de “Folleto informativo equipa. Servicio de asesoramiento a empresas en             

igualdad”, Junta de Andalucía; Instituto Andaluz de la Mujer y Consejería de igualdad y              

políticas sociales, 2019. Recuperat de  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/images/FONDO_DOCUMENTAL/LEGISL

ACION/EMPRESAS/Equipa_Folleto.pdf 

5 Pime: és aquella companyia el nombre d'empleats de la qual està per sota d'uns límits                
establerts generalment a nivell estatal.( Wikipedia, 2019)  
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Fig. 3 Recuperat de “Plan de Comunicación para la difusión de la Ley de Igualdad. 2007. Para                 

que la igualdad sea algo más que una palabra. Para que sea una realidad ”, Instituto de la                  

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. (2007) Recuperat de 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/comunicacion/campanas/img/leyIgualdad.gif 

 

 

Fig. 4. Recuperat d’ “Infograma campaña de sensibilización e igualdad de género y             

conciliación para las empresas navarras ”, AEZMA i Gobierno de Navarra, 2019. Recuperat             

de  http://aezmna.com/img/infograma_igualdad.jp 
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Fig. 5 Recuperat de “Materials descarregables de sensibilització” Generalitat de Catalunya;           

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies., 2019. Recuperat de  

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/recursos/materials-sensibilitzacio/ 

 

"A la feina, iguals!" és la primera campanya de comunicació del departament de Treball,              

Afers Socials i Famílies (emmarcada en la celebració de l’any Europeu per la Igualtat              

d’Oportunitats el 2007), en promoure la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral.           

(Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, 2007) L’espot de televisió es pot            

visionar a la plataforma digital per compartir vídeos YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=_jTc7IQ0pmg 

 

Avui dia, la campanya continua activa i fa ús tan dels formats tradicionals com la cartelleria a                 

la vegada que en fa difusió en mitjans digitals. Dins de la campanya s’ha realitzat un MOOC                 

"A la feina, iguals” en forma de píndola informativa de vint-i-cinc minuts de durada, dividida               

en sis vídeos i distribuïda a la web del departament, a les xarxes socials i a YouTube.                 

L’objectiu és la formació en igualtat d’empreses i de la ciutadania en general. (MOOC "A la                

feina, iguals") 

 

AeQual és una publicació electrònica semestral de l’Àrea d'Igualtat d'Oportunitats          

("AEQUAL. Número 22. Juliol 2019. Treball", 2019) 
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Fòrums i seminaris presencials destinats principalment a empreses i institucions ("Fòrums i            

seminaris presencials", 2019): 

 

També es dóna importància a la formació mitjançant la plataforma l’aula virtual del Canal              

Empresa ("Aula virtual", 2019) 

 

2.4 INTERFUNCIONALITAT: RECURSOS HUMANS, COMUNICACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES 

 

L’àrea de recursos humans gestiona tot el relacionat amb les persones que treballen a              

l’empresa i vetlla pel seu benestar. Alguns exemples de les seves funcions són: seleccionar,              

contractar/acomiadar, formar als treballadors, interpretar les lleis laborals o promocionar la           

comunicació entre empresa i treballadors. 

 

L’àrea de comunicació lidera l'activitat comunicativa, tant en l'àmbit intern com en l'extern             

de l'organització. Totess les àrees que conformen l’empresa comuniquen, però és necessari            

assegurar la coherència i uniformitat de la informació, així com garantir els millors canals de               

comunicació per arribar als públics objectius. En aquest sentit, i també per la seva pròpia               

naturalesa destaca la funció d’estar en permanent contacte amb el capital humà de             

l’empresa: la plantilla. En els últims anys la comunicació treballa cada vegada més en              

campanyes per aconseguir el compromís dels empleats, i en la cultura, responsabilitat i             

reputació corporatives.  

 

El pla d’igualtat es gestiona des de l’àrea de recursos humans però s’ha de comunicar i                

aconseguir connectar amb els empleats i, és convenient, que aquesta comunicació interna            

no es limiti a transmetre informació, sinó a comunicar la motivació per la seva implantació.  

 

És necessari que l’àrea de comunicació faci el disseny d’un pla de comunicació previ i               

associat al desenvolupament de les polítiques internes d’igualtat per part de recursos            

humans. Es tracta de comunicar a la plantilla la introducció formal del valor de la igualtat en                 

la cultura corporativa. 
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Un exemple d’interfuncionalitat en el pla d’igualtat és que els recursos humans gestionen la              

formació de la plantilla en matèria d’igualtat, però amb freqüència precedida o escoltada             

per campanyes de comunicació interna amb la meta de generar una actitud positiva vers              

aquesta (Westphalen; Piñuel, 1993). 

 

Per tant, esdevenen àrees aliades i facilitadores perquè comparteixen el públic objectiu            

intern de l’empresa: la plantilla, i la meta: la implantació del pla d’igualtat del que ja hem dit                  

que forma part de l’estratègia del projecte de l’empresa. És fonamental la cohesió i la               

coordinació d’àrees per assolir els objectius de compromís, acompliment i participació de la             

plantilla en el canvi que l’ intangible de la igualtat aporta a  la cultura corporativa. 

 

Les relacions públiques és una àrea imprescindible i amb un protagonisme diferenciat en             

l’estratègia empresarial, sobretot en les grans corporacions. En canvi, en la petita o mitjana              

empresa el seu exercici és absorbit sovint per altres departaments com direcció,            

comunicació o recursos humans. Això dóna pas a què les seves funcions quedin assimilades              

dins el terme general de la comunicació. Les definicions acadèmiques sobre la seva             

terminologia també són múltiples. En aquest treball es vol fer èmfasi en el component              

relacional propi de les relacions públiques. Les relacions amb els públics flueix com a              

conditio sine qua non per l’establiment d’igualtat d’oportunitats en l’entorn empresarial. La            

Public Relations Society of America defineix “Les relacions públiques són un procés de             

comunicació estratègica que construeix relacions mútuament beneficioses entre les         

organitzacions i els seus públics". ("A modern definition of Public Relations", 2012) 

 

Black (2004) destaca (…) “és molt més fàcil tenir èxit en obtenir uns objectius concrets, amb                

el suport i comprensió del públic que comptant només amb l’oposició o indiferència pública.”              

(pàg.15). 
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Fig.6 Recuperat de “ABC de las relaciones públicas: Todos los secretos y fundamentos de las               

Relaciones Públicas con ejemplos reales.” Black, S. (2004). (pàg. ) Barcelona: Ediciones            

Gestión 2000. 

 

Els continguts dels plans d’igualtat tenen i preveuen una part reactiva que proposa             

reaccionar davant les desigualtats diagnosticades en les fases de negociació i elaboració,            

que en vocabulari de les relacions públiques es podria traduir en les crisis o canvis. També                

contenen una part proactiva a la fase per desenvolupar accions planificades útils als             

objectius del pla de l’organització.  

 

És per això que el pla d’igualtat esdevé també un projecte de relacions públiques, una               

campanya de sensibilització amb una estratègia d’intervenció sobre un públic concret: tot el             

personal. De les cinc categories de projectes que planteja (Xifra, 2010) el pla d’igualtat              

podria respondre a aquests tres: 

 

1. Polítics: perquè està centrat en el tema de la igualtat de gènere en l’entorn laboral. 

2. Reputació: perquè ajuda a millorar la percepció que la societat pot tenir de             

l’empresa. 

3. Projecte educatiu o de conscienciació pública: perquè ja en si el pla d’igualtat és una               

mesura de moltes per assolir equiparar els drets d’homes i dones en tots els àmbits               

de la societat. 

 

22 



 

En suma, els recursos humans, la comunicació i les relacions públiques han de gestionar,              

organitzar la comunicació i promoure unes relacions beneficioses en l’àmbit intern que            

repercutirà en l’èxit del pla d’igualtat i la projecció de la reputació de l’empresa en els                

públics externs.  

 

En el context actual de la societat de la informació, les tecnologies de la informació i                

l’automatització provoquen canvis constants en les formes de treball i de relacions en             

l’entorn laboral. (...) La tecnologia no passa de ser una eina. L'interessant són les novetats en                

la manera de pensar i actuar a les que la innovació dóna peu (Gavilán; Abril i Avello, 2014,                  

pàg.177). En les funcions de les àrees d’aquest apartat és significatiu: l’obertura de les              

organitzacions cap a empleats i clients (públics a vegades duals), el valor creixent de              

l’escolta activa,  el diàleg i la preocupació en construir un vincle sòlid amb els empleats. 

 

3. COMUNICACIÓ CORPORATIVA I PLA D’IGUALTAT 

 

3.1 IDENTITAT, CULTURA I IMATGE CORPORATIVA 

 

Sobre la comunicació corporativa Aced (2018) afirma que “el seu objectiu principal és donar              

a conèixer l’organització i crear una bona imatge d’ella entre els seus públics “(pàg. 27).  

 

La identitat corporativa són els atributs visuals (logotip i el símbol) i qualitats culturals              

(valors i creences) que defineixen i diferencien una organització de tota la resta. Els              

productes o serveis que ofereix també formen part dels trets característics de la identitat. 

 

La identitat es defineix pel capital humà que conforma l’empresa i el seu estil de               

comunicació corporativa (interna i externa), que està lligada a la cultura de l’empresa             

simultàniament. (Jiménez, A.I.; Rodríguez, I., 2007) 

 

La cultura corporativa ve definida per la missió (què és i què fa l’empresa), els valors                

(caràcter de l'organització en fer els seus negocis, quins són els seus principis) i la visió (on                 

vol arribar, és la perspectiva de futur de la companyia, i la imatge que pretén aconseguir).  
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La cultura de l'organització és resultat d’un procés d’aprenentatge al llarg de la vida de               

l’empresa i de tots els membres que en formen part. El personal qui treballa i l’entorn són                 

factors que condicionen i modifiquen la cultura. (Jaworski; Kolhi, 1994) 

 

La imatge és la percepció que els públics es fan de la marca, de l’organització en qüestió. I                  

aquesta representació mental és el reflex de la identitat i la cultura de les organitzacions.               

(Sanz de la Tajada, 2004) 

 

La igualtat és un valor a integrar en la cultural empresarial per obligatorietat legal a               

conseqüència d’una demanda i/o necessitat social. Això, no obstant hi ha organitzacions que             

l’han implementat de manera voluntària i pionera. 

 

Si tots els actes de l’empresa la identifiquen i tenen una dimensió comunicativa, el pla               

d’igualtat esdevé una eina estratègica per consolidar la identitat, la cultura i la imatge              

corporatives. Amb tot, per les àrees de la comunicació i de les relacions públiques és una                

oportunitat per adaptar a l’organització a aquest nou entorn social, o continuar millorant en              

el cas que ja formi part de la seva cultura empresarial. I, en ambdós casos esdevenir més                 

fortes i competitives. 

 

L’informe anual sobre tendències en reputació i gestió d'intangibles, Approaching the future            

2019, destaca els cinc àmbits clau per al futur de les organitzacions (Corporate Excellence i               

CANVAS, 2019). 
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Fig.7 Recuperat d’“Approaching the future 2019. Informe anual sobre tendencias en           

reputación y gestión de intagibles” ; Corporate Excellence i CANVAS, 2019.  Recuperat de 

https://www.corporateexcellence.org/recurso/approaching-the-future-2019/cec35975-bc3

6-15e9-b9ba-271c5f147d2a 

 

L’informe diu que el 57% dels professionals enquestats asseguren que estan treballant en             

qüestions relacionades amb la igualtat, i el percentatge augmenta a un 72,5% en el cas grans                

empreses. En el marc de la igualtat, els plans són la mesura amb percentatge més alt amb                 

un 72%.  

 
Fig.8 Recuperat de “Approaching the future 2019. Informe anual sobre tendencias en            

reputación y gestión de intagibles” ; Corporate Excellence i CANVAS, 2019.  Recuperat de 

https://www.corporateexcellence.org/recurso/approaching-the-future-2019/cec35975-bc3

6-15e9-b9ba-271c5f147d2a 
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3.2 COMUNICACIÓ INTERNA /  EXTERNA 

 

(...) “Des de finals dels anys setanta, la comunicació interna s’ha imposat com una disciplina               

de gestió empresarial, al mateix nivell que la gestió de recursos humans“.(Westphalen;            

Piñuel, 1993, pàg. 179). 

 

“La comunicació interna ha passat de ser l’eina amb què l’empresa transmetia informació, a              

convertir-se en un instrument que contribueix a explicar l’estratègia de l’empresa, conduint            

i ajudant a evolucionar la cultura corporativa.” (Le Gall, 1993, p. 101-102.) 

 

En els plans d’igualtat la informació és un dret a garantir per part de l’empresa perquè les                 

treballadores i treballadors, i també a través de la seva representació legal, puguin conèixer              

i participar de les decisions i dels seus continguts.  

 

Si bé, ja hem comentat que aquesta voluntat de comunicar ha de ser liderada des de l’alta                 

direcció i gestionada pels recursos humans, és l’àrea de comunicació qui té el rol de node                

integrador i assumeix la responsabilitat de l’elecció dels canals més adients. 

 

L'auge de les noves tecnologies de la societat de la informació comporta l’augment en              

l’accessibilitat a la informació, la comunicació en línia o els nous suports relacionals que els               

mitjans digitals ofereixen a la comunicació corporativa. Junt amb la deslocalització, el            

teletreball o el smart working , evidencien la necessitat de les organitzacions no només de              6

comunicar més que mai, sinó d’establir un diàleg amb el conjunt del seu públic intern: tots                

els treballadors. ("Smart working, la última tendencia en el trabajo para facilitar la             

conciliación y aumentar el rendimiento", 2018) 

 

A aquest efecte, és el que respon com a comunicació 360 graus. Una estratègia de               

comunicació integral i multimèdia que comunica a l'empresa amb els seus públics en tots els               

àmbits (en línia i fora de línia) i de manera constant en “(...) les diferents vessants de la                  

comunicació empresarial com són: la imatge corporativa, les relacions públiques, les           

6 Nova fórmula de treball que significa treball intel.ligent i que incorpora els conceptes de mobilitat, treball per 
objectius i ús de la tecnologia 
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campanyes publicitàries, la web corporativa (...)” (Pintado; Sánchez, 2014, pàg.22) . Com a             

conseqüència les organitzacions són conscients del valor de l’administració i monitoratge de            

la comunicació i les oportunitats que es manifesten.  

 

Amb relació a la comunicació interna es presenta com una eina fonamental per a projectar               

una imatge adequada de l'organització al públic intern. Esdevé un recurs essencial i constant              

per motivar tot el personal de l’empresa. Es pretén obtenir que el públic intern estigui               

involucrat en els mateixos processos de comunicació i de relacions públiques dels que és              

audiència.  

 

En aquest context han sorgit models d’espais de comunicació-informació col·laboratius en           

què la totalitat de la plantilla pot esdevenir emissora i receptora de missatges. Així doncs               

conviuen els espais comunicatius delimitats de la comunicació interna, com per exemple            

una intranet o aplicació corporativa, on l’empleat té accés mitjançant un nom d’usuari i              

contrasenya, amb els espais comunicatius on les fronteres de la comunicació interna i             

externa es dilueixen. És el cas de les pàgines d’empreses a les xarxes socials obertes al públic                 

en general, però on també els empleats poden participar des dels seus perfils personals. Per               

tant, s’evidencia la necessitat d’adherir les xarxes socials dins les estratègies de comunicació             

externa de l’empresa, ja que també reverteix en la comunicació interna.  

 

3.3  NOVES TENDÈNCIES 

 

L’Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación (ADECEC)          

destaca el moment de canvi i de consolidació de la comunicació interna com àrea              

estratègica (...) “A més dels models B2C i B2B , arriba amb força el B2E , que posa èmfasi en                  7 8 9

el paper clau que tenen els empleats en els nous models de negoci, les opinions són ara més                  

7 Negoci a empleat o B2E (de l'anglès business-to-employee) és la relació comercial que s'estableix entre una 
empresa i els seus propis empleats. (Wikipedia, 2019)  
8 Negoci a negoci (de l'anglès business-to-business o B2B) fa referència a les transaccions comercials entre 
empreses, és a dir, a aquelles que típicament s'estableixen entre un fabricant i el distribuïdor d'un producte, o 
entre un distribuïdor i un comerç minorista. (Wikipedia, 2019)  
9 Negoci a empleat o B2E (de l'anglès business-to-employee) és la relació comercial que s'estableix entre una 
empresa i els seus propis empleats (Wikipedia, 2019)  
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creïbles i fiables que mai.(...)” ("La Comunicación interna gran aliada en los nuevos modelos              

de negocio", 2019) 

 

Igualment, destaca cinc punts: 

-La transformació digital al servei també de les noves demandes de comunicació i             

participació per part dels empleats de l’organització. Com a conseqüència es genera una             

comunicació multidireccional i una nova manera de relacionar-se en/i amb l’empresa. Hi ha             

equips de treball on els companys i les reunions no són sempre presencials o fins i tot mai,                  

sinó que es produeixen de manera virtual per mitjà de dispositius connectats a internet.              

Transformació per tant que afecta també a la cultura corporativa. 

 

- La co-creació on les noves plataformes digitals internes afavoreixen el treball col·laboratiu i              

la interacció multidireccional gràcies als formats multicanal: xarxes socials, blogs, webinars,           

tallers en temps real, etc. Es millora la flexibilitat de l’organització del treball, la gestió de la                 

informació i del coneixement.  

 

- L’experiència de la plantilla, la cultura employee centric representa un nou enfocament             10

de les organitzacions que situen els empleats en el centre de les seves estratègies i presa de                 

decisions. L’experiència dels empleats en primera persona com a font de comunicació per             

l’exterior genera un intangible molt valuós: la confiança. L’organització potencia aquest nou            

rol del treballador com emissor i el fa partícip de polítiques tan importants com la difusió de                 

la visió i missió de l’empresa o el reclutament de nou talent. ("7 Claves para la estrategia                 

Employee Centric de tu empresa", 2019) 

- L’engagement, que es pot definir com “(...) la connexió dels empleats amb el seu treball,                

l’organització, els líders, els directius, els clients o els consumidors, l’exercici i els resultats.”              

(Pintado; Sánchez, 2015, p.197). La comunicació interna com a eina persuasiva per            

mobilitzar, fidelitzar i aconseguir el compromís dels empleats. L’engagement està          

directament vinculat a la  cultura centrada en l’empleat. 

 

10 El terme Employee Centric (en espanyol, «Centrat en l'Empleat»).Engloba una estratègia 
d'organització empresarial que prioritza abans de res als empleats.(APD, 2019) 
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- La marca i la reputació també es construeixen a través de missatges en la comunicació                

interna susceptibles de ser compartits als perfils personals de les xarxes del mateix equip de               

l’organització. La seva opinió té credibilitat. És el que s´anomena employee advocacy o             

l’ambaixador de la marca. 

 

4. RELACIONS PÚBLIQUES I PLA D’IGUALTAT 

 

4.1 DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA A L’EMPRESA SOCIALMENT         

RESPONSABLE 

 

Les Relacions Públiques se centren en la gestió de la comunicació persuasiva per assolir              

objectius com per exemple l’acceptació i suport de les mesures establertes al pla d’igualtat              

d’una empresa per part del seu públic intern: la plantilla i el públic extern: proveïdors,               

clients, inversors, etc. 

 

La responsabilitat social corporativa (RSC) neix com a consciència que les accions realitzades             

pels agents econòmics generen impactes en els àmbits social, laboral, mediambiental i dels             

drets humans. 

 

Les accions derivades de la responsabilitat social corporativa “(...)Permeten a les           

organitzacions millorar la seva reputació, els ajuden a guanyar-se les simpaties dels seus             

públics i, en gran manera, desarmen a aquells actors socials que poden tenir una actitud més                

crítica respecte a elles i a la seva activitat.” (Lalueza, 2014, p.117). 

 

Lalueza categoritza que algunes accions de responsabilitat social corporativa són accions de            

relacions públiques intencionadament profilàctiques, és a dir instrumentals i estratègiques a           

propòsit. Mesures articulades i de prevenció per garantir el compliment normatiu vigent.  

 

Tot i l’existència d’aquesta pràctica, també hi ha casos d’organitzacions proactives que            

adopten aquestes mesures de forma voluntària, com és el cas de les organitzacions             
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analitzades en el capítol següent d'aquest treball, i que han estat pioneres en la              

implementació de plans d'igualtat com a part de la seva cultura corporativa. 

 

En aquest context de responsabilitat social corporativa s’han desenvolupat índexs i           

rànquings que mesuren i avaluen les empreses quant a govern corporatiu i sostenibilitat             

ambiental i social. Entrar a formar-hi part, les ajuda a millorar la seva reputació i és un valor                  

afegit de cara als seus grups d'interès, com pot ser als inversors. En l'àmbit mundial               

destaquen: 

 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI): avalua qüestions de compromís social i ambiental,            

com ara el govern corporatiu, gestió de riscos, la marca, la mitigació del canvi climàtic, les                

normes de la cadena de subministrament i les pràctiques laborals. 

 

El FTSE4Good Index: mesura també una sèrie d'índexs ètics vinculats amb bones pràctiques             

de RSC en medi ambient,  principis d'inversió responsable. 

 

Yearbook Sustainability: anuari de la sostenibilitat s'ha convertit en una de les bases de              

dades de referència  quant a sostenibilitat corporativa. 

 

CDP: organització sense ànim de lucre i considerada la base de dades més important              

d’informació corporativa sobre canvi climàtic. 

 

Així i tot, els propòsits i resultats d'aquests tipus de rànquings són molt diferents. En primer                

lloc mesuren indicadors diferents i queden molt esbiaixats tant per la metodologia com             

perquè la majoria només contemplen les empreses amb cotització borsària o les de major              

cotització borsària al món. 

 

A Espanya es troba el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa MERCO, que des de              

l’any 2000 té el propòsit d’avaluar la reputació del sector empresarial espanyol amb             

informes anuals. Es basa en una metodologia basada en la percepció dels grups d'interès              

composta per vint-i-cinc fonts i que efectua sis tipus d’avaluacions en forma de rànquings:              

Merco Empreses, Merco Líders, Merco Responsabilitat i Govern Corporatiu, Merco Talent,           

Merco Consum i MRS. ("Ranking Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo España",           

2019) 
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En l’esfera pública es troba el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas              

(CERSE), un òrgan adscrit al Ministerio de Empleo y Seguridad Social i que promou de la                

responsabilitat social de les empreses, el disseny, la gestió i seguiment de programes, i les               

ajudes per a la difusió i foment de la RSC. 

 

En la línia d’actuació “Promoció de la RSE com a element impulsor d’organitzacions més              11

sostenibles”, es concreten onze mesures i qualifica la seva prioritat. Hi ha cinc mesures que               

estan directament vinculades al camp de la comunicació i les relacions públiques.            

(Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Subdirección General de Información           

Administrativa y Publicaciones, 2014) 

 

2. Fomentar plataformes de comunicació i espais de diàleg entre les organitzacions i els              

grups d'interès. Prioritat alta. 

3. Posar en marxa un procediment de publicació de memòries i informes de responsabilitat              

social i sostenibilitat. Prioritat molt alta. 

4. Eina per a l'enviament de les memòries i informes de RSE. Prioritat molt alta. 

5. Crear un espai web accessible i especialitzat en RSE. Prioritat molt alta. 

7. Donar a conèixer i divulgar l'esforç de les empreses compromeses amb la responsabilitat              

social empresarial. Prioritat alta. 

 

EL CERSE compta amb una base de dades pública d’empreses espanyoles on es pot              

consultar les seves memòries de responsabilitat social i els informes d’auditories verificades            

on es desglossa: la metodologia i l’equip verificador, les àrees de millora, els punts forts, la                

valoració del compliment i les conclusions. ("MEMRSE - Memorias") 

Entre els camps de cerca del formulari i en l’àmbit de les actuacions es diferencien:               

econòmic, social, mediambiental, bon govern i gestió transparent.  

 

11 RSE (responsabilitat social empresarial), en aquest treball s’ha decidit l’ús de l’acrònim 
amb el mateix significat: RSC (responsabilitat social corporativa) 
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Fig.9 Recuperat de “Base de datos de Memorias de responsabilidad social”. Consejo            

Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, Recuperat de 

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/memrse/entrada/listadoMemoriasPublicadas.action 

 

La responsabilitat social corporativa es troba en un procés d'evolució i transformació a causa              

d’una major exigència en els seus àmbits d’actuacions per part dels agents de l’entorn de               

l’empresa com clients, proveïdors, la mateixa plantilla, la comunitat més propera i la             

societat en general. 

 

“(...) La comunicació útil resulta més aviat d'una visió de gestió calculada que fa del mercat                

de l'opinió un mercat tan important per l’empresa com el dels seus clients. El mercat de                

l’opinió no és una altra cosa que el mercat dels que han estat clients i dels que ho seran en el                     

futur. (de Mateo R.,2014, p.49). 

 

És aquí on l’empresa pot esdevenir conscient per fer el pas d’accions de responsabilitat              

social corporativa a la conversió a Empresa Socialment Responsable (ESR). Assumint no            

només normatives, sinó la responsabilitat social en tots els àmbits de gestió de l’empresa i               

en la seva missió. La responsabilitat social de l’empresa com a valor fonamental de la seva                

cultura corporativa que impregna una manera d'actuar, uns valors, uns principis i formes             

de pensar pròpies per fer front als requeriments socials a través del temps. 

 

Per finalitzar aquest capítol fer un incís en la denominació del professional que condueix la               

responsabilitat social corporativa a les organitzacions durant el procés de contacte amb            
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empreses adherides a Red DIE. Algunes de les denominacions són: directors de comunicació,             

directors de comunicació i relacions externes, director de comunicació corporativa, director           

de comunicació externa, director de comunicació i màrqueting, director de comunicació           

marca i màrqueting, director de comunicació marca i digital, etc. 

 

L’Associació de directors de responsabilitat corporativa defineix: (...) La denominació del lloc            

de treball del dirse sol incloure les paraules "Responsabilitat Social "o termes afins, i              

s'exerceix principalment com a funció exclusiva o integrada en les àrees de comunicació i              

recursos humans. (Asociación española de directivos de responsabilidad social, 2019) 

 

Per tant, s’accepta aquesta transversalitat de funcions i categorització d’àrees i es reafirma             

que en l’entorn empresarial el paper de la comunicació s’amplia. 

 

5. ANÀLISIS DE PLANS D’IGUALTAT 

 

Plans d’empreses membres de la Red DIE analitzades: 

 

Fig. 10 Adaptat de “Red de empresas con distintivo Igualdad en la Empresa”, Igualdad en la                

empresa, 31 de diciembre, 2017. Adaptat de  

http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/distintivo/home.htm#.htm 
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5.1 GRUPO CARAC 

 

Grupo CARAC és una pime que desenvolupa actuacions emmarcades en el sector de la              

formació i consultoria de recursos humans, prevenció de riscos laborals, medi ambient,            

seguretat minera, noves tecnologies i projectes d’IT per a empreses a Sevilla, Madrid,             

Barcelona i Oviedo, on es troba la seva seu principal. L’empresa compta amb el Distintivo de                

Igualdad en la Empresa des de 2010, i l’ha anat renovant fins a dia d’avui ("Grupo CARAC                 

renueva su compromiso con la Igualdad en la Empresa", 2017). L’any 2018 va obtenir el                

Distintivo en Conciliación efr®  que atorga la Fundación Másfamilia .  12 13

Tania Menéndez Fernández, responsable d’igualtat d’oportunitats i mànager del distintiu en           

conciliació efr®, explica que “la funció més destacada en l‘àrea de comunicació, al llarg              

d'aquests anys ha estat la d'adaptar un pla d'igualtat, que es modifica cada any d'acord amb                

la situació de la plantilla, les novetats de la societat i l’evolució pròpia de l’empresa,               

respecte al seu compromís amb la igualtat d'oportunitats.” 

Per tant, donar resposta a un dels principals objectius de la comunicació interna que segons               

Villafañe (1999) es distingir entre informació i comunicació. És a dir transmetre el pla              

d’igualtat no únicament com una política informativa, sinó amb la voluntat i la potencialitat              

de la comunicació  per implicar i modificar actituds en la plantilla de l’empresa. 

Aquest compromís comunicatiu està especificat en la normativa explicada en el punt 2.1             

Marc legal al principi d’aquest treball, i que contempla la participació dels empleats en la               

formació del comitè d’igualtat. En el cas de Grupo CARAC, aquest comitè té la singularitat               

d’introduir un sistema de rotació amb l’objectiu que tota la plantilla en formi part. És format                

per quatre persones: la direcció i tres persones més de l’organització que van rotant.  

12 efr és un moviment internacional que, formant part de la RSE, s'ocupa d'avançar i donar                
respostes en matèria de responsabilitat i respecte a la conciliació de la vida familiar i laboral.                
També fomenta el suport a la igualtat d'oportunitats i la inclusió dels més desfavorits,              
prenent com a base la legislació vigent i vinculant i la negociació col·lectiva, de manera que                
les empreses efr realitzen una autoregulació voluntària en la matèria.          
https://www.masfamilia.org/iniciativa-efr/que-es 
13 Actualment la Fundación MásFamilia és la propietària de l'esquema privat de certificació             
efr a Espanya 
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Fruit de les reunions que el comitè d'igualtat realitza i també per petició expressa de la                

mateixa plantilla, s’instauren iniciatives d’accions presencials com: xerrades, activitats,         

visionat de vídeos o debats, que són duts a terme amb la participació de tota la plantilla.                 

També s’elaboren tota mena de comunicacions escrites (fullets, tríptics, cartells, etc.) i            

audiovisuals. Per tant, s’incentiva el valor de l’opinió de la plantilla en la co-creació i la seva                 

participació en accions de comunicació i relacions públiques en l’àmbit intern i la cultura              

corporativa eccentric. 

Grupo CARAC fa ús d’una intranet com a canal principal de comunicació interna en el qual                

estan accessibles tots els continguts, siguin documents, audiovisuals o la versió digital dels              

que s’han pogut distribuir en suport físic en els centres de treball del grup.  

 

La web corporativa i el Blog corporatius compten amb l’etiqueta específica d’igualtat que             

permet filtrar la informació d’aquesta categoria. Els continguts són els que en primer lloc              

s’han destinat al públic intern via la intranet del grup. També fan difusió a les xarxes                

socials. Per tant, es produeix una difusió dels continguts creats per la comunicació interna i               

que posteriorment es distribueixen els canals destinats als públics externs. 

 

Si la web i la intranet corporatives es defineixen per una estructura de comunicació més               

jerarquitzada, el blog és una eina comunicativa més dinàmica que permet donar veu a la               

plantilla. També aporta un llenguatge i en conseqüència una imatge més propera amb els              

públics externs. 
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Exemple de la web corporativa de Grupo CARAC: 

 

Fig. 11 Recuperat “La mujer en el ámbito laboral: una carrera de obstáculos” Grupo 

CARAC.(2019). Recuperat de 

https://www.grupocarac.es/en/?s=La+mujer+en+el+%C3%A1mbito+laboral) 

Blog corporatiu: 

 

Fig 12 Recuperat de “Valemos lo mismo, hacemos lo mismo, ¡cobremos lo mismo!” Grupo 
CARAC. (2018). Recuperat de 
https://www.grupocarac.es/valemos-lo-mismo-hacemos-lo-mismo-cobremos-lo-mismo/ 

 

Sobre les accions comunicatives i de relacions públiques en temes d’igualtat, la seva             

responsable també comenta: “Hem fet un calendari amb dates assenyalades que tenen com             

a protagonista la igualtat d'oportunitats, realitzem xerrades, debats, etc. a les nostres            
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pròpies instal·lacions. Els membres de Grupo CARAC que no es troben a la seu central,               

s'uneixen a aquestes reunions a través de videotrucades.” 

 

Fig. 13 Recuperat de “Nuevo calendario laboral femenino” Grupo CARAC. (2019) Recuperat            

de  https://www.grupocarac.es/en/nuevo-calendario-laboral-femenino/ 

Grupo CARAC també cultivat les relacions públiques externes lligades a l’àmbit de la igualtat              

participant per exemple com entitat col·laboradora en l’estudi “10 años después de la Ley de               

Igualdad Retrato de una Crisis” de la consultora de gènere Concilia2 (Concilia2, 2017). 

També en l’informe “Las empresas de la Red DIE y la conmemoración del 22 de febrero”                

(Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 2018). 

 

 

5.2 EmteSPORT  

 

EmteSPORT és una empresa que dóna serveis en l'àmbit de l'oci, benestar, cultura i esport a                

les administracions públiques, entitats privades i al públic en general a Euskadi, Navarra,             

Astúries i Madrid. L'empresa va signar el primer pla d'igualtat el 2011. L’any 2015 li va ser                 

atorgat el distintiu “Igualdad en la Empresa”, sent la primera empresa del sector de l’esport               

en entrar a formar part de la Red DIE 
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Fig. 14 Recuperat d’ EmteSPORT (2015)  Recuperat de  

https://www.emtesport.com/actualidad.php?id_noticia=51  

 

L’empresa ha establert un protocol per la prevenció i el tractament dels casos d’assetjament              

sexual o per raó de sexe de manera voluntària. Aquests documents són accessibles a la               

secció “qui som” de la web corporativa. Per tant, la igualtat integrada i com a part                

definitòria de la seva cultura corporativa. 

 

Del seu primer pla d’igualtat, i amb intenció de continuar en la mateixa línia destaquen la                

conscienciació sobre la igualtat d'oportunitats, mitjançant la formació amb accions           

presencials, així com accions també formatives per explicar el pla d’igualtat. 

 

 

Fig. 15 Recuperat d’EmteSPORT. ( 5 de novembre de 2019). Recuperat de 

 https://www.facebook.com/emtesport/posts/268034659535532 
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Tanmateix, en el segon pla d’igualtat es fa esment especial a l’èxit obtingut en l’àmbit de la                 

comunicació corporativa, Luzia Gallo Garma, responsable d’igualtat destaca com a funció           

més rellevant del departament de comunicació “És el que dóna visibilitat a l'empresa, de              

manera que filtrar tot el que es publica revisant que tingui un llenguatge inclusiu i no hi hagi                  

imatges sexistes, més encara en el nostre sector (esportiu), ha estat una tasca crucial per               

avançar en la implantació del PIO”.  14

 

En el segon pla d’igualtat es fa èmfasi a la corresponsabilitat de funcions entre les àrees de                 

gestió de persones, comunicació, màrqueting i la comissió de seguiment en la mesura que té               

com a fi trencar els estereotips en els treballs assignats a homes i dones. En aquesta                

interfuncionalitat, l’àrea de comunicació ha realitzat campanyes de comunicació per fer           

arribar aquest missatge utilitzant els canals tradicionals com la cartelleria en els centres de              

treball, i la comunicació via correu electrònic destinada al seu públic intern: als treballadors . 

 

Cartells de difusió pla d’igualtat d’EmteSPORT: 

 

 

Fig. 16 Recuperat d’(EmteSPORT, 2011) . Recuperat de 

https://www.emtesport.com/images/plan_igualdad_cast.pd 

14 PIO són les sigles de Pla d’igualtat d’oportunitats. 
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Fig. 17 Recuperat d’(EmteSPORT) Recuperat de  

https://www.emtesport.com/images/cartel-igualdad-grande.jpg 

 

La corresponsabilitat de les funcions de les àrees de comunicació i màrqueting es repeteix              

en el que el pla marca com a objectius principals de l’àrea de comunicació: la imatge                

corporativa (lliure d'imatges i llenguatge sexistes), la difusió i la conciènciació sobre els seus              

beneficis a la plantilla . 

 

Cartell curs skate d’EmteSPORT: 

 

 

Fig.18 Recuperat  d’(EmteSPORT, 2019). Recuperat  de 

https://www.facebook.com/BAKIO.KIROLDEGIA/photos/pcb.982811325424717/982810938

758089/?type=3&theater 
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Luzia Gallo puntualitza que “(...) es realitzen campanyes i accions en les dates assenyalades              

com el 8 de març, 25 de novembre, i es fa difusió a la web corporativa i a les xarxes socials. 

 

Per exemple el 25 de novembre amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la               

violència contra la dona, EmteSPORT va dur a terme la campanya: “La discriminación en el               

deporte también es violencia” amb una difusió en línia a la web corporativa i a les xarxes                  15

socials, i fora de línia amb la distribució del cartell de la campanya a totes les recepcions i                  

sales d’activitats dels centres que dirigeix l’empresa. A la vegada, l’estratègia de            

comunicació va consistir a fer confluir els dos mitjans. Es va incentivar als clients,              

treballadors i/o usuaris que ho volguessin a compartir a les xarxes socials les fotografies que               

es fessin in situ amb el cartell.  

 

 

Fig.19 Recuperat de (Facebook d’EmteSPORT). Recuperat de 

https://www.facebook.com/emtesport/photos/a.252875824769089/2715843741805606/?t

ype=3&theater 

15 
http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/distintivo/docs/Informe_Red_DIE_25_de_noviembre_2019.pdf 
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Exemple del missatge a Tweet amb motiu del Dia internacional de la dona: 

 

Fig.20 Recuperat d(’EmteSPORT). Recuperat de 

https://twitter.com/EMTESPORT/status/1103228895963299840 

 

A la web corporativa hi ha una secció d’actualitat on publiquen totes les notícies d’accions               

comunicatives i de relacions públiques  que l’empresa desenvolupa en  l’àmbit d’igualtat. 

 

L’empresa també intenta fomentar les relacions externes en l’àmbit de la igualtat            

participant en totes les jornades possibles relacionades, així com fer partícips als seus             

clients. Des de fa tres anys participen en el Foro de Igualdad del Instituto Vasco de la Mujer                  

(Emakunde) . També són co-organitzadors del II Congreso estatal de mujeres y deportes             

(Bilbao 2019). ("II CONGRESO ESTATAL MUJERES Y DEPORTE BILBAO 2019 - OTSAILAK, 25/26             

FEBRERO", 2019) 
 

 

Fig.21 Noticia XVI Foro por la igualdad 2 019 d’Emkunde. Recuperat (EmteSPORT, 2019)             

https://www.emtesport.com/actualidad.php?id_noticia=133&mes= 
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Fig.22 Recuperat  (Cartel congreso estatal mujeres y deporte, 2019) 

https://emtesportaktiba.wixsite.com/congresobilbao2019/kartela-cartel 

 

Per acabar, el testimoni de l’entrevista a Matzalen Laskibar gerent d’EmteSPORT al            

programa Perfiles de Mujer de Telebilbao representa el compromís de l’alta direcció amb el              

pla d’igualtat i la importància també de la comunicació. En la seva visió i missió de                

l’empresa, també afirma que el compromís amb la responsabilitat social de corporativa neix             

de la responsabilitat social individual. 

 

5.3 MUTUA BALEAR 

 

Mutua Balear és una associació empresarial sense ànim de lucre constituïda amb l’objecte             

principal de col·laborar amb la Seguretat Social, en la gestió d'accidents de treball i la               

malaltia professional dels seus treballadors. A finals del 2009 crea la primera comissió             

d'igualtat que va aprovar el I Pla d'Igualtat d'Oportunitats de la Mutua anomenat HERA (Plan               

de igualdad de oportunidades Mutua Balear “HERA”, 2010), convertint-se en una de les             

empreses pioneres en igualtat a les Illes Balears ("Mutua Balear aprueba HERA, su primer              

Plan de Igualdad de Oportunidades", 2010). L’any 2013 Mutua Balear es converteix en la              

primera gran empresa també a les Illes Balears en obtenir la certificació d’Empresa             

Familiarment Responsable (EFR) ("Certificado en conciliación", 2013) concedit per         

l’associació MásFamilia. L’any 2015 va obtenir el distintiu de Igualdad en la Empresa             

("Distintivo “Igualdad en la Empresa” (Red DIE)", 2015). 

 

43 

https://emtesportaktiba.wixsite.com/congresobilbao2019/kartela-cartel
https://www.youtube.com/watch?v=mJuwntA1-8k#action=share
https://www.amat.es/noticias/mutua_balear_aprueba_hera_su_primer_plan_de_igualdad_de_oportunidades.3php
https://www.amat.es/noticias/mutua_balear_aprueba_hera_su_primer_plan_de_igualdad_de_oportunidades.3php
https://www.mutuabalear.es/verfichero.php?id=146
http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/distintivo/docs/Mutua_Balear_MCSS_n_183.pdf


 

El quart pla d’igualtat ("Plan de Igualdad de oportunidades de Mutua Balear", 2019) compta              

amb dos grans eixos: la millora de condicions de treball i la formació. 

 

Patricia Fonollá, directora de comunicació explica que un dels objectius principals del            

departament de comunicació és la difusió del pla d’igualtat no perquè només arribi a tot el                

personal de l'entitat, sinó perquè convenci i així assolir la que la igualtat s’identifiqui en la                

identitat corporativa. Per incloure la igualtat en la imatge corporativa es va crear un logo               

específic per HERA (nom del pla d’igualtat).  

 

Mutua Balear té com a eina principal de comunicació interna una intranet des de la qual els                 

treballadors i treballadores poden accedir a tota la informació que l’entitat està fent en              

matèria d’igualtat clicant el logo d’HERA. Aquesta informació comprèn des dels acords del             

comitè d’igualtat fins a la integració de les campanyes de comunicació que es fan en               

respecte. 

 

Patricia Fonollá posa èmfasi de la contínua revisió de tot el material comunicatiu de l’entitat               

i la difusió d’un manual de llenguatge no sexista a la plantilla (accessible des de la intranet).  

 

També s’ha creat un joc de trivial en línia ¿Cuánto sabes de igualdad? Es correspon a una                 

estratègia comunicativa denominada gamificació (...) En comunicació interna la gamificació          

consisteix en aplicar dinàmiques i mecàniques de joc a tasques i activitats laborals,             

aconseguint millor l’experiència del treballador i potenciant el sentiment de pertinènça a un             

grup dins d’un context laboral (T. Pintado i J.Sánchez, 2015). 

 

Tanmateix es té molta cura de no caure en missatges estereotipats. Per exemple,en l’àmbit              

de la comunicació externa en campanyes de seguretat viària es fan vídeos on hi ha               

conductors d’ambdós gèneres. 

 

Tot i la facilitat de distribució de continguts en igualtat que ofereix la intranet i les eines de                  

comunicació en línia, no es deixen de costat les accions que faciliten la relació presencial               
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amb el seu públic objectiu intern com són les sessions formatives per sensibilitzar a tota la                

plantilla. 

5.4 IKEA 

 

IKEA Ibérica és una empresa internacional d'origen suec, líder en el mercat de la distribució               

de mobles i objectes de decoració per a la llar. L'any 2011 posa en funcionament el seu                 

primer pla d’igualtat amb 90 mesures. L’actual II pla d'igualtat ("II Plan de igualdad de               

IKEA", 2018) és un pla transversal, preventiu i que accentua el diàleg com a principi per                

assolir els objectius. El pla ha estat elaborat pel departament de People & Culture i manté                

totes les mesures del pla anterior més 27 de noves, entre les quals destaca un protocol de                 

violència de gènere.  

 

Un dels objectius específics del II pla d’igualtat d’IKEA és la comunicació. Maria Rodero,              

communication specialist d’Ikea explica que el departament de comunicació s’ha focalitzat           

en la difusió  del pla d’igualtat via els múltiples canals de comunicació interna: 

 

- La Intranet: portal intern on es publiquen les comunicacions més rellevants del pla de               

comunicació. 

- Plasmes: tant en oficines centrals com en botigues, en les àrees dedicades exclusivament a               

empleats hi ha col·locades diferents pantalles que es destinen a comunicacions per aquests             

espais 

- Mail: enviament de diferents e-mails a tots els col·laboradors per informar-los del pla              

d'igualtat i les principals novetats. 

- Yammer ("Yammer", 2020) : plataforma que s’utilitza com a xarxa social interna. A través              16

d'ella es  publiquen comunicacions en diferents grups per arribar a tots els co-workers. 

 

Es pretén facilitar la comunicació perquè la plantilla pugui realitzar suggeriments i propostes             

de millores a la persona responsable d'Igualtat designada per l'empresa. 

16Yammer: és un servei de xarxa social empresarial freemium utilitzat per a la comunicació 
privada dins de les organitzacions.  (Wikipedia, 2019) 
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Així com facilitar que la comunicació i els continguts siguin accessibles i coneguts per tota la                

plantilla ("En igualdad se trabaja mejor y lo estamos demostrando", 2018):  

 

- Formant al personal encarregat dels mitjans de comunicació en matèria d'igualtat           

d'oportunitats. 

- Difusió a Guia d'IKEA per a un llenguatge no sexista pels canals habituals de              

comunicació de l’empresa: 

 

Fig. 23 Recuperat  d’(IKEA, 2017) Fundación Woman’s week . Recuperat de 
https://madrid-womans-week.com/guia-para-una-comunicacion-incluyente-y-no-sexista/ 

 

 

- Difusió de missatges en matèria d'igualtat d'oportunitats en els diferents mitjans de            

comunicació, promovent així la informació i sensibilització de la plantilla. Per           

exemple la llista de reproducció a Youtube  "Igualtat a IKEA”. 

 

- Difusió i publicitat en els canals de comunicació d’IKEA del compromís corporatiu            

amb la igualtat d'oportunitats. ("Mejorando la vida de las personas - IKEA"). A la web               

corporativa històries personals dels treballadors el vídeo al canal d’ IKEA per la             

igualtat a Youtube com per exemple “La història de Jessica” amb el lema de la               

campanya “En igualtat es treballa millor” . (Igualdad en IKEA, 2018).  

 

 

En l’àmbit extern, la difusió del pla d’igualtat a institucions i mitjans de comunicació a través                

de notes de premsa i enviament d'informació més relacional a agents destacats en la              

matèria dins de l'Administració, com a la societat per fer-los partícips dels avenços i              

compromís, així com per i inspirar a altres agents a avançar en aquest sentit també en les                 

seves institucions o empreses. (IKEA, 2018) 

46 

https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/en-igualdad-se-trabaja-mejor-y-lo-estamos-demostrando-pub73ddf641
https://madrid-womans-week.com/
https://madrid-womans-week.com/guia-para-una-comunicacion-incluyente-y-no-sexista/
https://www.youtube.com/watch?v=3HjycqG9OTw&list=PLJF7oOJVN07KWVvi4CCtJRqw-I_1zBJ5j


 

 

Accions destacades del pla de comunicació externa: 

- Difusió del nom i existència de la persona responsable d'Igualtat en els canals i              

mitjans oportuns: Elena López de Andrés és la Responsable de diversitat d’ IKEA.             

("Elena López de Andrés, Responsable de diversidad de IKEA: “Apostamos por el            

talento independientemente del género y de cualquier otra circunstancia” - ANGED",           

2018) 

- Informar a les empreses col·laboradores i proveïdores de la companyia del seu             

compromís amb la igualtat d'oportunitats. Per exemple a través del logotip de la Red              

DIE 

- Campanya de difusió externa del segon pla d'Igualtat.  (La Vanguardia, 2018) 

 

També es duen a terme accions específiques els dies 8 de març i 25 de novembre dins de les                   

botigues amb la implicació de la plantilla i si és possible que siguin visibles per a la clientela.                  

(Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 2019) 

 

Per exemple dues setmanes abans del 25 de novembre, dia internacional de l’eliminació de              

la violència contra la dona, Ikea va dur a terme aquestes accions:  

- Distribució de farmacioles amb el logo que contenien llaços morats i còpies del seu              

protocol de violència de gènere a les àrees comuns de les botigues. També es va               

posar un pòster de la mateixa campanya  a les àrees internes. 

- Difusió en els canals interns del vídeo de conscienciació i sensibilització que tenia per              

protagonistes: Ana Bella, una col·laboradora d'IKEA (víctima de violència de gènere),           

una de les treballadores socials d'IKEA i Elena López (Responsable de Diversitat            

d'IKEA a Espanya). 
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5.5 INDRA 

 

INDRA és una empresa multinacional espanyola del sector de les tecnologies de la             

informació i la comunicació. La direcció de Recursos Humans impulsà la política de             

diversitat l’any 2004, i del pla d'igualtat al 2006. El 2011 va obtenir el Distintivo de Igualdad                 

en la Empresa. Indra figura com una de les 30 empreses espanyoles amb millors pràctiques               

en matèria de diversitat, igualtat i gènere, a l'Informe VariableD2019, elaborat per la             

consultora de recursos humans Intrama. (INTRAMA, 2019) 

 

En el pla d’igualtat d’oportunitats d’INDRA precisa (...) Una altra de les eines referents a               

l'hora de canviar actituds és la informació, i és per això que l'àrea de comunicació es                

converteix en una de les àrees més destacades d'aquest pla (...) 

 

Maria Antonia García Carballal, responsable de comunicació externa per a les àrees            

d'Innovació, RRHH i Talent, Responsabilitat Social Corporativa i Transport ho corrobora: (...)            

el paper de la direcció de comunicació ha estat donar a conèixer l'existència del pla               

d'igualtat, de manera interna com externa, i contribuir amb diferents iniciatives i campanyes             

per promoure la sensibilitat de totes les àrees i professionals de l’empresa.(...) 

 

En les mesures de comunicació previstes del pla d’igualtat d’INDRA destaca: 

1. Desenvolupar accions de difusió del Pla d'Igualtat. 

2. Incloure recomanacions de llenguatge no sexista en el manual d'estil de comunicació             

interna. 

3. Reservar un espai específic a la intranet per a la conscienciació i publicitat 

de la igualtat d'oportunitats. 

4. Publicitar en la web externa els avenços en igualtat i conciliació. 

5. Mantenir actualitzat en els avenços sobre igualtat i conciliació a l'equip de RRHH. 

6. Campanya de comunicació sobre diversitat: Cada trimestre, un aspecte de la diversitat. 

7. Incloure al Portal de marca indicacions sobre l'ús d'imatges no sexistes. 
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En l’estratègia de comunicació INDRA ha col·laborat en diferents campanyes de comunicació            

per la igualtat amb organitzacions tant del sector privat, públic com del tercer sector. Per               

exemple, ha participat en la taula de debat d’empreses sueques referents i espanyoles             

líders sobre diversitat i igualtat en l’àmbit empresarial organitzat per Forética : 17

 

 
Fig. 24 Recuperat de Twitter Foretica. Recuperat de  
https://twitter.com/foretica/status/1112989292920483840 
 

També s’ha adherit i ha fet difusió de la campanya “No estás sola” contra la violència de                 

gènere del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ("Campañas comunidades           

autónomas - Delegación del Gobierno para la Violencia de Género"): 

 

 

Fig.25 Recuperat de  Twitter INDRA. Recuperat de 
 https://twitter.com/IndraCompany/status/1198926227580604416 

17 Forética és una organització referent en sostenibilitat i responsabilitat social empresarial. La seva missió és 
integrar els aspectes socials, ambientals i de bon govern en l'estratègia i gestió d'empreses i organitzacions. 
(Foretica, 2019) 
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Dins les accions de relacions públiques més rellevants sobresurt les de co-creació amb             

grups de treballadors destinades a definir l'estratègia d'igualtat de l'empresa. A més de les              

sessions de coaching grupal amb dones de l'equip de gestió a partir del cicle d'entrevistes a                

dones professionals de la companyia "Mujeres que inspiran". ("Las mujeres representan el            

34% de la plantilla de Indra", 2019) 

 

També l’organització de l’esdeveniment II Indra Hack Day, celebrat al març 2019. ("II Indra              

Hack Day", 2019). INDRA va convidar a 100 joves universitàries i estudiants d'FP perquè              

aportessin les seves idees tecnològiques per millorar el món, amb l'objectiu de fer valdre el               

talent femení. Maria Antonia García Carballal explica (...) Perquè les joves s’apuntessin a             

participar, va ser fonamental la campanya en mitjans de comunicació i xarxes socials que es               

va llançar des de la direcció de comunicació. A més, es va donar difusió a l'esdeveniment i els                  

seus resultats, amb vídeos, entrevistes i reportatges. (...) 

 

 

Fig. 26 Recuperat d’ Indra_company (26 de febrero de 2019)Twitter INDRA . Recuperat de 

https://twitter.com/IndraCompany/status/1100339797443383296 

 

El 8 de març, dia internacional de la dona Indra va convidar a prop de 2.000 professionals a                  

una projecció privada de la pel·lícula Capitana Marvel i un cinefòrum en què directives de               

l’empresa que han participat en la campanya "Mujeres que inspiran", van explicar            

experiències de la seva carrera professional. El cost de les crispetes i begudes adquirides              

pels assistents, es va donar de forma íntegra a un dels projectes destinats a dones en                
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situació o risc d' exclusió de la de Fundación Integra, amb la qual Indra col·labora des de fa                  

anys.("Profesionales de Indra recaudan 3.000 euros para Fundación Integra") 

 

 

Fig. 27 Recuperat de  (La Razón, 2019). Recuperat de 

https://www.larazon.es/economia/indra-celebra-los-superpoderes-que-aporta-el-talento-fe

menino-EA22777102/ 

 

Pel que fa als canals de comunicació INDRA ha fet ús de totes les publicacions internes en                 

paper que tenen des de fa anys, com la Revista d'Indra o l'Actual, fins a les newsletters,                 

pantalles informatives als centres de treball i, especialment la intranet. 

 

La responsable de comunicació externa assegura (...) considerem que totes les accions de             

comunicació externa (web, blog, xarxes socials, mitjans de comunicació (...) redunden també            

en els nostres professionals. (...) 
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6. CONCLUSIONS 

 

L’aplicació de la llei d’igualtat d’oportunitats condiciona que els plans d’igualtat esdevinguin            

claus en l’estratègia de projecte de les empreses. El marc legislatiu per la seva implantació               

és específic en la importància comunicativa i el fet que l’empresa sigui activa en implicar als                

seus treballadors durant tot el procés. La iniciativa i lideratge de l’alta direcció i la gestió per                 

part dels recursos humans també condicionen el context comunicatiu de l’empresa.  

 

La societat del coneixement i de la informació posa de manera fàcil i a l’abast mitjans de                 

comunicació digitals a les diferents àrees que formen l’empresa. Totes elles fan major o              

menor ús d’aquest abast de mitjans, en conseqüència: comuniquen. Aquí radica el paper             

integrador de l’àrea de comunicació que vetlla perquè la comunicació corporativa no quedi             

fragmentada, i dirigeix els missatges cap a uns objectius definits per l’estratègia. 

 

A priori, el paper de la comunicació i les relacions públiques en els plans d’igualtat pot                

semblar evident: disseny del pla de comunicació, interlocutora entre departaments,          

transmissora de missatges a públics interns/externs, etc. Però, a causa de l’entorn            

comunicatiu digital i el valor dels actius intangibles en l’actualitat, la rellevància de les seves               

funcions no només s’expandeix, sinó que esdevé eix fonamental en la construcció de la              

identitat, la imatge, la reputació i del projecte d’empresa en general. En conseqüència, la              

comunicació i les relacions públiques incideixen en totes les àrees que configuren            

l’empresa i als seus resultats. 

 

En la comunicació dels plans d’igualtat hi ha una funció inicial de campanya de              

sensibilització sobre igualtat dirigida al públic intern: la plantilla. L’objectiu inicial és captar la              

seva atenció i ,obtenir la seva motivació. Aquest pas previ, prepara a una plantilla conscient               

i favorable, i per tant més receptiva al canvi en la seva cultura corporativa. Tot i que la                  

mateixa plantilla és la protagonista i beneficiària del pla d’igualtat, algunes de les empreses              

entrevistades han traslladat com en alguns casos hi ha treballadors que prenen la decisió de               

no beneficiar-se dels seus drets com els hi agradaria. Per exemple, en matèria de conciliació               

familiar alguns treballadors s’autoimposen barreres socials de conductes estereotipades de          

52 



 

gènere, o per por a sentir-se jutjats pels seus companys o caps. Així és que les campanyes de                  

relacions públiques tenen l’objectiu de convèncer a la plantilla sobre l’intangible de la             

igualtat. A conseguir que es senti còmode amb el pla esdevé un pas necessari per               

incorporar-lo amb èxit en la cultura corporativa.  

 

En conseqüència, totes les empreses consultades han plasmat la importància de la difusió,             

tant en la redacció del pla d’igualtat com en les comunicacions mantingudes durant aquest              

treball. En l’àmbit intern, les empreses que compten amb intranet l’han destacat com una              

plataforma que facilita una comunicació ràpida i interactiva, a més d’una gestió ordenada             

dels continguts que en matèria d’igualtat es van produint. També l’ús del correu electrònic,              

butlletins interns, revista corporativa, així com mitjans col·laboratius com els blogs de            

l’empresa.  

 

Tanmateix, l’estratègia de comunicació del pla d’igualtat és multimèdia i també integra l’ús             

de mitjans en línia i fora de línia. Les empreses no descuiden el contacte intrapersonal, i                

organitzen accions presencials siguin de sensibilització, formatives o d’esdeveniments. En          

definitiva es tracta d’afavorir el diàleg i aprofitar aquestes oportunitats de contacte            

presencial per enfortir les relacions entre empleats i amb l’empresa.  

 

Durant el treball ha sorgit la importància de la cultura eccentric i l’advocacy també enfocats               

als plans d’igualtat. Per tant, l’empleat com el centre de l’èxit del pla d’igualtat i la                

importància de la imatge de la responsabilitat corporativa que l’empleat es forma de             

l’empresa, i com aquesta reverteix en la reputació corporativa dels públics externs. El valor              

de la reputació als mitjans digitals, o la reputació digital es cotitza en alça. Les empreses                

s´apliquen una de les missions principals de les relacions públiques: fer-ho bé i fer-ho saber.               

Aquest és terreny fèrtil per l’ús de les xarxes socials on no només es comparteix el que es fa,                   

sinó que es pot desenvolupar la relació virtual amb els seus stakeholders i/o públic en               

general. Es tracta de mostrar també la conducta corporativa. No és casual que en la cerca                

d’aquest contacte, les xarxes socials més utilitzades siguin: Facebook, Twitter, Instagram o            

Youtube. 
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Durant el treball també ha sorgit la rellevància de la gestió de la comunicació i les                

repercussions tant en l'entorn de l'empresa com en l'àmbit social a través la responsabilitat              

social corporativa. Actualment hi ha una demanda pública i social (també manifestada per             

governs i institucions públiques) d’un nivell d’exigència superior d’aquesta responsabilitat.          

Aquesta exigència es podria verbalitzar en la identificació de la responsabilitat com a atribut              

identitari empresarial i la denominació específica d’empresa socialment responsable. En          

l’àmbit de la reputació corporativa, l’empresa socialment responsable que aposta per           

implantar un pla d’igualtat exigent i que ho sap comunicar als seus públics, es posiciona com                

agent de canvi social. Aquesta reputació pot generar beneficis com l’atracció de capital             

humà de qualitat, i també li poden venir dignament retornats en beneficis econòmics que              

és la essència de la seva activitat. 

 

La igualtat d’oportunitats és una mesura amb bona rebuda per la major part de la societat, i                 

que ressona cada vegada més en mitjans de comunicació. Les empreses que des de les àrees                

de comunicació i relacions públiques sàpiguen capitalitzar aquesta oportunitat poden sortir           

enfortides en la seva competitivitat. 
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ANNEXOS 

 

Normativa catalana 

● Estatut d'autonomia de Catalunya 

● Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes 

● Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,              

transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia 

● Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

● Protocol de Protecció de les Víctimes de Tràfic d'Éssers Humans a Catalunya 

 

Normativa estatal  

 

● Constitució espanyola 

● Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 

● Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la              

violència de gènere 

● Reial Decret-llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de              

tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació 

● Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la               

Llei de l’Estatut dels treballadors 

● Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la               

Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic 

● Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i               

laboral de les persones treballadores 

 

Normativa europea 

 

● Conclusions del Consell de 7 de març de 2011 sobre el Pacte Europeu per a la                

Igualtat de Gènere.  

● Tractat de Funcionament de la Unió Europea i Carta dels Drets Fonamentals de la              

Unió Europea. DOUE 30/03/2010. 

● Directiva 79/7/CEE del Consell, de 19 de desembre de 1978, relativa a l'aplicació             

progressiva del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de             

Seguretat Social. 

● Directiva 92/85/CEE del Consell, relativa a l'aplicació de mesures per promoure la            

millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que                

hagi donat a llum recentment o en període de lactància. 
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● Directiva 97/81/CE del Consell, relativa a l'Acord marc sobre el treball a temps             

parcial, que té per objecte fer compatibles la vida familiar i la vida laboral. 

● Directiva 2000/78/CE del Consell, relativa a l'establiment d'un marc general per a la             

igualtat de tracte en el treball i l'ocupació. 

● Directiva 2004/113/CE del Consell, de 13 de desembre de 2004, que implanta el             

principi d'igualtat de tracte entre dones i homes en l'accés i l'aprovisionament de             

béns i serveis. 

● Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006,              

relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte entre            

homes i dones en matèria de treball i ocupació. 

● Directiva 2010/18/UE del Consell, de 8 de març de 2010, relativa a l'aplicació de              

l'acord marc revisat sobre el permís parental. 

● Directiva 2010/41/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de juliol de 2010,              

relativa a l'aplicació del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones que             

exerceixen una activitat autònoma. 

● Estratègia per a la Igualtat entre Dones i Homes 2010-2015. Comissió Europea, 2010             

(COM(2010)0491). 

● Carta Europea de la Dona (COM/2010/0078 final). 

● Pacte Europeu de la Igualtat de Gènere 2011-2020 (2011/C 155/02). 

● Recull normatiu de la Unió Europea sobre igualtat de gènere. 
● Cercador normatiu de la Unió Europea. 
● Diari oficial de la Unió Europea. 

 

Dret internacional  

 

● Declaració Universal de Drets Humans, preàmbul i articles 7 i 23. Resolució de             

l'Assemblea General de Nacions Unides 217 A (III), de 10 de desembre de 1948. 

● Conveni per a la a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals,               

articles 1 i 14, i protocols addicionals. Adoptat pel Consell d'Europa el 4 de novembre               

de 1950. 

● ABC dels Drets de les Treballadores i la Igualtat de Gènere. Organització            

Internacional del Treball, 2008 [Segona edició]. 

● Conveni C100 sobre igualtat de remuneració d'homes i dones. Organizació          

Internacional del Treball, 1951. 

● Conveni C111 sobre la discriminació en l'ocupació. Organizació Internacional del          

Treball, 1958. 

● Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes les formes de Discriminació          

Racial. Resolució de l'Assemblea General de les Nacions Unides 2106 A (XX), de 21 de               

desembre de 1965. 

● Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, articles 3 i 26. Organització de les              

Nacions Unides. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1400756093145&uri=CELEX:02010L0018-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1400756185327&uri=CELEX:32010L0041
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0078:FIN:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011XG0525(01)&qid=1553067259415&from=ES
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CAT.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_094520.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_107_es.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_108_es.pdf
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/nu-racisme-conven.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/nu-racisme-conven.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/nu-civils-i-politics.htm


 

● Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, articles 2, 6 i 7. Resolució              

de l'Assemblea General de les Nacions Unides 2200 A (XXI), de 16 de desembre de               

1966. 

● Convenció Internacional sobre l'Eliminació de totes les formes de Discriminació          

contra la Dona (CEDAW), article 3. Resolució de la Assemblea General de les Nacions              

Unides 48/104, de 20 de desembre de 1993. 
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Vull agrair aquest treball a totes les persones que sense saber-ho han fet que sigui possible. 

A Jordi Fernández, el meu tutor pels seus consells i motivació. Moltes gràcies pel teu suport. 

A Patricia Fonollá de Mutua Balear, Luzia Gallo Garma d’EmteSPORT, Jesús Álava i Maria              
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gràcies per la confiança i el  vostre temps. 

A la meva família estimada. Ventura i Luna quan escric “skateholders”, penso en vosaltres. 
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